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O jornal do empregado da Caixa

Últimos dias para responder à 
consulta da Campanha Nacional

No dia 8 de julho, sexta-feira, 
termina o prazo para responder e 
enviar o formulário de consulta 
da Campanha Nacional 2016. A 
consulta é uma importante ferra-
menta para definir quais são as 
prioridades, demandas e princi-
pais preocupações dos bancários 
e bancárias de todo o país.

Aqueles que fazem parte da 
base do Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, Osasco e Região 
podem responder on-line no site 
www.spbancarios.com.br.

Os empregados da Caixa de 
outras regiões do estado podem 
responder ao questionário ao lado 
e encaminhá-lo, por malote, para 
o Departamento Sindical da AP-
CEF/SP. O documento também 
está disponível para impressão no 
site www.apcefsp.org.br.

Os resultados obtidos servirão 
de base para elaboração da minu-
ta nacional de reivindicações. O 
resultado final será apresentado 
durante a 18ª Conferência Nacio-
nal dos Bancários, que acontece 
entre os dias 29 e 31 de julho, 
em São Paulo.

Nesta Conferência serão de-
batidos e definidos os principais 
itens da pauta de reivindicações 
da categoria bancária (trabalhado-
res de bancos públicos e privados) 
como índice de reajuste salarial, 
PLR, etc.

Os itens da pauta específica 
dos bancários da Caixa foram 
definidos durante o 32º Congres-
so Nacional dos Empregados da 
Caixa (Conecef), que aconteceu 
entre os dias 17 e 19 de junho.

O próximo passo da Campa-
nha Nacional é entregar as pautas 
de reivindicações - gerais e espe-
cíficas - aos representantes dos 
bancos.

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

24 de julho é dia de Corrida 
Fenae no clube. Inscreva-se!
Largada às 8 horas para corrida ou caminhada. Leve toda a família

• Avaré (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• 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

Os associados das APCEFs de 
todos os estados têm participado 
das tradicionais Corridas Fenae 
do Pessoal da Caixa, em comemo-
ração do aniversário da Federação 
Nacional.

Em São Paulo já aconteceram 
duas etapas: a primeira foi reali-
zada na cidade de Guarulhos, dia 
29 de maio. Depois, foi a vez de 
os atletas correrem nas areias da 
praia de Suarão no último domin-
go de junho.

A última etapa está marcada 
para o domingo, 24 de julho, no 
clube da capital, com largada às 8 
horas. Os interessados podem es-
colher entre a corrida (5 km) ou 
a caminhada (3 km).

As inscrições devem ser fei-
tas até 21 de julho pelo e-mail 
esportes@apcefsp.org.br. Envie 
seu nome completo, número de 
matrícula, idade e telefone.

Associados pagam R$ 15 para 

Encontro em 4 de agosto  
une cultura e saúde

Amigos reencontram-se em evento da APCEF/SP

Aposentados Talentos Fenae

Inscrições de concurso 
de foto e filme 
terminam dia 11

Dia 11 terminam as inscrições 
para o primeiro dos quatro con-
cursos do Talentos Fenae/APCEF. 
A categoria Foto & Filme é que 
inicia o projeto. 

Todos os empregados da Cai-
xa que tenham cadastro no Mundo 
Caixa podem participar. Poderão 
concorrer à premiação todos os 
associados às APCEFs do país.

Confira a quantidade de pon-
tos do Mundo Caixa que cada 
ganhador terá direito, além do 
belíssimo troféu:

- regionais: 100.000 pontos 
para o primeiro colocado; 75.000 
pontos para o segundo colocado; 
e 50.000 pontos para o terceiro 
colocado.

- nacional: 300.000 pontos 
para o primeiro colocado; 200.000 
pontos para o segundo colocado;  
e 100.000 pontos para o terceiro 
colocado.

Acesse o site www.fenae.org.
br/talentos e inscreva-se!

Comemore o Dia dos Pais nas 
Colônias. De 8 a 14 de agosto, 
segunda-feira a domingo, pai as-
sociado (titular) não paga a hos-
pedagem nas Colônias de Avaré, 
Campos do Jordão e Ubatuba.

Faça uma surpresa para quem 
você ama. É só ligar e reservar!

Colônias

Tem festa típica nas 
Colônias neste mês

Na APCEF/SP, a temporada de 
festas caipiras não acaba em ju-
nho. A festança caipira em Suarão 
está agendada para dia 16, sábado. 
Em Avaré, o arraiá acontece no 
dia 23.

E o melhor, o desconto do mês 
de julho é válido para o fim de 
semana do arraiá nos dois espa-
ços: 30% nas diárias de Avaré e 
20% no valor do apartamento em 
Suarão (para seis pessoas).

Ligue e faça já sua reserva.

inscrever-se e ter direito ao kit 
(camiseta, medalha e café da ma-
nhã) ou sem kit (apenas café da 
manhã), R$ 5. Convidados pagam 

R$ 25 para inscrição com kit e R$ 
10 sem o kit.

Informações, (11) 5613-5601 
ou 5613-5600.

À esquerda, Corrida 
no Sesi Guarulhos em 
29 de maio e, abaixo, 
alongamento antes da 
atividade nas areias da 
praia de Suarão, no dia 
26 de junho

A próxima atividade da AP-
CEF/SP, voltada aos aposenta-
dos, será em dose tripla: APCEF 
nos Passos da Cultura,  Projeto 
5 Sentidos e, por fim, o APCEF 
de Portas Abertas. “Desta vez, 
iremos unir atividades relaciona-
das à cultura, à saúde e ao bem-
-estar físico”, explicou a diretora 
de Aposentados Elza Vergopolem. 
O encontro acontece no dia 4 de 
agosto, a partir das 9h30.

Na primeira etapa do passeio, 
os associados fazem uma visita a 
uma das mais importantes biblio-
tecas de pesquisa do país, a Má-
rio de Andrade. Após o almoço no 
Restaurante Alcazar, a atividade 

será na sede da APCEF/SP, com 
encontro do Projeto 5 Sentidos.  
No fim do dia, no APCEF de 
Portas Abertas, haverá a tradicio-
nal troca de livros e comemoração 
dos aniversariantes do mês.

As inscrições devem ser feitas 
até 1º de agosto pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br.

APCEF nos Passos da Cultura levou aposentados 
ao Museu da Imigração, em abril

A amizade dos associados 
aposentados Isaac José de Souza, 
81 anos, antiga agência Guaicu-

rus, e Paulo da Silva, 65, antiga 
agência Paulista, não é de hoje.

Trabalharam juntos na Caixa, 
mas perderam o contato. Foi em 
uma festa junina da APCEF/SP, 
há três anos, que reencontraram-
-se e retomaram a amizade.

Participe também dos encon-
tros dos aposentados da APCEF, 
reencontre e faça novos amigos!

Pai não paga nas 
Colônias na segunda 
semana de agosto

A Colônia de Suarão está com 
20% de desconto nas diárias du-
rante todo o mês de julho, férias 
da criançada. E, para animar ainda 
mais essa época, nos dias 21, 22 e 
23 tem monitoria. Aproveite! 

Aproveite o mês de 
férias em Suarão
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Fale conosco

Conselho da Funcef aprova 
balanço dos planos de 2015

O Conselho Deliberativo da 
Funcef aprovou por unanimidade, 
de eleitos e indicados, no dia 29, o 
balanço referente a 2015. A Dire-
toria Executiva e o Conselho Fis-
cal, em junho, também aprovaram 
os resultados por unanimidade.

Segundo a entidade, no conso-
lidado, todos os planos, a rentabi-
lidade fechou em 2,79%, sem atin-
gir a meta atuarial que ultrapassou 
17%. No plano REG/Replan Sal-
dado, a rentabilidade foi 3,73%, 
no REG/Replan não Saldado, de 
-0,41%, no REB, de 2,03% e no 
Novo Plano, de -0,01%.

A APCEF/SP irá aguardar a 
publicação dos relatórios para fa-
zer análise detalhada. A Funcef 
informou que irá divulgar o ba-
lanço em breve.

Impactos
Com metas atuariais superio-

res a 17% para todos os planos 
de benefícios, a volatilidade do 
segmento de Renda Variável (Ibo-
vespa a -13,3%) causou grande 
impacto. Os investimentos feitos 
nesse segmento tiveram desempe-
nho negativo, de 15,49%.

O segmento de Investimentos 
Estruturados registrou rentabilida-
de de -22,29%, em razão de pro-
visões para perdas em seus prin-
cipais Fundos de Investimentos, 
entre os quais FIP Sondas (Sete 
Brasil), FIP Global Equity Proper-
ties e FIP OAS Empreendimentos 
de R$ 1,7 bilhão, R$ 204,5 mi-
lhões e R$ 170,1 milhões, respec-
tivamente.

A participação na Companhia 
Vale também representou perda, 
no caso contábil. Houve redução 
de R$ 5,6 bilhões para R$ 4,5 bi-
lhões na participação da Funcef.

A aceleração da inflação - 

Entidade apresentou déficit acumulado em todos os planos no ano passado

INPC em 11,28% ao final do 
exercício - elevou a meta atuarial 
para patamar superior a 17% e 
provocou aumento substancial dos 
passivos dos planos de benefícios.

O passivo judicial está entre 
os fatores do déficit acentuado. 
O valor provisionado subiu de R$ 
1,4 bilhão em 2014 para R$ 1,9 
bilhão em 2015, um incremento 
de 39%.

Equacionamento
Segundo nota divulgada pela 

Funcef, a entidade apresentou 
déficit acumulado em todos os 
planos em 2015: R$ 1 bilhão no 
REG/Replan não saldado, R$ 6,9 

CEE/Caixa cobra funcionamento do 
grupo de trabalho Funcef

A Comissão Executiva dos 
Empregados da Caixa (CEE/Cai-
xa) cobrou, no último dia 24, o 
início das atividades do grupo de 
trabalho tripartite que vai debater 
diversos assuntos relacionados à 
Funcef. O ofício foi enviado para 
o presidente da Fundação, Sérgio 
Eduardo Mendonça; para o presi-
dente do Conselho Deliberativo, 
Joaquim Lima de Oliveira; e para 
a diretora executiva de Gestão de 
Pessoas da Caixa, Márcia Guedes.

A patrocinado-
ra concordou com a 
criação do grupo de 
trabalho na rodada 
de negociação per-
manente de 14 abril, 
sendo instituído em 
13 de maio. 

Embora a primei-
ra reunião estivesse 
prevista para 31 do 

mesmo mês, no dia 18, a Dire-
toria Executiva suspendeu a por-
taria que criou o colegiado. Em 
nota, a Fundação alegou a neces-
sidade de “reavaliar a composi-
ção” e “delimitar os temas a se-
rem tratados”. Para as entidades 
representativas, porém, a Funcef 
não deu qualquer explicação. 

No dia 2 de junho, em nova 
reunião da mesa permanente, o 
banco reafirmou que concorda 
com o GT.

bilhões no Saldado, R$ 71,9 mi-
lhões no Novo Plano e R$ 13,9 
milhões no REB.

Está previsto equacionamen-
to de R$ 6 bilhões para o plano 
REG/Replan Saldado, sendo 50% 
de responsabilidade da patrocina-
dora e 50% dos participantes e 
assistidos, e de R$ 929,5 milhões 
para o REG/Replan Não Saldado, 
também meio a meio entre a Cai-
xa, os participantes e os assistidos.

Também segundo a nota, Novo 
Plano e REB não necessitarão de 
equacionamento. As condições do 
equacionamento serão definidas 
pela Funcef e aplicadas a partir 
de 2017.

Representantes

APCEF/SP realiza encontro com Contatos em agosto
A APCEF/SP irá realizar no 

dia 6 de agosto, sábado, um en-
contro com seus Contatos nas 
unidades da Caixa. A reunião será 
no clube em Interlagos (Avenida 
Yervant Kissajikian, 1.256, capi-
tal), às 9h30. O objetivo é apro-
ximar ainda mais a entidade dos 
associados.

Além de manter os empre-
gados informados sobre todas as 
atividades da Associação (eventos 
esportivos, festas, excursões), o 
Contato pode encaminhar deman-
das locais ou sugerir parcerias 
e convênios com instituições ou 
empresas com base nas reivindi-
cações de seus colegas. 

Quer ser o Contato da APCEF/
SP em sua unidade? É só acessar 
o site www.apcefsp.org.br, impri-
mir a ficha de inscrição, preencher 
e enviar para o Departamento Sin-
dical da APCEF/SP. Todo associa-
do pode participar. 

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

Encontro realizado pela APCEF/SP, em março, para debater a 
situação da Funcef

Mais empregados

Caixa fechou 1.368 
postos de trabalho só 
em 2016

De janeiro a maio de 2016, a 
Caixa reduziu 1.368 postos de tra-
balho. Os dados são da Pesquisa 
do Emprego Bancário, divulgada 
no dia 29 pela Contraf-CUT em 
parceria com o Dieese, com base 
nos números do Cadastro Geral 
de Empregados e Desempregados 
(Caged) do Ministério do Traba-
lho. Lembrando que, em todo o 
ano de 2015, o banco extinguiu 
2.497 postos.

A Caixa sozinha é respon-
sável por 23% dos fechamentos 
de vagas nos bancos do país em 
2016. Somando todos os bancos, 
já foram fechados 5.998 postos 
este ano. Em relação ao mesmo 
período do ano passado, o corte 
de vagas mais que dobrou, com 
crescimento de 105,05% (em 
2015, o saldo foi de 2.925 no 
mesmo período analisado).

Caixa 100% pública

Estatuto das Estatais é 
sancionado

O Estatuto das Estatais ou Lei 
de Responsabilidade das Estatais 
foi sancionado em 30 de junho, 
pelo governo federal. 

Nascido como Projeto de Lei 
do Senado (PLS) 555, o Estatuto 
estabelece critérios para a compo-
sição do Conselho de Administra-
ção das empresas públicas e os in-
dicados para os cargos de diretor, 
presidente, diretor-geral e diretor-
-presidente, o que abre as portas 
da Caixa para pessoas ligadas ao 
mercado financeiro. Inicialmente, 
o texto também previa a transfor-
mação das empresas públicas em 
sociedades anônimas e facilitava 
a privatização, item retirado da 
proposta após pressão dos movi-
mentos sindical e social.

Acesse o site 
www.apcefsp.org.
br e leia mais 
sobre este e ou-
tros projetos que 
ameaçam a Caixa 
100% pública.



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos 
• Vd. ou alugo, em Sorocaba, Rua Zeferino 
Santana (Sta. Terezinha), novo, 2 dorms., 2 wc, 
sacada, andar alto, ens., pisc., acad., 2 vagas. 
R$ 350 mil (alug., R$ 900). Cond. R$ 540. Aceita 
financ. e troca por imóvel em SP. Fernando, (11) 
98022-6263 / fernando1857@gmail.com. 
• Vd., no Bosque da Saúde, capital, 70 m2, 2 
dorms. (1 suíte), 2 varandas, ar cond., despen-
sa ou 3º banheiro, 1 vaga. R$ 490 mil. Aceita 
propostas. Karla, (11) 2532-1840 / 97583-
0219 / kdiniz2013@yahoo.com.br. 
•  Vd., flat, em São Paulo, Alameda Campinas, 
1 quarteirão da Av. Paulista, próx. ao Edifício 
Gazeta, Faculdade Cásper Líbero, 30 m2, mo-
biliado, coz. equipada, 1 vaga. Vidimar, (11) 
99449-6711 / vidimar.s@globo.com. 
• Alugo, em Campo Belo, capital, Rua Nhu 
Guaçu, 2 dorms., sala de estar e jantar, saca-
da, armários, academia, salão de festas, qua-
dra, 1 vaga. R$ 1.700. Vânia, (11) 98125-8255. 
• Vd., no Guarujá, 3 quadras da Praia da 
Enseada, próx. a com., 3 dorms., 2 wc, mo-
biliado, 1 vaga. Estuda aluguel. Ferreira, (11) 
3721-0565 / 99358-4180.
• Vd., em Perdizes, capital, próx. à PUC, R. 
Bartira, 654, 69 m2, 13 andares, 4 por andar, 
mob., 3 dorms., 2 wc, á. s., dep. de emp., salão 
de festas. R$ 480 mil. Aceita financ. Wilson, 
(11) 4485-1435 / 97103-2026. 
• Vd., na Vila Mariana, capital, próx. a estação 
Ana Rosa do metrô, 3 dorms., 2 wc., dep. de 
emp., 2 vagas. Suely, (11) 99989-4513. 

• Vd., no Morumbi, capital, Av. Giovanni 
Gronchi, próx. ao Clube São Paulo, 3 dorms., 
arm. emb., vista panorâmica. Estuda vender 
mobiliado, aceita troca por carro ou apto. na 
Praia Grande e financ. Caixa. R$ 225 mil (à 
vista). Celso, (11) 3819-8300 / 97196-6677. 
• Alugo, na Mooca, capital, Av. Paes de Barros, 
80 m2, próx. da estação Bresser do metrô, 2 
dorms., 1 vaga. Carlos, (11) 98508-6572 (Tim) 
/ c.a.p.tavares@terra.com.br. 
• Vd., na zona leste, capital, Cj. José Bonifácio, 
48 m2, 2 dorms., 1 vaga. R$ 160 mil. Rute, (11) 
2747-5209 / 97127-4553. 

Casas
• Alugo, em Mongaguá, frente à praia, próx. 
à Plataforma de Pesca, 2 dorms. (1 suíte), ga-
ragem. Carlos, (11) 98508-6572 (Tim) / 2628-
4691 (à noite) / c.a.p.tavares@terra.com.br. 
• Vd., em Sorocaba, Cond. Villagio Milano, 155 
m2 á. c., 3 dorms. (1 suíte), área gourmet. R$ 
530 mil. Cecilia, (15) 3339-9200 / 99770-2400 
/ emerson.imoveis@hotmail.com. 

Sobrado
• Vd., em Bertioga, a 50 m da praia, vista 
para o mar, ótimo ponto comercial. Eunêmia, 
(11) 99534-6433 (Vivo). 

Terrenos
•  Em Paranapanema, Cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m, c/ clube 
náutico, restaurante, piscinas, quadras, segu-

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante

rança, portarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. 
Estuda proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ 
(19) 3835-7525. 

Veículos
• Fox Plus, 2006/2007, preto, bancos de 
couro, único dono. Wilson, (11) 4485-1435 / 
97103-2026. 
• Nissan March, 2011/2012, 1.6 SV, flex, 
21.500 km, preto, 4 portas, revisões no ma-
nual, placa 8, único dono. R$ 27 mil. Camila, 
(11) 99616-1879. 
• Pajeto TR4 2010, 4x4, preta, 67 mil km, 
automática, banco de couro, segundo dono. R$ 
40 mil. Pedro, (11) 99494-3144 / 3053-0665. 

Diversos
• Máquina de lavar e secar, 8,5 kg, 220 volts, 
frontal, branca, cesto e porta em inox, c/ água 
quente, 6 programas de lavagem. R$ 1.800. 
Vani, (11) 98059-4994. 
• Lavadora de roupas Brastemp. R$ 500. 
Maria, (11) 97682-0930 (Tim) / 2306 5286 
(à noite). 
• Microondas Cônsul, 220w. R$ 190. Aceita 
troca por outro de 110w. Maria, (11) 97682-
0930 (Tim) / 2306 5286 (à noite). 

Permutas
• Rogério C. A. Whitaker, TBN na ag. Capitão 
Casa, deseja permuta para agências em San-
to André, como Hortênsias, Vila Luzita, Gilda, 
Vila Pires. Contato: (11) 94284-3235. 

• Idamiz Tassi, deseja permuta para agências 
em Pouso Alegre (MG), da cidade de Jundiaí. 
Ou triangulação de Jundiaí para São Paulo. 
Contato: idamiz@gmail.com.  
• Leonardo Cymberknop, ag. Planalto Paulista, 
SR Paulista, deseja permuta para agências da 
SR Baixada Santista, com função de caixa-ex. 
Contato: (13) 3471-2099 / (11) 96380-6262. 
• Fabrício Carlos Guimarães, ag. Pedroso de 
Moraes, deseja permuta para SR Santana. 
Contato: (13) 99684-6903 / (11) 2191-2760. 

Apartamento na Riviera 
de São Lourenço

Alugo, p/ temporada ou fins de semana, na 
Riviera, módulo 3,  frente p/ o mar, mob., 
1 dorm., sala 2 ambs., á. s., pisc., salão de 
jogos, 1 vaga. Acomoda 5 pessoas. Zita, (11) 
97225-5715 / 5012-0974 (fotos pelo Whats-
-App ou zitacatharina@gmail.com). 

Apartamento no Guarujá 
Alugo, para temporada ou fins de semana, 
na Praia da Enseada, mobiliado, 2 dorms. 
(1 suíte), sala 2 ambs., á. s., varanda, 1 
vaga. Acomoda 6 pessoas. Zita, (11) 97225-
5715 / 5012-0974 (fotos pelo WhatsApp ou 
zitacatharina@gmail.com). 

Convênios

Viagens / turismo

Unisoli - agência de viagens e tu-
rismo, hotelaria e eventos - Rua 
Caetano Pinto, 603, Brás, capital, 
(11) 2626-6830 ou 3330-3656 - 
www.unisoli.com.br. Descontos: 
6% em pacotes nacionais e inter-
nacionais; 10% no seguro-viagem 
Intermac; 3% hotelaria nacional e 
internacional; 3% na locação de 
carro; 3% em cruzeiros (exceto 
Disney Cruises); 3% em passa-
gens aéreas nacionais e tarifas 
especiais em internacionais.

Roupas e  
acessórios masculinos

Black West by MTCO - comér-
cio de roupas e acessórios mas-
culinos - Rua Dr. Antonio Maria 
Laet, 566 (Shopping Metrô Tu-
curuvi), Parada Inglesa, capital, 
(11) 3198-6639 - facebook: Bla-
ck West Tucuruvi / instragram: 
@blackwesttucuruvi. Descontos: 
15% de desconto nos pagamentos 
à vista ou 5% a prazo.

Informações, (11) 3017-8301, 
convenios@apcefsp.org.br ou  

www.apcefsp.org.br/portaldevantagens.


