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O jornal do empregado da Caixa

Campanha Se é público, é para todos quer criar Frente 
Parlamentar em defesa das Empresas Públicas

Intensificar a campanha Se é 
público, é para todos e reunir as 
200 assinaturas necessárias para 
criação de Frente Parlamentar 
Mista em Defesa das Empresas 
e Serviços Públicos no próximo 
mês. Estas foram duas das metas 
definidas no dia 18, terça-feira, 
durante o lançamento da campa-
nha, no Congresso Nacional.

“O que se valoriza hoje é o 
acúmulo de capital, com um Es-
tado mínimo distante das neces-
sidades dos trabalhadores porque 
o que é privado poucos podem 
pagar, a maioria da sociedade de-
pende de serviços e investimentos 
públicos. A mídia, por sua vez, 
age de forma falaciosa, como, 
por exemplo, quando divulga que 
o FGTS renderia mais nos bancos 
privados, quando essa taxa é fixa-
da em lei. Sob gestão da Caixa, 
esse dinheiro vai para habitação 
popular e obras de infraestrutura, 
o que jamais ocorreria nos priva-
dos”, explica a coordenadora do 
Comitê em Defesa das Empresas 

Públicas, Rita Serrano.
"O projeto que o atual governo 

pretende implementar prevê redu-
ção da presença do Estado na eco-
nomia, através do sucateamento 
das empresas e serviços públicos. 

Portanto, é fundamental en-
volvermos a sociedade nesta 
campanha", destacou o diretor da 
APCEF/SP Leonardo Quadros, 
que participou do lançamento da 
campanha no Senado.

A luta contra o PLS 555 (esta-
tuto das estatais), que resultou na 
criação do comitê e lançamento 
da campanha, também foi lem-
brada pelos presentes. 

O senador Paulo Paim - que 
participou das articulações no 
Congresso resultando em avan-
ços no projeto que se tornou a 
lei 13.303/16 - destacou que quem 
vota contra a sociedade serão jo-
gados no lixo da história, em uma 
analogia aos que foram contrários 
à promulgação da Lei Áurea. 

Campinas - até o fechamen-
to desta edição, estava previsto 

para 27 de outubro, quinta-feira, 
o lançamento da campanha no 
Sindicato dos Bancários de Cam-
pinas, Rua Ferreira Penteado 460, 
Centro, às 19 horas. 

O evento tem como objetivo 
esclarecer a população sobre os 
riscos que correm serviços e em-
presas públicas neste novo gover-
no, de que forma isso afetará a 
sociedade brasileira e como reagir 
a essas ameaças. 

Para mais informações sobre 
a campanha, acesse o Facebook 
do Comitê Nacional em Defesa 
das Empresas Públicas (www.

Occhi fala em socorro do governo à Caixa, mas não é bem assim
A grande mídia divulgou na 

quarta-feira (19) declaração do 
presidente da Caixa Econômica 
Federal, Gilberto Occhi, de que 
o banco precisaria vender ativos 
para evitar ajuda do governo em 
2018. A informação foi publicada 
originalmente em reportagem do 
"Wall Street Journal" na última 
terça (18).

“Mais uma vez, parece que 
querem emplacar a ideia de que 
a Caixa é terra arrasada e tem gra-
ves problemas, a fim de justificar 
a privatização do banco, mas não 

é bem assim”, explicou o diretor-
-presidente da APCEF/SP Kardec 
de Jesus Bezerra.

Occhi afirmou que a Caixa 
está sendo afetada pela crise, mas 
que "provavelmente não precisará 
de ajuda financeira governamental 
neste ano ou no próximo" e que a 
venda da divisão de loterias é uma 
possibilidade. Essa seria a solução 
para que a ajuda não seja neces-
sária em 2018.

No entanto, o que a maioria 
das reportagens não esclarece é 
que a necessidade existente é de 

aumentar a capacidade do crédito 
da Caixa, adequando-se às medi-
das exigidas dos bancos no cha-
mado Acordo de Basiléia III, não 
tem nada a ver com crise.

Em março de 2016, o retorno 
sobre o patrimônio líquido médio 
acumulado em 12 meses foi de 
10,3%, o índice de Basileia foi 
de 13,7%, 2,7 p.p. acima do va-
lor mínimo exigido de 11,0%. O 
ideal é que esse índice não atinja 
o mínimo, por isso, a necessidade 
de elevar o capital próprio para 
aumentar a capacidade de crédito.

O diretor da APCEF/SP Leonardo Quadros 
participou do evento em Brasília

Porém, a utilização das pala-
vras “ajuda” e “socorro” nas re-
portagens publicadas pelos gran-
des veículos de imprensa só tem 
a intenção de fazer parecer que a 
Caixa enfrenta o risco de quebrar, 
reforçando a venda de ativos e 
uma futura privatização como so-
lução deste problema.

"Fiquemos atentos porque este 
discurso visa fortalecer a ideia de 
privatização da Caixa, especial-
mente entre os empregados", diz 
o diretor-presidente da APCEF/
SP, Kardec de Jesus Bezerra.

facebook.com/comiteempresaspu-
blicas) ou o site (www.comite-
empresaspublicas.com.br). 
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Expediente

Adquira já seu convite para a 
Festa do Chope da APCEF/SP

• 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

Colônias

2º lote já está à venda até dia 5, às 18 horas. Na bilheteria haverá apenas convites individuais

Ubatuba tem Festa 
Tropical no dia 19

Festa do Havaí em 
Suarão está marcada 
para 26 de novembro

Já está à venda o segundo lote 
de ingressos para a 20ª Festa do 
Chope, evento tradicional da As-
sociação, que acontece no sábado, 
5 de novembro, a partir das 21 
horas, no clube da capital. 

Você não pode ficar de fora!
Cada ingresso garante ao asso-

ciado chope, refrigerante e água à 
vontade e, para acompanhar, por-
ções e petiscos serão vendidos no 
local.

Além de brincadeiras como o 
campeonato de chope de metro e 
o chope em menos tempos, que 
prometem agitar a festa, a Banda 
Young vai colocar todo mundo 
para dançar. 

O grupo musical, natural de 
Goiânia, é conhecido por misturar 
música e performances de dança 
em releituras de grandes clássicos 
nacionais e internacionais.

Garanta a sua diversão - 
confira os valores dos ingressos 
até às 18 horas do dia 5 (venda 
antecipada): R$ 180 mesa para 4 
pessoas;

Compras na bilheteria, no dia 
do evento: convite individual, R$ 
60; convidado, R$ 80.

Os ingressos podem ser ad-

Colônias

Descontos em novembro chegam a 
33% do valor da diária. Aproveite!

O calor começou forte nesta 
primavera e nada melhor para 
aproveitar o clima do que passear, 
seja no campo ou na praia. 

Por isso, as Colônias da AP-
CEF/SP trazem descontos imper-
díveis em novembro. Na Colônia 
de Campos do Jordão, o desconto 
é de 33%. Quem prefere o des-

canso à beira da represa, na Co-
lônia de Avaré, terá desconto de 
30%. Já os amantes do mar terão 
desconto de 20% em Ubatuba e,  
na Colônia de Suarão, o desconto 
será 15%. 

Vagas - para o próximo mês 
há vagas disponíveis, inclusive 
para curtir o feriado da Procla-
mação da República - no entanto, 
os descontos não são válidos para 
este período.

Para o período de 25 a 27 de 
novembro, ainda há vagas em 
Campos do Jordão. Faça sua re-
serva já!

Este mês tem 
Oktoberfest em Campos

Talentos 

Vote por São Paulo no concurso literário do 
Talentos Fenae

Frutas, flores e música ao vivo 
vão alegrar a Colônia que fica em 
uma das mais belas cidades do li-
toral paulista - assim será a Festa 
Tropical de Ubatuba.

Para curtir um fim de semana 
especial, não deixe para a última 
hora, faça já sua reserva! Não 
esqueça que o desconto de 20% 
é válido para todo o mês de no-
vembro.

A Colônia localizada em Ita-
nhaém se transformará em um 
pedacinho do Havaí. E, para 
isso, não faltarão frutas, canapés, 
drinques e música ao vivo, além 
de monitoria. Quem quiser curtir 
esse clima paradisíaco ainda terá 
15% de desconto na diária.

A Oktorberfest, uma das festas 
mais tradicionais do mundo, será 
celebrada também na Colônia de 
Campos do Jordão.

Além do chope Baden Ba-
den, produzido na cidade, haverá 
pratos típicos da culinária alemã 
como joelho de porco, chucrute, 
salsicha alemã, entre outras delí-
cias. Refeições e chope estão in-
cluídos no valor da diária.

Passe o Natal em uma
das Colônias da APCEF

O final do ano é a época 
onde as vagas nas Colônias da 
APCEF/SP são mais disputadas. 
Para o Ano Novo, todas as Co-
lônias já esgotaram as reservas. 
Já para o Natal ainda é possível 
encontrar vagas, mas por pouco 
tempo. 

Ligue no espaço de sua pre-
ferência e faça sua reserva!

Piscina aquecida em Campos do Jordão

Até 1º de novembro é a vez de 
votar nos melhores contos e crôni-
cas e poesias no concurso literário 
do Talentos Fenae.

É só entrar no site www.
fenae.org.br/talentos, selecionar 
Concurso Literário, no campo de 
busca escolha região sudeste.

São mais de 50 participantes 
do Estado de São Paulo. Os três 
melhores de cada categoria serão 

premiados. O vencedor represen-
tará a região na etapa nacional.

Talentos Fenae/Apcef - o 
projeto de iniciativa da Fenae e 
das Apcefs conta com quatro con-
cursos: Imagem, Artes Visuais, 
Literário e Música. 

A votação popular da fase na-
cional ocorrerá entre 21 e 30 de 
novembro e a grande final será em 
São Paulo, em dezembro.

quiridos no Departamento de 
Eventos, na sede da APCEF/SP, 
de segunda a sexta-feira, ou na 
secretaria do clube, de terça-feira 
a domingo.

Informações pelo e-mail con-
vites@apcefsp.org.br, pelo telefo-
ne (11) 3017-8339 ou aos finais 
de semana na secretaria do clube.

Show da Banda Young na Festa do Chope do ano passado



Funcef

Boletim Dieese aponta cenário ainda 
desfavorável para a Funcef

Intransigência permanece com 
avaliadores de penhor
Pagamento de insalubridade foi novamente prorrogado até 31 de dezembro

Esportes

Torneio preparatório para 
o Interclubes de Xadrez 
acontece no clube

Os associados terão no sábado, 
dia 29, a oportunidade de partici-
par de aulas abertas de natação e 
de Beach Tennis no clube da capi-
tal (Avenida Yervant Kissajikian, 
1.256, Interlagos). 

As aulas de Beach Tennis se-
rão às 9, 10, 11 e 12 horas. Já 
as aulas abertas de natação serão: 
das 9 às 10 horas (crianças de 8 
até 14 anos); das 10 às 11 horas (a 
partir de 15 anos), e das 11 às 12 
horas (treino experimental, alunos 
que saibam nadar). Para informa-
ções, ligue (11) 5613-5600.

“A Caixa não nos informa 
nada, ataca nossos direitos e, pior, 
nos deixa em situação vulnerável 
e de total insegurança”, assim co-
meça o relato de um avaliador de 
penhor à APCEF/SP.

O empregado destaca que es-
tão preocupados com a questão 
financeira, afinal, já incorporaram 
ao salário o valor do adicional de 
insalubridade pago, corresponden-
te a 40% do salário-mínimo.

O pagamento do adicional de 
insalubridade, debatido durante 
a Campanha Nacional dos Ban-
cários, foi prorrogado até 31 de 
dezembro deste ano. O fim do pa-
gamento do adicional de insalu-
bridade foi anunciado pela Caixa 
em 5 de julho.

O avaliador alerta que também 
há grande angústia com relação 
à questão da saúde. “O adicio-
nal sempre foi pago pelo fato da 
existência da insalubridade. Ago-
ra, a partir de uma decisão unila-
teral da Caixa e por meio de um 
laudo técnico que os empregados 
não tiveram acesso e nem pude-

A edição n. 93 do Boletim 
Dieese, de 14 de outubro, desta-
ca que a rentabilidade dos planos 
administrados pela Funcef é infe-
rior à meta: 4,66%, sendo que a 
meta era de 6,98% a 7,03% nos 
primeiros cinco meses do ano. 

O segmento Renda Fixa foi o 
único que quase alcançou a meta 
com valorização de 6,72%. Renda 
Variável, o segundo segmento em 
volume de aplicações, ficou bem 
distante: alcançou apenas 1,65%.

O crescimento do déficit é ou-
tro destaque. Até maio de 2016, 
o negativo acumulado era de R$ 
14,7 bilhões. Déficit não represen-
ta, necessariamente, perda finan-
ceira. É desvalorização contábil 
que se tornará perda financeira se 
o ativo for vendido a valor infe-
rior ao de sua aquisição.

A provisão para perda pro-
vável do contencioso cresceu 
11,13% em cinco meses.

Trata-se de condenações apli-

cadas aos planos em razão de di-
reitos dos bancários desrespeita-
dos pela Caixa. Enfim, um cenário 
ainda desfavorável.

Para ler todos os boletins ela-
borados pela subseção do Diee-
se na APCEF/SP, acesse www.
apcefsp.org.br > Informações > 
Boletim In Foco. Caso queira 
recebê-los regulamermente em 
seu e-mail é só se cadastrar no 
mesmo link.

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Fale conoscoFale conosco

Tem aula aberta de 
natação e Beach Tennis
no clube dia 29

APCEF/SP participa 
de reunião em Brasília

Eleições da Fenae, Jogos da 
Fenae, Talentos Fenae/Apcef, 
Movimento Cultural do Pessoal 
da Caixa e Movimento Solidá-
rio foram alguns dos pontos de-
batidos na reunião do Conselho 
Deliberativo Nacional (CDN) da 
Federação, que aconteceu em Bra-
sília (DF), em 19 e 20 de outubro. 

A reunião contou com a par-
ticipação do diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec Bezerra 
(foto). O CDN é formado pelos 
representantes das 27 APCEFs 
do país e definiram, entre outras 
coisas, a comissão eleitoral que 
vai conduzir o pleito para esco-
lha da nova Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal da entidade, que 
deverá ocorrer em março. 

Nos dias 19 e 26 de novembro, 
no clube da APCEF/SP acontecem 
as partidas do Torneio Preparató-
rio para o Interclubes de xadrez 
2017.

Treinos - quem deseja parti-
cipar de competições ou apenas 
treinar xadrez, a APCEF/SP dis-
ponibiliza às quartas e quintas-
-feiras, das 16h30 às 20h30, na 
sede administrativa, treinos com 
orientação do Mestre nacional 
Dirk Dagobert van Riemsdijk. 
"Entre as vantagens de praticar 
xadrez estão poder de análise 
de consequências e aumento da 
velocidade de pensamento", diz 
o diretor da APCEF/SP Edvaldo 
Rodrigues (foto).

Conselho da Fenae

ram contestar, a Caixa define que 
a atividade não é mais insalubre”, 
diz o avaliador de penhor indigna-
do com a brusca mudança consi-
derando que não houve qualquer 
melhoria no ambiente de trabalho 
e nem na manipulação dos rea-
gentes químicos.

Sem melhorias – a Caixa não 
melhora as condições de trabalho, 
ameaça o corte do pagamento do 
adicional de insalubridade e levou 
dois anos para elaboração de lau-
do técnico, por meio de empresa 
contratada, que atesta a ausência 
de insalubridade na atividade. Já 
para a apresentação de contralau-
do, a direção do banco não tem a 
mesma paciência e dá prazo insu-
ficiente para sua produção.

“Qual a intenção da direção 
da Caixa? Implementar o avalia-
dor-minuto? Extinguir a função? 
Retirar os direitos dos seus em-
pregados?”, questiona a secretaria 
de saúde da APCEF/SP, Claudia 
Fumiko, que também é avaliadora 
de penhor.

Para a dirigente, não há in-

dícios de que a Caixa vá imple-
mentar melhorias nas condições 
de trabalho e de saúde dos em-
pregados e, em tese, eliminar a 
insalubridade.

“Isso não condiz com a práti-
ca. Os avaliadores continuam ex-
postos a riscos de contaminação 
com a manipulação diária de pro-
dutos químicos reagentes como 
ácido clorídrico, ácido nítrico e 
cloreto de estanho”, reafirma.

Contralaudo - A elaboração 
de contralaudo, solicitada pelas  
entidades representativas, está em 
andamento. Algumas unidades 
da Caixa já foram visitadas e os 
empregados consultados. O pra-
zo para a entrega estipulado pela 
Caixa termina em dezembro.

As inscrições para a 6ª Liga 
de Futebol Society foram prorro-
gadas até 29 de outubro, sábado. 
Os jogos começam no dia 5 de 
novembro e serão sempre no clu-
be. Informações, (11) 5613-5600 
ou esportes@apcefsp.org.br.

Inscreva-se na Liga de 
Futebol Society até dia 29 



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos 
• Vd. ou alugo, em Sorocaba, Rua Ze-
ferino Santana (Santa Teresinha), novo, 
2 dorms., 2 wc, sacada, andar alto, en-
solarado, piscina, academia, 2 vagas. R$ 
350 mil (aluguel, R$ 900). Cond. R$ 520. 
Aceita financ. e estuda troca por imóvel 
em São Paulo. Fernando, (11) 98022-6263 
/ fernando1857@gmail.com.  
• Vd., no Morumbi, capital, próx. à Av. 
Giovanni Gronchi, ao São Paulo Futebol 
Clube, 3 dorms., 57 m2, 1 wc, 1 vaga. R$ 
205 mil à vista. Celso, (11) 97196-6677 
/ 3819-8300. 
• Alugo, na Mooca, capital, Av. Paes de 
Barros, 1.340, próx. ao metrô, 80 m2 a. 
ú., 2 dorms., 1 vaga. Carlos, (11) 98508-
6572 (Tim) / (11) 2628-4691 (à noite) / 
c.a.p.tavares@terra.com.br. 
• Aluga, na Santa Cecília, capital, Rua 
Aureliano Coutinho, 2 dorms. c/ armários 
embutidos, sala 2 ambs., à. s., 1 vaga. 
Moacir, (11) 3672-0999. 
• Vd., Alto do Ipiranga, capital, Rua Ver-
gueiro, próx. ao metrô, 67 m2, 2 dorms., 
sala 2 ambs., 2 wc, varanda, piscina cli-
matizada, sauna, academia, playground, 
salão de jogos e de festas, churrasq., 1 
vaga. R$ 500 mil. Michele, (11) 99606-
4882 / michellecarv@gmail.com. 
• Vd., Jardim Marajoara, Av. N. Senhora 
do Sabará, 3º andar, 107 m2, 2 dorms. (2 
suítes), lavabo, 1 wc de empr., 2 vagas. 
R$ 785 mil. Marcia, (11) 99906-3495. 
•  Vd. ou alugo, no Guarujá, Morro do 
Maluf, 3 dorms., sala ampla, 2 vagas. Es-
tuda troca por imóvel em São José dos 

Campos. R$ 550 mil. Emília, (13) 99706-
8620 / emiliapinder@yahoo.com.br. 
• Vd., na zona leste, capital, Cj. José 
Bonifácio, 48 m2, 2 dorms., 1 vaga. R$ 
160 mil. Rute, (11) 2747-5209 / (11) 
97127-4553. 
• Vd., em Perdizes, próx. à PUC, Rua 
Bartira, 69 m2, 3 dorm., mobiliado, sem 
garagem. Aceita financ. Wilson, (11) 
97103-2026 (WhatsApp) / 4485-1435 / 
wilson.esteves@terra.com.br. 
• Alugo, na capital, próx. à estação Saú-
de do metrô, 2 dorms., armários embu-
tidos, 1 vaga. Cond. R$ 583. Telma, (11) 
5549-7472 / 99519-0691. 
• Vd., na Mooca, Rua Sapucaia, 7º andar, 
2 dorms., 1 vaga. R$ 380 mil. Rosely, (11) 
2093-4245 / 99689-5162. 

Terrenos
•  Em Paranapanema, Cond. Riviera de 
Santa Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, 
c/ clube, rest., pisc., quadras, seguran-
ça, portarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil, 
estuda proposta. Margarida, (11) 99464-
9903/ (19) 3835-7525.

Veículos
• Fiat Idea Adventure Dualogic, verde, 
2013/2014, 39 mil km, completo. R$ 39 
mil. Regina, (11) 3569-8518 / 99912-
8636. 
• Ford Ka, 2003, 50 mil km, placa 7, 
branco, rádio, cd, alarme, revisões. R$ 12 
mil. Estuda contraproposta. Carlos, (11) 
98508-6572 (Tim) / 2628-4691 (à noite) 
/ c.a.p.tavares@terra.com.br. 

• Corolla, 2002, 140 mil km, prata, 
automático, direção hidráulica, vidros e 
travas, bancos de couro, pneus novos. R$ 
17 mil. Paulo, (11) 99601-9690. 
• Hornet 600C, 2010, preta e dourada. 
Doc. ok. R$ 21 mil (à vista) ou 8 mil + 
dívida (16x R$ 1.336,84). Martins, (11) 
99872-4954 / 3201-6490. 

Diversos
• Nintendo Dsi Xl, c/ 3 jogos originais, 
cartão R4. Tania, (11) 99783-9818 / tania.
volpato@uol.com.br.

Permutas
• Leandro Henrique Miranda Avista, 
técnico bancário, ag. Parque Maria He-
lena, Suzano, SR Penha, deseja permuta 
para zona leste de SP, Giret Penha ou 
áreas-meio no centro. Contato: (11) 
98544-0975. 

Apartamento no Guarujá, 
Praia da Enseada 

Alugo, para temporada e fins de se-
mana, reformado, próx. ao Aquário, 
próx. praia, 3 dorms. (2 suítes), 1 va-
ga. Acomoda até 8 pessoas. Ronaldo/
Christina, (11) 98552-4091 (após 19h) / 
cronaldocapellari@yahoo.com.br.

Para anunciar, 
envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante

Imagens da semana
Premiação do Concurso de Desenho no parque KidZnania Festa da Alcachofra em São Roque


