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O jornal do empregado da Caixa

Caixa retira pagamento do adicional de 
insalubridade para avaliadores de penhor

Conheça a história da 
APCEF/SP e a luta dos 
empregados da Caixa

A APCEF/SP deu início, este 
mês, a uma série de publicações 
que contam um pouco da história 
da entidade e da luta dos empre-
gados da Caixa, as dificuldades e 
as conquistas históricas.

As matérias serão publicadas 
semanalmente no site da entidade 
(www.apcefsp.org.br). Acesse o 
banner no canto superior direito 
da página e confira.

O primeiro texto, publicado 
em 4 de julho, tem como título: 
O que a Caixa de 2002 tem a ver 
com a Caixa dos dias atuais?

Associados começam a 
receber revista Espaço 
na residência

A revista Espaço n. 89, de ju-
lho, começou esta semana a ser 
entregue, pelos Correios, na resi-
dência de todos os associados.

A edição apresenta um balan-
ço das atividades do segundo ano 
da gestão de Kardec Jesus Bezer-
ra, que assumiu a presidência da 
entidade em 10 de maio de 2014.

Acesse www.apcefsp.org.br, 
link Informações > Publicações e 
confira a edição on-line.

Caso precise atualizar seu en-
dereço residencial, envie e-mail 
para cadastro@apcefsp.org.br.

Dirigentes da APCEF/SP e do 
Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região conver-
saram com avaliadores de penhor 
de unidades da capital, na quarta-
-feira, 6, em São Paulo. O diá-
logo reforçou a preocupação com 
a postura intransigente da Caixa 
que, de forma unilateral, retirou o 
pagamento do adicional de insalu-
bridade dos avaliadores.

O banco enviou comunicado 
por e-mail aos empregados na 
terça-feira, 5, sobre a retirada do 
adicional. A justificativa é baseada 
em laudo técnico apresentado por 
empresa contratada, que afirma 

que as atividades dos avaliadores 
e os ambientes de trabalho não são 
insalubres. “Isso não condiz com 
a prática. Os avaliadores estão, 
sim, expostos a riscos de conta-
minação”, explica a secretária de 
Saúde da APCEF/SP, Claudia Fu-
miko Tome. “Somos favoráveis à 
eliminação da insalubridade, pois, 
em tese, representa a melhoria das 
condições de saúde dos emprega-
dos. Mas é preciso que essa ava-
liação seja feita de maneira crite-
riosa. Há vários questionamentos 
quanto à forma que esse laudo 
técnico apresentado pela Caixa foi 
elaborado”, completa a dirigente.

É importante destacar que os 
avaliadores de penhor estão ex-
postos diariamente à manipulação 
de produtos químicos reagentes 
(ácido clorídrico, ácido nítrico e 
cloreto de estanho) e que os am-
bientes são insalubres devido à 
precariedade dos equipamentos de 
aeração e instalações das unidades.

Na luta
Durante a reunião foi debatida 

a disposição da construção de luta 
envolvendo empregados de todo o 
país. “A unidade e a mobilização 
para enfrentar a truculência da 
Caixa é muito importante neste 
momento”, ressalta Claudia Tome.

Também questionou-se a utili-
zação do espectrômetro de massa, 
equipamento que emite radiação 
ionizante e está sendo experimen-
tado em unidades que não dispu-
nham dos serviços de penhor. 

Outro absurdo é o projeto 
"avaliadores por minuto", que re-
munera o empregado pelo tempo 
que executa trabalhos na função, 
não incorporando-a efetivamente.

12 de julho é Dia de Luta contra a retirada de direitos dos trabalhadores

Na rodada da mesa de nego-
ciação permanente, prevista para 
terça-feira, 12, os assuntos serão 
pauta de debate com os represen-
tantes da Caixa. Neste dia tam-
bém serão realizadas manifesta-
ções contra as arbitrariedades do 
banco. "Todos os empregados da 
Caixa estão sofrendo ataques a 
seus direitos: tesoureiros, caixas, 
áreas-meio. Vamos intensificar a 
luta!", convoca a diretora da AP-
CEF/SP Ivanilde de Miranda.

A representação dos emprega-
dos deve produzir ‘contra-laudo’ 
para mostrar tecnicamente à dire-
ção da empresa que a insalubrida-
de existe e persiste. Além disso, 
pretende acionar a Superinten-
dência Regional do Trabalho e 
Emprego para fiscalizar o penhor 
e auxiliar na defesa dos direitos.

Avaliadores de penhor de todo 
o estado têm procurado a APCEF 
para debater o assunto. O asses-
sor da Fenae, Plínio Pavão, e a 
assessora jurídica da APCEF/SP, 
Gislândia da Silva, participaram 
da reunião. 
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Expediente

Próximo encontro dos 
aposentados será em 4 de agosto

• 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

Associado visita Colônia pela 
primeira vez em excursão da APCEF

Colônias

Promoções

Encontrão terá visita à Biblioteca Mário de Andrade, Projeto 5 Sentidos e Portas Abertas

A próxima atividade da AP-
CEF/SP, voltada aos aposentados, 
será em dose tripla: APCEF nos 
Passos da Cultura - com visita à 
Biblioteca Mário de Andrade -  
Projeto 5 Sentidos e, por fim, o 
APCEF de Portas Abertas.

“Queremos fazer um grande 
encontro com atividades relacio-
nadas à cultura, saúde e bem-
-estar”, explicou a diretora de 
Aposentados Elza Vergopolem. O 
encontro acontece em 4 de agosto, 
quinta-feira, a partir das 9h30.

Na primeira etapa do passeio, 
os associados visitam uma das 
mais importantes bibliotecas do 
país, a Mário de Andrade, no cen-
tro da capital. Fundada em 1925, 
é, hoje, a maior da cidade de São 
Paulo e a segunda maior bibliote-
ca pública do país. 

O almoço será no Restaurante 
Alcazar, considerado um dos mais 

tradicionais do centro de São Pau-
lo. A próxima parada será na sede 
da APCEF/SP, com um novo en-
contro do Projeto 5 Sentidos. As 
profissionais da Lit Conceitos 
abordarão os sentidos tato e visão 
por meio de atividades lúdicas e 
terapêuticas. 

O APCEF de Portas Abertas, 
na sede da Associação, fecha o dia 
de atividades. Haverá a tradicio-
nal troca de livros e comemoração 
dos aniversariantes do mês.

Participe, inscrições até 1º de 
agosto pelo (11) 3017-8339 ou 
convites@apcefsp.org.br.

Primeiro encontro do Projeto 5 Sentidos, em março, no Parque da Água Branca

Foi na excursão da APCEF 
para a Festa Literária Internacio-
nal de Paraty (Flip) que César 
Bezerra, da Semco, hospedou-se 
pela primeira vez na Colônia de 
Ubatuba. Ao lado do companheiro 
Francimario da Silva, o associado 
encantou-se com o evento e as be-
las paisagens do litoral paulista.

“A viagem foi magnífica! O 
roteiro foi maravilhoso e apro-
veito para destacar a cordialida-
de dos empregados da 
Colônia e, também, a 
atenção da equipe da 
APCEF/SP, que nos 
acompanhou durante a 
viagem", conta César.

Morando em São 
Paulo desde 2013, 
César associou-se à 

APCEF/SP há cerca de 
um ano e, desde então, 
tem aproveitado para 
conhecer os espaços e 
atividades da Associa-
ção. “A integração dos 
empregados é muito im-
portante e a APCEF/SP 
facilita esse processo. 
Além disso, tem a ques-

tão das lutas por nossos direitos, 
por exemplo, pela manutenção da 
Caixa 100% pública”, defende 
César. Nos planos dele já cons-
tam os próximos passeios. “Quero 
conhecer a Colônia de Avaré e o 
clube da capital, em Interlagos”, 
finaliza.

Acesse o banco de imagens ou 
a página da APCEF/SP no Face-
book e confira os melhores mo-
mentos da excursão para a Flip.

Participantes da excursão da APCEF para a Flip 2016

De 8 a 14 de agosto, segunda-
-feira a domingo, pai associado 
(titular), acompanhado do filho 
pagante, não paga a hospedagem 
nas Colônias de Avaré, Campos 
do Jordão e Ubatuba.

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

Aproveite a promoção 
da semana dos pais  
nas Colônias

Comemoração, em 2015, do Dia dos Pais em Avaré

Tem festa típica nas 
Colônias neste mês

Na APCEF/SP, a temporada 
de festas caipiras não acaba em 
junho. A festança em Suarão está 
agendada para dia 16, sábado. E 
o melhor, o desconto do mês é 
válido para o fim de semana do 
arraiá. Ligue e faça já sua reserva.

Em Avaré, o arraiá acontece 
no dia 23, mas já está com lista 
de espera. 

Aproveite os descontos  
nas Colônias até agosto

Avaré - desconto de 30% em 
julho e 40% em agosto.

Campos do Jordão - descon-
to de 33% de segunda a sexta-
-feira em agosto.

Ubatuba - desconto de 25% 
em julho e agosto ou pagamento 
por casa (para quatro pessoas, R$ 
200; seis pessoas, R$ 300).

Suarão - desconto de 20% em 
julho. Em agosto fecha para manu-
tenção. E atenção: nos dias 21, 22 
e 23 de julho tem monitoria para 
animar a criançada.

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

Área para descanso na Colônia de Avaré

Já pediu seu bônus 
promocional para 
hospedagem nas Colônias?

Os associados da APCEF/SP 
têm muitos incentivos para se 
hospedar nas Colônias. 

O empregado da Caixa que 
estiver associado à APCEF/SP há 
pelo menos 1 ano, sem interrup-
ções, tem direito a um bônus pro-
mocional, para dedução do valor 
das diárias nas Colônias.

O cálculo do bônus é baseado 
no valor das 12 últimas contribui-
ções do associado.

Para saber mais, ligue (11) 
3017-8300 ou envie e-mail para 
superv.relacionamento@apcefsp.
org.br.



(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Fale conosco

Esportes

Convênio oferece aulas 
de assessoria de corrida

Imagens

Fotos das festas juninas em Campos do Jordão (dias 4, 18 e 25 de junho) e 
brinde no arraiá da turma de dança de salão da sede da APCEF/SP  
(no dia 6 de julho). Para ver mais fotos das atividades da entidade,  

acesse o banco de imagens do site (www.apcefsp.org.br)  
ou nossa página no Facebook (www.facebook.com/apcefsp)

A APCEF/SP firmou convênio 
com a empresa Foco & Equilíbrio 
para oferecer a oportunidade de 
os associados realizarem aulas de 
assessoria de corrida na capital. 
As aulas, duas vezes por semana, 
custam R$ 80 mensais. As vagas 
são limitadas e as inscrições de-
vem ser feitas na secretaria do 
clube da capital (Avenida Yervant 
Kissajikian, 1.256).

Os treinos ocorrem no Parque 
Jacques Cousteau (Laguinho In-
terlagos - Rua Catanumi, 60) das 
18h30 às 21 horas de segunda e 
quarta-feira; e das 6h30 às 10 ho-
ras de terça e quinta-feira. Tam-
bém há aulas nas terças e quin-
tas-feiras, das 18h30 às 20h45 no 
Parque do Ibirapuera (Portão 6).

Nos sábados, dias 23, 30 de 
julho e 13 de agosto, ocorrerá 
treino de velocidade das 9h30 às 
10h30 e treino de resistência das 
10h30 às 12 horas no clube.

Informações, ligue (11) 5613-
5600 ou esportes@apcefsp.org.br

Clube

Uso  de churrasqueira 
está com preço 
especial até setembro

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.

Contatos participam de Encontro 
Estadual dia 6, no clube
Quer ser o Contato da APCEF/SP em sua unidade? É só preencher o formulário e participar

A APCEF/SP irá realizar, em 
6 de agosto, sábado, o Encontro 
Estadual dos Contatos da Asso-
ciação. A reunião será no clube 
em Interlagos (Avenida Yervant 
Kissajikian, 1.256), às 9h30. O 
objetivo é levar a entidade para 

ainda mais perto dos empregados 
da Caixa.

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 e 
empresas com base nas reivindi-
cações de seus colegas. Ele é o 
porta-voz do associado na AP-
CEF/SP.

Pode participar todo emprega-
do associado à APCEF/SP. Será 
escolhido, no mínimo, um Con-
tato por unidade. Em locais onde 
há mais de 100 associados, poderá 
ser escolhida mais de uma pessoa, 
conforme regulamento.

A escolha é realizada na pró-
pria unidade, para mandato de 1 
ano. Basta que o candidato ou in-
dicado tenha a anuência dos as-
sociados da sua lotação para que 
seja o escolhido.

Aquele que deseja ser Conta-
to da APCEF/SP pode acessar a 
ficha de inscrição no site www.
apcefsp.org.br. Depois de preen-
chido o documento, é só enviar 
para o Departamento Sindical da 
APCEF/SP, por malote ou e-mail.

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



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos 
• Vd. ou aluga, Morro do Maluf, Guarujá, 115 
m2, 3 dorms., dep. de emp., 2 vagas. R$ 520 
mil / aluguel R$ 3 mil (anual). Emília, (13) 
99706-8620 (tel/WhatsApp) / (11) 2619-8460 
(à noite) / emiliapinder@yahoo.com.br
 • Vd., troca ou negocia, na Praia da Enseada, 
Guarujá, reformado, mob., 2 dorms. (1 suíte), 
2 wc, á. s., salão de festas, de jogos, acade-
mia, piscinas, quadra, churrasq., playground, 
portaria, serviço de praia e internet. Doc. 
ok. R$ 290 mil. Aceita financ. ou troca por 
imóvel em SP. Zita, (11) 97225-5715 / zitaca-
tharina@gmail.com. 
• Vd., no Jabaquara, capital, Rua Cruz das Al-
mas, 301, 700 m do metrô, 2 dorms., isento 
do IPTU, 1 vaga. R$ 260 mil (cond. R$ 440). 
Aceita propostas. Francisco, (11) 2662-9669 / 
2506-1824 / 99887-5931.
• Vd., Bairro dos Casa, São Bernardo do 
Campo, 56 m2, 2 dorms., móveis planejados. 
R$ 255 mil. Aceita financ. e FGTS. Ari, (11) 
97326-9670 (WhatsApp). 
• Vd. ou aluga, na Vila Bela, capital, próx ao 
Carrefour e Leroy Merlin, Cond. Alto do Piri-
neus, 9º andar, 70 m2, garagem. R$ 350 mil / 
Aluguel R$ 1.300 (cond. incluso). Osvaldo, (87) 
3838-3740 / (87) 9962-1908. 
• Vd., próx. Shopping Butantã, capital, 3 dor-
ms., 2 wc, sala 2 ambs., reformado, armários 
emb., piscina, playground, quadra, 1 vaga. R$ 
350 mil. Welma, (11) 99374-6259 / Luís, (11) 
99494-4749. 
• Vd., Alto do Ipiranga, capital, R. Vergueiro, 
próx. ao metrô, 67 m2, 2 dorms., sala 2 ambs., 
2 wc, varanda gourmet, piscina climatizada, 
sauna, academia, playground, salão de jo-
gos, de festas, churrasq., 1 vaga. R$ 530 mil. 
Michele, (11) 99606-4882 / michellecarv@
hotmail.com. 
• Vd., na Bela Vista, capital, Brigadeiro, próx. 
Teatro Renault, 140 m2, 2 dorms., coz. ameri-
cana, living 3 ambs., terraço, garagem. R$ 560 
mil. Maurir, (11) 99408-7048 (Tim). 
• Vd., no Guarujá, a 3 quadras da Praia da 
Enseada, próx. a comércio, 3 dorms., 2 wc, 
mobiliado, 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. à estação 
Ana Rosa do metrô, 3 dorms., 2 wc., dep. de 
emp., 2 vagas. Suely, (11) 99989-4513. 
• Vd., República, capital, Rua do Arouche, 49, 
em frente ao metrô, 2 dorms., 60  m2, sala 
ampla, terraço. R$ 365 mil. Maurir, (11) 99408-
7048 (Tim). 
• 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. 
• 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 Bragança Paulista, a 4 km do Bra-
gança Garden Shopping, loteamento fechado, 
plana, 305 m, 200 m2 de á. c., 2 dorms. esti-
lo americano (1 suíte), lavabo, sala 2 ambs., 
área gourmet integ. à pisc., rede p/ aquec., 
porcelanato, 3 vagas. Márcia, (11) 99964-6353. 
•Vd., em Bertioga, 300 m da praia, 315 m2, 
3 dorms., varanda grande, quintal c/ pé de 
amora, bananeira, ducha p/ banho frio. 
Aceita troca por apto na Praia Grande, perto 
da praia. R$ 240 mil. Aceita oferta. Doralice, 
(11) 99607-9170 (Vivo) / 2041-0879.

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 m2, c/ clube 
náutico, restaurante, piscinas, quadras, segu-
rança, portarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. 
Estuda proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ 
(19) 3835-7525. 

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante

• No Paraná, Paranavaí, Jardim São Jorge, 787 
m2, c/ possiblidade de construção de 3 casas, 
R$ 98 mil. Geny, (11) 96283-8141. 
• Em São Paulo, Cemitério Parque dos Giras-
sóis. R$ 6.500. Geny, (11) 96283-8141. 

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. 
• Fox, 2013, DVD, módulo de som c/ caixa 
selada, cam. de ré, direção, alarme, vidro e 
trava. R$ 28 mil. Rogério, (11) 98764-4736. 
• Ford Ka, 2003, 50 mil km, placa 7, branco, 
rádio/CD, revisões em dia. R$ 12 mil. Carlos, 
(11) 98508-6572 (Tim) / (11) 2628-4691 (à 
noite) / c.a.p.tavares@terra.com.br. 

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. 

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.  

Edson Transportes
Transportes em geral, mudanças residen-
ciais e comerciais. Tel. (11) 99585-4003 
vivo (11) 94752-5007 Nextel / WhatsApp 
ID: 122*88659 - São Paulo, SP. E-mail: 
expresso77@hotmail.com - site: www.
edsontransporte.com

Convênios

Idiomas

Cultura Inglesa em Ribeirão 
Preto - cursos de inglês - Rua 
Visconde de Inhaúma, 1.022, 
Centro, (16) 3610-6616 - www.
culturainglesaribeirao.com.br. 
Descontos: 20% nos cursos, ex-
ceto semi-intensivo, intensivo e 
Say It!, International, Vestibular 
e Aulas Vip.

Academia de ginástica

WTechFitness - Av. Pompeia, 
1.881, capital, (11) 3675-9000 
- www.wtechfitness.com.br. Des-
contos: 20% em aulas especiais, 
circuito 30 minutos, Pilates, Zum-
ba, estética, entre outras.

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

www.apcefsp.org.br/portaldevantagens.


