
A reestruturação trará um pre-
juízo adicional para a Caixa.

De acordo com o “gabarito” di-
vulgado haverá na capital paulista 
a redução do número de vagas de 
Gerentes de Carteira Pessoa Física 
e de Gerentes de Carteira Pessoa 
Jurídica em cerca de 15%. 

Deve-se considerar que a capi-
tal paulista é o local com a menor 
rede de agências da instituição em 
proporção aos outros bancos, ape-
sar de ser o maior e mais competi-
tivo mercado do país.

Já o número de vagas de Assis-
tente de Varejo deve ser reduzido 

em 19%.
A promessa da direção do ban-

co, de que haveria um aumento no 
número de funções, aparentemente 
não se aplica a São Paulo.

Na única função em que está 
previsto um aumento de vagas, 
que é a de Gerente de Varejo, este 
acréscimo não absorveria nem os 
Gerentes de Canais que tentariam 
a lateralidade.

Talvez a direção da Caixa quei-
ra desidratar a estrutura da empre-
sa em São Paulo por acreditar que 
o local é irrelevante para a atuação 
e o resultado do banco público.

Movimento
O jornal do empregado da Caixa
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Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL

A Diretoria Executiva da Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo (APCEF/
SP), em cumprimento ao Estatuto Social da entidade, artigo 18º, parágrafos 1º e 2º, e artigo 29, inciso 
XVI, convoca Assembleia Geral Ordinária Eleitoral a ser realizada no dia 29 de fevereiro de 2020, 
sábado, às 8h30 em primeira chamada e às 9 horas em segunda chamada, com qualquer número de 
associados presentes (artigo 19, inciso IV do Estatuto Social). A assembleia será realizada na sede da 
APEOESP - Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, Praça da República, 
282 - CEP: 01045-000 - São Paulo SP, e assumirá caráter permanente até a posse dos novos eleitos  
(artigo 18, parágrafo 2º).

São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.

Kardec de Jesus Bezerra 
Diretor-presidente da APCEF/SP

Gestão Nossa Luta

Caixa reabre portal da reestruturação e confunde os empregados
Na segunda-feira (17) a dire-

ção da Caixa tomou uma decisão 
que contribuiu para aumentar as 
incertezas e a confusão dos em-
pregados com relação ao proces-
so de reestruturação.

Aproveitando-se de trecho do 
despacho do Juiz do TRT da 10ª 
Região, a empresa reabriu o portal 
de movimentação da reestrutura-
ção. Durante aquele dia, a Caixa 
não deu qualquer informação so-
bre o assunto aos empregados.

O despacho do Juiz, que ne-
gou recurso da Caixa e manteve 

a liminar que suspende o processo 
de reestruturação, traz um trecho 
que diz que “nos casos de mudança 
de nomenclatura da função exerci-
da, sem impacto financeiro e sem a 
necessidade de qualquer concurso 
ou disputa para a migração de um 
plano ao outro, obviamente nada 
impede que a ré, à medida em que 
receba as adesões expressas ao 
novo plano, promova de imediato 
as respectivas migrações”.

Ao tomar a atitude, a direção 
do banco assume que parte dos 
empregados será prejudicada com 

a reestruturação e, mais uma vez, 
trabalha com a obscuridade e a 
confusão ao não deixar claro quais 
empregados seriam prejudicados. 
Projeções da empresa estimam o 
número de empregados prejudica-
dos em não menos que 20%. 

“O que a direção da Caixa con-
seguirá é, no máximo, causar uma 
“corrida” ao sistema de movimen-
tações, o que é infrutífero, pois a 
ordem de manifestação não é fator 
determinante para definir a lotação 
dos empregados ocupantes de FG/
CC”, afirma o diretor da APCEF/

SP Leonardo Quadros.
Na quarta-feira, 4 de março, 

haverá a audiência da ação que 
reivindica a suspensão da reestru-
turação para que haja discussão 
com as representações dos empre-
gados da mitigação dos impactos 
das mudanças na vida funcional e 
pessoal dos trabalhadores.

Abusos cometidos por pre-
postos da Caixa, durante este pro-
cesso, precisam ser denunciados 
às entidades representativas. En-
vie mensagens para: sindical@
apcefsp.org.br.

Indignados com a postura da 
Caixa, empregados de todo o país 
se uniram na quinta-feira (13) em 
mais um Dia Nacional de Luta 
contra a reestruturação.

A mobilização foi registrada 
em todas as regiões do estado de 
São Paulo (fotos página 4).

Vereadores - Membros da Co-
missão Executiva dos Empregados 
da Caixa (CEE) participaram do 

Encontro Nacional dos Legisla-
tivos Municipais, da União dos 
Vereadores do Brasil (UVB), que 
começou no dia 11 e foi até o dia 
13, em Brasília (DF).

Na ocasião, os representantes 
dos empregados entregaram aos 
parlamentares documento relatan-
do o processo de reestruturação, 
esvaziamento e venda de subsidiá-
rias pela qual a Caixa está passan-
do. Vereadores declararam apoio.

Dia Nacional de Luta contra a 
reestruturação tem grande adesão



Unidades de Lazer

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3042-1640

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flats, (11) 3017-8335

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

faleconosco@apcefsp.org.br

Muita alegria e a sua presença são os 
melhores ingredientes do APCEFolia
Maquiagem ok, serpentina, música ok, a festa tá ok...

... Brota no APCEFolia para a 
alegria de vocês!!!

O carnaval é para todos! 
A festa mais democrática e po-

pular do país, onde reina a diver-
são, a música e a integração.

Os associados da APCEF/SP, 
seus dependentes e convidados  
contam com espaços muito gosto-
sos para aproveitarem o período.

Clube em São Paulo - Haverá 
Bloquinho Infantil, domingo (23), 
a partir das 15 horas e Matinê, na 
segunda-feira (24), a partir das 14 
horas. 

Para os adultos, o Baile de car-

Em maio tem o feriado do 
Dia do Trabalhador, que será em 
uma sexta-feira!

Tem também a comemoração 
do Dia das Mães, no domingo, 
dia 10.

Só aqui já temos dois bons 
motivos para você e seus familia-
res se programarem, com antece-
dência, para passarem dias bem 
gostosos em uma das Unidades 
de Lazer da APCEF/SP.

A abertura de reserva para 
maio inicia em 3 de março, ter-
ça-feira, a partir das 7 horas da 
manhã.

Ligue na Unidade de sua pre-
ferência e garanta seu passeio.

Os espaços da APCEF/SP são 
equipados com estrutura de lazer, 
piscinas, quadras poliesportivas, 
áreas de convivência e muito 
mais.

 Aproveite as vantagens de 
ser associado e curta tudo de bom 
que a APCEF/SP tem pra você e 
sua família!

Vagas - Nos meses de março 
e abril ainda há vagas nas Unida-
des de lazer da APCEF/SP.

Se liga na abertura de 
reservas nas Unidades 
para maio

Unidade de lazer da APCEF/SP em Avaré

Esportes

Faça o bem. Participe da Corrida 
Fenae/GRAACC

Praticar uma atividade espor-
tiva, seja corrida ou caminhada, e 
ainda fazer o bem. 

É possível fazer isso partici-
pando da Corrida Fenae que estará 
inserida na Corrida GRAACC.

Faça sua inscrição no formu-
lário que está no site da APCEF/

Associados, dependentes e convidados participam da Corrida Fenae 2019

Associada Fátima leva o netinho para o APCEFolia em 2019

Unidades de lazer 
estão bombando 
neste APCEFolia 2020

A programação das Unida-
des de lazer da APCEF/SP neste 
carnaval está muito divertida!

O APCEFolia 2020 vai mo-
vimentar muitos associados 
que, este ano, optaram pela hos-
pedagem nas Unidades da AP-
CEF/SP. 

Cada espaço terá sua pro-
gramação exclusiva.

Você que já garantiu sua 
festa, confira a programação no 
site.

SP (www.apcefsp.org.br) e ganhe 
50% de desconto.

Corrida e caminhada - Acon-
tece no domingo, 10 de maio. A 
largada é da Avenida Pedro Álva-
res Cabral, 201 – Parque Ibirapue-
ra, com previsão de início às 6h55.

Unidade de lazer da APCEF/SP em Suarão

naval, na segunda-feira (24), a par-
tir das 21 horas. 

Clube em Bauru - No domin-
go (23) e na terça-feira (25) o AP-
CEFolia terá DJ, pintura artística, 
cabelo maluco, oficinas de ativida-
des, recreação aquática, futebol de 
sabão, piscina de bolinhas e distri-
buição de picolés. 

Para os adultos, terá Kombina 
Choop com venda de espetinhos, 
chopp Brahma e chopp Servus, no 
domingo (23).

Acesse o site da APCEF/SP 
(www.apcefsp.org.br) e saiba to-
dos os detalhes.

Mostre seu potencial 
esportivo nas seletivas 
dos Jogos Fenae

Este ano, mais uma vez, a 
delegação de São Paulo vai bus-
car o primeiro lugar nos Jogos 
da Fenae.

O associado titular da AP-
CEF/SP é que faz este grupo ser 
cada vez mais forte e competi-
tivo. 

Mostre seu potencial espor-
tivo participando das seletivas 
para as modalidades coletivas, 
dupla e individual. 

E se você ainda não é as-
sociado, associe-se até 31 de 
março!

Veja o calendário completo 
no site da APCEF/SP.
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EXPEDIENTE

Caixa não apresenta garantias aos 
empregados e frustra mesa de 
negociação
Representantes do banco mantêm postura intransigente em negociação

APCEF Indica

Fique por dentro

Receba notícias e o 
jornal pelo WhatsApp

Quer receber o jornal e in-
formações da APCEF/SP pelo 
WhatsApp? Basta adicionar (11) 
99900-3146 nos contatos do seu 
celular e enviar mensagem com 
seu nome para o mesmo número.

Aquário de São Paulo: 
desconto exclusivo

Confira empresa 
conveniada à APCEF

Convênios

• FESPSP – Fundação Escola de 
Sociologia e Política 
Desconto de 15% nos cursos de 
Sociologia e Política, Biblioteco-
nomia e Ciência da Informação 
(graduação) e nas mensalidades 
dos cursos de extensão e pós-gra-
duação. Desconto de 30% nas 
mensalidades do curso de Admi-
nistração.

Informações, (11) 3017-8300   ou 
convenios@apcefsp.org.br.

O Aquário de São Paulo é o 
primeiro Aquário Temático da 
América Latina e completa 14 
anos de existência. 

Com a parceria da APCEF/
SP com a Bilheteria.com o as-
sociado paga apenas: R$ 50 para 
criança (de 2 a 12 anos) e R$ 55 
para adulto (de 13 a 59 anos).

Aproveite e conheça ursos 
polares, espécies de diversos 
ecossistemas, pinguins, can-
gurus, focas, leão marinho, lo-
bos-marinhos, coalas, tubarões e 
muito mais.

Peça o código de acesso pelo 
e-mail: convenios@apcefsp.org.
br.

APCEF/SP faz a 
sua Declaração de 
Imposto de Renda

Os serviços oferecidos pela 
APCEF/SP são para todos os as-
sociados e dependentes, de todo 
o Estado de São Paulo.

Na capital o atendimento é 
apenas presencial, na sede da 
Associação. 

Para todas as outras regiões 
será através do envio de docu-
mentos pelo e-mail: juridico@
apcefsp.org.br.

O serviço é gratuito e com-
pleto: auxilia, elabora e trans-
mite a declaração para a Receita 
Federal.

Inicia em 2 de março (segun-
da-feira) e vai até 30 de abril, 
de segunda a sexta-feira (exce-
to nos feriados: dias 10 e 21 de 
abril), das 9 às 18 horas. 

Para agendar o atendimento 
presencial ligue para (11) 3017-
8300. 

Para sanar dúvidas sobre o 
assunto ligue, (11) 3017-8311.

Serviços

A mesa de negociação de 12 de 
fevereiro, que debateu a reestrutu-
ração implementada pela empresa, 
foi mais um exemplo da truculên-
cia como a Caixa vem tratando o 
processo. 

Mesmo cientes da liminar que 
suspende a reestruturação e com 
a mesa de negociação em curso, 
a Caixa manteve o portal de ma-
nifestação de movimentações fun-
cionando durante boa parte do dia. 
Impasses fizeram a mesa sofrer 
várias interrupções, e prepostos da 
empresa, durante todo o dia, ten-
tavam confundir os empregados 
com informações desencontradas e 
através de ameaças, todas pronta-
mente denunciadas pela Comissão 
Executiva dos Empregados (CEE) 
à representação da Caixa, que ten-
tava dar respostas lacônicas e se 
esquivar das situações.

A Caixa iniciou sua interven-
ção na mesa realizando uma apre-
sentação do projeto de reestrutura-

ção, com dados que divergiam de 
apresentações anteriores, como o 
número atual de algumas funções. 

A direção do banco reafirmou 
em mesa as mudanças na propos-
ta de reestruturação que preveem 
a flexibilização da lateralidade, 
extensão do prazo para obtenção 
de certificações exigidas para o 
exercício das funções, a flexibi-
lização de PSI e da exigência de 
PSI para os atuais Auxiliares de 
Atendimento assumirem a função 
de Assistente de Varejo e a criação 
das SEH. 

Estas mudanças (que agora a 
Caixa tenta vender como proposta) 
são fruto da pressão, das ações, da 
cobrança e das críticas dos emprega-
dos e das entidades representativas.

O banco não se comprometeu, 
porém, em assumir garantias para 
os empregados que possuem ações 
judiciais, para os empregados do 
REG/REPLAN Não Saldado, para 
os empregados de áreas-meio, não 

se comprometeu a garantir o lan-
çamento do descomissionamento 
(para os empregados que não acei-
tassem assumir por lateralidade ou 
descenso em outra lotação ou mu-
nicípio). 

Além disso, a Caixa não apre-
sentou respostas conclusivas aos 
mais de 4 mil questionamentos 
colhidos pelos representantes dos 
empregados, e apresentados em 
mesa de negociação.

Ao negar as reivindicações dos 
empregados, levadas pela CEE, 
e não assumir o compromisso de 
apresentar garantias para os pro-
blemas e situações apresentadas, 
a direção da Caixa não dá outra 
escolha a não ser seguir denun-
ciando o processo e pressionando 
a empresa para que a reestrutura-
ção sofra alterações desta forma 
que conseguimos que ela modifi-
casse a proposta inicial e este é o 
caminho para conseguirmos novas 
alterações.



Imagens

Agenda

Fevereiro

Baile de Carnaval, no clube da capital
Dia 24

Bloquinho Infantil, no clube da capital e 
no clube de Bauru

Dia 23

Matinê Infantil, no clube da capital
Dia 24

APCEF nos Passos da Cultura, MIS 
Experience

Dia 20

APCEFolia 2020 no clube de Bauru
Dia 25

Assembleia Geral Ordinária
Dia 29

Dia de Luta dos empregados da Caixa

Anúncios Informes publicitários

Casa 
•Vd. na praia Cibratel II, terreno 650m,231 m construí-
do, 4 dorms.(2 suítes), 1 wc, área serviço, ar cond. nos 
quartos, churrasqueira, quintal, garagem, edícula. R$ 390 
mil, Emília (11) 95055-8533 (WhatsApp).

Sobrado 
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (1 
suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ churrasq., jd. 
de inverno, 2 vagas. Aceita financ. R$ 560 mil. Roberto / 
Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos).
•Vd na capital, Jd Bonfiglioli, 3 dorm sendo 1 suite,sala, 
copa e cozinha americana, 4 banheiros reformados, AS, 
suite empregada, quintal, garagem p 2 autos.Rua tranqui-
la,arborizada, prox USP, supermercados, comercio, parque. 
Hiroco(11) 97197-5355.

Veículos
• Vd. Toyota/etios cross, 2017, 1.5 16v flex 4p auto-
mático, prata, 18.500 km, completo com sensor de ré 
e câmera de ré, único dono, todas as revisões pela 
concessionária, R$ 47.450 mil. Kico (11) 98232.2222 - 
resido em Santos/SP 
•Vd., citroen c3, ano 2017, 1.6 16v automático. Modelo 

tendance, parabrisa panorâmico. Cor vermelha, R$ 38.500 
mil. 60.000 km. Completo, Única dona. Sonia Maria Gama 
(11) 3503-2100 (com), (11) 3714-9312 (res) falar com ALCY, 
(11) 97394-9562.

Casa na Praia Grande
Alugo p/ o verão, 300 m do mar, c/ 2 dorms. (1 suíte), 
sala c/ sofá-cama, espaço p/ 12 pessoas, cozinha am-
pla, espaço para festas c/ churrasq., piscina, garagem 
p/ 3 carros, wi-fi, TV a cabo. Vale a pena conferir. Adão, 
(11) 98339-6722 (WhatsApp) ou Edgar, (13) 99143-9097 
(WhatsApp).

Casa em Villagio - Praia Indaiá/Bertioga
Aluguel temporada e fins de semana, litoral norte SP, 
acomoda no máximo 7 pessoas, condomínio com pisci-
na e garagem, frente para a praia Indaiá em Bertioga, 
com 2 dormitórios, sala, 2 banheiros, cozinha, churras-
queira, ar condicionado e ventilador de teto. Contato: 
Anita (11)99451-2898. 

classificados@apcefsp.org.br
Os itens anunciados são de responsabilidade do anunciante.

Espaço D - móveis planejados e decorações
Home Sala, Cozinha, banheiros, home office, dormitórios, 
terraço, corporativos. Rua Oswaldo de Oliveira, 259 – Bo-
queirão, Praia Grande. Tel: (13) 3034-2049/ (11) 94245-4565.

Casa na Praia Grande - Vila Guilhermina
Casa confortável a 300 metros do mar.  Capacidade 
p/13 pessoas, possuindo suíte, cozinha ampla, espaço 
de lazer com churrasq., piscina, garagem p/ 3 carros, 
wi-fi e tv a cabo. Adão (11) 98339-6722 (WhatsApp) ou 
Edgar (13) 99143-9097 (WhatsApp). 

Apartamento na Praia da Riviera
Alugo, p/ temporada e/ou finais de semana, Jardim São Lou-
renço, com acesso fácil à 2 Praias(Riviera e Itaguaré) Varanda 
Gourmet com Churrasqueira, 2 Dorms com Ar Cond., 2 wc. 
, Hidromassagem, 3 Piscinas, Sauna, Ofurô, Brinquedoteca, 
Salão de Jogos, Fitness, Lan House. Acomoda até 8 pessoas. 
Paulo Santana /Maria do Carmo (11) 96713-5421. Visite:ht-
tp://suareservakakaepaulo.blogspot.com

São Paulo

Osasco

São Paulo

Diretor Leonardo Quadros na Plenária da União Brasileira dos Vereadores

Osasco

São José do Rio Preto


