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O jornal do empregado da Caixa

20 de julho, quarta-feira

DIA NACIONAL DE LUTA
Na próxima quarta-feira, 20 

de julho, empregados da Caixa 
de todo o país estarão mobilizados 
para mostrar à diretoria da Cai-
xa a disposição em lutar contra a 
retirada de direitos dos trabalha-
dores.

Nos últimos meses, a direção 
do banco tem atacado direitos com 
extinção da função de caixas, re-
tirada do pagamento do adicional 
de insalubridade aos avaliadores 
de penhor, ameaças a tesoureiros 
e técnicos bancários, fechamento 
de agências, não contratação, etc.

"É hora de mostrar nossa in-
dignação", convoca a diretora da 
APCEF/SP Ivanilde de Miranda.

Junto com esta edição, a AP-

CEF/SP está encaminhando mate-
riais para as atividades do dia 20. 
A sugestão é que os empregados 
tirem fotos com os cartazes e 
postem nas redes sociais com a 
hashtag #nenhumdireitoamenos. 
As fotos também podem ser en-
viadas para o e-mail imprensa@
apcefsp.org.br.

A carta aberta aos empregados 
- encaminhada para as unidades e 
disponível no www.apcefsp.org.br 
- também deve ser lida e debatida 
entre os trabalhadores do banco.

Garantia de direitos
Na última terça-feira, 12, 

aconteceu Dia de Luta contra a 
retirada de direitos dos trabalha-

dores. Na mesma data, a direção 
da Caixa recuou e afirmou que o 
pagamento do adicional de insalu-
bridade dos avaliadores de penhor 
será mantido em julho.

O anúncio foi feito durante 
reunião extraordinária da mesa de 
negociação permanente, em Bra-
sília, entre a Comissão Executiva 
dos Empregados (CEE/Caixa) e a 
direção do banco.

O fim do pagamento do adi-
cional de insalubridade havia 
sido anunciado pela Caixa em 
5 de julho. Alega-se que laudos 
de empresas contratadas consi-
deraram que o ambiente em que 
se manipulam produtos químicos 
pelos avaliadores não apresenta 

Lutar sempre vale a  pena! Nós somos a resistência!
risco à saúde e que, portanto, os 
empregados da área não teriam 
mais direito ao correspondente a 
40% do salário mínimo (R$ 352).

A Caixa estipulou prazo até 
11 de agosto, quando ocorrerá 
nova reunião, para a CEE/Caixa 
apresentar contra-laudo. “Somos 
favoráveis à eliminação da insalu-
bridade, mas essa não é a realida-
de da Caixa”, explica a secretária 
de Saúde da APCEF/SP, Cláudia 
Fumiko Tome. "Os avaliadores 
manipulam produtos químicos 
rea- gentes e as instalações de 
aeração são precárias", destaca.

Acesse www.apcefsp.org.br e 
leia mais sobre a reunião com a 
Caixa.

Manifestações em 12 de julho, Dia de Luta, na agência e Giret São José do Rio Preto e, na foto à direita, em Osasco. Para ver mais fotos, acesse www.facebook.com/apcefsp

A campanha “Se é público, é 
para todos” será apresentada em 20 
de julho, quarta-feira, na sede do 
Sindicato dos Bancários do ABC, 
em Santo André, às 19 horas. 

A campanha contra o Estatuto 
ou Lei de Responsabilidade das 
Estatais (PLS 555 no Senado e PL 
4918 na Câmara), sancionado na 
última semana, já ganhou alcance 
internacional e será adotada tam-
bém pela UNI Americas Finanzas 
em países da América Latina, para 
divulgar a luta pelos bancos pú-

Caixa 100% pública

Campanha “Se é público, é para todos” será lançada no ABC
blicos e o seu papel social para o 
desenvolvimento do país.

O evento terá como destaque 
palestra do jornalista Luís Nassif, 
que vai falar sobre “As ameaças 
aos bancos públicos e ao desen-
volvimento do país na conjuntura 
atual”. 

Também estarão presentes re-
presentantes da Fenae, Jair Pedro 
Ferreira, e da Federação Única 
dos Petroleiros (FUP), além dos 
dirigentes sindicais e integrantes 
do movimento social.
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Expediente

Escolha uma foto e participe  
do Concurso do Dia dos Pais

• 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

Diversidade é tema do 14º Concurso 
de Desenho da APCEF/SP

Eventos

Promoções

Foto mais compartilhada ganha uma chopeira e, a mais curtida, um grill. Participe!

Nada é mais especial do que 
os momentos entre pais e filhos, 
desde os gestos mais simples até 
as ocasiões mais importantes são 
guardadas com carinho em nossas 
lembranças. E, para celebrar o Dia 
dos Pais, a APCEF/SP quer que 
você compartilhe estes momentos 
enviando uma foto para concorrer 
a prêmios.

Todos os associados e depen-

dentes podem participar. Para se 
inscrever, basta enviar uma foto 
de atividade entre pai e filho pelo 
formulário disponível no site da 
APCEF/SP até 27 de julho. 

As fotos serão publicadas na 
fan page oficial da APCEF/SP no 
Facebook. O período de compar-
tilhamentos e curtidas vai de 1º a 
15 de agosto. Será válido o maior 
número de compartilhamentos em 

modo público para ganhar uma 
Chopeira Beertender Krups Hei-
neken. Já a foto com o maior nú-
mero de curtidas irá ganhar um 
Grill Philips Walita Avance.

Inscreva-se, compartilhe seus 
momentos especiais e homenageie 
seu pai!

Acesse www.apcefsp.org.br e 
confira o formulário de inscrição 
e o regulamento do concurso.

“Respeitar o próximo, é 
respeitar a si mesmo”, este é 
mote do 14º Concurso de De-
senho da APCEF/SP, que tem 
como tema o respeito à diver-
sidade. O concurso é sucesso 
entre os filhos dos associados 
e, este ano, aborda um dos 
assuntos mais importantes da 
atualidade.

A ideia é promover e 
conscientizar crianças e adul-
tos da necessidade de respei-
tarmos as diferenças e mostrar 
que essa é a principal maneira de 
fomentar a paz.

O concurso faz parte da pro-
gramação de eventos para o mês 
das crianças (outubro) e podem 
participar meninos e meninas com 
até 12 anos e 11 meses. Os tra-
balhos devem ser elaborados com 
lápis de cor, lápis de cera ou cane-
ta hidrográfica, em papel branco. 

Os desenhos devem ser en-
caminhados, com a ficha de ins-
crição, para o Departamento de 
Eventos até 19 de setembro.

O regulamento e a ficha de 
inscrição estão disponíveis no site 
www.apcefsp.org.br.

Os participantes serão dividi-
dos em três categorias: jardim - de 
3 a 5 anos; infantil - de 6 a 9 anos 
e júnior - de 10 a 12 anos. Os 
desenhos serão avaliados por uma 
comissão que levará em conside-
ração a originalidade, criatividade 
e a mensagem de cada desenho.
Serão premiados os três primeiros 
colocados de cada categoria.

Incentive seu filho a participar, 
aproveite esta oportunidade para 
conversar sobre o tema!

A próxima atividade da AP-
CEF/SP, em 4 de agosto, será em 
dose tripla: APCEF nos Passos da 
Cultura,  Projeto 5 Sentidos e, por 
fim, o APCEF de Portas Abertas.

Na primeira etapa do passeio, 
os associados visitam uma das 
mais importantes bibliotecas do 
país, a Mário de Andrade, no cen-
tro da capital. O almoço será no 
Restaurante Alcazar. Depois, irão 
para a sede da Associação para o 
encontro do Projeto 5 Sentidos. 

O APCEF de Portas Abertas 
fecha o dia, com a tradicional tro-
ca de livros e comemoração dos 
aniversariantes do mês.

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

Inscrições para próximo 
encontro terminam dia 
1º de agosto

APCEF de Portas Abertas no clube, no ano passado

Tem desconto especial 
para os pais nas Colônias

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!

Hóspedes no Dia dos Pais em Ubatuba

Já pediu seu bônus 
promocional para 
hospedagem nas Colônias?

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

O 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.

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

Atividades na sede

A APCEF/SP disponibiliza um 
espaço na sede para treinos de xa-
drez com orientação de renomado 
jogador da modalidade.

Os treinos acontecem às quar-
tas e quintas-feiras, na sede da 
Associação, das 16h30 às 20h30. 

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

Exercite a mente:  
treine xadrez na sede



(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Fale conosco

Esportes

Últimos dias para se 
inscrever na Corrida do 
Pessoal da Caixa no clube  

A última etapa da Corrida 
Fenae do Pessoal da Caixa em 
São Paulo acontece no clube da 
capital no domingo, 24 de julho. 
A largada da corrida (5 km) ou 
caminhada (3 km) está marcada 
para 8 horas.

As inscrições devem ser feitas 
até 21 de julho, quinta-feira, pelo 
e-mail esportes@apcefsp.org.br. 
Envie seu nome completo, núme-
ro de matrícula, idade e telefone.

Associados pagam R$ 15 para 
ter direito ao kit (camiseta, meda-
lha e café da manhã) ou sem kit 
(café da manhã), R$ 5. Convida-
dos pagam R$ 25 para inscrição 
com kit e R$ 10 sem o kit.

Informações, (11) 5613-5600.

APCEF/SP cobra regularização de 
reembolsos do Saúde Caixa
Usuários estão se endividando para pagar procedimentos que o plano deveria reembolsar 

Um mês após a APCEF/SP 
cobrar a GESAP (GN - Gerência 
Nacional de Saúde e Previdência 
Complementar) sobre o atraso de 
reembolso que vem ocorrendo 

com diversos usuários do plano 
no Saúde Caixa, o problema se-
gue sem resposta ou solução.

O primeiro ofício com ques-
tionamentos foi enviado em 8 de 

junho e, até o momen-
to, o banco não emitiu 
qualquer parecer sobre 
o assunto. Reclamações 
chegam na entidade há 
cerca de um mês. Com 
mais de 30 dias sem so-
lução, as denúncias só 
aumentaram.

“Os usuários do Saú-
de Caixa estão sendo 
prejudicados, em es-
pecial os aposentados. 
A falta de reembolso 

causa grande impacto financeiro 
no orçamento das pessoas, que 
se endividam para continuar pa-
gando os procedimentos médicos 
e odontológicos. Como não há 
respostas, estão desesperadas”, 
aponta a diretora da APCEF/SP 
Ivanilde de Miranda.

A APCEF/SP enviou novo ofí-
cio no dia 11, sem resposta até o 
momento. “É inaceitável essa fal-
ta de respeito com os usuários”, 
ressalta Ivanilde de Miranda.

Quem estiver enfrentando pro-
blemas com o Saúde Caixa pode 
entrar em contato com a Asso-
ciação pelo e-mail faleconosco@
apcefsp.org.br ou telefone (11) 
3017-8300.

Convênio oferece aulas 
de assessoria de corrida

A APCEF/SP oferece asses-
soria para treinos de corrida na 
capital. As aulas ocorrem no Par-
que Jacques Cousteau (Laguinho 
Interlagos) e no Parque do Ibira-
puera (Portão 6).

Nos sábados - 23, 30 de julho 
e 13 de agosto - tem treino de ve-
locidade e de resistência no clube.

Informações e inscrições na 
secretaria do clube, (11) 5613-
5600 ou esportes@apcefsp.org.br.

Publicadas tabelas dos 
Jogos da Fenae

A Fenae realizou o sorteio das 
tabelas dos Jogos Nacionais no úl-
timo dia 8, em Brasília.

As tabelas já estão disponíveis 
no hotsite do evento www.fenae.
org.br/jogosfenae2016.

Acesse e confira!

Jogos da Fenae

PLP 268 não foi votado na Câmara 
Federal por falta de quórum

Funcef

Por falta de quórum na sessão 
extraordinária da segunda-feira, 
11, na Câmara dos Deputados, 
o Projeto de Lei Complementar 
(PLP) 268/2016 não foi votado.

O Projeto altera a Lei Comple-
mentar 108/2001 e trata de crité-
rios para a definição da direção, 
da composição dos conselhos de-
liberativo e fiscal e de outras pro-
vidências na gestão dos fundos de 
pensão, o que atingirá a Funcef.

O Projeto inviabiliza a parti-
cipação dos empregados nas elei-
ções para a direção dos fundos 
de pensão, já que estabelece que 

Atenção Contatos da APCEF/
SP, anotem na agenda: no dia 6 
de agosto, sábado, tem Encontro 
Estadual no clube da capital, a 
partir das 9h30, com almoço de 
confraternização. Toda a família 
pode participar!

Se você ainda não é o Con-
tato da APCEF/SP em sua uni-
dade, inscreva-se! Acesse www.
apcefsp.org.br, envie e-mail para 
sindical@apcefsp.org.br ou ligue 
(11) 3017-8315.

Contatos da APCEF 
fazem primeiro 
encontro deste ano

Contatos

a escolha será realizada mediante 
processo seletivo. “Serão contrata-
das pessoas do mercado para fazer 
a gestão dos fundos sob a ótica do 
mercado financeiro, sem qualquer 
compromisso com os participan-
tes”, explica a diretora da APCEF/
SP Ivanilde de Miranda.

Desde agosto de 2007, o es-
tatuto da Funcef garante que, nas 
eleições de diretoria, três das seis 
vagas sejam para candidatos que 
representam os empregados.

O Projeto também mantém o 
voto de qualidade e restringe a 
indicação para os conselhos de 
cidadãos que estejam atuando ou 
tenham exercido atividades políti-
co-partidárias em período inferior 
a dois anos.

Para saber mais sobre o pro-
jeto, acesse www.apcefsp.org.br.

Imagens

À esquerda, participantes da segunda edição do Torneio 
Estadual de Xadrez Pensado da APCEF/SP, no clube, dia 
25. Na outra foto, equipe de vôlei da Associação, campeã 

da série prata do Super Grand Prix LMN Sports



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos 
• Vd., em São Bernardo do Campo, Nova Pe-
trópolis, novo, 40 m2, 1 dorm., móveis plane-
jados, box, sacada, 1 vaga coberta. Aceita pro-
postas. Marina, (11) 4509-6636 / 99695-7145. 
• Vd., no Tatuapé, capital, próx. ao Parque 
Piqueri, 49 m2, 2 dorms. (1 c/ móv. plan.), 
coz. Florence c/ fogão Brastemp novo, sala 2 
ambs., wc c/ box, cond. baixo, 1 vaga coberta. 
Joceli, (11) 99983-8129.
• Vd., Jardim Celeste, 53 m2, 2 dorms., salão 
de festas, playground, quadra, 1 vaga. R$ 219 
mil. Geny, (11) 96283-8141. 
• Vd. ou aluga, em Sorocaba, Rua Zeferino 
Santana, Santa Terezinha, 2 dorms., 2 wc, pis-
cina, academia, sacada, 2 vagas. Aceita financ. 
e troca por imóvel em São Paulo. R$ 350 mil 
/ aluguel R$ 900 (cond. R$ 520). Fernando, 
(11) 98022-6263 / fernando1857@gmail.com
• Vd., na Praça da República, capital, 47 m2, 1 
dorm c/ varanda, elétrica e hidráulica novas. 
Doc. ok. Aceita financiamento. R$ 310 mil. 
Hélio, (11) 3661-0119 / 98455-4949. 
 • Vd., no Alto da Mooca, capital, Rua Sapu-
caia, 954, 59 m2, 2 dorms., 1 vaga. R$ 380 mil. 
Rosely, (11) 2093-4245 / 99689-5162.
• Vd., na Saúde, capital, próx. ao metrô Saúde, 
2 dorms. R$ 480 mil. Sonia, (11) 94282-3465. 
• 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., Alto do Ipiranga, capital, R. Vergueiro, 
próx. ao metrô, 1 torre, 67 m2, 2 dorms. (1 
suíte), sala 2 ambs., 1 wc, varanda, piscina, 
sauna, academia, playground, salão de jogos, 
de festas, churrasq.,  forno de pizza, 1 vaga 
coberta. R$ 530 mil. Michele, (11) 99606-4882 
/ michellecarv@hotmail.com. 
• 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.
• Alugo, na Mooca, capital, Av. Paes de Barros, 
próx. ao metrô Bresser, 80 m2 á. ú., 2 dorms., 
1 vaga. Carlos, (11) 98508-6572 (Tim) / c.a.p.
tavares@terra.com.br. 
• 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., na zona leste, capital, Cj. José Bonifácio, 
48 m2, 2 dorms., 1 vaga. R$ 160 mil. Rute, (11) 
2747-5209 / 97127-4553. 

Casa
•Vd., em Bertioga, 300 m da praia, 315 m2, 3 
dorms., varanda, quintal c/ pé de amora, ba-
naneira, ducha. Aceita troca por apto na Praia 
Grande. R$ 240 mil, aceita oferta. Doralice, 
(11) 99607-9370 (Vivo) / 2041-0879.

Sobrados
• Vd., em Bertioga, a 50 m da praia, vista 
para o mar, ótimo ponto comercial. Eunêmia, 
(11) 99534-6433 (Vivo). 
• Vd., Itu, 300 m2, 222 á. ú., 4 dorms., sala 2 
ambs., sala de jantar e tv, lavanderia, área de 
lazer c/ churrasq. e spa p/ 5 pessoas, quintal, 
jardim, 4 vagas. Rita ou Patricia, (11) 97425-
5629 / 99897-7176 / 4013-1225 (com.). 
• Vd., Ipiranga, na capital, próx. ao metrô, 3 
suítes, churrasq., 4 vagas. Suely, (11) 98698-
7991. 

Terrenos
•  Em Paranapanema, Cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, c/ clube, 
rest., pisc., quadras, segurança, portarias. 
Doc. em ordem. R$ 21 mil, estuda proposta. 
Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525. 
• No Paraná, Paranavaí, Jardim São Jorge, 787 
m2, c/ possiblidade de construção de 3 casas, 
R$ 98 mil. 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. 
• Ford Ka GL, branco, vidros verdes, trava elé-
tricas, calhas, IPVA e DPVAT pagos. R$ 11.500. 
Luiz, (19) 3863-0182. 
• Ford Ka, 2003, 50 mil km, placa 7, branco, 
rádio/CD, revisões em dia. R$ 12 mil. Carlos, 
(11) 98508-6572 (Tim) / 2628-4691 (à noite) / 
c.a.p.tavares@terra.com.br. 
• Mitsubishi ASX AWD, 2013, 83 mil km, metá-
lico, top de linha, amortecedores e bateria no-
vos, completo. Estuda contraoferta. R$ 69.900. 
Eliete, (19) 3243-3579 / 3579-5329.
• Gurgel, 1985, bege, fibra, gasolina, cata-
lisador, guincho-catraca, teto solar, tração 

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante

positiva, manual, mecânica e doc. ok. Final 
8. R$ 14 mil. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 

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. 
• Berço de bebê desmontável Dardara, se-
minovo, rosa e cinza, serve de cama e chi-
queirinho. R$ 150. Hilvem, (11) 99779-0693 
/ 3503-8350. 
• Bebê conforto Burigotto, com base para ser 
acoplado no carro, seminovo, cinza. Hilvem, 
(11) 99779-0693 / 3503-8350. 
• Guitarra Shelter California Special, azul e 
branca. R$ 350. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
• Cama de solteiro suspensa, metal, prata, 
c/ escrivaninha e peq. estante, s/ colchão. R$ 
650. Márcia, (11) 97545-2954.  
• Máquina de lavar roupas Brastemp. R$ 500. 
Maria, (11) 97682-0930 (Tim) / 2306-5286 (à 
noite). 
• Microondas Cônsul, 220w. Aceita troca por 
outro, de 100w. R$ 190. 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 (Hortênsias, Vila Luzita, Gilda, Vila 
Pires). Contato: (11) 94284-3235. 
• Idamiz Tassi, de Pouso Alegre (MG), deseja 
permuta para agências 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 e WhatsApp ID: 
122*88659 / expresso77@hotmail.com / 
www.edsontransporte.com

 
Advogada

Priscila Coscarelli Revi de Canhete, OAB 
299.262. Advogada especialista em Família 
(Divórcio) e Sucessão (Inventário Judicial e 
Extrajudicial). Contato: (11) 96703-2327 / 
prijq@yahoo.com.br.

Convênios

Convênios regionalizados

A Revista Espaço nº 89, 
edição de julho, traz uma novi-
dade no Guia de Convênios: as 
informações divididas por região. 
Agora ficou ainda mais fácil en-
contrar os convênios com descon-
tos na sua região.

A edição está sendo encami-
nhada para todos os associados, 
pelos Correios.

Caso tenha dúvida sobre os 
convênios, ligue (11) 3017-8301, 
envie e-mail para convenios@
apcefsp.org.br ou acesse www.
apcefsp.org.br/portaldevantagens.


