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O jornal do empregado da Caixa

Empregados realizam Dia Nacional 
de Luta contra a reestruturação

Nada de reestruturação! O que 
os trabalhadores da Caixa querem 
é mais contratações e melhores 
condições de trabalho. Esse é o 
recado dado à direção do banco 
em 24 de março, Dia Nacional de 
Luta contra a reestruturação.

Trabalhadores atrasaram a 
abertura e fecharam unidades em 
todo o País. Em São Paulo, a Gi-
fug permaneceu fechada até meio-
-dia. Também foram realizadas 
reuniões nas Girets e distribuída 
carta aberta nas unidades de São 
Paulo. “Entendemos que o papel 
social do banco deve ser fortale-
cido e não o contrário, com uma 
gestão que aponta para o sucatea-
mento do banco, em uma atuação 
pautada pela política de mercado e 
a perseguição do lucro a qualquer 
custo”, afirma trecho da carta.

A Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE/Caixa) e a Fe-
nae enviaram documento à presi-
denta do banco, Miriam Belchior, 
reivindicando a suspensão imedia-
ta da reestruturação. A APCEF/SP 
também encaminhou ofício com 
pedido de interrupção. 

O Tribunal Regional do Tra-
balho da 10ª Região suspendeu, 

em caráter liminar, o processo de 
reestruturação da Caixa no Distri-
to Federal. 

No dia 10 de março, mesma 
data em que foi anunciada a re-
estruturação, representantes dos 
bancários reuniram-se com a pre-
sidenta da Caixa. Entretanto, a 
direção do banco não apresentou 
detalhes de como se daria o pro-
cesso nem mesmo aceitou ouvir 
a argumentação dos trabalhadores.

De acordo com a Caixa, o mo-
delo de reestruturação começou a 
ser elaborado em novembro de 
2015. Apesar dos impactos na 
vida dos empregados, está sendo 
executado de forma arbitrária e 
pouco transparente. O prazo de 
conclusão na matriz é 15 de abril.

“Há uma indignação genera-
lizada com o processo de rees-
truturação imposto pela direção 
do banco. Exigimos respeito aos 
empregados”, disse o diretor-pre-
sidente da APCEF/SP, Kardec de 
Jesus Bezerra. “Empregados rela-
tam que irão perder 50%, 70% do 
salário com a retirada da função. 
Isso é absurdo!”, completa.

Para orientações, ligue (11) 
3017-8315.
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Expediente

Participe das comemorações 
de aniversário da Associação
Associados receberão lápis-semente para anotar na agenda eventos da APCEF

• 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

Colônias

Nossos espaços

Esportes

Última etapa das seletivas para Jogos Nacionais 
acontece neste fim de semana. Inscreva-se!

A última etapa para escolha da 
delegação de São Paulo para os 
Jogos Nacionais da Fenae acon-
tece em 2 e 3 de abril, no clube 
da capital.

Modalidades individuais - 
haverá disputas de tênis de qua-
dra individual e em duplas, sinu-
ca, damas, xadrez, natação, vôlei 
de areia duplas e tênis de mesa. 
As inscrições devem ser feitas no 
formulário disponível no site, até 
31 de março.

Modalidades coletivas - para 
disputas de basquete, vôlei, futsal 
e futebol society, as inscrições 
devem ser feitas pelo e-mail es-
portes@apcefsp.org.br. Técnicos 
estarão observando os atletas du-
rante as disputas a fim de desco-
brir novos talentos que possam 
integrar nossa delegação.

Não associado - podem fazer 

A APCEF/SP está programan-
do comemorações em todo o Esta-
do no próximo sábado, 2 de abril, 
data na qual a Associação comple-
ta 109 anos. Escolha o espaço de 
sua preferência, ligue e faça sua 
reserva. Veja a programação:

Avaré - almoço especial;
Campos do Jordão - Noite 

do Fondue;
Suarão - bolo em comemora-

ção do aniversário;
Ubatuba - festa do Havaí com 

música ao vivo (sertanejo univer-

sitário, anos 60, 70 e 80, MPB, 
internacionais), frutas, coquetel e 
bolo para os hóspedes;

Clube - gincana recreativa 
com atividades lúdicas para adul-
tos e crianças durante todo o dia. 
À noite, coquetel com show da 
cantora Roberta Gomes. Para par-
ticipar, inscreva-se pelo telefone 
(11) 3017-8339 até 30 de março.

Lápis-semente - como brinde 
por seu aniversário - e para que 
não percam os eventos come-
morativos que serão organizados 

rumo aos 110 anos -, a APCEF 
encaminhou um lápis-semente 
para cada um de seus associados 
(por malote para o pessoal da ati-
va; e pelos Correios para os apo-
sentados). Quando não for mais 
possível apontá-lo, é só plantar 
as sementinhas que estão no com-
partimento superior do lápis para 
devolver à natureza o que um dia 
foi tirado dela.

Informações sobre o aniver-
sário da Associação, envie e-mail 
para convites@apcefsp.org.br.

parte das delegações empregados 
da Caixa que se associarem às 
APCEFs até 31 de março. Se não 
é associado, apresse-se!

Finais - as disputas finais das 
seletivas acontecem em 16 e 17 
de abril, no clube. Participam os 
atletas classificados em primeiro, 
segundo e terceiro lugares nas 

etapas da capital, metropolitana e 
interior. Os resultados estão dis-
poníveis no site.

Jogos da Fenae - os Jogos 
Nacionais acontecem entre 20 e 
27 de agosto, em Blumenau, San-
ta Catarina, e devem reunir mais 
de 3 mil atletas nesta edição.

Informações, (11) 5613-5601.

Reservas para julho 
em Campos do Jordão 
começam dia 7

Com o status de “inverno mais 
badalado de São Paulo”, Campos 
do Jordão atrai, todo ano, cente-
nas de turistas dispostos a curtir 
as baixas temperaturas de julho.

Para quem quer visitar a cida-
de, a Colônia da APCEF/SP ofe-
rece conforto, comodidade e lazer.

Veja o calendário de reservas:
- 1º período (de 1 a 10 de ju-

lho), abertura em 7 de abril;
- 2º período (de 11 a 17 de 

julho), abertura em 14 de abril;
- 3º período (de 18 a 24 de 

julho, abertura em 19 de abril;
- 4º período (de 25 a 31 de 

julho, abertura em 28 de abril).

Há vagas para próximos 
feriados nas Colônias

As Colônias da APCEF/SP 
ainda têm vagas para os feriados 
de Tiradentes (de 20 a 24 de abril) 
e Corpus Christi (de 25 a 29 de 
maio). Ligue no local de sua pre-
ferência, verifique a disponibilida-
de e faça sua reserva!

Aproveite os descontos 
especiais nas Colônias 
em abril e maio

Descanse nas Colônias da AP-
CEF/SP no interior e no litoral, 
em abril e maio, pagando pouco. 
Avaré, por exemplo, está com 
30% de desconto nesses meses. 
Suarão oferece 50% de desconto 
em maio. Informe-se e aproveite!
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Participantes definem itens de 
campanha da Funcef
Debate foi feito durante Encontro Estadual na capital organizado pela APCEF/SP

No sábado, 19 de março, a 
APCEF/SP realizou o Encontro 
Estadual dos participantes da Fun-
cef, no Auditório Azul do Sindi-
cato dos Bancários de São Paulo, 
Osasco e Região, no centro da 
capital.

Aposentados e empregados 
da ativa tiveram a oportunidade 
de debater assuntos como o con-
tencioso judicial, fim do voto de 
desempate, equacionamento do 
déficit, reformulação da política e 
comitê de investimentos de modo 
a construir uma campanha com 
soluções para essas questões.

O economista Valmir Gôngo-
ra, da subseção do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socieconômicos (Dieese) na 
APCEF/SP, apresentou um pano-
rama da situação. As advogadas 
Gislandia da Silva e Chrysia Da-
moulis - que prestam assessoria 
jurídica à entidade - explicaram 
sobre ações judiciais com o obje-
tivo de determinar um novo cálcu-
lo do equacionamento, excluindo 
os valores do contencioso.

Os participantes deliberaram 
sobre as propostas apresentadas 
e, ao término, aprovou-se uma 
campanha focada nas seguintes 
reivindicações:

- solução para o contencioso 
judicial da Funcef;

- não utilização da prerrogati-
va do voto de desempate;

- reformulação do Comitê de 
Investimentos da Funcef;

- reformulação da política de 
investimentos do fundo de pen-
são;

- adoção pela Funcef da prá-
tica de consultas diretas a parti-
cipantes;

- manutenção do Fundo de 
Acumulação de Benefícios e Fun-
do de Revisão de Benefícios no 
plano saldado;

- esclarecimentos, que de-
vem ser solicitados por meio do 

Conselho Deliberativo da Funcef, 
do que a Fundação avalia como 
conjuntural, estrutural ou fruto 
de investimentos mal sucedidos 
para resultados insatisfatórios no 
plano. Esclarecimentos, também, 
quanto à existência de apuração 
relativa a eventuais desvios.

Um ofício foi enviado à CEE/
Caixa e espera-se que a Caixa 
manifeste-se sobre os itens da 
campanha até 5 de abril.

Um novo encontro para de-
bater a situação da Funcef está 
agendado para 30 de abril, ainda 
sem local definido.

Aposentados

Visite Lages, em Santa 
Catarina, com a APCEF

À esquerda, o diretor da APCEF/SP Leonardo Quadros fala durante Encontro Estadual na capital.  
Na mesa, da esquerda para a direita: o diretor da Associação Carlos Augusto Silva (Pipoca); a diretora da 
Fetec-CUT/SP, Jackeline Machado; o diretor-presidente da APCEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra; a diretora 
da APCEF/SP Ivanilde de Miranda e o economista Valmir Gôngora (Dieese)

IR 2016

APCEF/SP oferece assessoria para 
declaração de IR na capital e em Bauru

Até o fim de abril, a APCEF/
SP oferece assessoria na prepara-
ção da Declaração de Imposto de 
Renda para os aposentados e pen-
sionistas associados. Os plantões 
acontecem na capital e no interior.

Em São Paulo, os plantões são 
de segunda a sexta-feira, na sede 
da Associação, Rua 24 de Maio, 
208, 10º andar, próxima à estação 
República do metrô, com agenda-
mento prévio.

No interior, os plantões são 
aos sábados e domingos, das 9 
às 17 horas, na Subsede de Bau-
ru (Chácara), Rua Francisco Pires 
Corrêa, 7-28, Panorama Parque.

“Aproveite mais este serviço 
oferecido pela Associação. Tan-

to na capital como no interior, a 
assessoria é gratuita”, explicou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

Consulte os horários e dias 
disponíveis na capital e no inte-
rior pelo telefone (11) 3017-8316 
ou 3017-8311.

A APCEF/SP está preparando 
uma maravilhosa viagem pelo sul 
do País, em maio. O destino será 
Lages, em Santa Catarina.

O roteiro inclui hospedagem 
no Sesc de Lages, visita à viní-
cola e mirante em São Joaquim, 
passeio pela Festa do Pinhão, de-
liciosos jantares coloniais, entre 
outras atrações. Saída do Terminal 
Barra Funda no dia 17 de maio, 
terça-feira, meia-noite, e chegada 
a São Paulo no dia 22, domingo.

Inscrições até 15 de abril pelo 
telefone (11) 3017-8339 ou convi-
tes@apcefsp.org.br.

Passeio pelo interior de São Paulo em agosto do 
ano passado

Os associados da APCEF/SP 
podem aprender vários ritmos de 
dança de salão em aulas ministra-
das na sede da entidade, centro da 
capital. Pratique forró, sertanejo, 
samba de gafieira...

Há aulas às quartas-feiras, das 
14h30 às 16 horas, e às quintas-
-feiras, das 18 às 19h30. Informa-
ções, ligue (11) 3017-8339. 

Pratique dança de salão 
no centro da capital

A APCEF/SP disponibiliza 
um espaço na sede para treinos 
de xadrez aos associados com 
orientação de Dirk Dagobert van 
Riemsdijk, renomado jogador da 
modalidade.

Os treinos acontecem às quar-
tas e quintas-feiras, na sede da 
Associação, das 16h30 às 20h30. 

Informações, (11) 5613-5601 
ou esportes@apcefsp.org.br.

Exercite a mente:  
treine xadrez na sedeSeja o Contato da 

APCEF/SP 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 do banco.

O Contato é o porta-voz do 
associado na APCEF/SP. Tem a 
função de manter os empregados 
de sua unidade informados sobre 
todas as atividades da Associação 
(eventos esportivos, festas, ex-
cursões) e encaminhar demandas 
locais.

Mais informações sobre a 
forma de fazer a escolha, acesse 
www.apcefsp.org.br, ligue (11) 
3017-8315 ou envie e-mail para 
sindical@apcefsp.org.br.

Representação



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos
• Vd. ou aluga, na capital, Vila Bela, próx. 
a São Caetano, cond. fechado, 2 dorms + 
1 revers., á. s., área de lazer completo. 
R$ 800 mil + cond. R$ 696. Osvaldo, (87) 
9.9962-1908 (Tim) / (87) 3838-3740. 
• Vd., no Guarujá, Praia da Enseada, mo-
biliado, reformado, 2 dorms. (1 suíte), sala 
de estar e de jantar, 2 wc, á. s., salão 
de festas e de jogos, academia, piscinas, 
quadra, churraq., playground, portaria, 
serviço de praia e internet. Doc. ok. Acei-
ta financiamento. Zita, (11) 97225-5715 /
zitacatharina@gmail.com. 
• Vd. ou alugo, em Perdizes, na capital, R. 
Bartira, 654, 69 m2, próx. à PUC, 3 dorms., 
2 wc, á. s., dep. de emp., mobiliado, 4 apto 
por andar, salão de festas. Alugue, R$ 2,5 
mil. Venda, aceita financ. Caixa. Wilson, 
(11) 4485-1435 / 97103-2026. 
• Vd., na Vila Prudente, capital, próx. ao 
metrô Tamanduateí, na Rua Jacaraipe, 627, 
2 dorms., 2 wc., garagem, isento de IPTU, 
escritura. Estuda proposta de troca no lito-
ral. Carlos, (11)  98551-0088. 
• Alugo, na Mooca, capital, Av. Paes de 
Barros, 81 m2, 2 dorms., 1 vaga. Reinaldo, 
(11) 99294-8657.
• Alugo, na capital, próx. ao metrô Vila Sô-
nia, novo, 82 m2, 3 dorms. (1 suíte), terraço 
gourmet, lazer completo, 2 vagas. R$ 2 mil 
+ cond. Ruriko ou Satoru, (11) 4712-2966 
/ (11) 97335-6153. 
• Alugo, na capital, Tatuapé, 50 m2, 2 
dorms., sala 2 ambs., salão de festas e 
de jogos, academia, playground, quadra 
de futebol/basquete, 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. R$ 260 
mil. Selma, (11) 3721-0565 / 99211-0200.
• Vd., em Santana, na capital, 2 dorms., 
reformado, quitado, 1 vaga. R$ 355 mil. 
Márcio, (11) 98066-5340 ou marcio.l.lei-
te@caixa.gov.br.

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 
Bragança Garden Shopping, loteamento 
fechado, plana, 305 m, 200 m2 de á. c., 2 
dorms. (1 suíte), lavabo, sala 2 ambs., área 
gourmet integ. à pisc., rede p/ aquec., por-
celanato, 3 vagas. Márcia, (11) 9964-6353. 
• Vd., Ipiranga, na capital, próx,. ao metrô, 
10 x 25 m, 3 dorms. (1 suíte c/ hidromassa-
gem e 2 chuv.), sala 2 ambs., 2 wc, edícula, 
quintal c/ árvores, 4 caixas d´água (1 p/ 
coleta da chuva), 3 vagas (1 coberta). R$ 
750 mil. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
• Vd., em Ribeirão Preto, Cond. Vivendas do 
Sul, próx. ao Shopping Iguatemi, 99 m2, 3 
dorms. (1 suíte), varanda gourmet, lazer, 2 
vagas. R$ 400 mil. André, (16) 98122-8122 
/ Abud_andre@yahoo.com.br. 

Terrenos
• Em Paranapanema, cond. Riviera de San-
ta Cristina XIII, 450 m2, lote 13/Q IA, com 
clube, restaurante, pisc., quadras, seguran-
ça, 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, plano, c/ 
asfalto, água, luz, pronto para construção. 
Doc. ok. R$ 15 mil + transf. de parcelas. 
Selma, (11) 3721-0565 / 99211-0200. 
• Em Pardinho, lot. Ninho Verde II, km 196 
da Rod. Castelo Branco, 588 m2, c/ clubes, 
centro comercial, lagos, área verde, segu-
rança, infraestrutura. Escritura definitiva. 
Johelena, (11) 5031-6071 / 99686-4919. 

Veículos 
• Polo Sedan I-motion, 1.6 MI, 2010/2011, 
115 mil km, prata, placa 8, completo, MP3 
original, comandos no volante, Bluetooth, 

Para anunciar, envie e-mail para

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

computador de bordo, rodas de liga leve. R$ 
30 mil. Diogo, (11) 96050-8134 ( WhatsApp).
• Brasília, 1979, bege, motor e pintura 
novos, manual. Aceita troca. R$ 15 mil. 
Aníbal, (11) 99693-9455. 
• Renault Fluence Dynamique 2.0, 16V, 
2015/2015, 8 mil km, flex, branco. R$ 
56.700. Maurício, (11) 97383-4533.
• Gurgel, 1985, bege, fibra, gasolina, cata-
lisador, guincho-catraca, teto solar, tração 
positiva, manual, mecânica e doc. ok. Final 
8. R$ 14 mil. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
•  Fiesta 1.0, flex, 2014/2015, 30 mil km, 
placa final 5, preto, vidro, ar, travas elétri-
cas, 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, 
Cubatão, 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. 
• Paulo César Germano Filho, ag. Brooklin, 
SR Santo Amaro, deseja transferência para 
SR ABC, Ipiranga ou Paulista, próx. Moema/
Indianópolis, devido à orientação médica. 
Contato: (11) 99440-7281. 
• Marcos Edson de Oliveira Lemos, lotado 
na agência Porto Geral, SR Sé, deseja per-
muta ou triangulação para agências da SR 
Penha. Contato: (11) 98163-1266. 

Diversos
• Compro livros, revistas, gibis e DVDs. 
Sula, (11) 3203-1931 / 99754-4333 (Vivo).
• Guitarra Squier Strato, preta, cap Sey-
mour Duncan. Impecável. R$ 1.800. Aceita 
proposta. Aníbal, (11) 99693-9455.  

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, seletiva de atletismo para os Jogos Nacionais da Fenae, no Cepeusp, em 
19 de março. Na outra foto, seletiva de natação em Bauru, no mesmo dia. Para saber 
mais ou ver outras fotos, acesse www.apcefsp.org.br ou www.facebook.com/apcefsp

Casa na Praia Grande
Alugo para temporada ou fins de sema-
na, Campo da Avaição (Rua Estácio de 
Sá),  próximo à praia, comércio, mobi-
liada, 3 dorms., 2 wc, 4 vagas, quintal. 
Acomoda até 10 pessoas. João, (13) 
3596-3590. 

Apartamento na Praia Grande
Alugo para temporada ou fins de se-
mana, 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. 


