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Alto astral pernambucano nos Jogos Fenae 2014

Participar dos Jogos Fenae é sem-
pre um privilégio, principalmente 

porque sabemos estar construindo a 
história desportiva das APCEFs. Este é 
um sentimento comum a todos os que 
estiveram conosco na edição 2014, re-
alizada em Goiânia, no período de 16 a 
23 de agosto.

A delegação pernambucana foi 
composta por 133 pessoas e fez uma 
de suas melhores performances nesta 
trajetória de muitas disputas e vitó-
rias. Conquistamos, ao final das com-
petições, sete medalhas: duas de ouro, 
duas de prata e três de bronze, além 
de várias classificações de destaque, 

Delegação da APCEF/PE fez história outra vez
Fala Diretor

como registradas na página 3 desta 
edição.

Os Jogos da Fenae deste ano foram 
recordistas em vários aspectos: núme-
ro de atletas inscritos (mais de 2.200), 
com 815 confrontos diretos entre as 
27 Associações de todo o País; maior 
número de mulheres inscritas; e maior 
evento esportivo do Brasil entre tra-
balhadores de uma mesma empresa. 
Foram distribuídas 552 medalhas, 25 
troféus para equipes e o troféu de cam-
peão geral.

Para a Diretoria da APCEF/PE fica a 
certeza de realizarmos o melhor possí-
vel no que se refere ao planejamento, 
treinamentos e logística, bem como no 

esforço, dedicação e comprometimento 
de todos os membros da nossa delega-
ção. Vencemos de goleada contra to-
dos os obstáculos, eventuais pessimis-
mos e naturais limitações.

Por outro, como sempre acontece, a 
experiência valeu muito como aprendi-
zado para elevar a qualidade e empe-
nho na preparação e no planejamento 
para os futuros Jogos. A todos os que 
participaram desta brilhante delega-
ção, o nosso muito obrigado!

Justiniano Júnior
Diretor de Esportes

Paulo Moretti
Presidente
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Pauta de reivindicações da
Campanha Salarial 2014
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Debate sobre Gestão de 
Desempenho de Pessoas

Foi definida durante a 16ª Conferência Nacional dos Ban-
cários, realizada em julho último, a pauta de reivindicações 
da Campanha Salarial 2014. 

Principais reivindicações da Campanha Nacional:
• Reajuste salarial de 12,5%.
• PLR: três salários mais R$ 6.247.
• Piso: R$ 2.979,25 (salário mínimo do Dieese em valores de 

junho).
• Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-creche/

babá: R$ 724,00 ao mês para cada (salário mínimo nacio-
nal).

• Melhores condições de trabalho, com o fim das metas abu-
sivas e do assédio moral que adoecem os bancários.

• Emprego: fim das demissões e da rotatividade, mais con-
tratações, proibição às dispensas imotivadas, aumento 
da inclusão bancária e combate às terceirizações.

Estes são os eixos centrais da pauta de reivindicações da 
Campanha 2014.

Principais reivindicações específicas
dos empregados da Caixa
• Combate ao assédio moral e sexual.
• Fim do voto de Minerva na Funcef.
• Incorporação imediata do REB ao Novo Plano.
• Extensão do Saúde Caixa para aposentados por PADVs.
• Mais empregados por setor.
• Jornada de seis horas para todas as funções sem redução 

de salário.
• Registro do ponto para todos os empregados.
• Isonomia para empregados admitidos a partir de 1998.
• Fim do programa Gestão de Desempenho de Pessoas.
• Vale-Cultura para todos os empregados.

Campanha Salarial 2014

A primeira rodada de negociação 
específica entre a Caixa e a Co-

missão Executiva dos Empregados, 
realizada em 21 de agosto, em Brasí-
lia, foi marcada por um forte embate 
que envolveu o modelo de Gestão de 
Desempenho de Pessoas. O GDP já foi 
implantado pelo banco e instituciona-
liza as metas individuais, o 
ranking para premiação e 
o risco de descomissiona-
mento de empregados. 

Esta política da Cai-
xa traz muitos danos ao 
trabalhador por criar um 
ambiente competitivo 
entre colegas e ainda in-
centivar o assédio moral 
com ameaças de perda de 
função. Os empregados já 
sofrem com a sobrecarga de traba-
lho. Se somarmos a pressão do GDP, 
os números de adoecimentos (que já 
são altos) irão triplicar. Além disso, a 
medida foi imposta unilateralmente.

Os representantes dos trabalha-
dores cobraram agilidade na convo-

cação de concursados e o aumento 
do número de pessoas por setor. Ou-
tra preocupação é a possibilidade de 
eventuais mudanças na redação do 
RH 022, principalmente em relação 
à garantia de manutenção da titu-
laridade e complementação salarial 
referente à função e ao CTVA para 

afastados por motivos de 
saúde no período de 180 
dias. 

Representantes da Cai-
xa afirmaram que a GDP 
engloba, por enquanto, 
apenas gerentes gerais e 
de filial e que só em 2016 
irá abranger os demais 
empregados. O banco de-
clarou que não irá suspen-
der o projeto, mas afirmou 

que irá verificar se o modelo está 
saindo da esfera gerencial.

Na reunião também foram discuti-
dos outros assuntos como: adicionais 
de periculosidade e insalubridade, a 
gestão do Saúde Caixa, o penhor ex-
press e o combate ao assédio moral.

A isonomia de direitos e 
benefícios entre todos os 
trabalhadores é uma das 

reivindicações do movimento 
nacional dos empregados da 

Caixa. 

O QUE FALTA CONQUISTAR?

Licença-prêmio de 18 dias por ano.
ATS/Anuênio: adicional de 1% 
sobre o salário a cada ano de 

serviço.

Para os admitidos entre 1998 e 
junho de 2006, falta conquistar 

ainda a incorporação do REB 
ao Novo Plano, proposta que 

encontra-se em análise das esferas 
governamentais.

Esta política 
da Caixa traz 
muitos danos 

ao trabalhador 
por criar um 

ambiente 
competitivo 

entre colegas

Terceira rodada de negociações específicas da campanha salarial 2014
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Show pernambucano nos Jogos Fenae

Medalhas de Ouro:
•	 Revezamento	4x100:	Kácio	Kley,		

Filipe	Câmara,	Justiniano	Júnior	e	
Severo	Pereira	

•	 Corrida	5km	M:	João	da	Cunha.

Medalhas de Prata:
•	 100m	M:		Filipe	Câmara
•	 400m	M:	João	Cunha,

Medalhas de Bronze:
•	 10km	F:	Vânia	Ferreira
•	 Salto	à	Distância:		Filipe	Câmara
•	 1.500m	m:	João	da	Cunha.

Outros Destaques:
•	 Basquete	Masculino	-	6º	lugar
•	 Tênis	Simples	Feminino:	Keila	

Vasconcelos	-	6º	Lugar:

Esportes

•	 Voleibol	de	Praia	(Dupla)	
Masculino:	Jefferson	Douglas	/	
César	Marcone	-	5º	lugar

•	 Damas:	José	Gil	Cabral	-	5º	lugar
•	 Corrida	1500m	F:	Vânia	Ferreira	-	5º	

lugar
•	 Revezamento	4x100	F	-	5º	lugar
•	 Salto	em	Distância	F:	Márcia	

Soares	-	7º	lugar
•	 100m	Rasos	M:	Filipe	Câmara	-	2º	

lugar
•	 200m	Rasos	M:	Kácio	Kley	-	6º	

lugar
•	 400m	Rasos	M:	João	Cunha	-	2º	

lugar
•	 Corrida	1500m	M:	João	Cunha	-	3º	

lugar
•	 Revezamento	4x100	M	-	1º	lugar
•	 Salto	em	Distância	M:	Filipe	

PRINCIPAIS DESTAQUES DA APCEF/PE NOS JOGOS FENAE 2014
Câmara	-	3º	lugar

•	 Corrida	Rústica	10km	-	18-30:	
Thiago	Francisco	Laurindo	-	5º	
lugar

•	 Corrida	Rústica	5km	-	31-40	:	João	
Cunha	-	1º	lugar

•	 Corrida	Rústica	5km	-	18-30	:	Carla	
Fernanda	-	7º	lugar

•	 Natação	50	Costas	F:	Taciana	de	M.	
Chaves	-	8º	lugar

•	 Natação	50	Costas	M:	João	Batista	
de	Barros	-	7º	Lugar

•	 Natação	Revez.	4X50	Livre	F:	Ericka	
Santos,	Leila	Barros,	Stefânia	
Oliveira,	Taciana	Chaves	-	7º	Lugar

•	 Natação	Revez.	4X50	Master	M:	
Justiniano	Jr,	Graciano	Cavalcanti,	
Omar	Oliveira,	Antônio	Neves	-	4º	
Lugar

BASQUETE

Revezamento

Corrida	de	Rua

Natação

Corrida	de	5Km	e	10Km Futsal

Tênis	de	Campo

Natação

Futebol	Master Vânia	Ferreira

Voleibol	de	Praia

Futebol	Livre

Voleibol

	Filipe	Câmara	e	João	Cunha SinucaAtletismo	de	Ouro	Prata	e	Bronze

Damas
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ACONTECE
• Outubro
Dia das Crianças. Aguarde a 
programação.
• Em Breve:
Calourada da CAIXA em 
Pernambuco. Aguarde!

REPASSO - APARTAMENTO 2 QUARTOS (1 
suíte), 61,82m2. Na Madalena. Direto com o 
proprietário! (Toinho Miranda - 9191.4762). 
Super ventilado, pois pega os lados leste e sul! 
Perto de padarias, Escolas, Academias, Mer-
cado da Madalena, Supermercados. Bairro da 
Madalena – Recife/PE. Rua Antonio Vieira - 
Aptº 202 (Nascente). Área Privativa Real Prin-
cipal de 61,82 m². 2 Quartos (1 suíte). 2 WC (1 
social e 1 na suíte). Sala para 2 ambientes. Va-
randa. Cozinha. Área de Serviços. 2 Elevado-
res. 1 Garagem. Total de 48 unidades (12 an-
dares). Faltam 7 parcelas das 36 da parte não 
financiável. (Referência junho/14). Previsão 
de entrega em Agosto/14. Parte financiável 
através da própria construtora em 48 meses 
ou. Financiamento bancário com prazo mais 
longo. Adiantamento: R$ 120.000,00. Saldo 
Devedor em Junho/2014: +/- R$ 216.000,00. 
OBS 1: Valor de venda na Construtora: +/- R$ 
400,000,00.· OBS 2: Não há mais apto. termi-
nação 02 para vender nem para repassar.

REPASSE APARTAMENTO NA MADALENA

Aniversário

97anos FESTIVAL DE CHOPP
COM CHURRASCO

Taxa de Adesão: R$ 30,00 com direito a
CANECA + CHOPE + CHURRASCO

APCEF/PE: 
3224.5368

DOMINGO

SETEMBRO

SEDE DO
JANGA

A partir das 11h

2121

CONFRATERNIZAÇÃO

DOS ATLETAS DOS

JOGOS FENAE/2014

A APCEF/PE visando à melhoria na 
qualidade de vida de seus associados, sem-
pre vai à busca de vantagens especiais para 
os seus associados junto ao mais concei-
tuados estabelecimentos. Em parceira 
com a COMPANHIA ATHLETICA – RIOMAR 
SHOPPING. Conheça o plano semestral no 
site da APCEF/PE (www.apcefpe.org.br) e 
manifeste seu interesse até o dia 30/se-
tembro/2014 pelo faleconosco@apcefpe.
org.br

Parceria APCEF/PE
& Companhia Athletica

16º Campeonato de Futebol dos 
Bancários de Pernambuco

APCEF/PE disputa 
o 16º Campeo-

nato de Futebol dos 
Bancários de Per-
nambuco com duas 
equipes, Livre e Mas-
ter.

O Campeona-
to iniciou no dia 6 
de setembro, com a 
participação de nove 
equipes, e encerra no 
dia 6 de dezembro. 
Os jogos são reali-
zados no Clube de 
Campo do Sindicato 
(Km 14,5 da Estrada 
de Aldeia).


