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O jornal do empregado da Caixa

Sábado é dia de debater a 
situação da Funcef. Participe! 

Campanha incentiva participantes da Funcef a votarem nas eleições de maio 

No próximo sábado, dia 30, a 
APCEF/SP realiza o 2º Encontro 
Estadual dos empregados e apo-
sentados da Caixa, que debaterá 
assuntos relacionados à Funcef. 

O evento acontece no Audi-
tório Amarelo do Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, Osasco 
e Região, na Rua São Bento, 413, 
próximo à estação São Bento do 
metrô, às 10 horas. Fazem parte 
da pauta: avaliação do processo 
de negociação com a Caixa, con-
tencioso judicial, fim do voto de 
desempate, equacionamento do 
déficit, reformulação da política e 
comitê de investimentos.

Informações, ligue (11) 3017-
8315 ou envie e-mail para sindi-
cal@apcefsp.org.br.

Primeiro encontro
O primeiro encontro foi reali-

zado em 19 de março. Os parti-
cipantes definiram uma campanha 
focada na busca de soluções para 
os principais problemas da Funcef.

Duas ações foram tomadas 
a partir do encontro. A primeira 
delas foi encaminhar um ofício 

2º Encontro Estadual dos Empregados e Aposentados da Caixa

à Caixa solicitando debate sobre 
o contencioso judicial, o voto de 
Minerva, a reformulação do comi-
tê e da política de investimentos, 
entre outros assuntos.

Como encaminhamento do 
primeiro encontro estadual, o 
tema foi discutido na rodada de 
negociação permanente de 14 de 
abril. Na rodada de negociação, da 
qual fizeram parte a CEE/Caixa e 
a direção do banco, definiu-se a 
formação de um grupo de traba-
lho com representantes da Caixa, 
dos empregados e da Funcef para 
discutir o contencioso judicial. 
"Foi um grande avanço, já que a 
reivindicação é antiga e a Caixa 
nunca demonstrou disponibilidade 
para debater o assunto", avalia o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

A outra ação foi a convocação 
de uma assembleia para debater se 
a APCEF/SP deveria impetrar ou 
não ação judicial contra a Funcef 
referente ao equacionamento do dé-
ficit dos planos do fundo de pensão.

Confira, ao lado, o resultado 
da assembleia do dia 19.

Com o objetivo de mobilizar 
os cerca de 137 mil participantes 
e assistidos da Funcef para que 
votem na eleição que escolherá 
um novo integrante para o Con-
selho Deliberativo, outro para o 
Conselho Fiscal e seus respecti-
vos suplentes, entidades represen-
tativas de trabalhadores lançaram, 
em março, a campanha Meu Voto, 
Nosso Direito.

A votação ocorrerá nos dias 
16, 17 e 18 de maio pela opção 

4.1 do SISRH para os empre-
gados da ativa e pelo 0800 722 
0158 ou pelo site (www.funcef.
com.br/eleicoes2016) para os 
aposentados. "Há um histórico de 
pequena participação nas eleições 
da Funcef, por isso surgiu a ideia 
de criar uma campanha de incen-
tivo", explica o diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra.

A proposta é superar 50% de 
votos. Em 2006, ano em que se 

Em assembleia realizada no 
dia 19, associados da APCEF/SP 
deliberaram por não ingressar 
com ação judicial contra a Fun-
cef neste momento.

A ação teria por objetivo 
obrigar a Fundação, gestora dos 
planos, a cobrar da Caixa valores 
de condenações judiciais que te-
nham determinado, ou venham a 
determinar, custos adicionais aos 
planos de benefícios. Trata-se de 
demandas com origem na rela-
ção contratual entre empregado 
e Caixa. As condenações e o ris-

co de condenações (contencioso 
judicial) têm elevado significati-
vamente os déficits dos planos do 
fundo de pensão.

Foi determinante para a deci-
são da assembleia o risco de a 
APCEF/SP ser condenada a arcar 
com a sucumbência. Por causa do 
alto valor da causa, os custos se-
riam inviáveis para a entidade.

Também entendeu-se adequa-
do aguardar o trabalho do grupo 
tripartite que discutirá solução 
para o contencioso judicial, ob-
jeto da ação.

Assembleia decide aguardar negociações 
antes de ajuizar ação contra Funcef

registrou a maior participação, 
chegou-se perto deste patamar.

O conceito da campanha Meu 
Voto, Nosso Direito parte do in-
dividual para o coletivo, demons-
trando como a participação de 
cada um repercute no futuro de 
milhares de pessoas. Para conhe-
cer a campanha, acesse www.fe-
nae.org.br/meuvotofuncef.

A campanha é uma iniciativa 
da Fenae, CUT, CTB, Intersindi-
cal, UGT e Contraf-CUT.



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

Participe do concurso culinário 
e concorra a uma Dolce Gusto 
Envie uma receita de mãe até 27 de abril pelo formulário disponível no site

• 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

Nossos espaços

Reservas para fim de 
julho serão abertas 
quinta-feira, dia 28

As reservas para hospedagens 
em Campos do Jordão durante o 
último fim de semana de julho 
(do dia 25 ao dia 31) poderão ser 
feitas a partir da próxima quinta-
-feira, dia 28.

É só ligar na Colônia a partir 
das 7 horas e fazer sua reserva.

Para o primeiro período, de 1 
a 10 de julho, as reservas foram 
abertas no dia 7. O segundo pe-
ríodo abriu no dia 14, junto com 
o mês de junho, e, o terceiro, no 
último dia 19.

Campos do Jordão

Participe do concurso culiná-
rio "Apchef, Receitas de Mãe” -  
promovido pela APCEF/SP para 
comemorar o Dia das Mães - e 
concorra a uma máquina Nescafé 
Dolce Gusto.

Para participar, é simples: 
acesse o site da APCEF/SP (www.
apcefsp.org.br) até 27 de abril, 
quarta-feira, preencha o formulá-
rio de inscrição e envie uma de-
liciosa receita de sua mãe (ou de 
sua autoria, se for mãe) junto com 
uma foto do prato final e uma da 
mamãe chef.

As fotos serão divulgadas na 
página oficial da APCEF/SP no 
Facebook (www.facebook.com/
apcefsp) entre os dias 29 de abril 

e 5 de maio. As 10 receitas mais 
curtidas serão avaliadas por um 
profissional da área da gastrono-
mia. Os critérios para a escolha 
serão originalidade e criatividade.

A "mamãe" dona da receita 
ganhadora será presenteada com 
uma máquina Nescafé Dolce 
Gusto.

Todas as receitas enviadas pe-
los participantes farão parte do 
Livro de Receitas das Mamães 
da APCEF/SP, que será entregue 
a cada uma das participantes ao 
término do concurso.

Então, hora de botar a mão na 
massa e caprichar na receita! Dú-
vidas, promocoes@apcefsp.org.br 
ou (11) 3017-8300.

Mãe associada não paga
em Avaré e Campos 
Comemore o Dia das Mães 

nas Colônias da APCEF/SP. De 
2 a 8 de maio, segunda-feira a 
domingo, mãe associada (titular) 
não paga nas Colônias de Avaré 
e Campos do Jordão.

Faça uma surpresa para quem 
você ama. É só ligar e fazer sua 
reserva!

Aposentados

Inscreva-se para  
o 2º Encontro do 
Projeto 5 Sentidos

Inscreva-se até 4 de maio para 
participar do segundo encontro 
do Projeto 5 Sentidos. O evento 
acontece em 6 de maio, sexta-fei-
ra, às 14 horas, na sede da AP-
CEF/SP, centro da capital.

Informações, (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br.

Suarão

Dia 30 tem encontro do 
Rota X em Suarão

Neste fim de semana, 30 de 
abril e 1º de maio, acontece mais 
um encontro do moto clube dos 
empregados da Caixa, o Rota X, 
desta vez na Colônia de Suarão.

No domingo haverá churrasco 
com música ao vivo com o grupo 
Hora Certa, do qual o empregado 
José Lúcio Xavier Júnior (ag. Alto 
do Ipiranga) faz parte.

Consulta

Queremos saber sua opinião...
A APCEF/SP está realizando 

uma consulta, entre todos os em-
pregados da Caixa, para conhecer 
a opinião deles sobre a permanên-
cia ou não de animais de pequeno 
porte nos espaços da entidade no 
litoral e no interior.

"Muitos associados questio-
nam se podem levar seus animais 
de estimação para as Colônias", 
explica o diretor-presidente da 
APCEF/SP, Kardec de Jesus Be-
zerra. "Por esse motivo, decidimos 
avaliar novamente o assunto, com 
base em um estudo de viabilidade 

e na consulta aos empregados por 
meio do site", completa.

Para responder ao questioná-
rio, é só acessar o banner do site 
da APCEF/SP.

Além da consulta aos empre-
gados da Caixa, a APCEF/SP tam-
bém está realizando um estudo de 
viabilidade e pesquisando o fun-
cionamento de hotéis, pousadas, 
clubes e Colônias que aceitam 
hospedar animais de estimação.

O questionário deve ficar dis-
ponível no site da entidade até o 
fim de maio.

Piscinas fecham em 
maio para manutenção

As piscinas do clube em In-
terlagos serão fechadas em 9 de 
maio para manutenção. A reaber-
tura está prevista para setembro.

Clube

Colônia fecha em maio  
para reformas

A Colônia de Ubatuba estará 
fechada para reformas de 2 de 
maio a 2 de junho.

Ubatuba
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Fale conosco

Novo decreto facilita acesso ao 
benefício de auxílio-doença

Esportes

Pelo decreto 8.691, perícias poderão ser feitas por profissionais do SUS

A presidenta Dilma Rousseff 
assinou, em março, um decreto 
que traz mudanças na concessão 
do auxílio-doença e perícia médi-
ca do INSS. O decreto 8.691, de 
14 de março, prevê mais agilidade 
para obter o benefício, pois per-
mite o acesso do auxílio-doença 
do INSS pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS).  

Agora, o segurado, cujo afas-
tamento for superior a 15 dias, 
poderá ser submetido a avaliação 
pericial de médico integrante do 
próprio instituto ou de profissio-
nais e entidades que integrem o 
serviço público de saúde. 

A medida promete diminuir 
o tempo de espera pelas perícias 
que, atualmente, pode variar de 
um a três meses. “Se o trabalhador 
passar a ter acesso ao benefício 

Jogos da Fenae 
contarão com prova de 
natação paralímpica

O empregado da Caixa com 
deficiência física que quer parti-
cipar dos Jogos da Fenae têm até 
30 de maio para se associar à AP-
CEF/SP, caso não seja associado.

A inclusão da prova de nata-
ção de 25 metros livre foi aprova-
da pelo Conselho Deliberativo da 
Fenae em 6 de abril. A 12ª edi-
ção do evento esportivo ocorre em 
Blumenau, de 20 a 27 de agosto. 
Dúvidas, ligue (11) 5613-5601.

Torça por sua equipe  
na final do 1º Torneio 
de Futsal de Verão

Neste fim de semana - 30 de 
abril e 1º de maio - acontece a 
final do 1º Torneio de Futsal Mas-
culino de Verão da APCEF/SP, no 
clube da capital. As equipes Toca 
e Sai Futsal e SR Santo Amaro 
disputam o título em dois jogos 
(ida e volta), no sábado e no do-
mingo, às 11 horas.

Ainda no domingo, às 10 ho-
ras, PSV e Vital Brasil FS deci-
dem o terceiro e o quarto lugares 
no campeonato que acontece des-
de janeiro.

por meio do SUS, haverá redução 
no tempo de espera, pois o con-
vênio aumentará a quantidade de 
profissionais para realizar a perí-
cia. Além disso, representará uma 
economia dos recursos públicos”, 
explica a diretora da APCEF/SP 
Ivanilde de Miranda. 

Os Ministérios do Trabalho e 
Previdência Social e o da Saúde 
irão regulamentar a cooperação 
entre o INSS e os órgãos do SUS. 
O Sindicato dos Bancários de São 
Paulo já vem buscando viabilizar 
uma proposta de convênio entre a 
Previdência Social e a Secretaria 
Municipal de Saúde de São Paulo 
para que os trabalhadores possam 
requerer o benefício nos Centros 
de Referência em Saúde do Tra-
balhador, que integram a rede pú-
blica municipal.

Dia 30 tem seletiva 
de atletismo no Sesi 
Guarulhos

Inscreva-se para tiradas de 
tempo na modalidade de atletis-
mo em provas de 100, 200 e 400 
metros no Sesi Guarulhos, Rua 
Benedito Caetano da Cruz, 566, 
Jardim Adriana.

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

Imagens da semana

Fotos das finais das seletivas para os 
Jogos Nacionais da Fenae, em 16 e 
17 de abril, no clube; e passeio dos 

aposentados ao Museu da Imigração, 
mais uma edição do APCEF nos 

Passos da Cultura, em 20 de abril. 
Para saber mais ou ver outras fotos, 

acesse o banco de imagens do site ou 
www.facebook.com/apcefsp.

28 de abril é Dia 
Mundial em Memória 

das Vítimas de 
Acidentes de Trabalho

28 de abril é o Dia Mundial 
em Memória das Vítimas de Aci-
dentes e Doenças de Trabalho. 
Nesse dia, em 1969, houve a ex-
plosão de uma mina na Virgínia, 
Estados Unidos, que causou a 
morte de 78 trabalhadores.

No mundo, segundo a OIT, 
cerca de 270 milhões de traba-
lhadores são vítimas de acidentes 
de trabalho por ano e 160 milhões 
desenvolvem doenças ocupacio-
nais. No Brasil, um trabalhador se 
acidenta a cada cinco minutos e, 
por ano, cerca de 2,8 mil pessoas 
morrem por causa de acidentes 
de trabalho, segundo dados da 
Previdência Social.

No dia 28, um seminário so-
bre o tema acontece em Minas 
Gerais, na cidade de Mariana, 
atingida pela irresponsabilidade 
da mineradora Vale/Samarco/
BHP, ocasionando a morte de tra-
balhadores, moradores da região 
e a destruição do meio ambien-
te. A Contraf-CUT participará do 
“Seminário Nacional de Saúde e 
Segurança do Trabalhador e da 
Trabalhadora: Desafios e Pers-
pectivas”.



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos
• 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 fes-
tas e de jogos, academia, piscinas, quadra, 
churrasq., playground, portaria, serviço de 
praia e internet. Doc. ok. Aceita financ. e 
troca por apto. em São Paulo. Zita, (11) 
97225-5715 / zitacatharina@gmail.com.
• Vd., na Previdência, próx. à futura esta-
ção São Paulo-Morumbi do metrô, na capi-
tal, 3 dorms., 2 wc., piscina, playground, 
quadra, reformado, piso em madeira, 1 
vaga. Welma ou Luís, (11) 99374-6259 / 
99494-4749. 
• Vd., em Santana, na capital, 2 dorms., 
reformado, quitado, 1 vaga. R$ 340 mil. 
Márcio, (11) 98066-5340 / marcio.l.leite@
caixa.gov.br. 
• Alugo, em Osasco, próx. a Rod. Raposo 
Tavares, km 17, 78 m2, novo, 3 dorms. (1 
suite), sala conj. c/ sacada, coz. america-
na, lavaderia, lavabo, cond. club c/ lazer 
completo, 2 vagas. Aluguel R$ 1.600 + 
R$ 400 (cond.). Ricardo, (11) 99302-9898 
/ 94730-4229. 
• Vd., na Bela Vista, capital, Rua Major 
Diogo, a duas quadras da Brig. Luis Antô-
nio, próx. ao metrô São Joaquim, 50 m2, 1 
dorm., garagem para aluguel no prédio. R$ 
310 mil (cond. R$ 330). Sandra, (11) 95449-
5697 / 98251-2764. 
• Vd., na capital, Vila Mariana, 500 m da 
Faculdade Belas Artes e do Parque do 

Ibirapuera, 2 dorms. (1 suíte), reformado, 
lazer. Cond. R$ 500. Miriam, (11) 5083-3438 
/ 96300-2746.
• 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. 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.

Casa
• 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., Terezópolis, Goiás, 38 km de Goiânia, 
Cond. Ecológico Ecovila Santa Branca,  2.500 

m, 250 á. c., 3 dorms. (1 suíte c/ closet), 
sala 2 ambs., jardim de inverno, escritório, 
lavabo, wc social, lavanderias, armários, fo-
gão a lenha, piscina c/ aquec., pomar. R$ 
780 mil. Lenilda, (62) 9313-6735 ou Carlos,
(62) 9314-2805. 

Sobrados
• Vd., na capital, Vila Maria, zona norte, 
próx. à 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. 
• Vd., em Bertioga, a 50 m da praia, vista 
para o mar, ótimo ponto comercial. Eunê-
mia, (11) 99534-6433 (Vivo). 

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.

Veículos
• Gurgel, 1985, bege, fibra, gasolina, cata-
lisador, guincho-catraca, teto solar, tração 
positiva, manual, mecânica e doc. ok. 

Para anunciar, envie e-mail para

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

Convênios
Final 8. R$ 14 mil. Cristina, (11) 96426-
7616 (Tim). 
• Pajero 2.0, 2013/2014, 8.600 km, comple-
ta, único dona, IPVA pago, sem dívida. R$ 
62.500. Miriam, (11) 5083-3438 / 96300-2746.
• VW Brasília, 1979, motor 1600, placa 
preta (colecionador). R$ 19 mil. Gustavo,  
(11) 97182-9554.

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. 

Permutas
• Graziela Celestino Silva, assist. júnior, área 
adm. de contratos de TI, deseja permuta p/ 
zona leste, mesmo cargo ou equivalente. 
Contato: (11) 2662-9000 / 98735-5761.

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

Fenae

Universidade Metodista de 
São Paulo - desconto de 10% 
nas mensalidades dos cursos na 
modalidade EAD de graduação, 
graduação tecnológica e pós-gra-
duação lato sensu, além de cursos 
de curta duração e de extensão. 
Para utilizar o convênio, solicite 
declaração à Fenae pelo e-mail 
convenios@fenae.org.br. Informe 
seu nome completo, matrícula e 
lotação.

Animais de estimação

Todos os associados e de-
pendentes da APCEF/SP podem 
beneficiar-se com os descontos 
oferecidos por clínicas, hospitais 
veterinários, pet shops e hotéis 
para pets conveniados à Associa-
ção. Basta apresentar sua carteiri-
nha de associado à entidade.

Acesse o Portal de Vantagens 
e conheça as empresas convenia-
das à Associação que oferecem 
descontos para animais de esti-
mação, além de universidades, 
hotéis, lojas on-line, escolas de 
idiomas, agências de viagens, etc.

Informações, (11) 3017-
8301, convenios@apcefsp.org.br 
ou www.apcefsp.org.br/portalde-
vantagens.


