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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 associados 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 compo-
nentes 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

12 de abril é Dia Nacional de Luta
contra reestruturação

A próxima terça-feira, 12 de 
abril, será marcada em todo o 
País por manifestações contra a 
reestruturação imposta pela dire-
ção da Caixa sem qualquer deba-
te com os trabalhadores. Centenas 
de empregados serão afetados e 
não há qualquer sinal do banco 
de diálogo com eles ou com os 
representantes dos trabalhadores.

Federações, Sindicatos e As-
sociações de Pessoal estão organi-
zando atos para mostrar à Caixa a 
indignação dos trabalhadores em 
relação à reestruturação.

A APCEF/SP encaminhou a 
todas as agências do Estado cartaz 
contra a reestruturação para ser fi-

xado em local visível e uma carta 
aberta que orientamos a leitura no 
dia 12 ou a distribuição entre os 
empregados. Os modelos também 
estão disponíveis em nosso site 
(www.apcefsp.org.br).

Nota de repúdio - represen-
tantes das 27 APCEFs do País 
reunidos, em Brasília, em reunião 
do Conselho Deliberativo Nacio-
nal (CDN) aprovaram, no dia 7 de 
abril, nota de repúdio à reestru-
turação na Caixa. “É urgente que 
haja a suspensão das medidas”, 
ressalta o diretor-presidente da 
APCEF/SP, Kardec de Jesus Be-
zerra, presente ao encontro.

Associados decidem, em assembleia, sobre ação contra Funcef
Os empregados da Caixa deci-

dirão, em assembleia no próximo 
dia 19, se a APCEF/SP irá impe-
trar ou não ação judicial contra 
a Funcef referente ao equaciona-
mento do déficit dos planos do 
fundo de pensão.

Os associados irão deliberar e 
votar quanto ao ingresso de me-
dida judicial referente ao equacio-
namento do déficit dos planos em 
face da Funcef. A ação beneficiará 

todos os empregados da Caixa as-
sociados à APCEF/SP na data da 
propositura da ação.

A assembleia, conforme edital 
publicado ao lado, será na sede 
da APCEF/SP, próxima à estação 
República do metrô. A primeira 
chamada será 18h30 e, a segunda, 
às 19 horas.

Leia outras matérias sobre a 
situação da Funcef em nosso site 
ou ligue (11) 3017-8315.

O membros do Conselho De-
liberativo Nacional da Fenae tam-
bém manifestaram grande preocu-
pação com o estado psicológico 
dos empregados do banco devido 

Manifestação contra a reestruturação em Jundiaí, em 10 de março

à desinformação e aos boatos que 
circulam na empresa.

Acompanhe nosso site e fique 
por dentro de todas as ações re-
ferentes à reestruturação.
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Há passeios e excursões
programados para abril e maio
Não perca visita ao Museu da Imigração, à Lages e encontro do Projeto 5 Sentidos

• 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

A APCEF/SP organiza, duran-
te o ano todo, diversos eventos 
voltados especialmente para os 
aposentados. Confira a programa-
ção de abril e maio:

Museu da Imigração - o pas-
seio ao museu localizado na Moo-
ca será no dia 20 de abril, quarta-
-feira, com almoço no Restaurante 
Japonês Takô, na Liberdade. Ins-
crições até dia 18.

Projeto 5 Sentidos - o segun-
do encontro do Projeto 5 Sentidos 
está agendado para 6 de maio, 
sexta-feira, na sede da APCEF, 

centro da capital. O tema deste 
encontro será o tato. Inscrições 
até 4 de maio.

Excursão para Lages - tam-
bém em maio, entre os dias 17 e 
22, tem excursão para Santa Cata-
rina, com hospedagem no Sesc de 
Lages, jantares coloniais, visita à 
São Joaquim e à famosa e diverti-
da Festa do Pinhão. Inscrições até 
15 de abril.

Para mais informações, acesse 
nosso site, ligue (11) 3017-8339 
ou envie e-mail para convites@
apcefsp.org.br.

Finais das seletivas
para Jogos Nacionais
acontecem 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) 5613-5601.

Hospede-se em
abril e maio e ganhe
descontos especiais

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!

Colônias

Quem pode participar?
Todos os associados, inclu-

sive o pessoal da ativa, podem 
participar dos eventos organiza-
dos pela APCEF/SP.

Os dependentes - cônjuges, 
companheiros, filhos (inclusive 
com mais de 25 anos), pais, 
mães, sogros, sogras - também 
são muito bem-vindos às ativi-
dades.

Para saber mais sobre os de-
pendentes, ligue (11) 3017-8356.

Colônias têm vagas 
para feriados

Se ainda não tem programa-
ção para os feriados de Tiradentes 
(de 20 a 24 de abril) e de Corpus 
Christi (de 25 a 29 de maio), ligue 
em uma das Colônias da APCEF/
SP e faça sua reserva. Não esque-
ça que neste ano há poucos fe-
riados prolongados para descansar 
ao lado da família!

As Colônias de Avaré, Cam-
pos do Jordão, Salto Grande e 
Suarão ainda têm vagas. Ubatuba 
está com lista de espera para o 
feriado de Tiradentes e fecha em 
maio para manutenção.

Feriados

Dia 14 abrem 
reservas para junho 
e julho. Confira

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 do inverno.

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

Programe-se, ligue a partir das 
7 horas e garanta sua vaga:

- 14 de abril - abertura de re-
servas para junho e segundo pe-
ríodo da alta temporada (de 11 a 
17 de julho);

- 19 de abril - abertura para 
terceiro período da alta temporada 
(de 18 a 24 de julho;

- 28 de abril - abertura para 
quarto período da alta temporada 
(de 25 a 31 de julho).

As reservas para o primeiro 
período foram abertas no último 
dia 7. Informe-se sobre as vagas 
disponíveis.

Campos do Jordão

Aluguel de bicicletas 
também em Suarão

Além das Colônias de Ubatuba 
e Avaré, Suarão também oferece 
a opção de aluguel de bicicletas 
para passear pelas tranquilas ruas 
e praias da região.

A Colônia de Suarão está loca-
lizada em Itanhaém, a apenas 110 
quilômetros da capital paulista. 

São 34 apartamentos com aco-
modações para até seis pessoas, 
cozinha completa, roupas de ca-
mas e banho, a duas quadras da 
praia. Um desses apartamentos 
é adaptado para atender pessoas 
com deficiências. Aproveite!

Suarão

Carnaval na Colônia de Avaré Associados passeiam de bicicleta em Suarão
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APCEF/SP arranca negociação 
sobre a Funcef com a Caixa
Depois da CEE-Caixa entregar ofício, assunto foi incluído na mesa de negociação

A criação de um grupo forma-
do por representantes da Caixa e 
dos trabalhadores para debater 
os itens da campanha definida 
pelos empregados durante o En-
contro Estadual dos participantes 
da Funcef será pauta da rodada 
de negociação entre a direção do 
banco e a Comissão Executiva 
dos Empregados (CEE-Caixa) no 
próximo dia 14.

“Conseguimos alcançar o 
objetivo definido no Encontro 
Estadual de São Paulo, que era 
arrancar um meio para negociar 
os temas com a Caixa”, explica 
a diretora da APCEF/SP Ivanilde 
de Miranda.

O ofício com as reivindicações 
definidas no encontro em São 
Paulo - organizado pela APCEF/
SP no último dia 19 - foi entre-
gue ao superintendente nacional 
de Serviços Compartilhados de 
Gestão de Pessoas, Sebastião An-
drade, no dia 29.

Os assuntos constantes no ofí-
cio entregue à direção da Caixa 
são os seguintes: solução para o 
contencioso judicial; não utiliza-
ção da prerrogativa do voto de 
Minerva nas instâncias da Funcef; 
imediata incorporação do REB ao 
Novo Plano da Funcef; reformu-
lação do Comitê de Investimentos 
da Funcef; reformulação da políti-

ca de investimentos; adoção pela 
Funcef da prática de consultas 
diretas aos participantes; manu-
tenção do Fundo de Acumulação 

de Benefícios (FAB) e do Fundo 
de Revisão de Benefícios (FRB) 
no plano saldado; e do FRB no 
Novo Plano.

Convênios

A partir deste mês, todo 
associado pode utilizar 
os convênios para 
animais de estimação

Condições de trabalho

APCEF/SP denuncia ranqueamento e 
ameaça de retirada de função em Guarulhos

No último dia 6, representan-
tes da APCEF/SP, do Sindicato 
dos Bancários de São Paulo e de 
Guarulhos reuniram-se com o su-
perintendente da SR Santana para 
debater denúncias relacionadas ao 
programa de Gestão de Desempe-
nho de Pessoas (GDP), ameaças 
de perda de função e irregularida-
des na marcação do ponto.

Trabalhadores dizem que, ape-
sar de proibidas, há listas de vendas 
de produtos em agências da região 
de Guarulhos, que incluem até o 
pessoal da Retaguarda. “O superin-
tentendente disse que não há essa 
orientação e que irá conversar com 
os gestores para alertá-los sobre a 
proibição do ranqueamento”, con-

ta o diretor da APCEF Leonardo 
dos Santos Quadros.

A APCEF/SP debateu outras 
denúncias recebidas como amea-
ças de descomissionamento e de 
troca de agência, caso as metas 
não sejam alcançadas.

O superintendente também 
tomou conhecimento de reuniões 
que acontecem na região sem a 
marcação de ponto, que trabalha-
dores marcam o ponto e voltam 
a trabalhar e, ainda, de banco de 
horas negativo nas unidades. 

“Caso as situações persistam, 
entre em contato com a Asso-
ciação”, reforça Leonardo. Ligue 
(11) 3017-8315 ou envie e-mail 
para sindical@apcefsp.org.br.

Agora, associados e dependen-
tes podem beneficiar-se com os 
descontos oferecidos por clínicas, 
hospitais veterinários, pet shops e 
hotéis para pets. 

Antes, era necessário fazer 
uma carteirinha para os animais 
de estimação terem direito aos 
descontos.

Acesse o Portal de Vantagens 
(www.apcefsp.org.br/portaldevan-
tagens) e conheça todas as em-
presas conveniadas à Associação.

Dúvidas, ligue (11) 3017-8332 
ou envie e-mail para convenios@ 
apcefsp.org.br.

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

ONG apresenta 
projeto no clube

A ONG Moradia e Cidadania 
realizou, em 2 de abril, reunião 
no clube para explicar aos parti-
cipantes do projeto CDH Cecom  
o funcionamento da entidade, o 
patrocínio dos empregados da 
Caixa, a parceria com a APCEF/
SP, as atividades previstas para 
este ano e esclarecimentos sobre 
economia solidária.

Para conhecer o projeto, acesse 
www.moradiaecidadania.org.br.

Moradia e Cidadania

2º Encontro Estadual dos empregados e 
aposentados da Caixa acontece em 30 de abril

Primeiro Encontro Estadual para debater a Funcef em 19 de março

Participe do 2º Encontro Es-
tadual dos empregados e apo-
sentados da Caixa, que debaterá 
assuntos relacionados à atual si-
tuação da Funcef. 

O evento acontece em 30 de 
abril, sábado, às 10 horas, no Au-
ditório Amarelo do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, Osasco 
e Região, na Rua São Bento, 413, 
próximo à estação São Bento do 

metrô. Fazem parte da pauta do 
2º Encontro: avaliação do proces-
so de negociação com a Caixa, 
contencioso judicial, fim do voto 
de desempate, equacionamento, 
reformulação da política e comitê 
de investimentos.

Informações sobre o Encontro 
Estadual, ligue (11) 3017-8315 
ou envie e-mail para sindical@
apcefsp.org.br.

Atividades na sede

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 sede



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos
• Vd., na capital, próx. ao Shopping Butantã, 
reformado, 3 dorms., 2 wc, piso em madeira, 
piscina, playground, quadra. R$ 365 mil. Wel-
ma, (11) 99374-6259 / Luis, (11) 99494-4749.
• Vd., na capital, Ipiranga, a 4 quarteirões 
do metrô Sacomã, 2 dorms. (1 suíte), 2 wc, 
sala 2 ambs., varanda grill, lavand., armários 
planejados, lazer completo, 1 vaga. IPTU isen-
to. R$ 480 mil. Estuda proposta. Eliana, (11) 
2592-2907 / 99721-6833.
• 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-
rasq., 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., em Bauru, próx. à Av. Getúlio Vargas, 
supermercado Confiança, 242 m2, 3 dorms. (1 
suíte), sala 2 ambs., á. s., quintal, aquec. so-
-lar, armários embutidos, 2 vagas. Aceita troca 
por imóvel em Curitiba, Jd. Europa. Eduardo, 
(14) 3010-1623 / 99736-6484.
• Vd., no Guarujá, Morro do Maluf, 115 m2, 
3 dorms., dep. de emp., 1 vaga. R$ 520 mil. 
Estuda troca por imóvel em São José dos 
Campos. Emilia, (13) 997068620 / (11) 2619-
8460 (à noite) / emiliapinder@yahoo.com.br. 
• Vd. ou aluga, na capital, 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.
• Vd., em Araras, centro, 83 m2, 2 dorms., 
armários, sala 2 ambs., 2 wc, 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. Ali-

ne, (11) 98252-9550 / Cleide, (11) 98221-5722, 
5562-7472 / alinegrell@hotmail.com.

Quitinete
• Alugo, na Santa Cecília, capital, Rua das 
Palmeiras, 103. Sônia, (11) 3256-8394.

Casa
• Vd., em Bragança Paulista, loteamento fe-
chado, a 4 quilômetros do Bragança Garden 
Shopping, plana, 305 m (200 m2 de á. c.), 
piso em porcelanato, 2 dorms., lavado, sala 2 
ambs., área gourmet integrada à piscina, rede 
hidráulica p/ aquec. Marcia, (11) 9964-6353 /
caramaschi12000@yahoo.com.br.

Sobrado
Vd., em Bertioga, a 50 m da praia, vista pa-
ra o mar de todos os cômodos, ótimo ponto 
comercial. Eunêmia, (11) 99534-6433 (Vivo).

Terrenos
• Em Paranapanema, cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, 450 m2, lote 13/Q IA, c/ clube, 
restaurante, piscina, quadras, segurança, por-
tarias. Doc. ok. R$ 21 mil. Estuda proposta. 
Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.
• Em São Paulo, Parque dos Girassóis, sem 
construção. Geny, (11) 5641-7257 / 96283-
8141.

Veículos
• Fox Plus, 2006/2007, preto, bancos de 
couro, único dono. Wilson, (11) 4485-1435 / 
97103-2026. 
• VW Brasília, 1979, motor 1.600, placa pre-
ta (colecionador). R$ 19 mil. Gustavo, (11) 
97182-9554.

Permutas
• Paulo César Germano Filho, ag. Brooklin, 
SR Santo Amaro, deseja transf. para SR ABC, 
Ipiranga ou Paulista, próx. Moema/Indianó 

Para anunciar, envie e-mail para

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

responsabilidade do anunciante.

polis, por orientação médica. Contato: (11) 
99440-7281.
• Graziela Celestino da Silva, assistente jú 
nior, área adm. de contratos de TI, deseja 
permuta para região da zona leste, mesmo 
cargo ou equivalente. Contato: (11) 2662-9000 
/ 98735-5761.
• 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).

Apartamento na Praia da Enseada
Aluga, para temporada ou fins de semana, 
mobiliado, 2 dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., 
á. s., varanda, 1 vaga. Acomodação para 
6 pessoas. Zita, (11) 97225-5715 / 5012-
0974. Solicite fotos pelo WhatsApp ou zi-
tacatharina@gmail.com. 

Apartamento no Guarujá
Aluga 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.

Edson Transportes
Transportes em geral, mudanças residen-
-ciais e comerciais. Contato: (11) 99585-
4003 (Vivo) / 94752-5007 (Nextel) / 
WhatsApp / ID: 122*88659 - São Paulo / 
expresso77@ hotmail.com / www.edson-
transporte.com.

Preencha o formulário acima, recorte e encaminhe, por malote, para o Departamento de Marketing da APCEF/SP.  
Além da consulta, também está sendo realizado um estudo de viabilidade a fim de averiguar  

a possibilidade de receber ou não os animais nos espaços da entidade.

Para anunciar, envie e-mail para

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

responsabilidade do anunciante.


