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O jornal do empregado da Caixa

O governo e a grande impren-
sa tentaram “criminalizar” os mo-
vimentos sociais e sindicais - de 
trabalhadores, estudantes, mili-
tantes, sem terra - que reuniram 
mais de 200 mil pessoas no dia 
24, em Brasília, destacando que 
as manifestações não passaram de 
vandalismo, com a nítida intenção 
de esvaziar o real motivo da luta 
dos trabalhadores.

“Com a ameaça da retirada 
dos direitos conduzida por Michel 
Temer por meio de 'reformas' e 
os sérios vazamentos de conversa 
quanto a um aparente plano de 
obstrução da Justiça, o povo bra-
sileiro foi para as ruas e ecoou o 
Fora Temer e Diretas Já”, contou 
o diretor-presidente da APCEF/
SP, Kardec de Jesus Bezerra.

Em Brasília, a manifestação 
pacífica foi recebida pelo gover-
no Temer com bombas de gás 
lacrimogênio, spray de pimenta 
e balas de borracha. E foi decre-
tada a intervenção da Força de 
Segurança Nacional até dia 31 de 
maio, medida revogada na quinta-
-feira (25).

“Repudiamos a tentativa de 
acabar com o movimento popular 

por meio da violência. Isso de-
monstra a forma truculenta com 
que o este governo dialoga com 
o povo”, comenta a diretora da 
APCEF/SP Claudia Tome.

“O cenário que vivemos hoje 
é de caos, com a retirada de direi-
tos e o massacre da classe traba-
lhadora por meio da extinção da 
Seguridade Social (Previdência, 
SUS e Assistência Social) e de um 
grande golpe à democracia. Esta-
mos reagindo a tudo isso e vamos 
continuar nas ruas”, convoca o 
diretor-presidente da APCEF/SP.

Fora Temer e Diretas Já - em 
dezembro de 2015, ainda vice-
-presidente da República, Michel 
Temer escreveu “carta pessoal” à 
então presidenta Dilma Rousseff: 
“sempre tive ciência da absoluta 
desconfiança da senhora e do seu 
entorno em relação a mim e ao 
PMDB (...)” e: “passei os quatro 
primeiros anos de governo como 
vice decorativo. A senhora sabe 
disso. Perdi todo protagonismo 
político que tivera no passado e 
que poderia ter sido usado pelo 
governo (...)”.

Na sequência, ocorreram boi-
cotes no Congresso para a vo-
tação de propostas apresentadas 
pelo governo Dilma e denúncias 
de pedaladas fiscais. A consolida-
ção do golpe à democracia, con-
duzida pelo então presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha - agora 
cassado e condenado a mais de 
15 anos de reclusão - aconteceu 
em 31 de agosto de 2016 com o 
impeachment de Dilma Rousseff, 
eleita com mais de 54,5 milhões 
de votos.

Agora, Michel Temer está 
inundado (até o pescoço) de de-
núncias com o vazamento do teor 
de áudio de conversa com Joesley 
Batista, do grupo JBS, que revela 
o plano de Temer para “segurar” 
as investigações de corrupção 
contra seu governo e possível de-
lação de Eduardo Cunha. 

Havia - até o fechamento deste 
jornal - 17 solicitações de desti-
tuição de Temer protocoladas no 
Congresso Nacional. O pedido da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) indica que Temer cometeu 
crime de responsabilidade. 

“O Fora Temer e a convo-
cação do povo para as urnas 
em nova eleição são as rei-

vindicações imediatas do povo 
brasileiro”, diz Kardec de Jesus 
Bezerra.

Reforma trabalhista - em 27 
de abril, a proposta de “reforma” 
trabalhista de Temer foi aprovada 
na Câmara dos Deputados por 296 
votos a favor e 177 contrários.

O texto seguiu para o Senado 
e na terça-feira, 24, houve bate-
-boca durante a leitura do pare-
cer do senador Ricardo Ferraço, 
que recomendou a aprovação do 
projeto.

O texto pode ser votado na 
CAE na terça-feira, 30. Antes de 
ir ao plenário ainda deve passar 
pelas Comissões de Constituição 
e de Justiça do Senado.

“Reforma” da Previdência 
-  o texto da “reforma” da Previ-
dência está na Câmara dos Depu-
tados. O presidente do legislativo, 
Rodrigo Maia, aliado ao governo 
Temer, afirma que pretende colo-
car a “reforma” da Previdência 
em votação entre os dias 5 e 12 
de junho. O texto depende de 
aprovação no Congresso em dois 
turnos e, depois, passará pelo Se-
nado.
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Fale conosco

• 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

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

A última etapa da Corrida do 
Pessoal da Caixa em São Paulo 
acontece na praia de Suarão em 
11 de junho, domingo. As inscri-
ções são limitadas e podem ser 
feitas até 7 de junho (ou até o 
término dos kits).

O transporte sairá do clube 
em Interlagos às 6 horas, rumo à 
Suarão, e fará uma breve parada 
na estação Conceição do metrô às 
6h30.

Quem quiser também pode 
passar o fim de semana na Co-
lônia de Suarão ou ir com seu 
próprio transporte. Informações 
e inscrições, (11) 5613-5600 ou 
esportes@apcefsp.org.br.

O credenciamento dos atletas 

Dia 11 tem Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa em Suarão
Participe da corrida e caminhada na praia e leve seus filhos para a corrida infantil

poderá ser feito a partir das 7h30 
na Colônia. O aquecimento come-
ça às 9 horas na praia e a largada 
está prevista para 9h30.

Corrida infantil - ao final, ha-
verá corrida para as crianças: de 
6 a 8 anos correm 50 metros; de 

9 a 12 anos, 100 metros. Todas 
receberão camisetas da corrida e 
medalhas da Fenae.

As inscrições das crianças po-
dem ser feitas no dia do evento 
e são gratuitas para dependentes 
de associados. Convidados até 12 
anos pagam R$ 20 pelo kit.

Esportes

APCEF participa de 
amistoso de xadrez 
em Sorocaba

Colônias

Aproveite os feriados e descanse 
nas Colônias da APCEF

Se ainda não tem programação 
para os feriados de Corpus Christi 
(de 14 a 18 de junho) e da Inde-
pendência (de 6 a 10 de setem-
bro), não perca tempo. As Colô-
nias da APCEF ainda têm vagas, 

exceto Campos do Jordão que está 
com lista de espera para o feriado 
de Corpus Christi e Ubatuba fecha 
em junho para manutenção. 

É só ligar no espaço de sua 
preferência e fazer a reserva!

Tem festa junina e
jantar dos Namorados 
em Campos

A Colônia de Campos do Jor-
dão está com uma programação 
especial em junho. No dia 3 tem 
festa junina com casamento caipi-
ra, fogueira, música ao vivo com 
dois violeiros, comidas e bebidas 
típicas.

No dia 10 será a vez de cele-
brar o amor, com jantar especial 
e música ao vivo.

Ligue e faça sua reserva.

A equipe da APCEF/SP parti-
cipa de um amistoso de xadrez no 
dia 10 de junho, sábado, às 10h30, 
contra o Xadrez Clube Sorocaba, 
na cidade do interior. Podem par-
ticipar associados e dependentes.

Inscrições até 5 de junho. In-
formações, (11) 5613-5600 ou es-
portes@apcefsp.org.br.

APCEF Indica

Ingresso com desconto 
para o João Rock

Compre ingressos com des-
conto (+ transporte ida e volta em 
ônibus Open Bar) para o maior 
festival de rock nacional do país, 
o João Rock:

Quando: 10 de junho, sábado.
Onde: Ribeirão Preto.
Atrações: Armandinho, Ca-

pital Inicial, CPM 22, Emicida e 
convidados, Humberto Gessinger, 
Nando Reis, O Rappa, Pitty, Le-
nine, Nação Zumbi, entre outros.

Acesse www.bilheteria.com/
apcefsp e faça seu cadastro. Dú-
vidas, (11) 3017-8300 ou conve-
nios@apcefsp.org.br.



“Eu não autorizei descontar”, diz 
Occhi sobre dias da greve geral

AGENDA

Junho

APCEF nos Passos da 
Cultura: passeio turístico/

cultural na Baixada Santista, na 
cidade de São Vicente.

10

Festa Junina dos 
Aposentados: na Colônia 

da APCEF/SP em Suarão.
9

Festa Junina: tradicional 
festança da APCEF/SP no 

clube. Avenida Yervant Kissajikian, 
1.256, Interlagos.

3

Corrida Fenae em Suarão: 
terceira etapa da corrida 

e caminhada, na praia próximo à 
Colônia da APCEF em Suarão.

11

Flip - 1ª saída: excursão para 
Ubatuba e visita à Feira 

Literária Internacional de Paraty.
27

Reservas nas Colônias: 
abertura das reservas, às 7 

horas, para o feriado de Finados.
27

Julho

Reservas nas Colônias: 
abertura das reservas para 

o feriado de 12 de outubro.
22

Flip - 2ª saída: excursão para 
Ubatuba e visita à Feira 

Literária Internacional de Paraty.
28

Fenae Fundos de Pensão

APCEF participa de 
Congresso da Anapar

Últimos dias para participar do 
Talentos Fenae/APCEF

A próxima edição do APCEF 
nos Passos da Cultura acontece 
no sábado, 10 de junho. Será dia 
de os associados conhecerem São 
Vicente, na Baixada Santista.

São Vicente é dona de uma 
vasta importância histórico-cul-
tural, pois a foi a primeira cida-
de fundada pelos portugueses no 
Brasil. Inscrições, (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br.

Passos da Cultura 
leva associados a São 
Vicente, no litoral

Aposentados

Rejane de Cillo (centro da foto) foi premiada no Talentos 2016, na categoria Foto & Filme, fase nacional

Termina nesta sexta-feira (2) o 
período de inscrição do Talentos 
Fenae/APCEF 2017. São quatro 
categorias e oito modalidades: 
Foto e Filme (Fotografia e Vídeo), 
Artes Visuais (Desenho/Pintura 
e Desenho Infantil), Literatura 
(Conto/Crônica e Poesia) e Músi-
ca (Composição e Interpretação). 

Todas as informações sobre o 
concurso podem ser obtidas no 
site www.fenae.org.br/talentos.

Confira o cronograma:

- até 2 de junho, inscrição;
- de 5 de junho a 31 de julho, 

votação popular estadual;
- de 3 de agosto a 1º de outu-

bro, seletivas estaduais e votação 
do júri técnico;

- 2 de outubro, divulgação dos 
vencedores regionais;

- 4 de outubro a 1º de dezem-
bro, votação popular e júri técnico 
nacional;

- entre 6 e 9 de dezembro - 
final nacional em Curitiba.

Visita a pontos históricos do  
centro de São Paulo, em março

Os diretores da APCEF/SP 
Ivanilde de Miranda e Edvaldo 
Rodrigues participam do Congres-
so Nacional da Anapar - Associa-
ção Nacional dos Participantes de 
Fundos de Pensão, que aconteceu 
nos dias 25 e 26 de maio, em 
Brasília. Os membros do Conse-
lho Deliberativo da APCEF, Jair 
Pimpinato e Ivan Furtado, tam-
bém participaram do evento.

Em pauta, especialistas de-
batem o que está por trás das 
propostas de "reforma" da Previ-
dência e as ameaças que colocam 
em risco o futuro da previdência 
pública e complementar. 

O Congresso será encerrado 
com a realização de assembleia 
para aprovação das contas, ba-
lanço e relatório de atividades da 
entidade em 2016 e o orçamento 
e plano de ação para 2017.

Na sexta-feira (26), diretores da 
APCEF/SP e do Sindicato dos Ban-
cários organizaram manifestação no 
13º Feirão da Caixa da Casa Pró-
pria, no Anhembi, em São Paulo.

Durante o ato, cobraram do 
presidente da Caixa, Gilberto Oc-
chi, a postura da empresa quanto 
ao direito dos empregados à par-
ticipação na greve geral de 28 de 
abril sem desconto no salário.

Occhi foi enfático ao afirmar 
que não autorizou o desconto. “Eu 
não dei autorização para descon-
tar. Se houve desconto, eu te ga-

ranto que não dei autorização. Eu 
vou fazer isso, vou rever o assun-
to”, disse o presidente da Caixa.

Mais empregados - questio-
nado com relação à contratação 
de mais empregados, disse: “com 
o PDVE consolidado, estamos 
fazendo ajustes nas filiais e nas 
agências, com uma restruturação 
dessas áreas na Caixa”.

Ele disse, ainda, que uma pos-
sível contratação poderá ocorrer 
no próximo ano “se houver autori-
zação legal dos órgãos públicos”. 

Occhi lembrou que o último 
concurso está sob análise da Jus-
tiça: "então não falamos nada a 
respeito de novas contratações". 

Feirão - houve cadastramento 
prévio para os empregados que 
trabalharam, estipulada jornada 
de seis horas e escalonamento de 
equipes. A APCEF/SP acompa-
nhará o cumprimento deste acor-
do. 

Negociação - o desconto do 
dia 28 de abril e a contratação de 
trabalhadores foram assuntos da 
rodada de negociação permanen-
te, em 25 de maio. Leia no site.

Afirmação foi feita durante conversa com trabalhadores em Feirão da Caixa na capital



Nossa história 
em 110 manchetes

A cada edição do jornal APCEF em Movimento, você poderá recordar 
momentos importantes das lutas dos empregados da Caixa. Acompanhe!

No início dos anos 2000, a APCEF/SP encampou uma grande 
luta para o registro correto da jornada de trabalho. Na época, 

a jornada era registrada por meio de folha de presença e 
as extras não eram pagas corretamente. Depois de muitos 
debates e denúncias, a diretoria da Caixa reconheceu que 
haviam 1.028.812 horas pendentes. Foram feitos acordos 

para pagamentos e compensação dessas horas.

Pelo direito de registrar 
a jornada de trabalho

fevereiro de 2003

O mês de junho está logo aí e, com ele, começa a temporada das - 
deliciosas! - festas juninas na Colônia de Campos do Jordão.
Hoje é dia de relembrar em especial os “arraiás” de 2007. Os 

associados entraram no clima caipira, capricharam no modelito 
e, além de saborearem os quitutes típicos, divertiram-se com a 

quadrilha maluca. Para este ano, as próximas festas juninas já têm 
data para acontecerem. Acesse o site e confira.

Imagens

Corrida Fenae do Pessoal da Caixa - Graacc

Informes publicitáriosAnúncios

Apartamentos
• Vd., São Bernardo do Campo, Cond. Anima 
Clube, 91 m2, ampla sala, 2 dorms. (1 suíte), 
coz. americ., varanda, lavanderia, piso de 
bambu, armários embut., papel de parede. R$ 
540 mil. Aceita troca por sobrado em São Ber-
nardo ou Santo André. Cintia, (11) 96695-0024
• Alugo quitinete, capital, próx. ao metrô 
Anhangabaú, Shopping Light, Rua João Adolfo, 
27, sacada reformada. R$ 1.250 (inclui cond.). 
Sidney, (11) 98499-1211 / 3503-6600. 
• Alugo, Guarulhos, Gopoúva, 2 dorms (c/ ar-
mários emb.), sala 2 ambs., coz. planejada, á. 
s., 1 vaga. Elizabeth, (11) 98160-1330 / Darley, 
(11) 99818-1311. 
• Vd. ou alugo, Cambuí, Campinas, 62 m2, 1 
suíte, sala 2 ambs., varanda, wc. social, corr., 
vent. de teto no quarto e na sala, armários 
embut., aquec. central à gás, garagem priv., 
salão de festas, espaço fitness, portaria remo-
ta. Eliete, (19) 3243-3579 / 3579-5329.

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. ao me-
trô, 3 dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., coz. c/ 
armários, quintal c/ churrasq., 2 vagas. Aceita 
financiamento. R$ 650 mil. Mirian / Roberto, 
(11) 99941-1421 / 99629-2712. 
• Vd., Itu, 300 m2, 222 m2 a. ú., 4 dorms., 
sala 2 ambs., sala de jantar e tv, lavanderia, 
área de lazer c/ churrasq., spa p/ 5 pessoas, 

quintal, jardim, 4 vagas. Rita ou Patricia, (11) 
99897-7176 / 97425-5629 (horário comercial). 

Casa 
• Vd., próx. ao metrô Ipiranga, capital, 10 x 
25 m, 3 dorms. (1 suíte c/ hidro e 2 chuveiros), 
sala 2 ambs., 2 wc, edícula c/ banheiro, 3 cai-
xas d’água, jardim, corretor lateral, quintal c/ 
árvores, 3 vagas (1 coberta). R$ 850 mil. Estu-
da proposta. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 

Terrenos
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube náu-
tico, restaurantes, piscinas, quadras poliespo-
tivas, segurança e portarias. Doc. em ordem. 
R$ 21 mil. Estuda proposta. Margarida, (11) 
99464-9903/ (19) 3835-7525.

Veículos 
• Corsa, 1996, 1.6, MPFI, trava, alarme, se-
gundo dono. R$ 8.600. José, (11) 98012-9392. 
• Jipe Gurgel, 1985, teto rígido, fibra, gaso-
lina, bege, mecânica e doc. ok, catalisador, 
guincho-catraca, teto solar, tração positiva, 
engate-bola para barco, com manual, final 
8. R$ 10 mil. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
• Livina 1.8 SL, 2013, 54 mil km, flex, au-
tomático, preto, bancos de couro, IPVA 2017 
pago, único dono. Márcia ou Carlos Eduardo, 
(11) 5581-2110 / 99101-3346. 

Permutas
• Daniela Alves do Nascimento, ag. Shopping 
Itaquera, deseja permuta ou triangulação, co-
mo caixa ou técnico bancário, na região de São 
José dos Campos. Contato: (11) 95370-9939. 
• Ivani Silva, CITDI/SP, Brás, deseja permuta 
para GI Gestão de Pessoas SP, GI Fundo Ga-
rantia SP, SR Santana, CN Tesouraria de Nume-
rário, sem função. Contato: (11) 94215-2929. 
• Paulo Toledo, técnico bancário, ag. Belém da 
Serra, Francisco Morato, deseja permuta para 
agências nas cidades de Atibaia ou Mairiporã. 
Contato: (11) 98163-1210.

Escritório 
Alugo, Rua Riachuelo, 326, cj. 33, centro da 
capital, 40 m2, banheiro privativo, 2 salas, fibra 
ótica. R$ 1.300. Aceita depósito. Mauri, (11) 
99233-2746 / maurirodarte@hotmail.com.br. 

Permuta ou triangulação 
Suzane Meyer Carlos da Silva, TBN, Giret 
Ribeirão Preto, deseja permuta ou triangu-
lação para Londrina/PR. Contato via Lync 
ou suzane.c.silva@caixa.gov.br. 

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

Fotos da primeira etapa, em 14 de maio. Inscreva-se para corrida e caminhada em Suarão, 11 de junho


