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O jornal do empregado da Caixa

24 de março - Dia Nacional de Luta

REESTRUTURAÇÃO, NÃO

A votação do PLS 555, na ter-
ça-feira, dia 15, no Senado - após 
intensas mobilizações que durante 
meses envolveram ações por todo 
o Brasil - encerrou um capítulo 
da luta contra o projeto privatista. 

A pressão sobre os parlamen-
tares feita pelo movimento sindi-
cal e social levaram à construção 
de um substitutivo que resultou 
em importantes avanços.

O Comitê Nacional em Defesa 
das Empresas Públicas destacou 
três importantes mudanças. A pri-

PLS 555 é aprovada no Senado,  
mas mobilização garante importantes avanços

meira foi a retirada da obrigatorie-
dade de as empresas se tornarem 
sociedades anônimas; a segunda, 
o fim da exigência de as empresas 
não terem mais ações preferen-
ciais e, finalmente, a aprovação de 
que o Estatuto das Estatais só será 
obrigatório para as empresas que 
tenham mais de R$ 90 milhões de 
receita operacional bruta.  

“A luta continua agora na 
Câmara dos Deputados contra o 
projeto que tem intenção de priva-
tizar empresas, entre elas, a Cai-

xa”, explica o diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. Acesse www.diganaoao-

pls555.com.br. Lá você encontra 
todas as informações referentes 
ao assunto.

Na próxima quinta-feira, dia 
24, trabalhadores da Caixa em 
todo o País devem mobilizar-se 
para pressionar o banco a suspen-
der o processo de reestruturação, 
iniciado em 10 de março.

“A mobilização é a única for-
ma de impedir que a Caixa impo-
nha a reestruturação sem debate 
com os empregados”, explica o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

Desde o início do ano, os em-
pregados da Caixa têm convivido 
com o fantasma da reestruturação. 
Recentemente, a direção da em-
presa chamou os representantes 
dos empregados para anunciar 

seu projeto, sem qualquer chance 
de diálogo. “Os empregados estão 
preocupados com suas carreiras. 
Além de perderem suas funções, os 
próprios trabalhadores têm de bus-
car vaga em outras unidades. Isso 
é um absurdo”, conta a diretora da 
APCEF/SP Ivanilde de Miranda.

Em 15 de março, durante 
reunião da Comissão Executiva 
dos Empregados (CEE/Caixa), 
os representantes dos trabalha-
dores orientaram a realização de 
atividades em todo o País. Já na 
quarta-feira, dia 16, trabalhadores 
de Brasília e do Rio de Janeiro 
demonstraram a insatisfação com 
as medidas adotadas pela direção 
da empresa com manifestações.

“É preciso garantir que os 
trabalhadores não sejam prejudi-
cados com tais medidas impostas 
pela empresa”, comenta Ivanilde. 
“Para evitar prejuízos, é urgen-
te retomar a política de diálogo 
com os trabalhadores, que a Caixa 
abandonou nesta gestão”, finaliza. 

Acompanhe as atividades no 
www.apcefsp.org.br.O diretor-presidente da APCEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra, em protesto no Brás, no início de março
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Diretor-presidente: Kardec de Jesus Bezer-
ra. Diretor de Imprensa: Amauri Nogueira da 
Cruz. Jornalistas (textos e revisão): Raíssa 
Torres (Mtb 74.111/SP) e Tania Volpato (Mtb 
24.688/SP). Diagramação: Marcelo Luiz. Im-
pressão: TM Grafic. Tiragem: 15 mil exem-
plares. Sede: Rua 24 de Maio, 208, 10º andar, 
República, capital.

Expediente

109 anos: participe das festas 
no clube e nas Colônias
Tem comemoração em todo o Estado no sábado, dia 2. Faça já sua reserva!

Avaré

Tem bicicletas à 
disposição dos 
associados em Avaré

Os associados que se hospe-
dam na Colônia de Avaré têm, 
agora, mais uma opção de ativi-
dade: o aluguel de bicicletas para 
passeios pela maravilhosa paisa-
gem da região.

A Colônia de Avaré foi inau-
gurada em 2012. Diárias incluem 
três deliciosas refeições, serviços 
de camareiras, roupas de cama e 
banho. Está localizada próxima de 
área de preservação permanente e 
reserva legal, com inúmeras árvo-
res que servem de hábitat para di-
versas espécies de aves.

• Avaré (14) 3848-3000

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Clube, (11) 5613-5600

• Salto Grande, (14) 3378-1622

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3834-1450

Esportes

Nossos espaços

Participe da segunda
seletiva na capital

No primeiro fim de semana de 
abril, dias 2 e 3, acontecem as se-
letivas para os Jogos Nacionais da 
Fenae na capital de modalidades 
individuais, duplas e coletivas.

Para partidas de tênis de qua-
dra individual e em duplas, sinu-
ca, damas, xadrez, natação, vôlei 
de areia em duplas e tênis de 
mesa, inscreva-se em nosso site.

Para modalidades coletivas  
(basquete, vôlei, futsal e futebol 
society), envie seus dados para o 
e-mail esportes@apcefsp.org.br. 

Informações, (11) 5613-5600 
ou acesse www.apcefsp.org.br.

Seletivas de xadrez 
acontecem em 2, 3 e 10 
de abril. Inscreva-se

Atenção jogadores de xadrez: 
quer representar São Paulo nos 
Jogos Nacionais, em Blumenau?

Participe das seletivas organi-
zadas pela APCEF/SP para esco-
lha da delegação. São duas opor-
tunidades no clube: na segunda 
etapa das seletivas na capital, em 
2 e 3 de abril; e a última oportu-
nidade no dia 10 de abril.

Informações, (11) 5613-5600, 
esportes@apcefsp.org.br ou aces-
se www.apcefsp.org.br.

Aposentados

APCEF/SP convida você para um retorno 
ao passado, no Museu da Imigração

A próxima edição do APCEF 
nos Passos da Cultura acontece 
em abril e será uma viagem no 
tempo. A visita ao Museu da Imi-
gração acontece em 20 de abril, 
quarta-feira.

O Museu da Imigração fica 
na Mooca. Herdou do Memorial 
do Imigrante toda a história das 
pessoas que chegaram ao Brasil 
por meio da Hospedaria de Imi-
grantes, e o relacionamento cons-
truído, ao longo dos anos, com as 
diversas comunidades representa-
tivas da cidade e do Estado.

Comemore com a APCEF/SP 
a chegada de mais um aniversário: 
já são 109 anos de existência!

Tem festa no sábado, 2 de 
abril, no clube e nas Colônias. 
Confira e participe:

Avaré - tem almoço especial 
para os associados da Colônia.

Campos do Jordão - tem 
Noite do Fondue na Colônia do 
Vale do Paraíba para quem esti-

ver hospedado no espaço em 2 
de abril.

Clube - estão sendo prepara-
das atividades sociais, esportivas 
e recreativas para toda a família 
no clube durante o sábado. Para 
fechar a noite, haverá um coquetel 
com música ao vivo.

Suarão - a APCEF/SP está 
preparando um bolo delicioso 
para os hóspedes do litoral.

Ubatuba - no litoral norte 
tem festa do Havaí com música 
ao vivo (sertanejo universitário, 
anos 60, 70 e 80, MPB, interna-
cionais), frutas, coquetel e bolo 
para os hóspedes. 

Ligue na Colônia de sua pre-
ferência e faça a reserva. Infor-
mações sobre o aniversário da 
Associação, envie e-mail para 
convites@apcefsp.org.br.

Em seu novo projeto, o Museu 
valoriza ainda mais o encontro 
das múltiplas histórias e origens 
e propõe ao público o contato 
com as lembranças daquelas pes-
soas que vieram de terras distan-
tes, suas condições de viagem, 
adaptação aos novos trabalhos e 
contribuição para a formação do 
que hoje chamamos de identidade 
paulista.

O ponto de encontro será na 
estação Bresser do metrô, às 9 ho-
ras. Depois da visita, os partici-
pantes almoçarão na Restaurante 
Japonês Takô, na Liberdade. 

As inscrições devem ser feitas 
até 18 de abril pelo telefone (11) 
3017-8339 ou e-mail convites@
apcefsp.org.br.

Todos podem participar: em-
pregados da ativa, aposentados e 
dependentes, inclusive pais, mães, 
sogros e sogras.

Diretores comemoram o aniversário da APCEF/SP em 2014



(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp
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Fale conosco

Aposentados

Caixa é autuada pela SRTE por 
irregularidades em prédio na Sé

APCEF/SP oferece 
assessoria para 
declaração do IR 2016

A APCEF/SP oferece assesso-
ria para preparação da declaração 
do Imposto de Renda 2016 aos 
aposentados e pensionistas.

Em São Paulo, os plantões são 
de segunda a sexta-feira, até 29 de 
abril, na sede da Associação, Rua 
24 de Maio, 208, 10º andar, próxi-
ma à estação República do metrô.

No interior, os plantões são 
aos sábados e domingos, na Sub-
sede de Bauru (Chácara), Rua 
Francisco Pires Corrêa, 7-28, Pa-
norama Parque.

Ligue (11) 3017-8311 ou 
3017-8316, verifique os horários 
disponíveis e faça o agendamento 
tanto na capital como no interior.

Direção não cumpriu determinações que garantem segurança dos trabalhadores
A Caixa recebeu duas autu-

ações da Superintendência Re-
gional do Trabalho e Emprego 
(SRTE), órgão do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social, em 
14 de março, por irregularidades 
verificadas durante inspeção nas 
dependências do prédio da Sé, 
centro da capital.

A primeira delas refere-se a 
áreas desprotegidas na cobertura 
do edifício, com desnível e sem 
guarda corpos na borda das lajes. 
A abertura é grande o suficiente 
para a queda de uma pessoa pelo 
vão. O banco também foi autua-
do por não ter realizado exercícios 
simulados de abandono da área e 
por não ter fixado planta de risco 
de incêndio em local visível às 
equipes de Corpo de Bombeiros 
e aos ocupantes do prédio.

O local havia passado por 
inspeção da SRTE em 23 de fe-
vereiro. A ação teve como base 
denúncia que dizia que o local - 
onde funciona a agência Sé, a Su-
perintendência Regional, a Caixa 
Cultural e a Centralizadora de Re-
cuperação de Ativos de São Pau-
lo - não realizava exercícios de 
abandono do prédio há 10 anos.

A Caixa realizou o treinamen-
to de brigadistas nos últimos anos, 

mas não organizou exercícios de 
abandono da área, conforme espe-
cificado em Instrução Técnica do 
Corpo de Bombeiros. “O descum-
primento coloca em risco a vida 
de empregados e clientes que fre-
quentam o prédio da Sé. Vamos 
ficar atentos às providências que 
a Caixa irá tomar para garantir 
a segurança de todos”, afirma a 
dirigente da APCEF/SP Cláudia 
Fumiko Tome.

Notificações
Além das duas autuações, a 

Caixa também foi notificada a 
apresentar soluções para os se-
guintes exigências:

- abertura nas paredes devem 
ser protegidas de forma que impe-
çam a queda de pessoas e objetos 
(escadaria principal);

- apresentação de projeto ergo-
nômico, Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais (PPRA) e 
adaptações de melhoria nas con-
dições ambientais para área de 
triagem de atendimento do térreo;

- fornecimento de água potá-
vel em todos os locais de trabalho, 
além de avaliação da potabilidade 
da água;

- aterramento das instalações 
elétricas do prédio, inclusive chu-
veiros dos vestiários dos terceiri-
zados.

Representação

Seja o contato da 
APCEF em sua unidade

Com o objetivo de aproximar 
ainda mais a entidade dos empre-
gados da Caixa, a APCEF/SP está 
retomando a escolha de Contatos 
nas unidades.

O Contato é o porta-voz do 
associado na APCEF/SP. Tem a 
função de mantê-los informados 
sobre todas as atividades da Asso-
ciação (eventos esportivos, festas, 
excursões) e encaminhar deman-
das locais. 

Mais informações, acesse 
www.apcefsp.org.br, ligue (11) 
3017-8315 ou envie e-mail para 
sindical@apcefsp.org.br.

Errata
Comunicamos que erramos na publicação da página 1 do 
jornal 1.163, de 7 de março, e 1.164, de 14 de março. 
A Caixa foi convocada pela Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego (SRTE), órgão do Ministério do 
Trabalho para explicar problemas do Sipon e não pelo 
Ministério Público.

Agência Sé, centro da capital, onde ocorreram as autuações

Funcef

Funcef empurra decisão sobre 
contencioso judicial novamente

Mais uma vez, o Conselho 
Deliberativo da Funcef conseguiu 
adiar a apreciação do voto do con-
selheiro eleito Antônio Luiz Fer-
mino que propõe o ajuizamento 
de ação de regresso contra a Cai-
xa visando ao ressarcimento de 
valores do contencioso judicial. 
O adiamento ocorreu em reunião 
no último dia 11, por 5 votos a 
1. Apenas Fermino votou a favor. 

“A maioria dos processos con-
tra a Funcef cobra direitos traba-
lhistas que foram desrespeitados 
pela Caixa, como pagamento de 
CTVA”, explica a diretora da AP-
CEF/SP Ivanilde de Miranda. “É a 
Caixa quem originou essa conta e 
não os participantes”, afirma.

Uma empresa deve ser contra-
tada para avaliar o contencioso. O 
prazo para apresentação do laudo 

Moradia e Cidadania

é de 60 dias. “A situação só piora 
para participantes e assistidos. O 
adiamento da decisão só favorece 
a patrocinadora”, explica Ivanilde.

Desde outubro de 2015, o 
Conselho adia a apreciação do 
voto de autoria do conselheiro 
Fermino. Em fevereiro, a poster-
gação ocorreu por 4 votos a 2, 
com apoio do conselheiro eleito 
Herbert Otto Homolka. Agora, 
a decisão que favorece a Caixa, 
contou com o apoio dos indicados 
pela Caixa e dos eleitos Gilson 
Tavares Costa e Otto Homolka.

Em novembro, o valor provi-
sionado para pagamento de con-
denações judiciais era de R$ 1,99 
bilhão. São as chamadas perdas 
prováveis. Se forem consideradas 
as perdas possíveis e remotas, o 
montante chega a R$ 9 bilhões.

ONG realiza curso 
de Ovos de Páscoa 
no CDH São Mateus

Em março, os participantes 
do CDH São Mateus - projeto da 
ONG Moradia e Cidadania man-
tido pelos empregados da Caixa 
- participaram de um curso de 
preparação de Ovos de Páscoa e 
bombons para geração de trabalho 
e renda.

Para conhecer o trabalho da 
ONG, acesse www.moradiaeci-
dadania.org.br ou curta a página  
www.facebook.com/spmoradia.



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos
• Vd., no Guarujá , Morro do Maluf, a 50 me-
tros da Praia de Pitangueiras e Enseada, 105 
m,  3 dorms.,  2 vagas. R$ 550 mil. Aceito 
financiamento. Maria Emília, (13) 99706-8620 
(à noite) / emiliapinder@yahoo.com.br.
• Alugo, próximo à Praia das Astúrias, no 
Guarujá. Liliam, (11) 4362-3302 /  (11) 99904-
9994 / Liliam.bisetto@hotmail.com. 
• Alugo, no centro de São Paulo, em frente 
à Câmara Municipal, próx. ao metrô Anhan-
gabaú, 60 m2, sem vaga. Luciano ou Silvana, 
(11) 99959-2319. 
• Alugo, na capital, Tatuapé, 50 m2, 2 dor-
ms., sala 2 ambs., salão de festas e de jogos, 
academia, playground, quadra de futebol/bas-
quete, 1 vaga. R$ 1.100 + cond. R$ 354. Hilda, 
(11) 2092-5937 (res.). 
• Vd., no Guarujá, Praia da Enseada, 3 dorms. 
(1 c/ sacada), 2 wc, sala ampla, mobiliado. 
Doc. Ok. Aceita auto como parte do paga-
mento. R$ 260 mil. Selma, (11) 3721-0565 / 
99211-0200.
• Vd., troco ou negocio, no Guarujá, Praia da 
Enseada, na Rua Dois de Junho, 85 m2,  2 
dorms., sala 2 ambs., á. s., varanda, piscina, 
quadra, salão de festas, jogos e ginástica, 
churrasq., 1 vaga, mobiliado, reformado. 
Aceita troca por apto em São Paulo, próximo 
a metrô/centro. R$ 290 mil. Zita, (11) 97225-
5715 / 5012-0974 / zita2805@ibest.com.br. 
• Vd., na capital, Barra Funda, próx. ao Metrô 
Mal. Deodoro, 63 m2, 2 dorms. (1 suíte), á. s., 
varanda, móveis planejados, salões de festas, 
espaço gourmet, brinquedoteca, acad., pisc., 
churrasq., parquinho. Leonardo, (11) 98131-
9572 / leopafernandes@hotmail.com.

Casas
• Vd., em Itu, 222 m2 de área útil, 300 m2 
de terreno, 4 dorms., sala 2 ambs., sala de 
jantar e tv, quintal c/ churrasq., spa para 5 
pessoas, jardim, 4 vagas. Rita/ Patrícia, (11) 
97425-5629 / 3225-0317. 
• Vd., em Bragança Paulista, a 4 km do Bra-
gança Garden Shopping, loteamento fechado, 

plana, 305 m, 200 m2 de á. c., 2 dorms. esti-
lo americano (1 suíte), lavabo, sala 2 ambs., 
área gourmet integ. à pisc., rede p/ aquec., 
porcelanato, 3 vagas. Márcia, (11) 9964-6353. 

Sobrado
• Vd., Jardim Bonfiglioli, na capital, próx. à 
USP, supermercados, comércio e parque, 3 
dorms. (1 suíte), coz. americana, 4 wc refor-
mados, á. s., dep. de emp., quintal, 2 vagas. 
Hiroco, (11) 3726-4295 / 99197-5355.

Terrenos
• Em Paranapanema, cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, 450 m2, lote 13/Q IA, com clube 
náutico, restaurante, piscina, quadras polies-
portivas, segurança, portarias. Doc. ok. R$ 21 
mil. Estuda proposta. Margarida, (11) 99464-
9903/ (19) 3835-7525. 
• Em Cotia, próx. à Estrada dos Pereira, 150 
m2, 6 x 25, cond. aberto planejado, plano, c/ 
asfalto, água, luz, pronto para construção. 
Doc. Ok. R$ 15 mil + transf. de parcelas. 
Selma, (11) 3721-0565 / 99211-0200. 

Veículos 
• Ranger, 2.3, XLS Sport, 16V, 2010, 68.500 
km, preta, gasolina, cabine simples, manual, 
pneus Yokohama, som com auto-falantes, DVD 
Sony 5.1, revisões feitas em concessionária 
Ford. R$ 41.500. Celene, (11) 947287596. 
•  Fiesta 1.0, flex, 2014/2015, 30 mil km, 
placa final 5, preto, vidro, ar, travas elétricas, 
direção hidráulica, som, air bag, ABS, único 
dono, revisões no manual. R$ 26.700. Leila, 
(11) 99934-3462 / 99653-4340. 
• Fox Plus, 2006/2007, preto, bancos de 
couro, único dono. Wilson, (11) 4485-1435 / 
97103-2026. 

Permutas
• Ulrich Davi Teske, ag. Princesa Isabel, Cuba-

Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os produtos / serviços anunciados neste jornal são de responsabilidade do anunciante.

tão, deseja permuta com função de caixa para 
ag. na Praia Grande. Está no BIN. Contato: (11) 
97354-8009. 
• Gilda Ferreira Ramalho, ag. 4134, Jardim 
Sul, SR Santo Amaro, deseja permuta para 
ag. na região de Piracicaba. Contato: (11) 
98143-6382. 

Casa na Praia Grande
Alugo para temporada ou fins de semana, 
Campo da Avaição (Rua Estácio de Sá),  
próx. a praia, comércio, mobiliada, 3 dor-
ms., 2 wc, 4 vagas, quintal. Acomoda até 10 
pessoas. João, (13) 3596-3590. 

Apartamento na Praia Grande
Alugo para temporada ou fins de semana, 
Vila Tupi, 50 m2, próx. à praia, 1 dorm., 
até 6 pessoas. Feriados, Páscoa, Natal e 
Ano Novo, R$ 150. Demais datas, R$ 110. 
Augusto, (11) 2774-2851/ 97990-0578 / 
augustomoniz@yahoo.com.br. 

Terreno em Atibaia
Vd. na Estância San Remo, Rua Palma, lote 
7 e 8, 1457,68 e 1.320 m2. R$ 130 mil (dois 
lotes). Maurir, (11) 99408-7048 / maurirdo-
darte@hotmail.com.

Terreno em Caraguatatuba 
Vd. no Balneário Califórnia, Rua João Rodri-
gues Prado, lote 62, 10 x 25, ao lado do 
nº 347. R$ 65 mil. Maurir, (11) 99408-7048 
/ maurirdodarte@hotmail.com. 

Apartamento no Guarujá 
Alugo para temporada, 8 pessoas, Morro do 
Maluf, a 50 metros da Praia da Pitangueiras 
e Enseada, com 3 dorms., 2 vagas. Contato: 
(13) 99706-8620 (à noite) / emiliapinder@
yahoo.com.br.

Imagens da semana

Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo (APCEF/SP) 
convoca seus associados para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que 
se realizará no dia 9 de abril de 2016, em primeira chamada às 8h30 e em segunda 
chamada às 9h00, nesta capital, na Rua 24 de maio, nº 208, 10º andar,  República, São 
Paulo, CEP 01041-000, e nos espaços coletivos da APCEF/SP, nos termos do Estatuto 
em vigor, para deliberarem quanto à reforma do artigo 4º do Estatuto em vigor, a fim de 
constar o novo endereço da sede social da entidade (Rua 24 de maio, nº 208, 10º andar, 
República, São Paulo, CEP 01041-000) em face do disposto no proceso n° 1010292-
96.2015.8.26.0100, que tramitou perante a 1ª Vara de Registros Públicos da Cidade de 
São Paulo, onde ficou assentado que o endereço da sede da Associação deve constar 
no corpo do estatuto das pessoas jurídicas em geral. Com fundamento no artigo 18, 
parágrafo 4º, inciso ll e suas alíneas, não atingido o quorum previsto (disposto no artigo 18 
do estatuto vigente), a assembleia ficará aberta até o dia 31 de dezembro 2016, podendo, 
todavia, ser encerrada antes desta data, se alcançado o referido quorum estatutário.

São Paulo, 7 de março de 2016.

Kardec de Jesus Bezerra
Diretor-presidente da APCEF/SP

Foto acima, reunião na sede da APCEF/SP sobre o Plano de Apoio à Aposentadoria 
(PAA) no dia 12; no meio, primeira etapa do Torneio de Tênis no clube, dia 12, e equipe 
participante do amistoso de futebol de campo no dia 13, no clube. Para saber mais ou 
ver outras fotos, acesse www.apcefsp.org.br ou www.facebook.com/apcefsp


