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O jornal do empregado da Caixa

Empregados propõem 
mobilização contra RH 184

Funcef encarece empréstimo consignado aos participantes
As mudanças da Funcef no 

empréstimo consignado, deno-
minado CredPlan, que passou a 
vigorar em 24 de outubro, tem o 
requinte de esfolar o participante.

As taxas de juros estão mais 
elevadas e foram criadas faixas 
com percentuais diferentes con-
forme número de parcelas (tabe-
la 1).

As novas taxas estão muito 
acima do exigido na legislação, 
que restringe juros inferiores a 
taxa atuarial do plano. A Funcef 
apresenta anualmente taxa atuarial 
de INPC mais 5,7% aproximada-
mente. A taxa do empréstimo - 
para parcelas que variam de 73 a 
96 meses - é de INPC mais 9,7%, 
o que supera em 4 pontos percen-
tuais o legalmente exigido.

A Fundação não divulga a 
quantidade de contratos e prazos. 
Supondo-se que grande parte dos 
participantes contrata emprésti-
mos com prazo para pagamento 
entre 49 e 96 meses, significa 
que a maioria vai arcar com cus-
tos muito mais elevados.

Outra mudança foi no sistema 
de amortização. Antes era o sis-
tema Price e agora é o Sistema 
de Amortização Constante (SAC), 
o que impõe prestações iniciais 
mais altas, exatamente no mo-
mento de mais 
necessidade.

Para a di-
retoria da AP-
CEF/SP, não 
havia motivos 
para essas mu-

Os empregados da Caixa es-
tão unidos contra as alterações 
no normativo RH 184 e os des-
comissionamentos arbitrários. Na 
última semana ocorreram reuniões 
organizadas pela APCEF/SP e o 
Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região com os 
comissionados da capital para dis-
cutir as novas diretrizes de gestão 
do banco implementadas no RH 

184. A criação dos GTs está pre-
vista no Acordo Coletivo, uma 
conquista da campanha salarial. 

O GT que irá discutir a polí-
tica praticada de forma arbitrária 
na Caixa terá início em 24 de 
novembro, em Brasília. Um dos 
focos do debate é o RH 184. Em 
1º de julho deste ano, a Caixa 
publicou uma alteração no nor-
mativo que ameaça empregados, 

danças, especialmente pelo preju-
ízo financeiro causado ao partici-
pante. “A carteira da Funcef não 
apresenta riscos, pois tem Fundo 
Garantidor de Quitação de Crédito 
e os empréstimos são feitos para 
pessoas que têm créditos ainda 
maiores a receber da Fundação”, 
explicou o diretor-presidente da 
APCEF/SP, Kardec de Jesus Be-
zerra.

Tabela preparada pelo Dieese, 
subseção APCEF/SP, em simula-
ção comparativa no formato ante-

rior e o novo, demonstra o valor 
do prejuízo que o participante está 
sofrendo (tabela 2).

Manifestação da Funcef - A 
diretoria da APCEF/SP cobrou da 
Funcef explicações a respeito dos 
novos critérios para operações de 
empréstimos. A Funcef, em men-
sagem de 10 de novembro, ape-
nas informou que “a Diretoria de 
Benefícios está preparando nota 
de esclarecimento sobre o Cred-
Plan”.

extingue funções, sabota direitos 
adquiridos e deixa em alerta todos 
que exercem função no banco.

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

Medo - Durante as sete reu-
niões ocorridas não faltaram rela-
tos do clima de apreensão vivido 
pelos empregados por conta dos 
descomissionamentos. “Pedi por 
favor ao médico que não emitis-
se um afastamento porque estou 
com medo”, disse um dos empre-
gados que participou. Ele relatou 
que está com problemas sérios de 
saúde e precisa agendar uma ci-
rurgia, mas não quer se afastar e 
correr o risco de perder a função.

Este é um dos inúmeros trans-

tornos que as alterações no RH 
184 estão causando para os em-
pregados do banco.

“A Caixa investe no emprega-
do para que ele tenha condições 
de assumir uma função. O empre-
gado, por sua vez, participa de um 
processo seletivo e se empenha, 
estuda. Tudo isso é jogado fora 
sem qualquer critério objetivo”, 
comentou outro participante. 

Preparando a mobilização - 
A APCEF disponibiliza no site - 
www.apcefsp.org.br - formulário 
para envio de relatos e propostas 
sobre a RH 184. 

"Participe, fortaleça a luta 
que é de todos os empregados!", 
convocou o diretor-presidente da 
APCEF/SP, Kardec Bezerra. "Só a 
união conquista avanços e barra a 
truculência da Caixa", completou.

Trabalhadores debateram o assunto em reuniões realizadas com os comissionados na capital

Diretor da APCEF/SP Leonardo dos Santos Quadros conversa com empregados em reunião sobre RH 184
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Expediente

• 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

Excursão leva associados para se divertir em Avaré no último fim de semana de novembro

Pratique Beach Tennis e 
natação no clube

Tem atividade para toda 
a família dia 26 no clube

Aposentados

Dia 26 também tem 
festa em Campos

Reservas para o carnaval começam no próximo dia 24

Não esqueça a 
carteirinha da APCEF

Ainda dá tempo de entrar nas 
turmas de natação e Beach Tennis 
que ocorrem no clube da APCEF/
SP, na capital, aos sábados. 

Os associados podem conferir 
valores, horários e se inscrever na 
secretaria do clube.

Venha curtir um dia de ativi-
dades especiais no clube e ainda 
torcer pela 6ª Liga de Futebol So-
ciety. O dia 26 de novembro terá 
atrações para toda a família: mo-
nitoria para as crianças, workshop 
de cuidados com a pele para as 
mulheres, venda de produtos da 
ONG e almoço especial. 

O carnaval é uma das festivi-
dades mais esperadas do ano. Tan-
to para descansar quanto para cair 
na folia, todos querem aproveitar 
o feriadão. 

As Colônias da APCEF/SP 
irão abrir as reservas para o car-
naval na quinta-feira, dia 24 de 
novembro, às 7 horas. 

Ligue na Colônia de sua pre-
ferência e garanta a folia no car-
naval de 2017. 

O período de hospedagem será 
de 24 a 28 de fevereiro, sexta a 
terça-feira.

Fazer um cruzeiro 
está nos seus planos? 
Aproveite a parceria

Encontro na Colônia de Avaré fecha 
atividades especiais deste ano

Para encerrar em grande esti-
vo as atividades dos aposentados 
deste ano, a APCEF/SP está pre-
parando uma divertida excursão 
para a Colônia de Avaré. Será 
entre os dias 7 e 11 de dezem-
bro, com saída do Terminal Barra 
Funda do metrô.

Estão programadas atividades 
durante todos os dias da viagem: 
passeios, caminhadas, piqueni-
ques, baile, brincadeiras... “Nosso 
objetivo é proporcionar momentos 
de descontração, além da intera-
ção com outros empregados da 
Caixa que não atuam mais nas 
agências”, conta a diretora de 
Aposentados da APCEF/SP, Elza 
Vergopolem.

Todos os associados podem 
participar, inclusive dependentes 
(pais, mães, sogros e sogras). 
Para se inscrever, envie e-mail 
para convites@apcefsp.org.br ou 
ligue (11) 3017-8339.

Pelo terceiro ano consecutivo, 
a APCEF/SP firmou parceria com 
a Casa do Agente para organizar 
viagens de navio imperdíveis.

São duas sugestões de datas, 
com a Costa Cruzeiros - Navio 
Costa Fascinosa, saída de Santos 
rumo a Salvador: de 18 a 24 de 
fevereiro e de 4 a 10 de março.

Pagamento em 10 vezes sem 
juros no cartão ou 6 parcelas no 
cheque ou boleto.

Contatos: agência, (13) 3345-
5690; Carolina, (13) 99711-0240; 
Cecília, (11) 98272-5437 ou Ca-
mila, (13) 99711-6288.Caminhada durante visita a Avaré em 2014

Na Colônia de Campos do 
Jordão também terá um evento 
especial em novembro. A Noite 
Italiana acontece no sábado, 26, 
com música ao vivo, deliciosas 
massas e vinho.

A Colônia oferece, aos hós-
pedes, piscina aquecida e quatro 
deliciosas refeições (café da ma-
nhã, almoço, café da tarde e jan-
tar). Ligue e faça já sua reserva. 

Promoção de novembro - a 
Colônia de Campos do Jordão 
oferece 33% de desconto nas 
hospedagens durante todo o mês.

A Colônia de Avaré segue com 
sua programação mensal especial 
e prepara, em 26 de novembro, 
um baile com músicas românticas 
e dançantes no melhor estilo bre-
ga. Ao final, a folia será embalada 
pelo ritmo trash dos anos 80.

Não fique fora dessa. Será a 
última excursão temática este ano, 

com saída na sexta-feira, 25, do 
metrô Barra Funda. Inscrições 
pelo e-mail convites@apcefsp.
org.br ou (11) 3017-8339.

Promoção de novembro - du-
rante todo o mês, a Colônia ofe-
rece 30% de desconto nas hospe-
dagens.

Venha cantar e dançar o melhor do 
estilo brega na Colônia de Avaré

Alongamento para começar bem o dia durante a excursão para Avaré em outubro

Sempre que visitar o clube, 
lembre-se de levar sua carteiri-
nha. Caso não tenha o documento, 
entre em contato pelo (11) 3017-
8357 ou cadastro@apcefsp.org.br.

Dia 19 tem mais um 
preparatório de xadrez

Amantes do xadrez, não per-
cam a próxima rodada do Torneio 
Preparatório ao Interclubes de Xa-
drez 2017. Ela irá ocorrer no dia 
19 de novembro, às 10h30, no 
clube. Quem quiser conferir to-
dos os resultados do torneio até 
o momento irá encontrá-los no 
endereço: https://goo.gl/QMnYlX



Julgamento sobre terceirização 
irrestrita é adiado pelo STF
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Campanha

Doe amor para as 
crianças neste Natal!

Moradia e Cidadania

Fenae

Rede do conhecimento 
oferece cursos gratuitos

Dia 21 começam as 
votações do Talentos

Já conhece a Rede do Conhe-
cimento? É o projeto da Fenae 
e das APCEFs que disponibiliza 
cursos gratuitos, à distância e pre-
senciais, de educação e formação 
profissional e pessoal para empre-
gados da Caixa. 

Quarenta cursos estão dispo-
níveis no www.fenae.org.br/rede-
doconhecimento neste primeiro 
momento. Há opções nas mais 
diversas áreas, como Marketing & 
Comunicação e fotografia. Alguns 
módulos estão acessíveis para to-
dos, mas grande parte é exclusiva 
para os associados às APCEFs.

Mais vantagens

Filhos com mais de 25 
anos continuam como 
dependentes na APCEF

Atenção associado da APCEF/
SP, da ativa ou aposentado, que 
tem filhos com mais de 25 anos: 
quer que eles continuem a ser de-
pendentes e continuem a utilizar 
Colônias, o clube e os convênios? 
Preencha o formulário disponível 
no site www.apcefsp.org.br e en-
caminhe para o Departamento de 
Cadastro, por malote ou e-mail, 
junto com a documentação.

Informe-se, (11) 3017-8357 ou 
cadastro@apcefsp.org.br.

Vote nos candidatos de São 
Paulo na fase nacional do Talen-
tos Fenae. Dia 21 de novembro, 
segunda-feira, serão abertas vo-
tações populares das modalida-
des Foto&Filme, Artes Visuais e 
Literário. Acesse www.fenae.org.
br/talentos e saiba mais.

Desde 2003, a ONG Moradia 
e Cidadania prepara kits de Natal 
para crianças e jovens que parti-
cipam dos projetos em São Paulo. 
Ao todo, são atendidas 900 crian-
ças de 3 a 14 anos de idade. 

Os kits são compostos de ca-
miseta, calça ou saia, calçado, 
meias, um brinquedo e um pane-
tone a partir das doações feitas 
pelos empregados da Caixa.

Os interessados em participar 
devem entrar em contato pelo e-
-mail coordenadorsp@gmail.com 
ou pelo telefone (11) 2647-7890.

Se é Público, é para Todos será 
lançada em São Paulo e Guarulhos

Bancários fiquem atentos ao calendário de lutas #nenhumdireitoamenos

Foi adiado o julgamento no 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
do Recurso Extraordinário apre-
sentado pela Cenibra (Empresa 
Brasileira de Celulose). A ação 
tramita desde 2001 e o STF jul-
garia se é permitido ou não ter-
ceirizar as atividades-fim, ou seja, 
liberar geral a terceirização. Não 
há data prevista para voltar a ser 
colocado o assunto em pauta.

Centrais sindicais e entidades 
da sociedade civil estiveram em 

Brasília na tarde da quarta-feira 
(9), data em que ocorreria o jul-
gamento, para acompanhar a apre-
ciação no plenário do STF. 

A ação teve grande repercus-
são nos últimos dias, principal-
mente por conta de sindicados 
e entidades representativas dos 
trabalhadores terem apontado a 
influência que este processo pode 
ter na terceirização irrestrita.

A contestação da Cenibra está 
baseada em decisão do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) que 
definiu a terceirização praticada 
pela empresa como “transferência 
fraudulenta e ilegal” de mão de 
obra, com o “nítido propósito de 
reduzir custos de produção”.

O risco para os trabalhadores 
de uma decisão do STF favorá-
vel ao Recurso Extraordinário é 
a jurisprudência, ou seja, a deci-
são pode ser aplicada em outros 
casos, inclusive relacionados aos 
bancários.

Bancários - Um dossiê feito 
pela Central Única dos Traba-
lhadores (CUT) mostra que os 
terceirizados do setor financeiro 
ganham em média 1/3 do salário 
dos bancários, têm jornada maior 
e não usufruem de diversos direi-
tos previstos na Convenção Co-
letiva de Trabalho da categoria 
nem têm Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR).

O documento compara o piso 
salarial dos bancários (caixas), 
que, em 2013, era de R$ 1.648,12, 
com o piso dos terceirizados em 
telemarketing bancário, de R$ 
733,10 (jornada de 180 horas/
mês) ou R$ 1.240,20 (220 horas/
mês) à época.Protesto em Brasília contra a terceirização sem limites

A campanha Se é Público, é 
para Todos se espalha por todas as 
regiões do país. Neste mês ocorre-
rão os lançamentos em sindicatos 
dos bancários de Guarulhos, dia 
17, quinta-feira, e São Paulo, dia 
23, quarta-feira.

Os eventos serão marcados 
por palestras e debates sobre a 
importância da defesa de bens e 
serviços públicos para toda a so-
ciedade. 

Nacional - O lançamento na-

cional da campanha aconteceu em 
junho deste ano na Fundição Pro-
gresso (RJ), a partir de ações arti-
culadas pelo Comitê Nacional em 
Defesa das Empresas Públicas. 
Este comitê tem a participação 
de seis centrais sindicais (CUT, 
UGT, CTB, Nova Central, Con-
lutas e Intersindical) e apoio de 
entidades como a Fenae, Contraf 
e FUP, representando centenas de 
categorias de trabalhadores.  

Todas as atividades são abertas 
ao público e acontecem após as 
19h. Os endereços dos sindicatos 
são os seguintes: em Guarulhos: 
Rua Paulo Lenk, 128, Centro. Em 
São Paulo: na Quadra dos Bancá-
rios, Rua Tabatinguera, 192. 

Mais informações estão dispo-
níveis no site www.comiteempre-
saspublicas.com.br/



Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

Anúncios Informes publicitários

Apartamentos 
• Vd. ou alugo, em Sorocaba, Rua Zeferino 
Santana (Santa Teresinha), novo, 2 dorms., 2 
wc, sacada, andar alto, ensolarado, piscina, 
academia, 2 vagas. R$ 350 mil (aluguel, R$ 
900). Cond. R$ 520. Aceita financ. e estuda 
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, 2 dorms., 1 
vaga. Carlos, (11) 98508-6572 (Tim) / 2628-
4691 (à noite) / c.a.p.tavares@terra.com.br. 
• 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. 
• Vd., São Sebastião, litoral norte, mezzanino, 
2 dorms, wc c/ hidromassagem, ampla sala, 
copa, á. s., deck, mais 3 sala comer. no térreo 
c/ wc, estac. Doc. ok. Johelena, (11) 5031-6071 
/ 99686-4919. 
• 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., Morumbi, na capital, próx. a Av. Giovan-
ni Gronchi, São Paulo Futebol Clube, 57 m2, 3 
dorms., 1 wc, 1 vaga. R$ 205 mil. Celso, (11) 
97196-6677 / 3819-8300. 
• Aluga, na capital, Rua Visconde de Alcân-
tara, 33, 9º andar,  2 dorms. + 1 revers., 
2 wc, armários embutidos, garagem, piscina, 
quadra. R$ 1.500. Osvaldo Luiz, (87) 3838-
3740 / 99962-1908 (Tim) / 98956-9779 (Claro). 
• Vd., na Mooca, capital, Rua Sapucaia, 954, 7º 
andar, de frente, 2 dorms., 1 vaga. R$ 380 mil. 
Rosely, (11) 2093-4245 / 99689-5162. 
• Vd., Guarujá, Praia da Enseada, próx. ao 
Hotel Casa Grande, 3 dorms., 2 wc., sala am-
pla, 1 vaga. R$ 280 mil. Estuda proposta de 
permuta. José, (11) 3721-0565 / 99358-4180. 
• Vd., no Guarujá, Praia da Enseada, próx. a 
Unaerp, praia, 74 m2, novo, 2 dorms (1 suíte), 
sala 2 ambs., coz. americana, á. s., varanda, 
garagem, prédio c/ tv a cabo, pisc., salão de 
festas, churrasq., sauna. Aceita financ. e FGTS. 
R$ 280 mil. Estuda permuta. Walter, (13) 3321-
9146 / 98202-3805 / 97420-0094 (após 12h). 
• Vd., na capital, próx. ao metrô Vila Pru-
dente, Rua Jacaraipe, 627, 2 dorms., 2 wc, 

garagem com escritura, isento de IPTU. Estu-
da troca no litoral. Carlos, (11) 98551-0088 / 
charlesmichael_18@yahoo.com.br.
• Aluga, na capital, Rua Giestas, próx. à Pa-
daria Cepam e Rua Ibitirama, c/ 3 dorms., 2 
wc, 1 vaga. Carlos, (11) 98551-0088 / charles-
michael_18@yahoo.com.br.

Casas
• Vd., em Bertioga, 300 m da praia, 315 m2, 
3 dorms., varanda, quintal c/ pé de amora, 
bananeira, ducha. R$ 240 mil. Aceita oferta. 
Doralice, (11) 99607-9370 (Vivo) / 2041-0879.
• Vd., Ipiranga, na capital, próx,. ao metrô, 10 
x 25 m, 3 dorms. (1 suíte c/ hidromassagem 
e 2 chuv.), sala 2 ambs., 2 wc, edícula, quin-
tal c/ árvores, 4 caixas d´água (1 p/ coleta 
da chuva), 3 vagas (1 coberta). R$ 750 mil. 
Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 

Sobrado
• Vd., em Itu, 300 m2, 222 á. u., 4 dorms., 
sala 2 ambs., lavanderia, área de lazer c/ 
churrasq. e spa p/ 5 pessoas, quintal, jardim, 
4 vagas. Rita ou Patricia, (11) 97425-5629 / 
99897-7176 (com.). 
• Vd. ou troco por imóvel próx. ao metrô 
Saúde, capital, c/ 3 dorms (1 suíte), 2 salas, 
lavabo, coz. planejada, terraço, 1 vaga. R$ 600 
mil. Maria, (11) 99663-0187. 

Terrenos
• Em Pardinho, loteamento Ninho Verde II, 
Km 196 da Rod. Castelo Branco, 588 m2, clu-
bes privativos, centro comercial, lagos para 
esportes náuticos, ampla área verde, seguran-
ça, infraestrutura completa. Escritura definita. 
Johelena, (11) 5031-6071 / 99686-4919. 

Veículos
• Ford Ka, 2003, 50 mil km, placa 7, branco, 
rádio, cd, alarme, revisões. R$ 12 mil. Estuda 
proposta. Carlos, (11) 98508-6572 / 2628-
4691 (à noite) / c.a.p.tavares@terra.com.br. 
• Onix, LTZ, 2015/2015, 22 mil km, preto, 
revisado. Mauricio, (11) 3971-7859. 
• Jipe Gurgel, 1985, bege, teto rígido, fibra, 
gasolina, catalisador, guincho-catraca, teto 
solar, tração positiva, fnal 8, c/ manual, me-

Imagens da semana

APCEF levou associados para conhecer as 
cidades históricas de Minas Gerais

Para ver mais fotos, acesse www.apcefsp.org.br  
ou www.facebook.com/apcefsp

cânica e doc. Ok. R$ 12.600. Estuda proposta. 
Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
• Ford Focus GHIA 2.0, 2009, automático, 
preto, completo, teto solar, banco de couro, 
comando de voz, star button, pneus novos. R$ 
31.500. Patricia / Everton, (16) 98220-7483. 
• Ford Ka 1.0, 2011, 7 mil km, azul, alarme, 
trava elétrica. R$ 18.500. Patricia / Everton, 
(16) 98220-7483.
• Van escolar, Ducato Multi, 2013, 20 lugares. 
R$ 80 mil. Samantha ou Raquel, (11) 99860-
1331 / samclayd1@gmail.com.

Diversos
• Nintendo Dsi Xl, c/ 3 jogos originais, cartão 
R4. Tania, (11) 99783-9818 (WhatsApp).
• 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). 

Sobrado em Bertioga 
Alugo para temporada ou fins de semana, 
Praia de Boraceia, em Bertioga, litoral 
norte, 4 suítes, piscina. Luiz ou Mara, (11) 
5667-2879. 

Convênios

Maquiagem e cuidados 
com a pele

Maria da Graça Pavão de Car-
valho - Consultora Independen-
te Mary Kay, entrega na capital 
- desconto de 10% em todos 
os produtos, (11) 4116-4912 ou 
99970-6730 - gracapavao.ma-
rykay@gmail.com.

Informações, (11) 3017-8301, 
convenios@apcefsp.org.br ou  

www.apcefsp.org.br/portaldevantagens.


