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O jornal do empregado da Caixa

Mais um passo para fortale-
cer os bancos públicos foi dado 
na terça-feira (13), com o lan-
çamento da Frente Parlamentar 
Mista em Defesa dos Bancos 
Públicos no Senado Federal, em 
Brasília. O evento contou com a 
participação de representantes da 
Contraf-CUT, Fenae, parlamenta-
res, sindicatos, federações de tra-
balhadores, movimentos sociais e 
universidades.

O senador Lindbergh Farias 
(PT-RJ) é o autor do projeto que 
criou a Frente, a partir da inicia-
tiva de entidades que integram o 
Comitê Nacional em Defesa das 
Empresas Públicas. A Frente será 

integrada por representantes das 
duas Casas (Câmara e Senado) e 
dos movimentos sindical, social 
e associativo. Busca ampliar a 
discussão sobre a importância de 
bancos públicos fortes como ins-
trumentos de fomento ao crédito 
e políticas sociais do país.

Durante a mesa de lançamento 
da Frente Parlamentar Mista em 
Defesa dos Bancos, a senadora 
Gleisi Hoffmann (PT/PR) ressal-
tou que “não se faz investimen-
to e consumo de bens duráveis 
sem crédito. Nós ressaltamos a 
importância dos bancos públicos 
e continuamos também na resis-
tência contra as reformas traba-

lhistas”. Para o deputado federal 
Zé Carlos (PT/MA), que coor-
dena os trabalhos da Frente na 
Câmara, “estamos sofrendo um 
tsunami nas instituições públicas 
com a precarização do trabalho, 
reformas prejudiciais à população 
e desmonte de instituições de re-
presentantes sociais. Cabe a nós 
mais esse embate”.

Já a empregada da Caixa e 
deputada federal Erika Kokay 
(PT/DF) lembrou que as ameaças 
aos bancos públicos fazem parte 
de um processo de entrega das 
riquezas do país. “Para um go-
verno que não tem um programa 
de desenvolvimento nacional, não 

tem sentido a existência de bancos 
públicos, que são instrumentos 
estratégicos importantes para o 
desenvolvimento social e econô-
mico”, afirmou. O presidente da 
Contraf-CUT, Roberto von der 
Osten, deu o recado no Senado: 
“os bancos públicos existem para 
corrigir falhas do setor privado e 
fomentar o crédito. Isso já resu-
me esse debate. É inquestionável 
a importância".

Acompanhe a luta em defesa 
da Caixa e das empresas públicas 
do nosso país no site do Comitê 
Nacional em Defesa das Empre-
sas Públicas: www.comiteempre-
saspublicas.com.br.

Junho de luta contra reformas 
trabalhista e da previdência

A Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), demais centrais sin-
dicais e as frentes Brasil Popular 
e Povo Sem Medo convocam os 
trabalhadores para a Greve Geral 
marcada para 30 de junho, sexta-
-feira. 

A luta é contra as propostas 
de reforma trabalhista e da pre-
vidência, que tramitam no Con-
gresso Nacional. Se aprovadas, 
as reformas retirarão direitos dos 
trabalhadores e, praticamente, ex-
tinguirão a possibilidade de apo-
sentadoria no Brasil.

“Essas reformas representam 
o desmonte da CLT e do sistema 
de previdência brasileiro. Querem 
que a gente acredite que estas leis 
precisam ser modernizadas, mas, 
se aprovadas, haverá um retroces-

so de quase um século nas con-
quistas dos trabalhadores”, expli-
ca o diretor-presidente da APCEF/
SP, Kardec de Jesus Bezerra.

Além de mostrar sua posição 
contrária às reformas, os traba-
lhadores querem a deposição do 
presidente Michel Temer e sua 
substituição por meio de eleições 
diretas.

"Só a luta garante nossos direi-
tos”, finalizou o diretor-presidente 
da APCEF/SP.

Esquenta greve - Foi convo-
cado pela CUT, demais centrais 
sindicais e as frentes Brasil Po-
pular e Povo Sem Medo ato na 
Praça da Sé, centro de São Paulo, 
em 20 de junho. Confira em nosso 
site e redes sociais.
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Nossos espaços

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

Participe das seletivas para os Jogos 
do Sul e do Sudeste
Competições acontecem em setembro, no Rio Grande do Sul, e em outubro, no Espírito Santo

Estão abertas as inscrições 
para as seletivas dos Jogos Sul 
e Sudeste. As competições irão 
ocorrer em duas etapas, a primeira 
nos dias 1 e 2 de julho (sábado e 
domingo) e a segunda nos dias 22 
e 23 de julho. 

Para participar da primeira 
etapa é preciso inscrever-se pelo 
esportes@apcefsp.org.br, (11) 

Eventos

Vamos para Paraty? 
Faça sua reserva!

Reserve hoje mesmo o seu lu-
gar em uma experiência incrível 
com a APCEF/SP. Vamos juntos 
visitar a Festa Literária Interna-
cional, que está na 15ª edição e 
atrai turistas, escritores, poetas e 
artistas do mundo todo. 

Inscrições até dia 14 de julho 
pelo (11) 3017-8339 ou convites@ 
apcefsp.org.br.

APCEF Indica

Conheça o Bastards 
BBQ Pocket

Na pegada da gastronomia dos 
mestres churrasqueiros, a APCEF 
indica o festival de churrasco: 
Bastards BBQ Pocket. O evento 
acontece no sábado, 24 de junho, 
em Itapecerica da Serra, no The 
Kings Pub.

Associados da APCEF/SP 
compram ingressos com desconto 
pelo site Bilheteria.com. 

Informações, (11) 3017-8300 
ou convenios@apcefsp.org.br.

Colônias

Fique atento: a partir das 7 
horas desta quinta-feira (22), já 
podem ser feitas reservas em to-
das as Colônias para o feriadão 
de 12 de outubro (de 11 a 15 de 
outubro).

Escolha o espaço de sua pre-
ferência, litoral ou interior, ligue 
e faça sua reserva.

Dia 22 serão abertas 
reservas para feriado

Em julho tem Encontro
em Defesa do Saúde Caixa

Participe dos Encontros em 
Defesa do Saúde Caixa em 19 
de julho, quarta-feira, das 14 às 
16h30 e das 18h30 às 21 horas, na 
sede da APCEF, na capital. Inscri-
ções até 17 de julho. O ingresso é 
1 quilo de alimento não perecível.

Participe de workshop de 
mídias sociais

Na programação de agosto 
tem workshop de mídias sociais 
e apresentação do projeto Nosso 
Valor, da Fenae. O encontro será 
no dia 4, sexta, na sede da AP-
CEF/SP, centro da capital. Inscri-
ções até 28 de julho. O ingresso é 
1 quilo de alimento não perecível.

Aposentados

Mais um dia para visitar a Pinacoteca 
com o APCEF nos Passos da Cultura

Devido à grande procura, a 
APCEF disponibiliza mais um 
dia para visitar a Pinacoteca do 
Estado de São Paulo, roteiro do 
próximo APCEF nos Passos da 
Cultura: 13 de julho, quinta-feira 
(as vagas para a visita do dia 14 
estão esgotadas).

Localizada na Praça da 
Luz, na capital, a Pinaco-
teca é o museu mais anti-
go de São Paulo e um dos 
principais espaços do país. 

Os associados irão par-
ticipar do programa Meu 
Museu, organizado pela 
própria Pinacoteca. A cada 

5613-5600 ou 96334-1276 até 29 
de junho. Para a segunda etapa, 
as inscrições terminam em 20 de 
julho. 

Natação e atletismo - As 
seletivas de natação e atletismo 
ocorrerão em uma única etapa, 
com data a ser divulgada. Os par-
ticipantes poderão enviar o tempo 

Campo do clube fecha 
para manutenção

O campo de futebol do clube 
da capital fica fechado até 23 de 
junho, sexta-feira, para manuten-
ção preventiva.

obtido em competições oficiais. 
Serão selecionados os que pos-
suírem os melhores tempos, in-
dependente de ser na seletiva ou 
em prova oficial.

Mais informações, acesse 
www.apcefsp.org.br.

Jogos regionais - Os Jogos do 
Sul (do qual São Paulo participa-
rá como convidada) ocorrerão em 
Bento Gonçalves (RS), de 7 a 9 
de setembro. Os Jogos do Sudeste 
terão início no dia 12 de outubro, 
no Espírito Santo.

O mês de julho será de festa 
típica nas Colônias de Avaré, Sua- 
rão e Ubatuba. Escolha a data e 
curta a quadrilha e os deliciosos 
quitutes típicos desta época: dia 
15, em Avaré; dia 22, na Colô-
nia de Suarão; e, para fechar com 
chave de ouro, dia 29, em Ubatu-
ba, junto com excursão para Flip.

Julho tem festa em 
Suarão, Ubatuba e Avaré

Comemore o Dia dos Pais com 
a APCEF. De 7 a 13 de agosto, 
pai associado não paga em Avaré, 
Campos do Jordão e Ubatuba.

Tem promoção para os 
pais no mês de agosto

visita é realizada uma oficina, com 
atividades plásticas ou poéticas.

Vagas limitadas. Inscrições até 
10 de julho pelo (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br. O 
ingresso será 1 quilo de alimento 
não perecível.



Caixa ignora acordo firmado no MPT 
e desrespeita empregados

AGENDA

Junho

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

Greve Geral: trabalhadores 
contrários às reformas que 

retiram direitos e aposentadoria.
30

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

Literária Internacional de Paraty.
28

Saúde Caixa Fenae

Prestigie os artistas 
de São Paulo. Vote no 
Talentos Fenae 2017

APCEF/SP acompanha Saúde Caixa 
no Vale do Paraíba

A APCEF/SP disponibilizará 
aos associados em 7, 14, 21 e 28 
de agosto, das 9 às 18 horas, as-
sessoria para quem se aposentou 
em 2012 e tem de fazer declara-
ção retificadora. Este é o último 
ano em que poderão ser feitas as 
declarações, pois o prazo de cinco 
anos termina em dezembro.

A retificação deve ser rea-
lizada por conta da Instrução 
Normativa da Receita Federal n. 
1.343/13, que estabelece procedi-
mentos ao tratamento tributário a 
ser aplicado na apuração do IRPF 
referente aos valores pagos por 
entidade de previdência a título de 
complementação de aposentadoria 
correspondente às contribuições 
entre 1º/1/1989 a 31/12/1995.

Para agendar, ligue (11) 3017-
8311 ou 3017-8316.

Agende assessoria 
gratuita para casos de 
bitributação 

Jurídico

Até 31 de julho está aberta a 
votação popular do Talentos Fe-
nae/APCEF 2017. 

Os votos recebidos pelo site 
(www.fenae.org.br/talentos), com 
login na plataforma Mundo Caixa, 
e pelo Facebook serão somados às 
notas atribuídas pelo júri técnico.

Prestigie os artistas da Caixa. 
Acesse o site do Talentos (www.
fenae.org.br/talentos) e vote nas 
obras dos colegas de São Paulo, 
categorias Foto & Filme, Artes 
Visuais, Literatura e Música.

A direção da Caixa pensa que 
pode fazer o que bem entende e 
continua descumprindo o acordo 
firmado em audiência de media-
ção realizada em 26 de abril, na 
Procuradoria Regional do Traba-
lho da 10ª região, em Brasília.

A Caixa comprometeu-se a 
disponibilizar, com cinco dias de 
antecedência, listagem das agên-
cias que abrirão aos sábados e 
escala de folga dos empregados 
isentos do registro de jornada. 
Prometeu, mas não cumpriu.

A APCEF/SP encaminhou ofí-
cios a todas as Superintendências 
Regionais (SR) do Estado de São 
Paulo, nos meses em que ocorre-
ram os ‘convites’ para o trabalho 
extraordinário aos sábados. Ape-

nas uma SR respondeu. E de for-
ma incompleta.

Por que a Caixa não responde 
e não cumpre os compromissos 
com o Ministério do Trabalho, 
com os seus empregados e com 
as entidades representativas? A 
direção da Caixa acha que pode 
fazer o que quer e bem entende.

Horas extras - Na mesma 
audiência no Ministério do Tra-
balho, a Caixa reconheceu que 
pagou apenas 50% do adicional 
das horas extras do trabalho aos 
sábados e comprometeu-se a pa-
gar 100%, sem compensação.

Há denúncias de que o ban-
co não está cumprindo também 
com este acordo e que as dife-

renças nos pagamentos estão 
pendentes desde maio. Tam-
bém há denúncias de que os 
empregados não receberam o 
vale-transporte para os traba-
lhos extraordinários.

Ação - A APCEF/SP in-
gressou com ação em defe-
sa e manutenção da jornada 

de trabalho de seis horas, que é 
conquista coletiva dos bancários. 
Alguns empregados entenderam 
que estavam sendo beneficiados 
com as horas extras e chegaram 
a criticar a ação da entidade. “En-
tendemos que o direito coletivo 
deve ser sempre defendido e deve 
prevalecer ao direito individual”, 
comenta o diretor da APCEF/SP 
Leonardo dos Santos Quadros.

Situação dos empregados só 
piora - O extraordinário na Caixa 
é interminável. Desde o início do 
ano, os empregados emendam fi-
nais de semana de trabalho. Uma 
hora é atendimento da população 
para o saque do FGTS inativo, ou-
tra é Feirão da Casa Própria, fora 
a jornada extra no dia a dia.

“A Caixa vai acrescentando 
datas de trabalho no calendário e 
suprimindo o tempo de descanso e 
qualidade de vida dos trabalhado-
res”, aponta a diretora da APCEF/
SP Ivanilde de Miranda. Não há 
respeito com jornada nem com  
compromissos dos empregados, 
com saúde ou qualidade de vida. 

Nada de divulgar lista de convocados para trabalho aos sábados nem pagar 100% da extra

No último dia 13, a diretora da 
APCEF/SP e membro eleita pelos 
empregados para o Conselho dos 
Usuários do Saúde Caixa, Iva-
nilde de Miranda, participou de 
reunião com os representantes da 
Superintendência Regional (SR) 
Vale do Paraíba, em São José 
dos Campos, para tratar dos pro-
blemas com o convênio na região.

 A conselheira reforçou a ne-
cessidade do apoio da SR para a 
continuidade do processo de for-
talecimento da rede própria do 
Saúde Caixa, com a participação 
dos empregados tanto na indica-
ção como no auxílio ao processo 
de credenciamento de especialida-
des médicas e policlínicas caren-
tes na rede da região.

 Além disso, destacou que a 
SR tem um papel importante na 
organização das reuniões de escla-
recimento realizadas pela Gipes/
SP e na divulgação aos empre-

gados. “Esperamos o apoio da 
Superintendência para que, até o 
fim deste mês, ocorra a próxima 
reunião de esclarecimento com 
representantes das unidades antes 
do início da terceira onda”, disse 
a diretora da APCEF/SP.

 No calendário definido em 
abril ficou estabelecido: primeira 
onda, em maio, Pindamonhagaba, 
Tremembé e Taubaté; segunda 
onda, junho, Cruzeiro, Caragua-
tatuba e Ubatuba (ambas em an-
damento); terceira onda, em julho, 
São Sebastião, Caçapava e Lore-
na; e a quarta onda, em agosto, 
São José dos Campos e Jacareí.

A Gipes/SP faz reunião, antes 
do início de cada onda, para orien-
tar e esclarecer os representantes 
das unidades sobre os trâmites e 
documentos necessários para a in-
dicação de profissional ou clínica 
para serem credenciados ao Saúde 
Caixa.

Encontro em Defesa do 
Saúde Caixa: na sede da 

APCEF/SP, às 14 horas e 18h30.
19

Agosto
Workshop de mídias 
sociais: na sede da 

APCEF/SP, às 14 horas.
4

APCEF nos Passos 
da Cultura: passeio à 

Pinacoteca, com oficina.
14

Foto do associado Yuri Rodrigo de Camargo, 
categoria Foto & Filme

APCEF nos Passos 
da Cultura: passeio à 

Pinacoteca, com oficina.
13
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Apartamentos
• 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., em Moema, Pássaros, 127 m2, 3 dorms. 
(1 suíte), dep. de emp., armários emb., 1 va-
ga. R$ 1.350.000, c/ proprietário. Silvana, (11) 
99959-2319.
• Vd., na Vila das Mercês, capital, 74 m2, 3 dor-
ms. (1 suíte), sacada gourmet c/ vidro, armários 
Delanno, pintura nova, andar alto, 2 vagas. R$ 
535 mil. Silvana, (11) 99959-2319.
• Vd., Ferraz de Vasconcelos, novo, 2 dorms. c/ 
varanda, sala c/ varanda. De R$ 220 mil por R$ 
170 mil. Pode ser financiado pela Caixa, Itaú ou 
Bradesco. Roberto, (11) 3266-5803 / 94718-1843.
•  Vd., flat, Alameda Campinas, capital, próx. 
metrô e Av. Paulista, altura do Ed. Gazeta/Fac. 
Casper Líbero, 30 m2, mobiliado, coz. equipada, 
limpeza diária, tv a cabo, internet, 1 vaga. Aceita 
carta de crédito / financ. R$ 320 mil. Vidimar, (11) 
99449-6711 / vidimar.s@globo.com.
• Vd., quitinete na República, capital, Av. Ipiran-
ga, 200 m do metrô, 40 m2, reformado. R$ 260 
mil (cond. R$ 280). Sandra, (11) 95966-6359  / 
Cecília, (11) 98251-2764. 
• Vd., em Sorocaba, próx. centro comercial, 2 
dorms. (1suíte), wc social, lavand., despensa, 
salão de festas c/ churrasq., garagem, taxa de 
cond. c/ água inclusa. R$ 210 mil. Aceita veículo, 
terreno e financ. Cecília, (15) 3035- 2948 / 3011-
4018 / 99794-2608. 
• Aluga, Guarulhos, Gopoúva, 2 dorms (c/ armá-
rios emb.), sala 2 ambs., coz. planejada, á. s., 1 

vaga. Elizabeth, (11) 98160-1330 / José Carlos, 
(11) 97257-5803.
• Vd. ou alugo, Cambuí, Campinas, 62 m2, 1 suíte, 
sala 2 ambs., varanda, wc. social, corr., vent. de 
teto, armários embut., aquec. central a gás, ga-
ragem, salão de festas, espaço fitness, portaria 
remota. Eliete, (19) 3243-3579 / 3579-5329.

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. a metrô, 3 
dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., coz. c/ armários, 
quintal c/ churrasq., 2 vagas. Aceita financ. 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). 

Casas 
• Vd., próx. ao metrô Ipiranga, capital, 10 x 25 
m, 3 dorms. (1 suíte c/ hidromassagem dupla e 
dois 2 chuveiros), sala 2 ambs., 2 wc, edícula 
c/ banheiro, 3 caixas d’água, jardim, corredor, 
quintal c/ árvores frutíferas, 3 vagas (1 cober-
ta). R$ 850 mil. Estuda proposta. Cristina, (11) 
96426-7616 (Tim). 
• Vd., Bragança Paulista, a 4 km do Shopping, 
loteamento fechado, plana, 305 m, 200 a. ú., 2 
dorms., 1 suíte, lavabo, sala 2 ambs., área gour-
met integrada à pisc., rede hidráulica preparada 
para aquecimento solar ou gás, piso em porcela-
nato, 3 vagas. Marcia, (11) 99964-6353

Terrenos
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube, restau-
rantes, piscinas, quadras, segurança, portarias. 
Doc. em ordem. R$ 21 mil. Estuda proposta. 
Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.
• Jipe Gurgel, 1985, bege, teto rígido, fibra, 
gasolina, catalisador, guincho-catraca, teto so-
lar, tração positiva, engate-bola, manual, motor 
Volks. Doc. ok. R$ 10 mil. Cristina, (11) 96426-
7616 (Tim). 

Permutas
• Sérgio Rogério Américo, lotado na ag. Jusceli-
no Kubitschek, deseja permuta ou triangulação 
como técnico bancário para SR Santana. Contato: 
(11) 96084-2424. 
• Sergio Augusto Rebelato Bogos, TBN, sem 
função, c/ curso de caixa, lotado na ag. Av. 
Oratório, deseja permuta ou transferência para 
áreas-meio, Gifug/SP, tesouraria de numerário, 
CITDI/SP. Contato: (11) 97951-0241

Diversos
• Vd., jazigo, Cemitério Primavera I, Guarulhos, 
4 gavetas, 40% de desconto em relação ao 
valor de venda do cemitério. Parcelo. Fred, (11) 
99950-3969. 

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

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!

A campanha salarial daquele ano mostrou que a união 
e a mobilização dos empregados pode fazer com que 
as reivindicações sejam ouvidas e aceitas. Após duas 

paralisações, a Caixa finalmente concordou em assinar o 
acordo parcial com reajuste salarial. 

“Disposição em lutar  
gerou conquistas"

outubro de 1989

A utilização de terceirizados para exercer a função de caixa 
em uma agência paulista levou a uma série de audiências 

na Procuradoria Regional do Trabalho. Várias irregularidades 
ocorriam devido à prática, entre elas, o acesso de dados 
sigilosos dos clientes por parte destes trabalhadores que 

recebiam menos para cumprir tarefas bancárias.

"Entidades de 
trabalhadores questionam 

terceirização interna"
abril de 2000

O #tbt desta semana relembra um almoço de confraternização 
organizado pela APCEF/SP especialmente para os aposentados, 
em 2006, no clube da entidade em Interlagos. Como em todos os 
eventos dos aposentados, a marca registrada foi o bom humor, a 

alegria, muita música e comida boa.

Para ver mais fotos, acesse www.apcefsp.org.br ou www.facebook.com/apcefsp

Festa junina dos aposentados em Suarão

Corrida Fenae do Pessoal da Caixa em Suarão


