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O jornal do empregado da Caixa

• 10 DE MAIO •
Dia Nacional de Luta contra o golpe e 

em defesa dos direitos dos trabalhadores 

Não há previsão de novas etapas da reestruturação, segundo a Caixa
“Não há cronograma ou defi-

nições para outras etapas do Caixa 
+ Forte que alcancem centraliza-
doras e filias”. Foi o que garantiu 
a direção da Caixa, no dia 3, em 
e-mail enviado à Comissão Exe-
cutiva dos Empregados (CEE/Cai-
xa).  De acordo com a mensagem 
do banco, o que foi realizado até o 
momento priorizou a reestrutura-
ção da Matriz, já concluída, bem 
como das filiais de Retaguarda. 
A empresa informou, ainda, que 
653 empregados foram movimen-

tados, mas assegurou que operou, 
entre 9 de março e 15 de abril, 
condições especiais para realoca-
ções. No total, houve a redução de 
532 postos de trabalho na Matriz.

A luta agora é para reverter 
as medidas que foram implemen-
tadas desde o início da reestrutu-
ração. “Este foi mais um processo 
que a diretoria da Caixa encami-
nhou ações sem discutir com as 
entidades sindicais, dificultan-
do a vida de milhares de traba-
lhadores e gerando incertezas”, 

pontuou o  diretor da APCEF/
SP Edvaldo Rodrigues. “A Caixa 
tem a obrigação de negociar com 
a representação dos empregados 
tudo o que diz respeito a eles”, 
completou.

Histórico - o modelo de rees-
truturação começou a ser elabo-
rado no ano passado. Em janeiro, 
questionada pela CEE/Caixa, a 
Geing disse não haver “informa-
ção oficial” sobre mudanças nas 
Girets. Mas, no dia 10 de mar-

ço, em reunião sem detalhes, a 
presidenta da Caixa anunciou as 
medidas.

A primeira mobilização con-
tra o processo ocorreu em 24 de 
março. Outro Dia Nacional de 
Luta aconteceu em 12 de abril. 
Dias depois, na mesa de negocia-
ção permanente, os representan-
tes dos trabalhadores criticaram 
o modelo. Vários sindicatos en-
traram com ações na Justiça até 
que a Caixa decidiu suspender o 
processo.

A Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), com outras 
centrais sindicais, convoca para 
10 de maio, terça-feira, um Dia 
Nacional de Luta contra o golpe 
e em defesa dos direitos da clas-
se trabalhadora. "Há uma agenda 
retrógrada por trás de todo esse 
movimento neoliberal, que ameaça 
nossos direitos e a Caixa Econô-
mica Federal", explicou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra.

Depois do Ponte para o Fu-
turo, programa do PMDB que 
prevê ataques aos direitos traba-
lhistas, o vice-presidente Michel 
Temer anunciou o Travessia So-
cial, projeto a ser implementado 
caso o golpe se concretize e o 
peemedebista assuma a Presidên-
cia da República. O plano a ser 
lançado vazou para a imprensa 
que divulgou, entre seus pontos, 
a defesa da privatização: "que o 
Estado deve transferir para o setor 
privado tudo o que for possível 
em matéria de infraestrutura".

"O projeto que defendemos é 

de fortalecimento dos bancos pú-
blicos e do seu papel social e não 
a entrega do nosso patrimônio ao 
mercado, o que arruinaria empre-
sas como a Caixa", comentou o 
diretor da Associação.

Um pouco de história
Os bancários da Caixa já con-

viveram com um governo neoli-
beral e não têm boas recordações 
dessa época. Fernando Henrique 
Cardoso foi presidente por dois 
mandatos consecutivos (de 1995 
a 1998 e de 1999 a 2002). Suas 

principais marcas foram a conso-
lidação do Plano Real e a reforma 
do Estado brasileiro, com a priva-
tização de empresas estatais,

Em 1994, a Caixa contava 
com 65 mil empregados e foi 
caindo ano a ano. No último ano 
de FHC, havia 55.691 bancários.

Foram 10 anos sem contrata-
ções, com reajustes muito abaixo 
da inflação - o INPC acumulado 
de 1995 a 2002 foi de 104,8% e 
o reajuste dos trabalhadores da 
Caixa no período somou apenas 
28,3% -, marcados pela retirada 

de direitos, com a criação do téc-
nico bancário. Trabalhadores que, 
apesar de executarem serviços 
bancários, não tinham acesso ao 
mesmo plano de saúde e de apo-
sentadoria na Funcef, não podiam 
parcelar férias, não tinham direito 
ao Apip. Nesse período também 
foi criado o RH 008, norma que 
permitia a demissão sem justa 
causa de trabalhadores do banco.

"A Caixa estava sendo prepa-
rado para a privatização quando 
o projeto neoliberal foi derrotado 
nas urnas. Conseguimos reverter 
as medidas que afrontavam a ca-
tegoria e tornar o banco o princi-
pal instrumento da política social 
do governo", recordou Kardec de 
Jesus Bezerra. Privatização nesse 
caso é sinônimo de incorporação 
de clientes e de saldo e dispensa 
de trabalhadores, como aconteceu 
no Banespa e em outros públicos. 

"Estamos assistindo à retoma-
da do projeto anterior. Temos de 
mobilizar-nos e lutar pela garan-
tia do banco público", convocou o 
diretor-presidente da APCEF/SP.
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Expediente

Dia 29 tem APCEF em Movimento
em Guarulhos. Inscreva-se!
Programação inclui Corrida do Pessoal da Caixa e diversão para toda família, no Sesi

• 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

Aproveite o outono e 
o inverno na Colônia

Os associados podem aprovei-
tar o aconchego dessa época fria 
na Colônia em Campos do Jordão. 

Para o feriado de Corpus 
Christi, de 26 a 29 de maio, res-
tam poucas vagas. O fim de sema-
na de 20 a 22 de maio está com 
lista de espera.

As reservas para o Dia dos 
Namorados (12) e para as festas 
juninas, que ocorrerão nos dias 4, 
18 e 25, estão abertas aos inte-
ressados.

Para julho, alta temporada em 
Campos do Jordão, há lista de 
espera para hospedagem nos fins 
de semana. Há vagas para os dias 
úteis, de segunda a sexta-feira.

É só ligar, conferir a disponibi-
lidade de vagas e fazer a reserva.

Campos do Jordão

A APCEF/SP está organizando 
a terceira edição do projeto AP-
CEF em Movimento. Desta vez, 
o evento acontece no Sesi Gua-
rulhos, em 29 de maio, domingo, 
das 7 às 12 horas. O Sesi está lo-
calizado na Rua Benedito Caetano 
da Cruz, 566, Jardim Adriana.

A principal atividade do dia 
será a Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa, organizada em parce-
ria com a Federação Nacional, e 
que acontece em todo o País em 
comemoração do aniversário da 
entidade.

Também serão oferecidas ati-

vidades para a família tais como 
caminhada, jogos de tabuleiro 
gigante, torneios esportivos re-
lâmpagos, exposição fotográfica, 
recreação. Todos os participantes 
terão direito a café da manhã e 
receberão brindes.

As inscrições tanto para a cor-
rida ou caminhada como para as 
atividades recreativas devem ser 
feitas até 23 de maio, segunda-
-feira, no formulário disponível 
em nosso site.

Informações, ligue (11) 5613-
5601 ou envie e-mail para espor-
tes@apcefsp.org.br

À esquerda, detalhe do Sesi Guarulhos e faixa de boas-vindas do primeiro APCEF em Movimento, em Campinas, ano passado

APCEF/SP tem 
convênio com o Sesi
Associados e dependentes 

podem usufruir dos espaços do 
Sesi em todo o Estado.

São 54 Centros de Ativida-
des com estrutura de clube, que 
incluem piscinas, quadras, aca-
demias e muito lazer.

Verifique na sua região se há 
unidade do Sesi e aproveite este 
convênio exclusivo.

Mais informações, ligue (11) 
3017-8300 ou acesse nosso site.

Maria Mitie, do Jurídico, é a vencedora do 
concurso Apchef, Receitas de Mãe

A associada Maria Mitie 
Miyazaki Inácio, do Jurídico da 
Caixa, é a vencedora do concur-
so culinário "Apchef, Receitas de 
Mãe", promovido pela APCEF/SP 
para comemorar o Dia das Mães.

Com uma deliciosa receita de 
Yakisoba da mamãe, Maria Mitie 
ganhou uma máquina Nescafé 
Dolce Gusto. Todas as receitas 
recebidas fazem parte do Livro de 
Receitas das Mamães da APCEF, 
que será entregue às participantes 
e distribuído no clube para come-
morar a data.

Depois de encerrado o prazo 
para inscrição, as receitas foram 
publicadas no Facebook. As 10 
mais curtidas foram avaliadas 
por uma profissional da área de 
gastronomia, que definiu a mais 
original, criativa e com maior 

Dia das Mães

teor nutricional (critério usado por 
Marcela Oliveira, CRN 43427/P 
para desempate).

"Ficamos muito felizes com a 
repercussão do concurso. A publi-
cação da receita da Maria Mitie 
alcançou mais de 800 curtidas 
em nossa página", comemorou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

Confira os descontos para
hospedagem em maio

Confira as promoções de maio 
e aproveite. É só ligar e fazer sua 
reserva:

Avaré - desconto de 30% nas 
diárias.

Campos de Jordão - desconto 
de 30% para hospedagem de se-
gunda a sexta-feira.

Suarão - desconto de 50% em 
todo o período.

Ubatuba - fechada para refor-
mas durante todo o mês.

Atenção: os descontos não são válidos 
para feriados prolongados ou pacotes.

Colônias

Espaço de descanso na Colônia de Avaré

Você conhece o Beach Tennis? 
Originado na Itália, 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 
oferece aulas nos dias 14 e 21 
de maio, sábados, no clube, das 
9 às 12 horas. Informações, ligue 
(11) 5613-5600. Inscreva-se para 
participar pelo e-mail esportes@
apcefsp.org.br.

O clube da APCEF/SP fica 
na Avenida Yervant Kissajikian, 
1.256, Interlagos, capital.

Esportes

Beach Tennis: venha 
participar de aulas 
gratuitas no clube
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Fale conosco

Eleição para Conselhos da 
Funcef começa no próximo dia 16

Nosso Valor Cultural

Participantes irão escolher membros do Conselho Deliberativo e Fiscal

Edição especial 
sorteará Smart TVs e 
iPhones

Saúde Caixa

Custeio de procedimentos odontológicos  
pelo Saúde Caixa já está valendo

Cinco Smart TVs de 55 pole-
gadas e cinco iPhones 6S serão 
sorteados na edição especial do 
Nosso Valor Cultural cujo tema 
é a campanha Meu Voto, Nosso 
Direito.

Para participar, basta acessar 
www.nossovalor.fenae.org.br, fa-
zer o login, assistir atentamente 
ao minifilme e acertar as cinco 
questões. O vídeo animado des-
taca a importância do número de 
votantes na eleição da Funcef em 
curso. O prazo para participar ter-
mina no dia 18 de maio, às 18 
horas.

O tema Meu Voto, Nosso Di-
reito tem como objetivo incenti-
var os participantes e assistidos 
da Funcef a votarem na eleição 
para os Conselhos Deliberativo e 
Fiscal. O pleito será realizado de 
16 a 18 de maio.

Está chegando o momento 
dos participantes escolherem um 
membro do Conselho Deliberati-
vo e um do Conselho Fiscal da 
Funcef e seus respectivos suplen-
tes. A eleição começará às 11 
horas do dia 16 e será encerrada 
às 18 horas do dia 18 de maio, 
horário de Brasília.

A votação é essencial para o 
futuro da Fundação, já que é a 
oportunidade dos próprios parti-
cipantes escolherem seus repre-
sentantes e, consequentemente, 
os rumos do seu fundo de pensão. 

Pode votar quem tenha se 
inscrito em plano de benefício 
administrado pela Fundação até 
31 de janeiro de 2016. Se o elei-
tor for empregado da Caixa em 

atividade, em gozo de férias ou 
em licença remunerada, o voto é 
pelo autoatendimento, opção 4.1 
do SISRH, que pode ser acessado 
em qualquer unidade da empresa. 
Esse eleitor deverá selecionar a 
opção “Eleições Funcef 2016”, 
seguir as orientações e fazer a 
sua escolha.

Aposentados - o eleitor apo-
sentado, pensionista, autopatro-
cinado, empregado da Caixa em 
licença não remunerada, empre-
gado que aderiu ao recente Plano 
de Apoio à Aposentadoria (PAA), 
cedido ou empregado da Funcef 
vota pela página das Eleições 
2016 (www.funcef.com.br/elei-
coes2016) ou pelo telefone 0800 
722 0158.

Site - para votar pelo site, o 
eleitor deve clicar em “Votar”, 
preencher os dados solicitados e, 
em seguida, apertar a tecla “Au-
tenticar”. Depois disso, é só seguir 
as instruções e clicar na chapa de 
sua preferência. Já para votar por 
meio da Unidade de Resposta Au-
dível (URA), o eleitor deve ligar 
para o telefone 0800 722 0158 e 
seguir as instruções da gravação.

Os eleitores que votam pela 

Entrou em vigor, no dia 2 de 
maio, a inclusão de novos pro-
cedimentos odontológicos na co-
bertura do Saúde Caixa. A medida 
pretende substituir o adiantamento 
odontológico/assistencial previsto 
no MN RH 044, que foi suspenso 
pelo banco em abril do ano pas-
sado. O novo formato de custeio 
será por reembolso de livre esco-
lha com pagamento de copartici-
pação de 20%, debitada no ato do 
reembolso.

Há, no entanto, uma diver-
gência que está sendo debatida. 
A solução foi aprovada pelos re-
presentantes dos trabalhadores na 
rodada de negociação permanente 
de 14 de abril, com o entendimen-
to de que os procedimentos serão 
incluídos no teto de cobertura do 

plano de saúde. Segundo a Cai-
xa, porém, não valeria o limite 
de coparticipação, atualmente de 
R$ 2.400. Ou seja, o usuário de-
verá pagar integralmente os 20% 
do valor do procedimento, mes-
mo que supere esse teto. Todas 
as outras coberturas entram nessa 
regra. 

Na reunião de 14 de março, 
a CEE/Caixa concordou com a 
implantação do novo modelo de 
custeio a partir do dia 2 de maio, 
com a condição de que continuem 
as negociações com o banco até o 
fim de junho. 

A proposta para solucionar a 
suspensão do adiantamento odon-
tológico foi um compromisso 
assumido pela Caixa no fecha-
mento da Campanha Nacional 

Diretoria da APCEF/SP 
apoia a Chapa 5

A Diretoria Executiva da 
APCEF/SP apoia a Chapa 5, que 
é composta por empregados com 
larga experiência e que partici-
param de lutas históricas pelos 
trabalhadores.

Votar na Chapa 5 é manter 
e valorizar o legado da Funcef, 
duramente conquistado pelos 
movimentos em favor dos par-
ticipantes.

Para os membros desta cha-
pa, a democratização da gestão, 
o aumento do patrimônio, os re-
ajustes e melhorias nos planos, 
além da criação do Fundo de 
Revisão de Benefícios (FRB), 
foram conquistas importantes, 
que não serão negligenciadas.

dos Bancários de 2015. “É uma 
medida importante e que era mui-
to aguardada, mas temos de con-
tinuar cobrando para que a dire-
ção da Caixa aceite o que ficou 
definido na mesa de negociação. 
Além disso, é necessário avaliar 
os impactos deste novo custo no 
Saúde Caixa”, apontou a direto-
ra da APCEF/SP e representante 
dos empregados no Conselho de 
Usuários, Ivanilde Moreira de 
Miranda.

Os novos procedimentos co-
bertos pelo Saúde Caixa são: 
elemento estético e metálico inte-
grante de prótese; prótese parcial 
removível; prótese total e imedia-
ta; placa interoclusal; ortodontia 
preventiva e interceptiva; orto-
dontia corretiva e implante.

página Eleições 2016 e por tele-
fone receberão carta com senha 
de votação, composta por seis 
números, incluindo os zeros, en-
caminhada pela Funcef.

Caso perca ou não receba a se-
nha, o eleitor poderá votar somen-
te pelo 0800 722 0158, a partir da 
confirmação de dados cadastrais a 
um atendente.

Errata
Comunicamos que erramos na publicação de matéria 
da página 1 do jornal 1.171, de 2 de maio. A Caixa 
Econômica Federal é uma empresa pública, e não de 
economia mista, como foi publicado no texto.

Moradia e Cidadania

Sabe aquele agasalho 
que você não usa mais?
Leve para a APCEF/SP

A APCEF/SP está arrecadando 
roupas, calçados e cobertores, no-
vos ou usados, para a Campanha 
do Agasalho da ONG Moradia e 
Cidadania.

Leve suas doações a um dos 
espaços da APCEF/SP (clube, 
Subsede de Bauru ou Colônias) 
até o fim de maio.



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos
• Vd. ou alugo, na capital, Vila Bela, em 
frente ao Sam’s Club de São Caetano, cond. 
fechado, 2 dorms + 1 revers., á. s., área 
de lazer completo, exceto sauna. R$ 800 
mil + cond. R$ 696. Primeiro aluguel grá-
tis. Osvaldo, (87) 99962-1908 (Tim) / (87) 
3838-3740. 
• Vd. ou alugo, em Sorocaba, Rua Zeferino 
Santana (Santa Terezinha), andar alto, 2 
dorms., 2 wc, sacada, piscina, academia, 2 
vagas. R$ 350 mil; aluguel, R$ 1.100 (cond. 
R$ 540). Aceita financ. e estuda proposta 
de troca por apto em São Paulo. Fernan-
do, (11) 98022-6263 ou fernando1857@
gmail.com. 
• 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., Vila Mariana, na capital, próx. a 
estação Ana Rosa do metrô, 3 dorms., 
2 wc., dep. de emp., 2 vagas. Suely, (11) 
99989-4513. 
• Vd., na Praia Grande, Vila Tupi, a 100 
m. da praia, próx. ao Supermercado On-
das, farmácia e restaurantes, 2 dorms., sala 
ampla, garagem. Carlos, (11) 94333-1939 / 
99861-7887. 

• Vd., na capital, próx. ao metrô Vila Sô-
nia, novo, 82 m2, 3 dorms. (1 suíte), terraço 
gourmet , lazer completo, 2 vagas. R$ 550 
mil. Satoru ou Ruriko, (11) 4712-2966 / 
97335-6153. 

Casa
• Vd., em Bragança Paulista, a 4 km do 
Bragança Garden Shopping, loteamento 
fechado, plana, 305 m, 200 m2 de á. c., 
2 dorms. estilo americano (1 suíte), la-
vabo, sala 2 ambs., área gourmet integ. à 
pisc., rede p/ aquec., porcelanato, 3 vagas. 
Márcia, (11) 9964-6353. 

Terrenos
• Em Paranapanema, Cond. Riviera de 
Santa Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m, 
c/ clube náutico, restaurante, piscinas, qua-
dras, segurança, portarias. Doc. em ordem. 
R$ 21 mil. Estuda proposta. Margarida, (11) 
99464-9903/ (19) 3835-7525. 
• Em Bragança Paulista, Altos de Bragança. 
Aceito troca por imóvel em São Paulo. José 
/ Neli, (11) 2987-8142. 

Diversos
• Compro livros, revistas, gibis e DVDs. 
Sula, (11) 3203-1931 / 99754-4333 (Vivo).

Para recordar

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

Festa junina no clube em 2015, que teve como atrações o Trio Dona Zefa e o 
Trio Virgulino, além das barracas de comidas típicas e das brincadeiras 

Para anunciar, envie e-mail para

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

responsabilidade do anunciante.

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 ag. Parque Novo 
Mundo, SR Santana, deseja permuta para 
ag. da zona leste, na capital. Contato: (11) 
94319-3793 (Vivo) / 3503-8773. 
• Albiena Miranda, TBN na ag. Itaim Paulis-
ta, SR Penha, deseja permuta ou triangula-
ção para agências de Suzano ou arredores. 
Contato: (11) 98333-2053. 

Cobertura fotográfica 
Eventos na cidade de São Paulo. Fotos em 
alta resolução para posterior revelação. 
Registramos seu evento e entregamos 2 
DVDs com o material na íntegra. Equipa-
mento de ponta. Atuamos em chá de co-
zinha e de bebê, aniversários, confrater-
nizações, recepções, etc. Felipe Ribeiro, 
(11) 97656-1347 - www.jfeliperibeiro.com


