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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

Funcef será tema de GT formado 
por Caixa e trabalhadores  

Encontro Estadual debate Funcef dia 30
O 2º Encontro Estadual dos 

empregados e aposentados da 
Caixa, que debaterá assuntos re-
lacionados à Funcef, está marca-
do para 30 de abril, sábado, às 
10 horas, no Auditório Amarelo 
do Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, Rua São Bento, 413, 
próximo à estação do metrô.

Fazem parte da pauta do 2º 
Encontro: avaliação do processo 
de negociação com a Caixa, con-

tencioso judicial, fim do voto de 
desempate, equacionamento, re-
formulação da política e comitê 
de investimentos.

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

Assembleia - participe da as-
sembleia no dia 19 sobre ação 
judicial contra a Funcef referen-
te ao equacionamento do déficit. 
Confira edital ao lado.

A formação de um grupo de 
trabalho com representantes da 
Caixa, dos empregados e da Fun-
cef foi um dos temas da rodada de 
negociação permanente que ocor-
reu no último dia 14, em Brasília.

O grupo para discutir o con-
tencioso judicial do fundo de pen-
são deve ser formado em 30 dias. 
"A Caixa precisa parar de fugir da 
discussão e apresentar uma solu-
ção o mais rápido possível", co-
menta o diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra.

Além do fundo de pensão, 
também debateu-se reestrutura-
ção, contratação de pessoal, adian-
tamento odontológico, promoção 
por mérito, banco de horas nega-
tivo, Sipon, licença paternidade e 
descomissionamento na mesa de 
negociação. Confira:

Reestruturação - representan-
tes de vários Estados relataram o 
clima de apreensão entre os em-
pregados diante da falta de infor-
mações a respeito das mudanças 
que podem significar extinção 
de unidades, perda de funções e 
transferência de pessoal. As enti-
dades defenderam a suspensão do 
processo e a abertura de diálogo 
com os empregados.

Criação do grupo foi decidida na mesa de negociação permanente e deve acontecer em 30 dias

Os representantes da Caixa 
disseram que a reestruturação está 
sendo feita por etapas. Afirmaram 
que não têm informações sobre os 
próximos passos e que a rede não 
será afetada no momento, a não ser 
para receber profissionais remane-
jados para agências.

Contratação de pessoal - a 
Caixa deixou claro que não há 
qualquer expectativa de convoca-
ção de novos concursados.

Adiantamento odontológico/
assistencial - a Caixa apresentou, 
à Comissão Executiva dos Empre-
gados (CEE), proposta para solu-
cionar a suspensão do Adianta-
mento Odontológico/Assistencial 
previsto no RH 044.

A sugestão é a inclusão de 
todos os procedimentos previstos 
no normativo como cobertura do 
Saúde Caixa. Os novos procedi-
mentos não entrariam na regra 
do teto anual de coparticipação. 
A representação dos empregados 
não concordou com isso.

Diante do impasse, ficou acer-
tada a implantação a partir de 2 
de maio, com a continuidade do 
debate e solução até fim de junho.

Sipon - a CEE denunciou, 
mais uma vez, que o sistema de 

ponto eletrônico vem sendo frau-
dado e é objeto de fiscalização e 
autuação do Ministério do Traba-
lho no Estado de São Paulo.

A Caixa comprometeu-se a 
providenciar junto à área de TI 
atualizações a fim de inibir tais 
práticas. A empresa também in-
formou que está adotando uma 

nova plataforma (SailPoint) que 
permitirá maior controle do Si-
pon com a interligação de todos 
os sistemas a partir de 2017.

Leia sobre os outros pontos 
debatidos entre a CEE, a Contraf-
-CUT e a Caixa em nosso site. 
A próxima rodada de negociação 
está marcada para 25 de maio.

Manifestação na zona leste de São Paulo em 12 de abril, Dia Nacional de Luta contra a 
reestruturação. Protestos também foram organizados no interior e em outros Estados
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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: 12 mil exem-
plares. Sede: Rua 24 de Maio, 208, 10º andar, 
República, capital.

Expediente

Jogos Nacionais terão prova de 
natação paralímpica
Se ainda não é associado da APCEF/SP, associe-se até 30 de maio e participe!

• 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

Campos do Jordão

Nossos espaços

Dia 19 serão abertas as 
reservas para terceira 
semana de julho

Para se hospedar na confortá-
vel Colônia de Campos do Jordão 
na terceira semana de julho - do 
dia 18 ao dia 24 -, o associado 
pode fazer sua reserva na terça-
-feira, dia 19. É só ligar a partir 
das 7 horas.

Para o primeiro período, de 1 
a 10 de julho, as reservas foram 
abertas no último dia 7. O segun-
do período abriu no dia 14, junto 
com o mês de junho.

Ligue na Colônia e verifique a 
disponibilidade de vagas.

Participe das 
tradicionais festas 
juninas de Campos

Os associados já podem sepa-
rar o chapéu de palha e a camisa 
xadrez porque a Colônia de Cam-
pos do Jordão entra no clima de 
São João em junho.

Nos fins de semana dos dias 4, 
18 e 25 de junho, a Colônia pro-
move suas tradicionais festas ju-
ninas. Os associados hospedados 
poderão divertir-se com a deco-
ração temática e as brincadeiras, 
além de deliciar-se com quitutes 
típicos, como pamonha, canjica, 
pipoca, pinhão, bolo de milho...

Que tal participar do casamen-
to junino e da quadrilha?

É só escolher o fim de sema-
na, ligar e fazer sua reserva. Vale 
lembrar que as inscrições para 
hospedagem no mês de junho fo-
ram abertas no último dia 14.

2º Encontro do Projeto 5 Sentidos acontece 
em maio. Inscreva-se!

O próximo encontro do Proje-
to 5 Sentidos está marcado para 6 
de maio, sexta-feira, às 14 horas, 
na sede da APCEF/SP, centro da 
capital.

Desta vez, o sentido a ser ex-
plorado será o tato e, por meio 
de uma série de atividades lúdicas 
e terapêuticas, orientadas por pro-
fissionais, os associados poderão 
usá-lo como ferramenta na melho-
ria da saúde e do bem-estar.

O tema do primeiro encontro, 
em 4 de março, foi a audição. 

Aposentados

APCEF/SP realiza 
consulta sobre 
animais nas Colônias

Você gostaria que os espaços 
da APCEF/SP fossem abertos a 
animais de pequeno porte? 

A APCEF/SP quer conhecer 
as opiniões dos associados so-
bre a permanência de animais de 
estimação de pequeno porte nas 
Colônias.

Além da consulta, um estudo 
de viabilidade está em andamento 
como forma de averiguar a pos-
sibilidade de receber ou não os 
animais nos espaços.

Acesse o site e responda à 
consulta.

Consulta

Primeiro encontro do Projeto 5 Sentidos, em março

Os Jogos da Fenae 2016 terão 
uma grande novidade: a disputa 
de uma modalidade paralímpica. 
A inclusão da prova de natação de 
25 metros livre, categorias mascu-
lina e feminina, foi aprovada pelo 
Conselho Deliberativo Nacional 
da Federação, reunido no dia 6, 
em Brasília.

A 12ª edição do evento espor-
tivo, o maior do País entre traba-
lhadores de uma mesma empresa, 
será realizada em Blumenau (SC), 
de 20 a 27 de agosto.

Para participar das disputas, o 
atleta com deficiência deve ser as-
sociado da APCEF ou se associar 
até 30 de maio. O prazo para os 
demais competidores terminou em 
31 de março.

Informações sobre a partici-
pação de pessoas com deficiência 
nos Jogos Nacionais, ligue (11) 
5613-5601 ou envie e-mail para 
esportes@apcefsp.org.br.

Histórico - os Jogos da Fenae 
ocorrem a cada dois anos e são 

itinerantes. A última edição reuniu 
mais de 2 mil atletas na cidade 
de Goiás.

A história começou em 1987, 
quando a sede dos Jogos foi Belo 
Horizonte (MG). As demais edi-
ções ocorreram em 1989, Natal 
(RN); 1991, Vitória (ES); 1994, 
Curitiba (PR); 1998, Salvador 
(BA); 2004, Belo Horizonte 
(MG); 2006, Blumenau (SC); em 
2008, Brasília; 2010, Fortaleza 
(CE); 2012, Vitória (ES) e, por 
último, 2014, em Goiânia (GO).

“O objetivo é que, a cada en-
contro, o associado amplie seu co-
nhecimento e ligação sobre aquele 
sentido, contribuindo para a saúde 
mental, psíquica, motora, além do 
relacionamento social”, conta a 
diretora da APCEF/SP Elza Ver-
gopolem.

Haverá uma palestra ilustrada 
sobre o anatomofisiologia (estudo 
do corpo humano) e do sistema 
tegumentar, que nada mais é do 
que a pele humana. Em seguida, 
o aprendizado será “convertido” 

em atividades e dinâmi-
cas usando o tato como 
sentido-guia. Uma con-
fraternização, acompa-
nhada de um delicioso 
lanche, encerra o en-
contro.

Quer participar? 
Inscreva-se até 4 de 
maio, pelo (11) 3017-
8339 ou convites@ap-
cefsp.org.br
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Fale conosco

Diretoria da APCEF/SP decide 
apoiar Chapa 5 - Funcef pra gente
Eleições para Conselho Deliberativo e Fiscal da Funcef acontecem em maio

A Diretoria Executiva da AP-
CEF/SP decidiu apoiar e indicar 
a “Chapa 5 - Funcef pra Gente” 
nas eleições do fundo de pensão 
deste ano, que ocorrerão entre 16 
e 18 de maio.  

Serão escolhidos os ocupantes 
de uma vaga de titular e uma de 
suplente no Conselho Deliberati-
vo e uma vaga de titular e uma 
de suplente no Conselho Fiscal.

“Os candidatos da Chapa 5 - 
Funcef pra Gente têm histórico 
de luta em defesa do fundo de 
pensão e propostas voltadas para 
os interesses dos participantes e 
assistidos”, comenta o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra.

Condições de trabalho

Higienópolis fecha por problemas 
com aparelhos de ar-condicionado

A APCEF/SP e o Sindicato 
dos Bancários fecharam a agên-
cia Higienópolis, na capital, na se-
gunda-feira, dia 11, por problemas 
com a climatização da unidade. 

“Cobramos providências di-
versas vezes, mas o problema não 
foi solucionado”, conta o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 

de Jesus Bezerra. “Desde o fim do 
ano passado, o problema só tem 
se agravado”, completa.

Em reunião com representan-
tes da Gilog, ficou acertado que 
seriam instalados 5 Splits até a 
terça-feira, 12, para que a agência 
voltasse a funcionar. Outros 18 
aparelhos deveriam ser instalados 

até o fim de semana. 
“Mas ainda há pro-

blemas com o piso ele-
vado, que já provocou 
quedas de empregados 
e clientes”, completa. 

A Caixa também 
comprometeu-se a fa-
zer a troca do piso a 
partir de 21 de abril. A 
troca total deve aconte-
cer até 16 de maio.

A Chapa 5 é composta pe-
los candidatos Antonio Fermino 
(atualmente eleito para o cargo 
de conselheiro do Conselho Deli-
berativo), Emanoel Souza (presi-
dente da Federação dos Bancários 
da Bahia e Sergipe), Valter San 
Martin (diretor do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, Osasco 
e Região) e Silvana Anaruma (di-
retora de Interior da APCEF/SP).

Entre as propostas da Chapa 5 
estão o fim do voto de desempate, 
a incorporação do REB ao Novo 
Plano, o fim da discriminação aos 
participantes do REG/Replan não 
saldado, a defesa do Fundo de Re-
visão dos Benefícios e o rodízio 
nas diretorias de Investimento e 

de Participações Societárias e 
Imobiliárias.

Os empregados em ativida-
de, férias ou  licença remunerada 
votam pela opção 4.1 do SISRH, 
que pode ser acessado em qual-
quer unidade da empresa.

O eleitor aposentado, pensio-
nista, autopatrocinado, emprega-
do da Caixa em licença não re-
munerada, cedido ou empregado 
da Funcef vota pela página das 
Eleições 2016 (www.funcef.com.
br/eleicoes2016) ou pelo telefone 
0800 722 0158.

Para saber mais sobre os can-
didatos e conferir as propostas da 
Chapa 5 - Funcef pra Gente, aces-
se www.funcefpragente.com.br.

Seja o Contato  
da APCEF/SP  
em sua unidade

A fim de aproximar ainda 
mais a entidade dos empregados 
da Caixa, a APCEF/SP está rea-
lizando a escolha de Contatos 
nas unidades do banco em todo 
o Estado.

O Contato é o porta-voz do 
associado na APCEF/SP. Rece-
be informações da Associação e 
procura manter os empregados 
da unidade informados sobre to-
das as atividades da Associação 
(eventos esportivos, festas, ex-
cursões), além de encaminhar de-
mandas locais.

Mais informações sobre a ma-
neira de escolher o Contato, aces-
se www.apcefsp.org.br, ligue (11) 
3017-8315 ou envie e-mail para 
sindical@apcefsp.org.br.

Representação

Dependentes

Filhos com mais de 25 
anos são dependentes 
na APCEF/SP

Atenção você que é associado 
da APCEF/SP, da ativa ou aposen-
tado, e tem filhos com mais de 
25 anos. Quer que eles continuem 
a ser seus dependentes na entida-
de? É só preencher o formulário 
disponível no site e encaminhá-lo 
para o Departamento de Cadastro, 
por malote ou e-mail, junto com a 
documentação comprobatória.

Pais, mães, sogros, sogras, 
companheiros ou companheiras 
também são dependentes na AP-
CEF/SP e podem usufruir das 
mesmas vantagens oferecidas aos 
titulares.

Informe-se, ligue (11) 3017-
8357 ou envie e-mail para cadas-
tro@apcefsp.org.br.

Confira os descontos de 
abril e maio

Avaré - desconto de 30% nas 
diárias em abril e maio. Na sema-
na das mães, de 2 a 8 de maio, 
mãe associada (titular) acompa-
nhada do filho não paga diária.

Campos de Jordão - em abril 
e maio, desconto de 30% de se-
gunda a sexta-feira. Na semana 
das mães, de 2 a 8 de maio, mãe 
associada (titular) acompanhada 
do filho não paga diária.

Suarão - para hospedagem de 
segunda a sexta-feira, em abril, 
desconto de 50%. Nos fins de se-
mana, 20%. Em maio, desconto 
de 50% em todo o período.

Ubatuba - em abril, desconto 
de 25% ou pagamento por casa 
(quatro pessoas, R$ 200 a diária; 
seis pessoas, R$ 300 a diária). Em 
maio, fecha para manutenção.

Colônias



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos
• 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, churrasq., playground, portaria, 
serviço de praia e internet. Doc. ok. Aceita 
financiamento e troca por apartamento em 
São Paulo. Zita, (11) 97225-5715 / zitaca-
tharina@gmail.com.
• Vd., na Vila Mariana, capital, prox. à es-
tação Ana Rosa, 3 dorms., 2 vagas. Suely, 
(11) 99989-4513.
• Vd. flat, na capital, Alameda Campinas, a 
1 quarteirão da Av. Paulista, próx. ao Edifí-
cio Gazeta/Faculdade Cásper Líbero, 30 m2, 
mobiliado, coz. equipada, 1 vaga. Vidimar, 
(11) 99449-6711 / vidimar.s@globo.com. 
• Vd., na capital, Vila Guilherme,  Rua Ma-
ria Candida, 905, capital, 78 m2, 3 dorms. 
(2 suítes), sala c/ 2 ambs., sacada, coz. c/ 
armários plan., lavanderia, lazer completo, 
depósito, reserva de água, 2 vagas. R$ 570 
mil. Moacir, (11) 97221-7481 ou Adriana, 
(11) 98122-4339.
• 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., na Rua Jacaraipe, 627, próx. ao me-
trô Vila Prudente, capital, 2 dorms., 2 wc, 
isento de IPTU, escritura, garagem. Aceita 
troca por imóvel no litoral. Carlos, (11) 
98551-0088 / 3581-8493.
• Vd., na capital, próx. ao metrô Vila Sô-
nia, 82 m2, novo, 3 dorms. (1 suíte), terraço 
gourmet, lazer completo, 2 vagas. R$ 550 
mil + parc. financ. Satoru ou Ruriko, (11) 
4712-2966 / 97335-6153. 
• Vd., no Guarujá, Morro do Maluf, 115 m2, 
3 dorms., dep. de emp., 1 vaga. R$ 520 

mil. Estuda troca por imóvel em São Jo-
sé dos Campos. Emilia, (13) 997068620 / 
(11) 2619-8460 (à noite) / emiliapinder@
yahoo.com.br. 
• 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 Mirim, Praia Grande, frente 
p/ o mar, avarandado, vista da praia, an-
dar alto, 104 m2, 2 dorms. (1 suíte), 3 wc, 
portaria, 1 vaga. Aceita financ. Sley, (13) 
98804-1138 / 2202-2366. 
•  Vd. ou alugo, 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 / ali-
negrell@hotmail.com.

Quitinete
• Vd., na capital, República, Av. Ipiranga, 
2 quadras do metrô, 38 m2, reformado. R$ 
270 mil (cond. R$ 260). Sandra /Cecília, (11) 
95449-5697 / 98251-2764. 

Casas
• Vd., em Ribeirão Preto, Cond. Vivendas 
do Sul, próx. ao Shopping Iguatemi, 99 m2, 
3 dorms. (1 suíte), varanda gourmet, lazer 
completo, 2 vagas. R$ 400 mil. André, (16) 
98122-8122 / abud_andre@yahoo.com.br. 
• Vd., em Itu, 300 m2, 222 á. u., 4 dorms., 
sala 2 ambs., sala de jantar e TV, lavande-
ria, área de lazer c/ churrasq., spa, quintal, 
jardim, 4 vagas. Rita ou Patrícia, (11) 3225-
0317 / 97425-5629 (com.). 

Sobrado
• Vd., na capital, Vila Maria, zona norte, 
próx. a comércio, com 2 resid. Embaixo, 2 

dorms. (1 suíte), 2 wc, á. s., 1 vaga. Em ci-
ma, 2 dorms., á. s., terraço. Independentes. 
Doc. ok. R$ 630 mil. Sidney, (11) 99533-
6427 / 2905-0375 / sinop7@yahoo.com.br. 

Terrenos
• Em Paranapanema, cond. Riviera de 
Santa Cristina XIII, 450 m2, lote 13/Q IA, 
c/ clube, restaurante, pisc., quadras, segu-
rança, 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. 

Veículos
• Fox Plus, 2006/2007, preto, bancos de 
couro, único dono. Wilson, (11) 4485-1435 
/ 97103-2026. 
• Prisma LT 1.0, 2013/2014, 16 mil km, 
branco, ar, direção hidráulica, vidros e 
travas elétricas. Selson, (11) 3681-6234 / 
94730-3583. 
• Ecosport 1.6 XLT, 2008/2009, 118.900 mil 
km, completo, couro, R$ 29 mil. Selson, (11) 
3681-6234 / 99760-8599. 
• Line HLX, 2009/2010, prata, direção 
hidráulica, ar cond., rodas de liga leve, 
bancos de couro, rádio digital com coman-
do no volante. R$ 27 mil. Adriana, (11) 
98122-4339.

Permutas
• 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.

Para anunciar, envie e-mail para

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

• Antonio Lucio Carrara, ag. Vital Brasil, de-
seja permuta para agência da SR Pinheiros. 
Contato: (11) 99604-6335.  

Diversos
• Compro livros, revistas, gibis e DVDs. 
Sula, (11) 3203-1931 / 99754-4333 (Vivo).
• Vd. toca CD automotivo Pionner, mod. 
DEH-X1750UB, 1 mês de uso, MP3, entrada 
USB, compatível com smarthphones, grátis 
2 alto-falantes Hurricane coaxial 6’’ 180 
watts. R$ 300. Sidney, (11) 99533-6427. 
• Vd., jazigo, Cemitério Morumbi, ao lado 
da secretaria, sem dívidas. R$ 21 mil. Ana, 
(11) 99860-3014 (Vivo) / 4491-2761. 

Apartamento na  
Praia da Enseada

Aluga, para temporada ou fins de sema-
na, mobiliado, 2 dorms. (1 suíte), sala 2 
ambs., á. s., varanda, 1 vaga, p/ 6 pes-
soas. Zita, (11) 97225-5715 / 5012-0974 
(WhatsApp) ou zitacatharina@gmail.com. 

Apartamento no Guarujá
Aluga para temporada, 8 pessoas, Morro 
do Maluf, 50 metros da Praia da Pitanguei-
ras e Enseada, 3 dorms., 2 vagas. Contato: 
(11) 2619-8460 / (13) 99706-8620 (à noite) 
/ emiliapinder@yahoo.com.br.

Imagens da semana

Seletiva de xadrez em 10 de abril, no clube, para formação da delegação  
da APCEF/SP nos Jogos da Fenae 2016. Para saber mais ou ver outras fotos,  

acesse www.apcefsp.org.br ou www.facebook.com/apcefsp


