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O jornal do empregado da Caixa

Atos no Dia do Trabalhador alertam 
para ataques aos direitos trabalhistas  

Empregados da Caixa presentes ao 2º Encontro decidem intensificar 
mobilizações na busca de soluções para os problemas da Funcef

No sábado, 30, empregados e 
aposentados da Caixa participa-
ram do 2º Encontro Estadual para 
debater a situação da Funcef, em 
São Paulo. À princípio, foi repas-
sado o andamento das propostas 
tiradas no 1º Encontro realizado 
em 19 de março.

Na ocasião, os participantes 
definiram uma campanha foca-
da na busca de soluções para os 
problemas da Funcef. Duas ações 
foram tomadas. A primeira foi a  
Comissão Executiva dos Empre-
gados (CEE/Caixa) encaminhar 
um ofício à Caixa solicitando de-
bate sobre o contencioso judicial, 
o voto de desempate, a reformu-

lação do comitê e da política de 
investimentos, entre outros as-
suntos. A Caixa respondeu o do-
cumento à CEE/Caixa e aceitou 
incluir o tema na rodada de ne-
gociação do dia 14 de abril. Deste 
encontro, definiu-se a constituição 
de um grupo de trabalho tripar-
tite (formado por representantes 
dos trabalhadores, da Funcef e 
da Caixa), que tem prazo até 14 
de maio para início dos trabalhos.

Em seguida foram debatidos 
outros pontos como a utilização 
do voto de desempate pela dire-
toria do fundo de pensão. A rei-
vindicação é que os participantes 
sejam consultados pela Funcef an-

tes do uso do instrumento. Como 
a utilização do voto de desempate 
não é obrigatória, no caso de ser 
utilizado, que seja precedido de 
consulta aos participantes e que a 
decisão final respeite o resultado 
da consulta.

Outro ponto definido é a so-
licitação à Funcef e à Caixa de 
cópia dos relatórios mencionados 
em sua resposta para os itens do 
primeiro encontro sobre o conten-
cioso judicial e um pedido para 
que os Conselhos Fiscal e Deli-
berativo apresentem prestações de 
contas periódicas. 

As paralisações estratégicas 
foram lembradas nas resoluções 

do 2º Encontro. A ideia é que con-
tinuem sendo realizadas, como já 
vem sendo feito contra a reestrutu-
ração da Caixa a fim de pressionar 
a busca de solução também para 
os problemas do fundo de pensão. 

Como a Caixa sinalizou, na 
resposta encaminhada à CEE/Cai-
xa, que não há posição contrária 
a consultas aos participantes, será 
proposto que sejam feitas pesqui-
sas também à respeito da política 
de investimentos da Funcef.

Todas as propostas deste 2º 
Encontro Estadual dos Emprega-
dos e Aposentados da Caixa serão 
encaminhadas à CEE, assim como 
aconteceu na primeira reunião.

Milhares de trabalhadores 
participaram dos atos convocados 
pela Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), CTB e Intersindical 
no domingo, 1º de maio. As ati-
vidades, organizadas em come-
moração ao Dia Internacional do 
Trabalhador, tiveram como foco 
o repúdio ao golpe político em 
curso no Brasil e a defesa da de-
mocracia e dos direitos da classe 
trabalhadora. Dilma Rousseff foi 
eleita com mais de 54,5 milhões 
de votos. Derrubá-la sem que haja 
nenhum crime cometido não ape-
nas é golpe como é um desres-
peito com a maioria do eleitorado 
brasileiro. 

O 1º de Maio foi marcado pe-
las manifestações contra a agen-
da neoliberal derrotada nas urnas. 
Além disso, toda essa turbulência 
política e econômica vivida pelo 
País nos últimos tempos trouxe 
consigo uma sombra que avança 
cada vez mais sobre os direitos 
trabalhistas. A preocupação se in-

tensificou já quando o Congresso 
eleito em 2014 começou a apre-
sentar sua agenda. De cara, a pau-
ta da terceirização irrestrita tomou 
conta dos debates.

Inicialmente por meio do PL 
(Projeto de Lei) 4.330 na Câmara, 
que depois, no Senado, tornou-se 
o PLC (Projeto de Lei da Câmara) 
30. A ideia é defendida pelo atual 
presidente do Congresso, Eduar-
do Cunha, e pode trazer grande 
degradação das condições de tra-
balho no País, inclusive na Caixa, 
já que sem as obrigações da Con-
solidação das Leis do Trabalho 
(CLT), os terceirizados costumam 
ser expostos a todo tipo de risco.

Outras propostas que levantam 
temor são a mudança da idade 
mínima para aposentadoria de 65 
anos para homens e 60 para mu-
lheres, fim do piso para benefícios 
previdenciários, fim da política de 
valorização do salário mínimo. 

Mais um exemplo é o projeto 
conhecido como “Estatuto das Es-

tatais”, criado como PLS 555. A 
intenção é que empresas de eco-
nomia mista, como a Caixa, virem 
sociedades anônimas, o que aca-
baria com o caráter 100% público 
do banco.  

"Quanto mais a democracia 
for abalada no País, maior a pro-
babilidade de avanço destes pro-
jetos que atacam os direitos dos 
trabalhadores", lembrou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra. 

Caso se confirme o impeach-
ment, o governo que assumirá já 
sinalizou que pretende privatizar 
“tudo” o que for possível. "Será 
a concretização da política de 
desmonte da Caixa e das outras 
estatais interrompida em 2002", 
explicou Kardec Bezerra.

"Temos de intensificar nossa 
luta contra o projeto neoliberal em 
defesa dos direitos dos trabalha-
dores de todo o País, inclusive dos 
bancários da Caixa", completou.
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Expediente

Mamãe não paga em Avaré e 
Campos do Jordão até 8 de maio 
Aproveite a promoção e passe dias tranquilos ao lado de quem você ama

• 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

Faça sua reserva para 
as divertidas festas 
juninas de Campos

Os associados já podem sepa-
rar o chapéu de palha e a camisa 
xadrez e arrumar a mala para a 
festa junina na Colônia de Cam-
pos do Jordão.

Nos fins de semana dos dias 4, 
18 e 25 de junho, os hóspedes po-
derão divertir-se com o casamen-
to caipira e a quadrilha, além de 
deliciar-se com pamonha, canjica, 
pipoca, pinhão, bolo de milho...

É só escolher o fim de semana 
e fazer sua reserva.

Campos do Jordão

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!

Avaré - a Colônia de Avaré 
tem 36 apartamentos com sacada 
e vista para a belíssima paisagem 
da região. Diárias incluem três 
deliciosas refeições, serviços de 
camareiras e roupas de cama e 
banho. Tudo foi construído em 50 

mil m², com preservação perma-
nente de 15 mil m², reserva legal 
de 10 mil m² e inúmeras árvores 
do bioma cerrado que servem de 
habitat e berço para diversas es-
pécies de aves.

Campos do Jordão - nossa 
Colônia está localizada em um 
dos bairros mais nobres da bela 
cidade turística e de grande agi-
tação na época mais fria do ano, 
o Boa Vista.

Tem 40 apartamentos e as 
diárias incluem quatro saborosas 
refeições, roupas de cama e de 
banho e serviço de camareira.

Dia das Mães

Curta a receita mais 
saborosa no nosso 
Facebook

Acesse nosso Facebook e 
curta, até 5 de maio, as receitas 
das associadas participantes do 
concurso culinário "Apchef, Re-
ceitas de Mãe”,  promovido pela 
APCEF/SP para comemorar o Dia 
das Mães.

As 10 receitas mais curtidas 
serão avaliadas por um profissio-
nal da área da gastronomia e a 
"mamãe" dona da receita ganha-
dora será presenteada com uma 
máquina Nescafé Dolce Gusto.

Dúvidas, envie e-mail para 
promocoes@apcefsp.org.br ou li-
gue (11) 3017-8300.

Aposentados

Dia 4 terminam as
inscrições para encontro
do projeto 5 Sentidos

Termina quarta-feira, 4 de 
maio, o período para inscrições 
do segundo encontro do Projeto 5 
Sentidos. O evento acontece em 6 
de maio, sexta-feira, às 14 horas, 
na sede da APCEF/SP, centro da 
capital. Informações, (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br.

Não esqueça que todos os 
dependentes (pais, mães, sogros, 
sogras) também podem participar 
dos eventos da APCEF/SP.

Clube

Uso de 
churrasqueiras 
terá preço especial

Até setembro, os associados 
que utilizarem as churrasqueiras 
do clube terão descontos que po-
dem chegar a 50%, dependendo 
do pacote escolhido. Confira os 
pacotes especiais em nosso site.

O clube fica na Avenida Yer-
vant Kissajikian, 1.256, em Inter-
lagos, capital. Reservas, ligue (11) 
5613-5600 ou envie e-mail para 
cecom@apcefsp.org.br.

A piscina fecha dia 9 de maio 
e reabre em setembro.

Restaurante da Colônia de Avaré todo enfeitado para receber as mamães no ano passado

Tem mais desconto nas 
Colônias em maio

A Colônia de Avaré oferece 
desconto de 30% para quem se 
hospedar em maio.

Os hóspedes de Campos de 
Jordão têm 30% de segunda a 
sexta-feira durante todo o mês. 

Em Suarão, o desconto é de 
50% no mês das mãe. Ubatuba 
fica fechada até 2 de junho para 
reformas e manutenções.

Aproveite, é só ligar no es-
paço de sua preferência e fazer 
sua reserva.

Guarulhos e Bauru: 
tem novidade para 
os próximos meses

A APCEF/SP está preparando 
mais duas edições do APCEF em 
Movimento: em Guarulhos, dia 29 
de maio, no Sesi; e em Bauru, dia 
11 de junho, na Subsede.

Em Guarulhos, a atividade in-
clui a Corrida do Pessoal da Cai-
xa, além de atividades esportivas 
e recreativas.

A primeira edição aconteceu 
em 25 de abril do ano passado, 
em Campinas. A segunda, no clu-
be, em setembro.

APCEF em Movimento



(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Fale conosco

Caixa corta mais de 400 postos 
de trabalho no primeiro trimestre

Moradia e Cidadania

Março foi o mês com maior número de cortes no setor bancário em todo o País

Sabe aquele agasalho 
que você não usa mais?
Entregue para a APCEF

Você conhece o beach tennis? 
Originado na Itália, o beach tennis 
assemelha-se ao tênis de quadra, 
embora seja disputado na areia, 
com práticas e regras próprias.

A modalidade usa materiais 
diferentes do tênis de quadra: as 
raquetes não têm cordas, as bo-
linhas são despressurizadas e a 
rede é suspensa a uma altura de 
1,70 m.

Ficou interessado? A APCEF/
SP oferece aulas nos dias 7, 8, 14 
e 21 de maio, no clube, das 9 às 
12 horas. Inscreva-se pelo espor-
tes@apcefsp.org.br. Informações, 
(11) 5613-5600.

Promoção por mérito

Debate sobre melhorias na promoção por 
mérito é adiado

Gipes informa que 
não irá aplicar vacina 
em São Paulo

Vacina

Esportes

Beach Tennis: venha 
participar de aulas 
gratuitas no clube

A equipe de xadrez da AP-
CEF/SP participa de um amistoso 
contra o Esporte Clube Pinheiros, 
em 14 de maio, no clube.

Nossa equipe treina todas as 
quartas e quintas-feiras, na sede 
no centro da capital, das 16h30 
às 20h30. Informações, (11) 5613-
5600.

Enxadristas participam 
de amistoso contra 
Clube Pinheiros

A APCEF/SP encaminhou, em 
27 de abril, um ofício à Gipes 
questionando o atraso e cobran-
do uma resposta formal sobre a 
imunização contra a gripe. Diver-
sos empregados têm questionado 
sobre a vacinação disponibilizada 
pela Caixa todos os anos. 

A Gipes respondeu, no dia 28, 
que devido à falta de vacinas na 
rede credenciada, as clínicas não 
conseguem atender a demanda 
na Caixa. E que encaminharia a 
todas as unidades de São Paulo 
informações sobre a possibilidade 
de reembolso.

"É absurda a demora em dar 
um posicionamento para os tra-
balhadores. A doença pode causar 
até mortes e sequer informaram 
se iriam disponibilizar ou não a 
imunização", ressalta a diretora da 
APCEF Ivanilde de Miranda.

Com a chegada do inverno, 
a APCEF/SP também dá início à 
Campanha do Agasalho deste ano.

Leve suas doações a um dos 
espaços da APCEF/SP (clube, 
Subsede de Bauru ou Colônias) 
até o fim de maio. Haverá caixas 
disponíveis para receber as doa-
ções. Tudo o que for arrecadado 
será entregue para a ONG Mora-
dia e Cidadania

Nos três primeiros meses de 
2016, a Caixa Econômica Fede-
ral cortou 449 postos de trabalho 
em todo o País, é o que indicam 
os dados da Pesquisa do Empre-
go Bancário (PEB) divulgada pela 
Contraf-CUT na segunda-feira, 
dia 25.

Apesar de ter obtido lucro lí-
quido de R$ 7,2 bilhões em 2015 
(aumento de 0,9% em relação ao 
ano anterior), a Caixa Econômica 
Federal cortou 2.497 postos de 
trabalho no período. 

Ao todo, somando todos os 
bancos, houve o fechamento de 
2.454 postos no País no ano pas-
sado, 1.671 só em março.

Ação por não contratação 
prossegue na Justiça

A Justiça do Trabalho pros-

seguirá com o rito da Ação Civil 
Pública (ACP) que questiona a 
não contratação pela Caixa Eco-
nômica Federal dos aprovados no 
concurso de 2014. Isso porque 
até o dia 22, a direção do banco 
manteve a intransigência e não se 
manifestou sobre a possibilidade 
de um acordo.

A ACP, impetrada pelo Mi-
nistério Público do Trabalho no 
Distrito Federal e no Tocantins, 
tem liminar favorável que deter-
mina a prorrogação do concurso 
e proíbe a realização de novos 
certames com cadastro reserva ou 
número irrisório de vagas. Na au-
diência inaugural de 12 de abril, 
a Caixa não apresentou proposta 
de acordo. 

Pelo Acordo Coletivo de Tra-
balho 2014/2015, o banco deveria 

contratar mais 2 mil empregados 
até dezembro de 2015. 

Quando o ACT foi fechado, a 
Caixa já havia atingido 101 mil 
empregados, o que significa que o 
total de empregados deveria che-
gar a 103 mil. No entanto, a em-
presa reduziu o quadro, inclusive 
com a realização de dois Planos 
de Apoio à Aposentadoria, e sus-
pendeu as contratações.

"O fato de a Caixa não ter 
cumprido o acordado faz com que 
a situação se torne ainda mais gra-
ve. A Caixa sequer repôs os des-
ligamentos do PAA", comentou 
o diretor-presidente da APCEF/
SP, Kardec de Jesus Bezerra. "A 
falta de trabalhadores causa ado-
ecimento, extrapolação constante 
da jornada e assédio moral", com-
pletou.

Mais uma vez, na reunião rea- 
lizada na quinta-feira, dia 28, a di-
reção da Caixa não apresentou os 
dados solicitados pelos represen-
tantes dos empregados sobre sis-
temática da promoção por mérito 
aplicada no ano passado.

A posição foi duramente cri-
ticada pelos representantes dos 
trabalhadores, que querem saber 
os motivos do grande número de 
empregados que não recebeu ne-
nhum delta em 2016.

"Os representantes da Caixa 
comprometeram-se, desde feve-
reiro, a apresentar os dados soli-
citados. Este atraso, para o qual 
não há justificativa alguma, é uma 
mostra do atual descaso dos res-
ponsáveis pela gestão de pessoas 
da Caixa para com os emprega-
dos”, explicou o diretor da AP-
CEF/SP Leonardo Quadros, que 
participou da reunião.

A promoção por mérito é fru-
to da luta dos empregados após 
anos de negociações e foi esta-
belecida em 2008. A CEE/Caixa, 
que assessora a Contraf/CUT nas 
negociações com a Caixa, defende 
uma avaliação por múltiplas fon-
tes, que permite ao trabalhador 
participar ativamente. Esse me-
canismo, mais democrático, leva 
os empregados a avaliarem a si 
próprios, aos colegas e aos gesto-
res, ao mesmo tempo em que são 
avaliados por eles.

Os representantes dos em-
pregados no grupo que debate a 
promoção por mérito são: Gené-
sio Cardoso (Fetec/PR), Leonardo 
Quadros (Fetec/SP e APCEF/SP), 
Gabriel Musso de Almeida Pinto 
(Feeb/SP-MS), Vanessa Sobreira 
Pereira (Seeb/DF), Wandeir Se-
vero (Fetec/Centro-Norte) e Túlio 
Roberto Nogueira (Seeb/CE).



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, acad., pisc., quadra, 
churrasq., playground, portaria, serviço de 
praia e internet. Doc. ok. Aceita financ. e 
troca por apto. em SP. R$ 290 mil. Zita, (11) 
97225-5715 / zitacatharina@gmail.com.
• Vd. ou aluga, no Ipiranga, a 4 quartei-
rões do metrô Sacomã, capital, 2 dorms. 
(1 suíte), 2 wc, sala 2 ambs., varanda 
grill, lavand., armários planejados, lazer, 
1 vaga. IPTU isento. R$ 480 mil. Aluguel 
(c/ geladeira, fogão e móveis), R$ 2 mil. 
Estuda proposta. Eliana, (11) 2592-2907 / 
99721-6833. 
• Vd., na capital, próx. ao Parque Raul 
Seixas, Cj. José Bonifácio, 2 dorms., vaga 
descoberta. R$ 165 mil. Rute, (11) 2747-
5209 / 97127-4553. 
• Vd., no Tatuapé, próx. ao Parque Piqueri, 
capital, 49 m2, 2 dorms. (1 c/ móveis plan.), 
coz. Florence c/ fogão Brastemp, novo, sa-
la 2 ambs., wc c/ box, cond. baixo, lazer, 
1 vaga coberta. R$ 330 mil. Joceli, (11) 
99983-8129. 
• Vd., em Bauru, próx. ao Shopping e USP, 
1 dorm., garagem, mobiliado. Aceita troca 
por apto em São Paulo, volta a diferença. 
R$ 210 mil. Ivamar, (11) 97138-0444. 
• 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. 
• 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, novo, 82 m2, 3 dorms. (1 suíte), terraço 
gourmet , lazer completo, 2 vagas. Vd. total 
do imóvel, R$ 550 mil. Satoru ou Ruriko, 
(11) 4712-2966 / 97335-6153. 
• Vd., em Perdizes, na capital, R. Bartira, 
654, próx. à PUC, prédio c/ 13 andares, 4 
por andar, 69 m2, 3 dorms., 2 wc, á. s., dep. 
de emp., salão de festas, mobiliado. Aceita 
financ. . R$ 480 mil. Wilson, (11) 4485-1435 
/ 97103-2026. 
• Vd., na Praia da Enseada, Guarujá, 3 
dorms. (1 c/ sacada), 2 wc., sala ampla, 
mobiliado. Doc. ok. Aceita auto como par-
te do pagamento. R$ 260 mil. Selma, (11) 
3721-0565 / 99211-0200. 
• Vd., na Vila Mariana, capital, próx. a es-

tação metrô Ana Rosa, 3 dorms., 2 vagas. 
Sueli, (11) 99989-4513.
• 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.
• Alugo, em Indaiatuba, bairro Vila Todos 
os Santos, próx. ao Parque Ecológico, 1 
dorm., garagem, fundos, independente, 
Eliete, (19) 3243-3579 / 3579-5329.

Casas
• 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).
• Em Itu, 300 m2, 222 m2 á. u., 4 dorms., 
sala 2 ambs., sala de jantar e de TV, lavan-
deria, á. s., churrasq., spa, quintal, jardim, 
4 vagas. Rita ou Patrícia, (11) 3225-0317 / 
97425-5629 (com.).  
• 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., jd. de inverno, escrit., lavabo, 
wc social, lavand., armários, fogão a lenha, 
piscina, pomar. R$ 780 mil. Lenilda, (62) 
9313-6735 ou Carlos, (62) 9314-2805. 
•Vd., em Bertioga, 300 m da praia, 315 m2, 
3 dorms., varanda, 4 vagas, quintal c/ pé 
de amora, bananeira, ducha p/ banho frio. 
Aceita troca por apto na Praia Grande. R$ 
240 mil. Aceita oferta. Doralice, (11) 99607-
9170 (Vivo) / (11) 2041-0879.

Sobrado
• Vd., em Bertioga, a 50 m da praia, vista 
p/ o mar. Eunêmia, (11) 99534-6433 (Vivo). 

Terrenos
• Em Pardinho, loteamento Ninho Verde II, 
Km 196 da Rodovia Castelo Branco, 588 m2, 
clubes privativos, centro comercial, lagos p/ 
esportes naúticos, área verde, segurança, 
infraestrutura, escritura definitiva. Johele-
na, (11) 5031-6071 / 99686-4919. 
• Em Juquitiba, São Paulo, 42 mil m, com 
ricacho, poço artesiano, uma casa, luz ins-
talada. R$ 300 mil. Keila, (11) 4667-8330 
/ 94739-5675. 

Veículos
• Gurgel, 1985, bege, fibra, gasolina, cata-
lisador, guincho-catraca, teto solar, tração 
positiva, manual, mecânica e doc. ok. Fi-
nal 8. R$ 14 mil. Cristina, (11) 96426-7616 
(Tim). 
• Pajero 2.0, 2013/2014, 8.600 km, com-
pleta, único dona, IPVA pago, sem dívida. 
R$ 58.800. Miriam, (11) 5083-3438 / 96300-
2746.
• Renault Logan Dyna 1.6, 2013/2014, 56 
mil km, marrom, rodas de liga leve, comp. 
de bordo, ar, air bag, rádio/GPS, revisões 
na concessionária, único dono. R$ 35 mil. 
Kalil, (11) 99949-3004. 
• Fox Plus, 2006/2007, preto, bancos de 
couro, único dono. Wilson, (11) 4485-1435 
/ 97103-2026. 
• Stilo, 2006/2007, 1.8, flex Connect, com-
pleto, com função city, piloto automático. 
Aceita troca por moto. André, (14) 3231-
2802 / 98813-5418. 
• Fox GII Trend, 2011/2012, 57 mil km, 
prata, ar, direção hidráulica, VE, som, ro-
das LL, único dono. R$ 27 mil. Moreira, (11) 
98758-6065.

Diversos
• Compro livros, revistas, gibis e DVDs. 
Sula, (11) 3203-1931 / 99754-4333 (Vivo).
• Vd., bateria eletrônica DDrum, Dd1, se-
minova, com banco. R$ 1.900. Anísio, (11) 
5055-5532 / 98444-0893. 

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.
• João Souza Silva, TBN na agência Parque 
Novo Mundo, SR Santana, deseja permuta 
para ag. da zona leste, na capital. Contato: 
(11) 94319-3793 (Vivo) / 3503-8773. 

Serviços fotográficos 
Ofereço serviços fotográficos para 
eventos sociais na cidade de São Paulo 
e região metropolitana. Peça seu orça-
mento.  Sergio, (11) 98840-1552 (What-
sApp) / sergionafoto@bol.com.br ou no 
Facebook: Sergio Fotografia. Contrate um 
colega da Caixa!

Imagens da semana

Para anunciar, envie e-mail para

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

responsabilidade do anunciante. Participantes da seletiva de atletismo no Sesi Guarulhos, em 30 de abril

Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária Anual e 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 3º, convoca Assembleia Geral Ordinária Anual e, de acordo 
com o artigo 18, parágrafo 4º, convoca Assembleia Geral Extraordinária, a 
serem realizadas em 21 de maio de 2016, sábado, sendo a Assembleia Geral 
Ordinária Anual iniciando-se às 9 horas, em primeira chamada e, às 9h30, 
em segunda chamada. A Assembleia Geral Extraordinária terá início logo 
após o término da primeira assembleia, com qualquer número de associados 
presentes, no clube da APCEF/SP, Avenida Yervant Kissajikian, 1.256, em 
Interlados, capital, com a seguinte ordem do dia:
• balanço de atividades e balanço patrimonial da APCEF/SP no período de 1º 
de abril de 2015 a 31 de março de 2016.
• renovação operações de crédito. 

São Paulo, 2 de maio de 2016.

Kardec de Jesus Bezerra 
Diretor-presidente da APCEF/SP

Equipe Toca e Sai Futsal, campeã do 1º Torneio de Futsal de Verão da  
APCEF/SP. A partida decisiva aconteceu no domingo, dia 1º, no clube

Amistoso entre equipes de futebol de São Paulo e Avaré, na Colônia da 
APCEF/SP no interior, no fim de semana de 30 de abril e 1º de maio

Encontro do moto clube dos empregados da Caixa, o Rota X, na Colônia de 
Suarão, no dia 30


