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O jornal do empregado da Caixa

Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O diretor-presidente da Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo 
(APCEF/SP), em cumprimento ao Estatuto da entidade, artigo 18, parágrafo 4º, convoca 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 19 de abril, terça-feira, em primeira 
chamada às 18h30 e, em segunda chamada, às 19 horas, com qualquer número de asso-
ciados presentes, no auditório da sede da APCEF/SP, na Rua 24 de Maio, 208, 10º andar, 
centro, capital, com a seguinte ordem do dia:
- deliberar e votar quanto ao ingresso de medida judicial contra a Funcef questionando 
os componentes dos déficits dos planos de benefícios e as medidas adotadas para seu 
equacionamento.

São Paulo, 4 de abril de 2016.

Kardec de Jesus Bezerra
Diretor-presidente da APCEF/SP

Trabalhadores exigem solução 
para problemas da Funcef

Os itens da campanha defi-
nida pelos empregados da Caixa 
durante o Encontro Estadual dos 
participantes da Funcef, em 19 de 
março, chegaram às mãos da di-
reção da Caixa na terça-feira, dia 
29. O banco tem prazo até 5 de 
abril para apresentar uma resposta 
aos seus trabalhadores. 

O documento com as reivindi-
cações foi entregue pela coordena-
dora da CEE-Caixa, Fabiana Ma-
theus, ao superintendente nacional 
de Serviços Compartilhados de 
Gestão de Pessoas, Sebastião An-
drade, e à diretora de Gestão de 
Pessoas, Márcia Guedes. 

“A entrega desse ofício foi 
o primeiro passo da campanha”, 

conta a diretora da APCEF/SP 
Ivanilde de Miranda. “Queremos 
que a Caixa estabeleça um proces-
so de negociação, pois a cada dia 
aumenta a preocupação dos parti-
cipantes da Funcef em relação ao 
déficit”, completa.

Fazem parte do documento 
entregue à direção da Caixa as 
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;

Assembleia para deliberar sobre ação contra Funcef acontece dia 19 
A APCEF/SP apresentou, du-

rante Encontro Estadual realiza-
do em 19 de março, informações 
sobre ação judicial contra a Fun-
cef referente ao equacionamento 
do déficit definido pelo fundo de 
pensão.

Para ratificar essa medida, que 
beneficiará todos os associados da 
entidade, a diretoria da Associa-
ção decidiu convocar assembleia 
extraordinária para debater ação 
judicial que questionará o déficit 
dos planos de benefícios da Fun-

cef e as providências adotadas 
para o equacionamento.

A assembleia, conforme edital 
ao lado, acontece em 19 de abril, 
terça-feira, na sede da APCEF/SP, 
que fica próxima à estação Repú-
blica do metrô.

“Este é mais um passo em 
busca de uma solução para o dé-
ficit da Funcef”, explica a diretora 
da APCEF/SP Ivanilde de Miran-
da. “Reforço que a participação de 
todos é muito importante em cada 
etapa desta luta”, convida.

- 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 

O 2º Encontro Estadual dos 
empregados e aposentados da 
Caixa está agendado para 30 de 
abril, sábado, às 10 horas, no Au-
ditório Amarelo do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, Osasco 
e Região, que fica na Rua São 
Bento, 413, centro da capital.

Os temas serão: avaliação do 
processo de negociação com a 
Caixa, contencioso judicial, fim 
do voto de desempate, equaciona-
mento, reformulação da política e 
comitê de investimentos.

Informações, (11) 3017-8315 
ou sindical@apcefsp.org.br.

Dia 30 de abril tem novo Encontro Estadual

Direção da Caixa tem até 5 de abril para se manifestar sobre o assunto
para resultados insatisfatórios no 
plano. Esclarecimentos, também, 
quanto à existência de apuração 
relativa a eventuais desvios.

“É necessário mobilização 
para pressionar a direção da Cai-
xa a debater o assunto com os 
representantes dos empregados”, 
ressalta a diretora.

Acompanhe todas as notícias 
sobre a situação do fundo de pen-
são em nosso site: www.apcefsp.
org.br/funcef.

Fabiana Matheus, coordenadora da Comissão dos Empregados da Caixa, entrega documento 
com reivindicações definidas em Encontro Estadual para o superintendente nacional de Serviços 
Compartilhados de Gestão de Pessoas, Sebastião Andrade





Faça sua reserva para julho na 
Colônia de Campos do Jordão

Na próxima quinta-feira, dia 
7, a APCEF/SP abre as reservas 
para o primeiro período da alta 
temporada em Campos do Jordão, 
cidade famosa pela badalação na 
época mais fria do ano.

Chamada de “Suíça Brasilei-
ra”, a estância climática é conhe-
cida pela sua arquitetura baseada 
em construções europeias, pelo 
clima mais frio que a média brasi-
leira, pelas opções gastronômicas 
e belíssimos locais para passeio.

A Colônia da APCEF/SP é 
uma excelente opção para quem 
quer curtir a cidade e ficar hospe-
dado em um local tranquilo, com 
boa comida, comodidade e preços 
menores que a maioria dos hotéis 
da região.

Diárias incluem quatro refei-
ções (café da manhã, almoço, chá 
da tarde e jantar), serviços de ca-
mareira, roupas de cama e banho, 
piscina aquecida. A Colônia fica 
na Rua Deodoro de Moraes Fon-

Ligue e reserve sua vaga para o primeiro período a partir de 7 de abril, às 7 horas

Colônia da APCEF/SP na belíssima cidade de Campos do Jordão

Hospedagem em 
Campos do Jordão

Abertura  
de reservas

De 1º a 10 de julho Dia 7 de abril

De 11 a 17 de julho Dia 14 de abril

De 18 a 24 de julho Dia 19 de abril

De 25 a 31 de julho Dia 28 de abril

seca, nº 205 (travessa da Avenida 
Dr. Adhemar de Barros)

Escolha o período e ligue a 
partir das 7 horas, direto na Co-
lônia: (12) 3662-1431 ou (12) 
3668-5580.

Moradia e Cidadania

Na Páscoa, ONG 
distribui chocolates 
a participantes 

Com a contribuição dos em-
pregados da Caixa, a ONG Mora-
dia e Cidadania distribuiu choco-
lates para alegrar os participantes 
dos projetos na Páscoa deste ano.

Foram arrecadados cerca de 5 
mil bombons e 400 pirulitos de 
chocolates,  distribuídos em 700 
cestinhas, cenouras e copinhos de 
Páscoa. “Ficamos muito surpre-
sos e gratos com a enorme par-
ticipação dos empregados”, conta 
o coordenador estadual da ONG, 
Sérgio Takemoto.

Para saber mais, acesse www.
moradiaecidadania.org.br.

Aposentados

Passeio do mês de 
abril será visita ao 
Museu da Imigração

A próxima edição do APCEF 
nos Passos da Cultura acontece 
em 20 de abril, quarta-feira, e será 
uma visita ao Museu da Imigração.

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

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

Não esqueça, todos podem 
participar: empregados da ativa, 
aposentados e dependentes, inclu-
sive pais, mães, sogros e sogras.

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp
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Colônias
• Avaré, (14) 3848-3000

• Ubatuba, (12) 3834-1450

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Suarão (13) 3426-3860

• Salto Grande, (14) 3378-1622

Maio tem excursão 
para Santa Catarina

A APCEF/SP está preparando 
uma divertida viagem pelo sul do 
País, em maio. O destino será La-
ges, 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 em 17 de 
maio e chegada a São Paulo no 
dia 22.

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

Excursão para Curitiba em abril do ano passado

Esportes

Última seletiva de 
xadrez para Jogos 
Nacionais será dia 10

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

Então participe da última se-
letiva da modalidade para escolha 
dos representantes de São Paulo. 
Será no domingo, 10 de abril, no 
clube da APCEF, em Interlagos.

Para inscrever-se, envie e-mail 
para esportes@apcefsp.org.br ou 
ligue (11) 5613-5600.

Finais acontecem no 
clube, dias 16 e 17

As disputas finais das seletivas 
para os Jogos Nacionais da Fenae 
acontecem em 16 e 17 de abril, 
sábado e domingo, no clube da 
APCEF em Interlagos.

Participam os atletas classi-
ficados em primeiro, segundo e 
terceiro lugares nas etapas da ca-
pital, metropolitana e interior. Os 
resultados de cada seletiva estão 
disponíveis no site.

Informações, (11) 5613-5600.



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos
• Vd. ou aluga, na capital, Vila Bela, em frente 
ao Sam’s Club de São Caetano, cond. fechado, 
2 dorms + 1 revers., á. s., área de lazer com-
pleta. R$ 800 mil + cond. R$ 696. Osvaldo, 
(87) 99962-1908 (Tim) / (87) 3838-3740. 
• Vd., no Guarujá, Praia da Enseada, mobi-
liado, reformado, 2 dorms. (1 suíte), sala de 
estar e de jantar, 2 wc, á. s., salão de festas 
e de jogos, academia, piscinas, quadra, chur-
raq., playground, portaria, serviço de praia 
e internet. Doc. ok. Aceita financiamento e 
troca por apartamento em São Paulo. Zita, 
(11) 97225-5715 / zitacatharina@gmail.com. 
• Vd., na capital, próx. ao Parque Raul Seixas, 
Cj. José Bonifácio, 48 m2, 2 dorms., 1 vaga 
demarcada coberta. R$ 165 mil. Rute, (11) 
2747-5209 / 97127-4553. 
• Vd. ou aluga, na Vila Mirim, Praia Grande, de 
frente p/ o mar, avarandado, 104 m2, 2 dorms., 
3 wc, portaria 24 horas, 1 vaga. Aceita financ. 
Sley, (13) 98804-1138. 
• Vd. ou aluga, Perdizes, próx. à PUC, R. 
Bartira, 654, 13 andares, 4 p/ andar, 69 m2, 
mobiliado, 3 dorms., 2 wc, á. s., dep. de emp., 
salão de festas. R$ 480 mil / aluguel R$ 2,5 
mil. Aceita financ. Caixa. Wilson, (11) 4485-
1435 / 97103-2026. 
• Alugo, em frente à Câmara Municipal, próx. 
ao metrô Anhangabaú, na capital, 60 m2, sem 
vaga. Luciano / Silvana, (11) 99959-2319. 
• Vd., na capital, Vila Mariana, 500 m da 
Faculdade Belas Artes e do Parque do Ibira-
puera, 2 dorms. (1 suíte), reformado, lazer. 
Condomínio R$ 500. Miriam, (11) 5083-3438 
/ 96300-2746.
• Vd., em Araras, centro, 83 m2, 2 dorms., 
armários, sala 2 ambs., 2 wcs, 1 vaga, R$ 350 
mil. Maria de Lourdes, (19) 3542-7861.
• Vd., na Vila Marari, capital, zona sul, trav. da 
Cupecê, 75 m2, 3 dorms., 2 wc, sala 2 ambs., 
armários, salão de festas, quadras, churrasq., 
pisc., brinq., parquinho, 1 vaga. R$ 370 mil. 
Aline, (11) 98252-9550 / Cleide, (11) 98221-
5722, 5562-7472 / alinegrell@hotmail.com.
• Vd., quitinete, Av. Ipiranga, República, capi-
tal, 38 m2, próx. ao metrô, pronto p/ morar, 
reformado. R$ 270 mil (cond. R$ 260). Sandra / 
Cecília, (11) 95449-5697 / 98251-2764. 

• 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.

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., Ipiranga, capital, próx. ao metrô, 10 x 
25 m, 3 dorms. (1 suíte c/ hidromassagem 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. Cris-
tina, (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 Santa 
Cristina XIII, 450 m2, lote 13/Q IA, c/ clube, 
restaurante, piscina, quadras, segurança, por-
tarias. Documentação ok. R$ 21 mil. Estuda 
proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 
3835-7525. 
• Em Cotia, próximo à Estrada dos Pereira, 
150 m2, 6 x 25, cond. aberto, c/ asfalto, 
água, luz, pronto para construção. Doc. ok. 
R$ 15 mil + transf. Selma, (11) 3721-0565 
/ 99211-0200. 

Loja
• Vd. ou troco, em Ferraz de Vasconcelos, 150 
m2, 4 janelas, 2 portas de aço, 3 wc, próx. 
a ponto de ônbus, doc. ok. Troco por apto. 
em Itanhaém ou Praia Grande. R$ 240 mil. 
Roberto, (11) 3266-5804 / 94718-1843. 

Veículos 
•  Fiesta 1.0, flex, 2014/2015, 30 mil km, placa 
5, preto, vidro, ar, travas elétricas, direção, som, 
air bag, ABS, único dono, revisões no manual. 
R$ 26.700. Leila, (11) 99934-3462 / 99653-4340. 

Para anunciar, envie e-mail para

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

responsabilidade do anunciante.

• Brasília, 1979, bege, motor e pintura novos, 
manual. Aceita troca. R$ 15 mil. Aníbal, (11) 
99693-9455. 
• Honda Civic, EXR 2.0, 2014/2014, cinza, teto 
solar, revisões na concessionárias, único dono. 
R$ 66.500. Carlos, (11) 96592-5959. 
• Renault Fluence Dynamique 2.0, 16V, 
2015/2015, 8 mil km, flex, mec, branco, placa 
final 9.  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). 
• Fox Plus, 2006/2007, preto, bancos de 
couro, único dono. Wilson, (11) 4485-1435 / 
97103-2026. 
• Pajero, 2.0, 2013/2014, 8.600 km, completa, 
único dona, IPVA pago, sem dívida. R$ 62.500. 
Miriam, (11) 5083-3438 / 96300-2746. 

Permutas
• Paulo César Germano Filho, ag. Brooklin, SR 
Santo Amaro, deseja transf. para SR ABC, Ipiran-
ga ou Paulista, próx. Moema/Indianópolis, por 
orientação médica. Contato: (11) 99440-7281. 
• Marcos Edson de Oliveira Lemos, ag. Porto 
Geral, SR Sé, deseja permuta ou triangulação 
para ag. 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 Seymour 
Duncan. Impecável. R$ 1.800. Aceita proposta. 
Aníbal, (11) 99693-9455.  
• Vd. título do Nippon Country Club Arujá. R$ 
2.500 (valor na tabela de R$ 3.432). Aceita 
proposta. Andréia, (11) 99666-3450. 

Casa na Praia Grande
Alugo para temporada ou fins de semana, 
Campo da Aviação (Rua Estácio de Sá), próx. 
à praia, comércio, mobiliada, 3 dorms., 2 
wc, 4 vagas, quintal. Até 10 pessoas. João, 
(13) 3596-3590. 

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

Imagens da semana

Na foto acima, comemoração da Páscoa na Colônia de Avaré;  
em seguida, os hóspedes e monitores das Colônias de Suarão e Ubatuba.  

Para saber mais ou ver outras fotos do feriado da Páscoa nos espaços,  
acesse www.apcefsp.org.br ou www.facebook.com/apcefsp


