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O jornal do empregado da Caixa

Após dois dias de intensos 
debates, o 33º Congresso Nacio-
nal dos Empregados da Caixa 
Econômica Federal (Conecef) foi 
encerrado no domingo (2), em 
São Paulo. Dentre as resoluções 
aprovadas estão a realização de 
campanha nacional em defesa da 
Caixa 100% pública; não às refor-
mas trabalhista e da Previdência, 
Fora Temer e Diretas Já. 

O Congresso contou com a 
participação de 316 delegados 
escolhidos pelos empregados da 
Caixa em todo o país, dos quais 
165 homens e 151 mulheres. “Os 
debates sobre a política devasta-
dora do governo Temer e a luta 
pela manutenção dos bancos pú-
blicos marcou estes dois dias de 
Conecef”, contou o diretor-presi-
dente da APCEF/SP, Kardec de 
Jesus Bezerra.

Defesa dos bancos públicos - 
Logo após a abertura do Conecef, 
foi lançada a Frente Parlamentar 
Mista em Defesa dos Bancos Pú-

blicos, que contou com a partici-
pação de parlamentares, além dos 
delegados presentes no evento.

A criação da Frente partiu do 
senador Lindbergh Farias (PT-RJ), 
com apoio das entidades que inte-
gram o Comitê Nacional em Defe-
sa das Empresas Públicas. A Frente 
é integrada por representantes da 
Câmara e Senado e dos movimen-
tos sindical, social e associativo.

Resoluções - Fazem parte da 
pauta de reivindicações específi-
cas definida durante o Conecef a 
luta por condições dignas de tra-
balho e retomada das contratações, 
mobilização contra o processo de 
reestruturação, o assédio moral e 
sexual e não à verticalização. 

Os delegados também delibe-
raram, por unanimidade, posição 
contrária ao Projeto de Lei do Se-
nado (PLS) 203/2017,  do sena-
dor Roberto Muniz (PP/BA), que 
revoga a Lei 4.178/62 que proíbe 
a abertura de bancos aos sábados 
(veja na página 3).

Também defendem a implan-
tação de programas de prevenção 
de doenças do trabalho e políti-
cas de saúde mental; realização de 
campanha permanente pelo cum-
primento da jornada de trabalho e 
pelo correto registro das horas tra-
balhadas; manutenção do modelo 
de custeio do Saúde Caixa (70% 
para Caixa e 30% para os usuá- 
rios) sem a inclusão de teto de 
contribuição do banco; defesa da 
democratização da Funcef (contra 
o PLP 268/2016, que reduz a re-
presentação dos empregados, pelo 
fim do voto de Minerva e apoio 
ao PLP 84/2015, que estabelece 
a paridade entre participantes e 
patrocinadora em todos os órgãos 
de gestão e proíbe a devolução 
do superávit aos patrocinadores); 
a cobrança de responsabilidade da 
Caixa com o contencioso judicial; 
fim dos descomissionamentos ar-
bitrários; luta pelo não fatiamen-
to da Caixa e pela manutenção 
da gestão pública do FGTS no 
banco.

Funcef - Em documento apro-
vado durante o Congresso Nacio-
nal, os delegados e delegadas re-
forçaram o apoio à campanha da 
Fenae "Contencioso: essa dívida 
é da Caixa", lançada em junho, 
que tem como objetivo chamar a 
atenção dos empregados do banco 
sobre os riscos que corre a Fun-
cef, caso a Caixa não salde essa 
dívida. 

Moção - As correntes políticas 
presentes ao Congresso Nacional 
assinaram moção em defesa dos 
bancos públicos e do Estado Bra-
sileiro: “Os delegados e delega-
das defendem o fortalecimento 
da Caixa pública para a retomada 
do crescimento do país, a geração 
de emprego e da renda”. 

O documento também cita a 
retomada do papel do banco de 
financiador das políticas públicas 
de Estado, repudia o desmonte 
do Estado e dos bancos públicos 
e as propostas de contrarreformas 
do governo Temer.
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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) 3832-2452

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Participe da campanha do Dia dos 
Pais e concorra a presentes incríveis
É só enviar duas fotos de um momento pai e filho: uma antiga e outra atual, com a mesma cena

Para homenagear os papais 
da Caixa, a Associação está pro-
movendo a campanha Reproduza 
com a APCEF/SP seu momento 
pai e filho.

Para participar, é só enviar, até 
4 de agosto, duas fotos de um mo-
mento pai e filho (ou filha): uma 
antiga e outra, atual, reproduzindo 
a mesma cena.

Todos os associados e de-
pendentes podem participar. Os 
prêmios serão vales-presente da 
Netshoes nos seguintes valores: 
R$ 500 para o primeiro colocado; 
R$ 300 para o segundo e R$ 200 
para o terceiro.

O regulamento completo e o 
formulário para inscrição e envio 
das fotos está disponível no site 
www.apcefsp.org.br.

Todas as fotos serão postadas 
na página da APCEF/SP no Fa-
cebook.

Aposentados

Aposentados passam a 
receber jornal especial 
em casa

A partir de julho, os aposenta-
dos e pensionistas associados da 
APCEF/SP passarão a receber, to-
dos os meses, uma edição especial 
do jornal APCEF em Movimento 
em suas residências.

A edição semanal do jornal 
APCEF em Movimento continua-
rá a ser enviada por e-mail. Além 
disso, todas as atividades da Asso-
ciação podem ser acompanhadas 
pelas redes sociais.

Para fazer parte do grupo de 
aposentados no WhatsApp, envie 
seu nome e número do celular 
para imprensa@apcefsp.org.br. 
Você também pode solicitar o en-
vio do jornal semanal por e-mail.

APCEF Indica

A Bela e a Fera, a 
História Encantada

Assista no Teatro Fernando 
Torres, no Tatuapé, a estória onde 
uma fera horrenda, criada a par-
tir de um príncipe sem coração, 
que ao debochar da velha mendi-
ga que lhe ofertara uma rosa em 
troca de abrigo, teve que enfrentar 
a ira da Poderosa Feiticeira dis-
farçada. A narrativa traz lições de 
vida imperdíveis. 

Associados da APCEF/SP têm 
desconto pelo site Bilheteria.com. 

Informações, (11) 3017-8332 
ou convenios@apcefsp.org.br.

Excursão

Não deixe para a última hora, 
faça já sua reserva na excursão 
para a Colônia de Ubatuba, com 
visita à Festa Literária Interna-
cional de Paraty (Flip). São duas 
saídas: 27 e 28 julho, quinta e 
sexta-feira, e retorno no dia 30.

Na programação tem passeio 
à Fazenda da Comadre, à Festa 
Literária Internacional de Paraty 

Já reservou seu lugar no passeio para a Flip?

Esportes

Estão abertas as inscrições para a 
segunda etapa das seletivas 

Estão abertas as inscrições 
para a segunda etapa das seletivas 
dos Jogos do Sul e do Sudeste. As 
disputas acontecem nos dias 22 e 
23 de julho, sábado e domingo.

Estão previstas partidas de tê-
nis de quadra e de mesa, damas, 
xadrez, vôlei de areia, atletismo, 
corrida, natação e sinuca.

Inscreva-se, até 20 de ju-
lho, pelo esportes@apcefsp.
org.br, (11) 5613-5600 ou 
96334-1276. 

Os Jogos do Sul (onde a 
APCEF/SP participará como 
convidada) ocorrerão em Ben-
to Gonçalves (RS) de 7 a 9 de 

O mês de julho será de muita 
festa nas Colônias de Avaré, Sua- 
rão e Ubatuba. 

Escolha a data e curta a qua-
drilha e as deliciosas comidas tí-
picas de julho: dia 15, na Colônia 
de Avaré; dia 22, em Suarão; e, 
para fechar com chave de ouro, 
dia 29, em Ubatuba.

Tem festa julina em 
Suarão, Ubatuba e Avaré

Comemore o Dia dos Pais com 
a APCEF/SP. De 7 a 13 de agos-
to, pai associado titular (acompa-
nhado dos filhos) não paga diária 
em Avaré, Campos do Jordão e 
Ubatuba.

Tem promoção para os 
pais no mês de agosto

setembro e os Jogos do Sudeste 
terão início no dia 12 de outubro, 
no Espírito Santo. Para participar 
dos jogos regionais, o empregado 
deve ter se associado à APCEF 
até 30 de junho.

Para saber mais, acesse www.
apcefsp.org.br.

Colônias

A Colônia de Suarão estará 
fechada durante todo o mês de 
agosto para realização de serviços 
de manutenção.

Suarão fecha para 
manutenção em agosto

(Flip), de escuna, ao Quilombo 
da Fazenda, à Aldeia Boa Vista 
e festa julina com muita música 
e quitutes típicos na Colônia da 
APCEF.

Inscrições pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br 
até 14 de julho. Vagas limitadas. 
Valores incluem hospedagem, ali-
mentação e guia nos passeios.



Cansado de trabalhar aos sábados? 
Isso pode virar rotina

AGENDA

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

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

Literária Internacional de Paraty.
28

Reuniões

Confira os novos 
cursos da Rede do 
Conhecimento

Empregados debatem  
Saúde Caixa e Funcef

Em agosto, às segundas-feiras, 
tem assessoria gratuita para quem 
se aposentou em 2012 e tem de 
fazer declaração retificadora. 

É o último ano em que pode-
rão ser feitas as declarações por 
conta da Instrução Normativa da 
Receita Federal n. 1.343/13, que 
estabelece procedimentos ao tra-
tamento tributário a ser aplicado 
na apuração do IRPF referente 
aos valores pagos por entidade 
de previdência a título de com-
plementação de aposentadoria 
correspondente às contribuições 
entre 1º/1/1989 a 31/12/1995.

Para agendar, ligue (11) 3017-
8311 ou juridico@apcefsp.org.br.

Em agosto tem 
assessoria gratuita 
para bitributação 

Jurídico

Sabe aquele seu direito de não 
trabalhar aos sábados, garantido 
em lei há 55 anos? Ele poderá ser 
extinto. Isso porque o senador Ro-
berto Muniz (PP) propôs projeto 
de lei no Senado (203/2017) que 
revoga o artigo 1º da Lei 4178/62 
que afirma que “os estabelecimen-
tos de crédito não funcionarão aos 
sábados, em expediente externo 
ou interno”.

O projeto está na Comissão de 
Assuntos Econômicos do Senado. 
Depois seguirá para as Comissões 
de Assuntos Sociais e de Transpa-
rência e Governança, Fiscalização 
e Controle e Defesa do Consu-
midor. Caso seja aprovado, será 
encaminhado à Câmara dos De-
putados sem passar pelo plenário.

Opinião - Enquanto o argu-
mento do parlamentar está basea- 
do na tese de que a abertura dos 
bancos aos sábados resulta em 
ganhos à população que poderá 
fazer pesquisa de mercado com 
maior eficiência e será beneficia-
da pela competitividade do setor, 
80% dos participantes à consulta 
promovida pelo Portal e-Cidada-
nia são contrários ao projeto. 

“Além de não ter aprovação 
da população, o projeto afronta a 
jornada de trabalho estabelecida 
em lei para a categoria bancária”, 
diz o diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra. 

A jornada dos bancários foi 
definida em seis horas com des-
canso semanal remunerado aos 
sábados e domingos em virtude 
do estresse ocasionado no exercí-
cio da atividade. 

Na defesa do projeto, o se-
nador ainda alega que o governo 
não deve interferir na forma de 
trabalho das instituições financei-
ras. Neste caso, ele contradiz a 
Constituição Federal, que afirma 
que o setor deve ser regulado por 
leis complementares. Questão que 
até hoje não foi implementada.

Caixa - O parlamentar tam-
bém usa como justificativa o tra-
balho extraordinário aos sábados 
da Caixa quando do pagamento 
do FGTS inativo. Aproveita de 
um fato específico para criar uma 
situação permanente e que afronta 
os direitos de toda uma categoria, 
já tão sacrificada. 

Além disso, hoje, os trabalhos 
realizados pelos bancários aos sá-
bados, domingos e feriados, extra-
ordinariamente, são remunerados 
como hora extra. Com a aprova-
ção desta lei, isso vai acabar.

Acompanhe no site do Senado 
a tramitação deste projeto. Você 
também pode votar contra o pro-
jeto no Portal e-Cidadania. Con-
verse com seus colegas de banco 
sobre esta ameaça. Mobilize-se.

Senador Roberto Muniz propôs projeto que revoga lei que impede trabalho aos sábados

Nos próximos meses, a AP-
CEF/SP realiza diversos encontros 
para debater problemas relaciona-
dos ao Saúde Caixa e à Funcef, na 
sede da capital, Rua 24 de Maio, 
208, próximo à estação República 
do metrô. 

Confira as datas e pautas dos 
encontros. 

Data: 19 de julho, quarta-feira
Horário: 14 horas e 18h30
Pauta: histórico e defesa do 

Saúde Caixa.
Inscrições até 17 de julho.

Data: 26 de julho, 
quarta-feira

Horário: 14 horas
Pauta: representantes 

da Gipes farão apresenta-
ção sobre a funcionalida-
de do plano (autorização 
para procedimentos cirúr-

gicos, reembolso, agendamento de 
consultas, alteração no cadastro).

Inscrições até 24 de julho.

Data: 9 de agosto, quarta-feira
Horário: 14 horas e 18h30
Pauta: defesa da Funcef (con-

tencioso e equacionamento).
Inscrições até 7 de agosto.

Inscrições pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br. 
No dia do evento, traga 1 quilo de 
alimento não perecível que será 
doado para entidades carentes.

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 13h30.
4

APCEF nos Passos 
da Cultura: passeio à 

Pinacoteca, com oficina.
14

APCEF nos Passos 
da Cultura: passeio à 

Pinacoteca, com oficina.
13

Encontro em Defesa da 
Funcef: na sede da APCEF/

SP, às 14 horas e 18h30.
9

Não perca os novos cursos da 
Rede do Conhecimento. As op-
ções mais recentes são Cultural 
Maker: como criar uma Fab Lab, 
Planilha de Formação de Custos 
e Harmonização e Degustação de 
vinhos. Para julho e agosto, estão-
previstos Fundamentos de Marke-
ting e Inglês Intermediário.

A Rede do Conhecimento foi 
lançada pela Fenae e APCEFs em 
outubro. Todos os empregados da 
Caixa podem iniciar os cursos, 
mas a conclusão está restrita aos 
associados às 27 APCEFs do país.

Os cursos mais procurados 
são: Inglês Básico, CPA 10, CPA 
20, Master Mind, Mercado Fi-
nanceiro para Iniciantes, Cozinha 
Básica e Avançada, Planejamento 
Financeiro Pessoal, Inovação para 
Todos, Fotografia com iPhone. 

Saiba mais em www.rededo-
conhecimento.fenae.org.br

Fenae Encontro sobre Saúde 
Caixa: conversa sobre 

utilização e funcionalidade do plano 
com a Gipes, às 14 horas, na sede.

26



Informes publicitáriosAnúncios

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., Perdizes, capital, 79 m2, 3 dorms., pré-
dio com 12 andares, 4 por andar, 2 elevadores, 
segurança 24 horas, direto com o proprietário. 
Fotos pelo WhatsApp. R$ 450 mil. Wilson, (11) 
4485-1435 / 97103-2026. 
• Alugo, em frente à estação Luz do metrô, re-
formado, 2 dorms. R$ 1.800 (inclui condomínio). 
Ivan ou Sidney, (11) 96347-6695. 
• Alugo, centro, capital, próx. metrô Sé, Caixa 
Cultural, TCE, 2 dorms., á. s. R$ 1.600 (inclui 
água, cond., IPTU). Sérgio, (11) 99205-3927. 
• Alugo, 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 suí-
te, sala 2 ambs., varanda, wc. social, corr., vent. 
de teto no quarto e na sala, armários embut., 
aquec. central a gás, garagem priv., 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, avanderia, área de 
lazer c/ churrasq., e spa p/ 5 pessoas, quintal, 
jardim, 4 vagas. Rita ou Patricia, (11) 99897-7176 
/ 97425-5629 (horário comercial). 

Terrenos
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube náutico, 
restaurantes, piscinas, quadras, segurança e por-
tarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. Estuda propos-
ta. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.
• Em Paranapanema, cond. Riviera Santa Cristina 
XIII, 450 m2, próximo à represa Jurumirim, clube 
de lazer, portaria, restaurante. Quitado. R$ 10 
mil. Eiko, (11) 2946-7891 / 97509-7988.
• Em Bragança Paulista, 5 km do Bragança 
Garden Shopping, loteamento fechado, 600 m2. 
R$ 150 mil. Marcia, (11) 99964-6353 / caramas-
chi12000@yahoo.com.br

Veículos
• Chevrolet Corsa Hatch Maxx 1.4, flex, 2010, 
42.500 mil km, prata, completo, insufilm, dire-
ção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas 
elétricas, segundo dono, licenciado. Milton, (11) 
99292-2618 / Ana, 99237-3813
• Hilux CD 4x2, 2013, 15 mil km, cinza, flex, 
automática, ar-condicionado, direção hidráulica, 
única dona. IPVA 2017 pago. Renato, (11) 3201-
6266 (das 14 às 20 horas) / 99582-6443.  
• GM/Classic LS, 2014, preta, 37 mil km, único 

dono, completo (ar-condicionado, direção hidráu-
lica, travas e vidros elétricos. R$ 23.500. Antonio 
Carlos, (11) 2943-7045 / 95268-2247. 
• Votage I-Trend 4P 1.0, 2012/2013, prata, flex, 
completo. R$ 24.750. Está em Sumaré. Geraldo 
ou Giuliano, (19) 2223-8139 / 98860-7448. 

Permutas
• Antonio Manoel de Andrade, TBN, Gilog/SP, 
passagem e hospedagem, sem função, deseja 
permuta ou triangulação para áreas-meio, CITDI, 
Cehop, Gifug, CeCVS. Contato: (11) 97122-4562. 

Edson Transportes
Transportes em geral, mudanças residenciais 
e comerciais. Contatos: (11) 99585-4003 (Vi-
vo) / (11) 94752-5007 (Nextel / WhatsApp) 
ID: 122*88659 / expresso77@hotmail.com / 
www.edsontransporte.com.

Casa em Maresias 
Aluga, para temporada e fins de semana, p/ 8 
pesooas, 2 dorms., sala ampla, cozinha ameri-
cana, piscina, churrasqueira. Fins de semana, 
R$ 200 (diária). Feriados prolongados, R$ 250 
(diária). Fátima,

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!

O chamado Programa de Remuneração por Resultados gerou 
muita confusão em razão das dúvidas e irregularidades, 

principalmente quando foi encerrado. Para piorar, a direção 
da Caixa tentou barrar a participação dos representantes dos 

empregados da Fenae e APCEFs nas discussões sobre o programa. 

“PRR: Confusão Total"
janeiro de 1998

A frase desta manchete chegou a ser o mote de campanha 
salarial, mas o problema persistiu. A Caixa tinha como objetivo 
realizar uma reestruturação, no entanto, não havia planejamento 

nem transparência neste processo. A situação também 
deixava claro que o banco ignorava as reais necessidades dos 

empregados e que não havia reconhecimento. 

"A direção da Caixa não 
conhece a própria Caixa"

março de 2010

Na sexta-feira (30) teve início o 33ª Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa (Conecef), em São Paulo. O #tbt relembrou a 
23ª edição do Conecef, em 2007, em que delegados de todo o país, 
eleitos nos congressos estaduais, debateram propostas para temas 

referentes aos bancários da Caixa.

Imagens

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

Participação da ONG em evento de judô no clube

Seletivas Jogos do Sul e do Sudeste


