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O jornal do empregado da Caixa

APCEF e Sindicato organizam reuniões 
com empregados para debater RH 184

A Campanha Nacional dos 
Bancários tem alguns desdobra-
mentos que devem ser acompa-
nhados pelos trabalhadores ao 
longo do ano. No caso da Caixa, 
em acordo específico, definiu-se 
a criação de grupos de trabalhos 
(GTs) para discutir determinados 
assuntos.

Descomissionamento - O GT 
que irá debater os critérios e ou-
tras questões que envolvem os 
processos de descomissionamento 
que ocorrem de forma arbitrária 
na Caixa terá início em 24 de no-
vembro, em Brasília.

Um dos focos do debate é o 
RH 184. Em 1º de julho deste 

ano, a Caixa publicou uma alte-
ração no manual normativo que 
ameaça empregados, extingue 
funções, sabota direitos adquiri-
dos e deixa em alerta todos que 
exercem função no banco.

Um dos pontos mais preo-
cupantes é a nova hipótese para 
a dispensa motivada da função, 
totalmente subjetiva. Bastará ao 
gestor preencher um termo para 
que haja a perda da função ou 
cargo em comissão, com retirada 
do direito à incorporação e ao as-
seguramento. 

Caixa-minuto - No dia 22 de 
julho, a CEE/Caixa reivindicou 
a imediata revogação da versão 

mais recente do RH 184. O ofício 
enviado à direção do banco des-
tacou que a designação “por mi-
nuto” afronta a Constituição, pois 
pode gerar redução de salário.

A exclusão da exigência do 
exame de mudança de função para 
caixa, previsto na NR7 do Progra-
ma de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO), é outro 
item rechaçado. Mais uma afron-
ta, agora à Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), que prevê a 
necessidade desse exame médico.

Para o debate sobre o fim da 
implementação do caixa-minuto 
em agências da Caixa de todo 
país, o GT se reunirá no dia 25 
de novembro, sexta-feira, em Bra-
sília.

De forma paritária, cada grupo 
será formado por quatro represen-
tantes dos empregados e outros 
quatro representantes do banco.

No Acordo Coletivo de Tra-
balho (ACT) está estabelecido o 
prazo de 30 dias para que estes 
grupos apresentem propostas para 
os temas. 

Reuniões com empregados - 
A APCEF/SP e o Sindicato dos 

CEE/Caixa cobra explicação da direção do banco sobre intervalo 
de 15 minutos para mulheres

Sem diálogo, após a assinatura 
do Acordo Coletivo de Trabalho, 
a direção da Caixa comunicou aos 
empregados que “está em vigor, 
em âmbito nacional, as previsões 
normativas sobre o tema publica-
do no MN RH 035”.

Este normativo trata da Jorna-
da de Trabalho e Registro no Si-
pon e no item 3.17.2.3 prevê que, 
para todas as mulheres, será obri-
gatório um descanso de 15 minu-
tos, no mínimo, após completar a 

sua jornada normal de trabalho, 
no dia em que realiza hora extra. 
Estes minutos não são registrados 
como jornada extraordinária.

A imposição está prevista no 
artigo 384 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), mas es-
tava suspensa na Caixa devido ao 
acordo específico. Para justificar 
o retorno da obrigatoriedade, o 
banco evoca uma decisão do Su-
premo Tribunal Federal que não 
existe, já que o mérito sobre a 

constitucionalidade da questão 
ainda está sendo julgado - o mi-
nistro Gilmar Mendes pediu vista 
do processo, por isso o julgamen-
to está suspenso.

Devido à intransigência da 
Caixa ao não abrir diálogo com 
os empregados sobre o normativo 
e definir sua retomada imediata, a 
Comissão Executiva dos Empre-
gados enviou ofício à direção do 
banco cobrando explicações e a 
suspensão da obrigatoriedade.

Luta dos empregados garantiu o debate da RH 184, normativo que ameaça os direitos dos empregados

No dia a dia – Como o nor-
mativo será cumprido de fato na 
Caixa? Considerando que homens 
e mulheres desenvolvem o mesmo 
tipo de atividade, como será re-
alizada essa organização no caso 
da necessidade da hora extra? 
Quando um atendimento estiver 
em andamento, como a emprega-
da deverá proceder? A Caixa deve 
esclarecer para os empregados o 
que pretende com a retomada des-
te normativo.

Calendário de reuniões
SRs Ipiranga e Penha - dia 8, 19h, 
Hotel Blue Tree Towers Anália 
Franco, Rua Eleonora Cintra, 960.
SR Paulista - dia 9, 19h, Hotel Blue 
Tree Premium Paulista, Rua Peixoto 
Gomide, 707.
SR Santana - dia 9, 19h, Hotel Ho-
liday Inn, Rua Prof. Milton Rodri-
guez, 100.
SR Pinheiros - dia 9, 19h, Hotel 
Quality Faria Lima, Rua Diogo Mo-
reira, 247.
SR Santo Amaro - dia 10, 19h, Ho-
tel Tryp Nações Unidas, Rua Fer-
nandes Moreira, 1.264.
SR Sé - dia 10, 19h, Auditório do 
Sindicato dos Bancários de São Pau-
lo, Rua São Bento, 413.
SR Osasco - dia 10, 19h, Regional 
do Sindicato dos Bancários, Rua 
Presidente Castelo Branco, 150.
Inscrições gratuitas pelo sindical@
apcefsp.org.br ou (11) 3017-8315.

Bancários de São Paulo, Osasco 
e Região estão organizando reu-
niões com os comissionados por 
Superintendências Regionais da 
capital para debate do tema e 
construção de propostas que serão 
encaminhados para os GTs.

Confira as datas e participe.

Primeira reunião do grupo de trabalho que discutirá o tema está marcada para 24 de novembro
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Expediente

Colônias têm vagas para o feriado 
prolongado de novembro

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Clube, (11) 5613-5600

• Salto Grande, (14) 3378-1622

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3834-1450

Nossos espaços

Esportes

Faça sua reserva em Avaré, Campos, Salto Grande ou Suarão. Ubatuba tem lista de espera

Também tem aulas de 
natação no clube

Inscreva-se para as aulas 
de Beach Tennis

MCPC

Não custa nada ser parte do MCPC e vale muito. Doe!

Quem prefere uma piscina 
pode se inscrever nas aulas de na-
tação no clube da capital, também 
com início em 5 de novembro sá-
bado. As aulas serão na parte da 
manhã. As inscrições devem ser 
feitas na secretaria do clube (Ave-
nida Yervant Kissajikian, 1.256). 
É necessário uso de óculos e tou-
ca para proteção do nadador. Mais 
informações: (11) 5613-5601. 

As aulas de Beach Tennis no 
clube da APCEF/SP estão com 
inscrições abertas desde 29 de 
outubro. As aulas começam dia 5 
de novembro, sábado, e possuem 
diversas opções de horários. Os 
associados podem se inscrever 
na secretaria do clube (Avenida 
Yervant Kissajikian, 1.256). Mais 
informações: (11) 5613-5601. 

Piscina da Colônia da APCEF/SP em Suarão, Itanhaém

Muitas vezes refletimos sobre 
realizarmos um trabalho voluntá-
rio ou auxiliar um projeto social 
entre tantas ações que podem be-
neficiar pessoas que precisam de 
um gesto de solidariedade.

O ano passa, a correria é tan-
ta, os compromissos, os gastos, 
enfim, inúmeras situações que 
podem nos afastar de alguns ob-
jetivos. Porém, há um movimen-
to entre os empregados da Caixa, 
liderado pela Fenae - Movimen-
to Cultural do Pessoal da Caixa 
(MCPC) - que contribui para 
inúmeros projetos culturais Brasil 
afora e que você pode participar 
de um jeito muito fácil.

Como participar - Até 20 de 
dezembro, você deve acessar a 
plataforma do Mundo Caixa em 
http://mcpc.mundocaixa.com.br e 
clicar no botão Faça sua Adesão.

Quem pode participar - Pes-
soa física contribuinte de Imposto 
de Renda e empregado Caixa.

Como funciona - Você pode 
destinar até 6% do Imposto de 
Renda devido para projetos cultu-
rais. No momento da adesão deve 
informar o limite que vai destinar. 
O valor doado é do imposto devi-
do, que recebe o benefício fiscal 
previsto na Lei Rouanet.

Caso tenha restituição, o valor 
virá acrescido à sua restituição. 

Caso você tenha imposto a pagar, 
o valor destinado será descontado 
da quantia a ser paga ao governo.

Exemplos - Se o imposto de-
vido é R$ 1 mil - independente da 
sua doação - o valor devolvido à 
Receita é de R$ 940. Valor devol-
vido à Fenae será de R$ 60. Total 
imposto: R$ 1 mil.

Se você destinou R$ 500 para 
o MCPC e tiver que receber R$ 
1.500, você terá R$ 2 mil a res-
tituir. Desse valor da adesão, R$ 
500 será reembolsado à Fenae, 
que antecipou a sua adesão.

Dúvidas, entre em contato 
pelo e-mail mcpc@mundocaixa.
com.br

Faça parte da nossa 
equipe de atletismo

A APCEF/SP oferece treinos 
técnicos de corrida e caminhada 
aos associados, sob o comando do 
professor Rafael Castelli, da Foco 
& Equilíbrio. A mensalidade é de 
R$ 90. Confira opções de dias e 
locais de encontro no site. 

As inscrições devem ser feitas 
pelo telefone (11) 5613-5601 ou 
esportes@apcefsp.org.br.

Aproveite o feriado da Procla-
mação da República (dia 15) para 
passar alguns dias descansando 
nas Colônias da APCEF/SP. Se-
rão quatro dias de muita diversão 
(de 12 a 15 de novembro, sábado 
a terça-feira).

Há vagas em Avaré, Campos 
do Jordão, Salto Grande e Suarão. 

Para hospedagem na Colônia de 
Ubatuba, litoral norte, há lista de 
espera.

Em Avaré e Campos do Jor-
dão, a diária inclui três deliciosas 
refeições.

Ligue no espaço de sua pre-
ferência, confira a disponibilidade 
de vagas e faça sua reserva!

Primeira quinzena de 
janeiro em Ubatuba 
está na lista de espera

Ubatuba é mesmo um desti-
no irresistível nas férias. Prova 
disso é que as reservas para a 
primeira quinzena de janeiro na 
Colônia da APCEF/SP no litoral 
norte, abertas no último dia 27, 
já estão com lista de espera.

As demais Colônias da AP-
CEF/SP também já abriram as 
reservas para o primeiro período 
de janeiro. É só ligar e reservar.

Fiquem atentos - em 3 de 
novembro, a partir das 7 horas, 
serão abertas as reservas para a 
segunda quinzena de janeiro, de 
17 a 31 de janeiro, em todas as 
Colônias da APCEF/SP.

Novembro tem desconto e programação especial nas 
Colônias de todo o Estado

O mês de novembro está re-
cheado de festas nas Colônias 
da APCEF/SP. No fim de sema-
na depois do feriado, 19 e 20 de 
novembro, tem Festa Tropical na 
Colônia de Ubatuba, com flores, 
frutas e música ao vivo.

No dia 26, a Colônia de Suarão 
prepara uma Festa do Havaí, com 
frutas, canapés e música ao vivo. 
No mesmo sábado, a Colônia de 

Campos do Jordão oferece uma 
Noite Italiana, com música ao 
vivo, massas e vinho.

Avaré também prepara sua 
excursão no último fim de se-
mana de novembro. No dia 26 
tem Baile Brega: Vou Rifar 
Meu Coração!

Programe-se e aproveite os 
eventos! Confira no site as pro-
moções para este mês. Tributo a Renato Russo em Avaré, no mês de outubro



Estão abertas as inscrições para os 
cursos da Rede do Conhecimento 

Cantinho Jurídico

STF considera 
desaposentação inviável

Já está no ar a Rede do Co-
nhecimento, projeto da Fenae e 
das APCEFs que disponibiliza 
cursos, à distância e presenciais, 
de educação e formação profis-
sional e pessoal para empregados 
da Caixa. 

A cerimônia de lançamento 
ocorreu na terça-feira (25), em 
Brasília. Trabalhadores do banco 
e convidados assistiram a pales-
tras de Tiago Mattos, sócio-funda-
dor da Perestroika/Aeroli.to, e de 
Rogério Saab, gerente nacional de 
Inovação (Genov) da Caixa.

Na abertura, o presidente da 
Fenae, Jair Pedro Ferreira, ex-
plicou que a Rede do Conheci-
mento foi criada com base em 
uma recente pesquisa feita com 
empregados da Caixa. “Identifi-
camos essa demanda por cursos 
não apenas para o crescimento 
profissional, mas também para o 
desenvolvimento de habilidades 
e hobbies. Estamos trabalhando 
para dobrar a oferta de temas até 

Fique atento: tem 
votação começando nos 
próximos dias

CDN lança manifesto 
contrário à PEC 241

Na quarta-feira, 26, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) julgou 
inviável o recálculo do valor da 
aposentadoria por meio da chama-
da “desaposentação”.

Por maioria de votos, os mi-
nistros entenderam que apenas 
por meio de lei é possível fixar 
critérios para que os benefícios 
sejam recalculados com base em 
novas contribuições decorrentes 
da permanência ou volta do tra-
balhador ao mercado após conces-
são da aposentadoria.

A tese servirá de parâmetro 
para todos os processos em an-
damento. Contudo, a assessoria 
jurídica da APCEF/SP orienta a 
aguardar a publicação do acórdão 
na íntegra, para que seja possível 
uma avaliação dos fundamentos 
da decisão e o impacto nas ações 
que se encontram em curso.

Informações, ligue (11) 3017-
8311 ou juridico@apcefsp.org.br.

o fim do ano. Convido todos os 
colegas a utilizarem a plataforma 
e mandarem sugestões de outros 
cursos de interesse”, disse.

Quarenta cursos estão dispo-
níveis no site www.fenae.org.br/
rededoconhecimento neste primei-
ro momento. Na categoria Artes, 
por exemplo, há os de Caricatura 
em Aquarela, Cinema com Celular 
e Lettering. Em Marketing & Co-
municação: Construção de Marca, 
Design Estratégico e Identidade 
Visual são algumas das opções. 
Já na área de fotografia, há cur-

sos para se aprimorar na produção 
de fotos de gastronomia, animais, 
arquitetura e espetáculos. Desta-
que ainda para o curso Inovação 
para Todos. Na área de Finanças e 
Contabilidade há o curso de Mer-
cado Financeiro para iniciantes 
Alguns módulos estão acessíveis 
para todos os empregados, mas a 
maioria é exclusiva para os asso-
ciados às APCEFs.

Caso não seja associado, ligue 
para a área de Relacionamento da 
APCEF/SP: (11) 3017-8306 ou 
faleconosco@apcefsp.org.br.

Talentos Fenae

São mais de 40 cursos disponíveis no www.fenae.org.br/rededoconhecimento

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Fale conoscoFale conosco

Se é público, é para todos

Campanha chega a 
Campinas

A campanha “Se é público, é 
para todos” foi lançada em 27 de 
outubro, em Campinas, junto com 
o livro “O Brasil que queremos”, 
coletânea de artigos organizada 
pelo sociólogo Emir Sader. Os 
lançamentos foram marcados por 
palestras de Sader; da coordena-
dora do Comitê Nacional em De-
fesa das Empresas Públicas, Maria 
Rita Serrano; e do presidente da 
Fenae, Jair Ferreira. O diretor da 
APCEF/SP, Carlos Augusto Silva, 
também participou do evento.

A defesa dos serviços e empre-
sas públicas - entre elas, a Caixa 
Econômica - norteia a campanha, 
já presente em dezenas de regiões 
do país. 

Para informações, acesse www. 
comiteempresaspublicas.com.br.

Conselho da Fenae

O plenário da Câmara dos De-
putados aprovou dia 25, em se-
gundo turno, o texto-base da Pro-
posta de Emenda à Constituição 
(PEC) 241, que limita os gastos 
públicos pelos próximos 20 anos.

Os deputados ainda precisam 
analisar os chamados destaques 
(sugestões de alteração ao texto 
original). Aprovado pela Câmara, 
o texto seguirá para análise no Se-
nado, o que deve acontecer até o 
fim deste ano.

Dirigentes da Fenae e das AP-
CEFs manifestaram posição con-
trária à PEC 241 durante reunião, 
em 19 e 20 de outubro, do Con-
selho Deliberativo Nacional da 
Fenae (CDN), do qual o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra, faz parte. 

Para eles, trata-se de proposta 
que, se aprovada, poderá trazer 
consequências gravíssimas para o 
país, principalmente para as ca-
madas mais pobres da população. 

O posicionamento consta em 
documento disponível em nosso 
site (www.apcefsp.org.br).

Oscip comemora Dia 
das Crianças no clube

Moradia e Cidadania

A Oscip Moradia e Cidada-
nia realizou uma festa de Dia 
das Crianças nos dias 13 e 14 de 
outubro no clube da APCEF/SP, 
fazendo a felicidade de 250 pe-
quenos da comunidade. 

Não faltou alegria nestes dois 
dias cheios de brincadeiras com 
direito a gincana, banho de pis-
cina e um delicioso lanche. No 
final, as crianças receberam sa-
colinhas com doces doados pelos 
funcionários da APCEF/SP.

A Moradia e Cidadania é uma 
Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público (Oscip) man-
tida pelos próprios empregados da 
Caixa. Entre os projetos estão o 
CDH Cecom, que funciona no 
clube. Para saber mais, ligue (11) 
2647-7890.

Falta pouco para que todo o 
país conheça os ganhadores dos 
concursos do Talentos Fenae 
2016. As modalidades são: Ima-
gem, Artes Visuais, Literário e 
Música. No dia 3 de novembro 
será divulgado o resultado regio-
nal do concurso literário e a vo-
tação nacional começa no dia 21. 
Na mesma data começa a votação 
nacional de Foto & Vídeo e de 
Artes Visuais. Já no dia 7 haverá 
divulgação do resultado regional 
de Música. 

Acompanhe no http://talentos.
fenae.org.br/



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos 
• Vd. ou alugo, em Sorocaba, Rua Zeferino 
Santana (Santa Teresinha), novo, 2 dorms., 
2 wc, sacada, andar alto, ensolarado, pisci-
na, academia, 2 vagas. R$ 350 mil (aluguel, 
R$ 900). Cond. R$ 520. Aceita financ. e es-
tuda troca por imóvel em SP. Fernando, (11) 
98022-6263 / fernando1857@gmail.com.  
• Alugo, na Mooca, capital, Av. Paes 
de Barros, 1.340, próx. ao metrô, 80 
m2 a. ú., 2 dorms., 1 vaga. Carlos, (11) 
98508-6572 (Tim) / 2628-4691 (à noite) / 
c.a.p.tavares@terra.com.br. 
• Alugo, Vila Andrade, Morumbi, Rua Cas-
cado, 63 m2, novo, 1 dorm (c/ closet), salão 
de jogos, churrasq., academia, piscinas. R$ 
900 (cond. R$ 400). Cida, (11) 5562-5699 
/ 98022-0159. 
• Vd., na Vila Mariana, capital, próx. à 
estação Ana Rosa do metrô, 3 dorms., 
2 wc., dep. de emp., 2 vagas. Suely, (11) 
99989-4513. 
• Alugo, na capital, próx. à estação Saúde 
do metrô, 2 dorms., armários embutidos, 1 
vaga. Cond. R$ 583. Telma, (11) 5549-7472 
/ 99519-0691. 
• Vd., Vila Mariana, capital, 2 quadras do 
Parque Ibirapuera, reformado, 2 dorms. (1 
suíte), lazer completo, cond. baixo. Regina, 
(11) 5083-3438 / 96300-2746. 
• Vd., na capital, próx. ao Shop. Butantã, li-
nha amarela, 3 dorms., 2 wc, sala 2 ambs., 
piso em madeira, armários, piscina, play-
ground, quadra, 1 vaga, R$ 355 mil. Luís 
ou Welma, (11) 99374-6259 / 99494-4749. 

Casa
• Vd., em Bertioga, 300 m da praia, 315 m2, 
3 dorms., varanda, quintal c/ pé de amo-
ra, bananeira, ducha. R$ 240 mil. Aceita 

oferta. Doralice, (11) 99607-9370 (Vivo) / 
2041-0879.
• Vd., em Bragança Paulista, 4 km do Bra-
gança Garden Shopping, plana, lot. fechado, 
305 m, 200 á. c., 2 dorms. (1 suíte), lavabo, 
sala 2 ambs., área gourmet integrada à 
pisc., rede hidráulica p/ aquec., porcelana-
to, 3 vagas. Márcia, (11) 99964-6353. 
• Vd., Jardim Paviotti, Monte Mor, 5 cômo-
dos, 500 m2, ônibus na porta. R$ 150 mil. 
Claudineia, (11) 97631-7736. 

Terrenos
•  Em Paranapanema, Cond. Riviera de San-
ta Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, c/ 
clube, rest., pisc., quadras, segurança, por-
tarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil, estuda 
proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 
3835-7525. 

Veículos
• Ford Ka, 2003, 50 mil km, placa 7, bran-
co, rádio, cd, alarme, revisões. R$ 12 mil. 
Estuda contraproposta. Carlos, (11) 98508-
6572 (Tim) / 2628-4691 (à noite) / c.a.p.ta-
vares@terra.com.br. 
• Fiat Palio ELX 1.4, 2009/2010, 62 mil km, 
placa 1, vermelho Alpine, placa 1, direção 
hidráulica, desemb., alarme, travas e vidros 
diant. elétricos, faróis de neblina, abertura 
int. do tanque e porta-malas, CD player. R$ 
20.500. Madalena, (11) 99413-6162.
• Pajero, 2.0, prata, 2013/2014, 11 mil km, 
revisada, licenciada, única dona. Regina, 
(11) 5083-3438 / (11) 96300-2746. 

Diversos
• Nintendo Dsi Xl, c/ 3 jogos originais, 
cartão R4. Tania, (11) 99783-9818 / tania.
volpato@uol.com.br.

• Filmadora GoPro Hero 3, memória de 64 
Gb, case, tripé GoPro orginal, R$ 1.400. Gil-
mar, (11) 4701-4441 / 95323-8353.
• Iphone 5, prata, 16 Gb, novo. R$ 1.000. 
Gilmar, (11) 4701-4441 / 95323-8353.
• Iphone 6, preto, desbloqueado, 64GB, 
acessórios originais, case em couro, azul 
marinho. R$ 2.300 (negociável). Pedro, (11) 
96668-6484. 
•  Miniveículo elétrico, à bateria, amarelo, 
p/ crianças de 3 a 6 anos, c/ carregador 
e alça. R$ 600. Anisio, (11) 99929-4546 / 
2455-6598. 
• Cj. de malas, 1 grande, lilás, c/ segredo 
de bússola; 1 média, verde; 1 pequena, 
preta. R$ 250. Doralice, (11) 2041-0879 / 
(11) 99607-9370 (Vivo). 

Permutas
• Leandro Henrique Miranda Avista, técnico 
bancário, ag. Parque Maria Helena, Suzano, 
SR Penha, deseja permuta para zona leste 
de SP, Giret Penha ou áreas-meio no centro. 
Contato: (11) 98544-0975. 

Apartamento no Guarujá, 
Praia da Enseada 

Alugo, para temporada e fins de sema-
na, reformado, próx. ao Aquário, próx. 
praia, 3 dorms. (2 suítes), 1 vaga. Aco-
moda até 8 pessoas. Ronaldo/Christina, 
(11) 98552-4091 (após 19h) / cronaldoca-
pellari@yahoo.com.br.

Para anunciar, 
envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os produtos / serviços anunciados neste jornal  

são de responsabilidade do anunciante

Imagens da semana

Excursão para Colônia de Avaré, com 
tributo a Renato Russo e atividades do 
Dia do Saci para as crianças


