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O jornal do empregado da Caixa

A APCEF/SP convida todos os 
empregados da Caixa - da ativa, 
aposentados e pensionistas - para 
participar de encontros com os te-
mas Saúde Caixa e Funcef.

"É importante entender o que 
está acontecendo com nosso pla-
no de saúde e, também, com o 
fundo de pensão dos trabalhado-
res da Caixa", explicou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra.

Saúde Caixa
O primeiro encontro, em 19 de 

julho, é sobre o Saúde Caixa. De-
clarações do presidente do banco, 
em março, tentam fazer crer que 
o plano de saúde enfrenta uma 
situação “insustentável”, adjetivo 
usado por ele. A intenção é clara: 
justificar que os empregados assu-
mam os custos do plano.

Até o momento sem neces-
sidade de reajuste nos itens de 
custeio do plano, o Saúde Caixa 
tem sido superavitário e sustentá-
vel, além de ser uma das maiores 
conquistas da categoria. Por que, 
então, a Caixa diz que o plano é 
insustentável?

"O assunto precisa ser discuti-
do e os empregados devem estar 
cientes das intenções da diretoria 
do banco público", alertou a di-
retora da APCEF/SP Ivanilde de 
Miranda.

Funcef
No caso da Funcef, os encon-

tros têm o objetivo de debater a 
situação do fundo de pensão, prin-
cipalmente o equacionamento e o 
contencioso. 

Em junho, a Funcef formali-
zou o pagamento do equaciona-
mento do déficit de 2015. Um 
dos principais fatores do déficit 
da Fundação é o contencioso, ou 
seja, o passivo trabalhista gerado 
pela Caixa, que já representa um 
prejuízo de R$ 2,4 bilhões. 

Esse assunto vem sendo dis-
cutido com o banco há anos. Sem 
avanço, a Fenae, em parceria com 
as APCEFs, decidiu mobilizar a 
categoria por meio da campanha 
Contencioso: essa dívida é da 
Caixa, lançada em junho.

Conecef
No Congresso Nacional dos 

Empregados da Caixa (Conecef) 
deste ano - realizado no início 
de julho - foram aprovadas reso-
luções que buscam defender os 
direitos dos empregados.

No caso do Saúde Caixa, des-
taca-se a  manutenção do modelo 
de custeio (70% da Caixa e 30% 
dos usuários), sem inclusão de 
teto de contribuição para o banco; 
criação de unidades do Saúde Cai-
xa nos estados e aprimoramentos 
no Conselho de Usuários.

No caso da Funcef, entre as 
reivindicações aprovadas estão 
a democratização da Fundação 
(contra o PLP 268/2016, que re-
duz a representação dos emprega-
dos, pelo fim do voto de Minerva 
e apoio ao PLP 84/2015, que es-
tabelece a paridade em todos os 
órgãos de gestão); acesso à infor-

mação e cobrança da responsabi-
lidade da Caixa no contencioso.

Reuniões no interior
A APCEF/SP está preparando 

um calendário de reuniões sobre 
esses dois assuntos na capital e no 
interior. Acompanhe a agenda em 
nosso site.

Trabalhadores de bancos pú-
blicos e privados reúnem-se neste 
sábado (15), em São Paulo, para 
discutir as reivindicações gerais 
da categoria bancária.

Campanha Nacional dos Bancários

Conferência estadual da categoria acontece dia 15
Assim como aconteceu em 

outros estados, o encontro tem 
como foco o combate à terceiri-
zação para atividade-fim; defesa 
dos bancos públicos; condições 

de trabalho e debates sobre os 
impactos das reformas trabalhista 
e da Previdência.

A 19ª Conferência Nacional 
dos Bancários está agendada para 

acontecer entre 28 e 30 de julho. 
Acompanhe todo o andamento da 
Campanha Nacional dos Bancá-
rios em nosso site: www.apcefsp.
org.br.
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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) 3832-2452

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Vai ter milho, pipoca, quentão, 
canjica e curau lá em Avaré. Vamos?
E também tem música ao vivo, dança da quadrilha e muita brincadeira no dia 15. Não perca!

Anote na sua agenda: sábado, 
15 de julho, tem festança na Co-
lônia de Avaré, com muita brin-
cadeira, música ao vivo e comida 
boa: boca do palhaço, pescaria, 
prisão, tomba-lata, toca do coe-
lho, bingo, dança da quadrilha, 
milho verde, pipoca, quentão, vi-

Excursão

Viaje com a APCEF 
para Ubatuba e visite a 
Flip, em Paraty

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 de julho, quinta e 
sexta-feira, e retorno no dia 30.

Inscrições pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br 
até 24 de julho. Valores incluem 
hospedagem, alimentação e guia 
nos passeios.

APCEF Indica

Visite a exposição Steve 
Jobs, o visionário, no MIS

Homem que impactou o mun-
do com sua personalidade e capa-
cidade de inovação, Steve Jobs é 
tema da exposição Steve Jobs, o 
visionário, no Museu da Imagem 
e do Som até 20 de agosto.

São 209 itens como fotos, fil-
mes, reportagens e produtos histó-
ricos que mostram a forma como 
pensava uma das maiores perso-
nalidades do século XX.

Confira horários e preços de 
ingressos no site www.mis-sp.
org.br.

Dia dos Pais

Participe da campanha Repro-
duza com a APCEF/SP seu mo-
mento Pai e Filho.

É só enviar, até 4 de agosto, 
duas fotos de um momento pai 
e filho (ou filha): uma antiga e 
outra, atual, reproduzindo a cena. 
Os prêmios serão vales-presente 
da Netshoes. 

Recrie seu momento pai e filho e concorra a prêmios

Esportes

Participe das seletivas para os 
Jogos do Sul e do Sudeste 

Inscreva-se para a segunda 
etapa das seletivas dos Jogos do 
Sul e do Sudeste, que acontecem 
nos dias 22 e 23 de julho, sábado 
e domingo.

Estão previstas partidas de tê-
nis de quadra e de mesa, atletis-
mo, xadrez, vôlei de areia, nata-
ção, corrida, damas e sinuca.

Estão abertas as inscrições 
para o Torneio Preparatório de 
Xadrez, que será realizado no clu-
be em 12 e 26 de agosto, 16 e 30 
de setembro e 14 e 28 de outubro. 

Inscrições até 10 de agosto 
pelo esportes@apcefsp.org.br, 
(11) 5613-5600 ou 96334-1276.

Inscreva-se para Torneio 
Preparatório de Xadrez

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

Todos os associados e depen-
dentes podem participar e as fo-
tos encaminhadas serão postadas 
na página da APCEF/SP no Fa-
cebook.

O atletismo será no sábado 
(22), no Centro Olímpico na Ave-
nida Ibirapuera, 1.315, capital. A 
natação também está prevista para 
o sábado, na Academia Raia Li-
vre, no Jabaquara.

Inscrições pelo (11) 5613-
5600, 96334-1276 ou esportes@
apcefsp.org.br até 20 de julho.

nho quente, bolo de fubá, curau, 
pamonha, canjica, pé de moleque, 
cocada, doce de batata-doce e de 
abóbora...

Para aproveitar tudo isso, é 
só ligar e fazer sua reserva: (14) 
3848-3000 ou (14) 3732-9337.

Esperamos você!

Tem bailão com brincadeiras 
e comida boa também na Colônia 
de Suarão no sábado, 22 de julho.

Ligue e faça sua reserva: (13) 
3426-3860 ou (13) 3422-1136. 

Arraiá em Suarão está 
marcado para dia 22

A Colônia de Salto Grande es-
tará fechada para receber melho-
rias na segunda quinzena de julho 
e nos meses de agosto e setembro.

Salto Grande fecha até 
setembro

Comemore o Dia dos Pais na 
APCEF. De 7 a 13 de agosto, pai 
associado titular (acompanhado dos 
filhos) não paga diária em Avaré, 
Campos do Jordão e Ubatuba.

Tem promoção para os 
pais no mês de agosto

Fique atento: estamos preparan-
do uma corrida em Avaré no mês 
de agosto. Acompanhe nosso site!

Programada para agosto 
corrida em Avaré



Ação que questiona contratação de 
PcDs deve ser julgada em agosto

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

APCEF Cidadã

APCEF/SP e ONG realizam  
Papo de Mãe no clube

Está aberta a votação popular 
do Talentos Fenae/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.

Participe da votação 
popular do Talentos. 
Cada voto conta

Fenae

Em audiência de encaminha-
mento de instrução realizada em 
4 de julho, a juíza da 6ª Vara do 
Trabalho de Brasília, Maria So-
corro de Souza Lobo, agendou 
para 16 de agosto o julgamento 
da Ação Civil Pública, movida 
pelo Ministério Público do Traba-
lho da 10ª Região, que contesta 
a não contratação, pela Caixa, de 
pessoas com deficiência (PcDs) 
concursadas.

“O banco não cumpre a Lei 
8.213/91, que determina que 
empresas com mais de mil em-
pregados tenham 5% dos cargos 
ocupados por PcDs, o que é inad-
missível, principalmente em uma 
empresa pública que cumpre papel 
social tão importante”, indigna-se 
o diretor-presidente da APCEF/
SP, Kardec de Jesus Bezerra.

A Ação Civil Pública destaca 
que, conforme dados apresenta-
dos pelo próprio banco, o índice 
de trabalhadores com deficiência 
está em apenas 1,42%. Isso sig-
nifica déficit de mais de 3.500 
pessoas para que a cota mínima 
seja cumprida. 

Dos mais de 30 mil aprova-

dos no concurso de 2014, quase 
3 mil são PcDs. Na ação, o Mi-
nistério Público argumenta que a 
Caixa não precisa de autorização 
do Departamento de Coordena-
ção e Governança das Empresas 
Estatais (Dest) para realizar essas 
contratações. E ainda: “Quando a 
Caixa adota a postura de não con-
tratar as pessoas com deficiência, 
pratica discriminação que atinge  
todos aqueles que tem algum tipo 
de deficiência e têm sua chance de 
colocação no mercado de trabalho 
reduzida”.

A Caixa é alvo de duas Ações 

Civis Públicas: uma pela falta de 
convocação dos aprovados no ge-
ral e outra específica em relação 
aos deficientes. “Queremos um 
banco forte e para isso precisa-
mos de mais empregados. Há dois 
anos, a direção não contrata nin-
guém, sequer repôs os trabalhado-
res que saíram em programas de 
demissão voluntária”, lembra o 
diretor-presidente da Associação. 
"Essa postura adotada pela dire-
ção da Caixa causa sobrecarga e 
adoecimento dos trabalhadores, o 
principal patrimônio de uma em-
presa", finalizou.

Caixa possui apenas 1,42% de trabalhadores com deficiência quando deveria ter 5%

Ocorreu em 28 de junho, no 
clube da capital, o Papo de Mãe, 
evento realizado pela ONG Mora-
dia e Cidadania em parceria com 
a APCEF/SP.

O objetivo era estabelecer um 
canal descontraído para aproxima-
ção maior com as mães da comu-
nidade atendida no espaço CDH 
Cecom. O bate-papo foi sobre os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) para 2030, o 
impacto na vida de todos e o que 
cada um pode fazer a respeito.

A experiência e vivência das 
mães fez a diferen-
ça, com ideias e 
relatos de vida que 
sensibilizaram a to-
dos.

O evento contou 
com a presença da 
diretoria da APCEF 
e voluntários que 

contribuíram na mediação dos 
assuntos abordados (Educação 
de Qualidade, Energia Renová-
vel, Água Potável e Saneamen-
to, Igualdade de Gênero, Saúde 
e Bem-Estar e Emprego Pleno e 
Produtivo). Tudo acompanhado 
pelos deliciosos caldos servidos 
pelo diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezer-
ra, e pelo coordenador Estadual 
da ONG, Sérgio Takemoto. 

O próximo Papo de Mãe está 
previsto para setembro.

Em defesa do Saúde 
Caixa: entenda o que está 

acontecendo no nosso plano de 
saúde, 14 horas e 18h30, na sede.

19

Agosto

Workshop de mídias 
sociais: na sede, às 13h30.4
Encontro em Defesa da 
Funcef: na sede, às  

14 horas e 18h30.
9

Reunião sobre Saúde 
Caixa: conversa sobre 

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

26

Festa julina na  
Colônia de Avaré15

Festa julina na  
Colônia de Suarão22

As crianças da ONG Mora-
dia e Cidadania - projeto CDH 
Cecom - marcam presença no 9° 
Torneio de Inverno de Futsal da 
Cidade Ademar e Pedreira. 

Participam 16 instituições da 
região e, além da premiação do 
esporte, haverá premiação cultural 
em desenho, redação e poesia. Os 
jogos acontecem até 28 de julho.

Crianças participam de 
torneio de futsal

O Lar das Crianças Nossa Se-
nhora das Graças, assistido pelo 
programa Movimento Solidário 
da Fenae desde 2002, está pas-
sando por uma nova reforma para 
melhorar sua estrutura. 

E você, empregado da Caixa, 
pode ajudar nessa iniciativa, fa-
zendo uma doação à instituição. 
Para isso, basta acessar www.fe-
nae.org.br/movimentosolidario.

Ajude o Lar das Crianças 
de Petrópolis



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. flat, Alameda Campinas, na capital, próx. 
metrô Trianon Masp, Edif. Gazeta, Faculdade Cás-
per Líbero, 30 m2, mobiliado c/ coz. equipada, tv 
a cabo, internet, limpeza diária, 1 vaga. R$ 320 
mil. Aceita carta de crédito/ financ. Vidimar, (11) 
99449-6711 / vidimar.s@globo.com. 
• Vd., em Sorocaba, R. Ministro Salgado Filho, Vila 
Fiori, próx. centro comercial, 2 dorms (1 suíte), 
lav., despensa, sala, salão de festas c/ churrasq., 
garagem, cond. c/ água inclusa, R$ 170. Aceita 
veículo, terreno e financ. R$ 210 mil. Cecília, (15) 
3035-2948 / 99794-2608 / 3011-4018 / 3316-
3643 / cecilia.alquezar@hotmail.com. 
• Vd., Vila Tupi, Praia Grande, 3 quadras da praia, 
50 m2, mobiliado, 1 dorm. R$ 150 mil. Augusto, 
(11) 97990-0578. 
• Vd., Vila Tupi, Praia Grande, 100 m da praia, 
49,5 m2, 1 dorm., 1 vaga. R$ 140 mil. Cida, (11) 
99530-1179.
• Alugo, Saúde, capital, Av. Itaboraí, 46, próx. 
metrô Praça da Árvore, 70 m2, 2 dorms., a. ú., 
sacada, andar alto, 1 vaga. R$ 1.700. Carlos, (11) 
96199-5689 (Vivo) / 98508-6572 (Tim) ou 2628-
4691 (tarde/noite) / c.a.p.tavares@terra.com.br.
• Vd., kit, República, na capital. Av. Ipiranga, 200 
m do metrô, 40 m2, reformado. R$ 260 mil (cond. 

R$ 280). Sandra, (11) 95966-6359  / Cecília, (11) 
98251-2764. 

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., Jardim Santa Mena, Guarulhos, 326 m2, fino 
acabamento, 3 dorms (1 suíte), closet, sala 3 am-
bs., edícula, 4 vagas. Alexandre, (11) 98626-2405. 
• Vd., Itu, 300 m2, 222 m2 a. ú., 4 dorms., sala 2 
ambs., de jantar e tv, cozinha, lavanderia, área 
de lazer c/ churrasq., spa p/ 5 pessoas, quintal, 
jardim, 4 vagas. Rita ou Patricia, (11) 99897-7176 
/ 97425-5629 (horário comercial). 

Veículos
• Chevrolet Corsa Hatch Maxx 1.4, flex, 2010, 
42.500 mil km, prata, completo, insufilm, dire-
ção, ar-condic., vidros e travas elétricas, segundo 
dono, licenciado. Milton, (11) 99292-2618 / Ana, 
99237-3813.

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. 

• Sérgio Rogério Américo, ag. Juscelino Kubi-
tschek, deseja permuta ou triangulação como 
técnico bancário para SR Santana. Contato: (11) 
96084-2424. 

Diversos 
• Vd., bicicleta Caloi, preta, adulto, 10 mar-
chas, nova, acessórios. Janete, (11) 3726-1031 
/ 99106-4192. 

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, (11) 97952-0588 / faty_n@
hotmail.com.

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!

Nas eleições presidenciais daquele ano, muitos candidatos 
tinham como proposta a privatização das empresas 

estatais. A APCEF/SP fez questão de se posicionar contra 
esse projeto que depois foi colocado em prática no 

governo FHC e hoje voltou à pauta do governo.

“Em defesa das estatais"
novembro de 1989

Graças as ações das representações e dos próprios empregados 
foi suspenso o destacamento temporário das áreas-meio para os 

pontos de venda. O principal motivo que fazia esses destacamentos 
serem ruins era a falta de empregados, este sim um problema que 

merecia ser foco das atitudes da direção do banco.

"APCEF/SP e CEE/Caixa 
conseguem suspensão da CI 

Sugat/Suape 099/2009"
maio de 2009

Para manter frescos na memória os bons momentos produzidos 
pela APCEF/SP, nosso #TBT relembra a feijoada que rolou no clube 

da capital durante um dos jogos da Copa do Mundo realizada na 
Alemanha, em 2006. Os associados vestiram a camisa da seleção 
canarinho e torceram pelo nosso país até então o almejado hexa.

Imagens

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

Conecef


