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O jornal do empregado da Caixa

A Caixa reabriu, este mês, o 
Programa de Desligamento Volun-
tário Extraordinário (PDVE) com 
condições semelhantes às do pro-
grama lançado em fevereiro. Para 
auxiliar os trabalhadores em sua 
decisão, a APCEF/SP irá realizar 
duas reuniões na sede da capital 
em 1º de agosto, terça-feira, e no 
dia 10, quinta-feira, às 18 horas. 

Para participar é necessário 
inscrever-se pelo telefone (11) 
3017-8339 ou pelo e-mail con-
vites@apcefsp.org.br até 28 de 
julho para a palestra do dia 1º e 
para a do dia 10 o prazo termina 
em 4 de agosto.

Seguem os principais pontos a 
serem tratados nos encontros: 

Desligamento - o prazo para 
adesão termina em 14 de agosto. 
O desligamento acontece de 24 de 
julho a 25 de agosto.

Quem pode aderir: emprega-
dos aposentados pelo INSS até a 
data do desligamento, sem exigên-
cia de tempo mínimo de vínculo 
com a Caixa; empregados aptos 
a se aposentar até 31 de dezem-
bro de 2017; empregados com 15 
anos de efetivo exercício na Caixa 

ou que detenham adicional de in-
corporação, função de confiança, 
cargo em comissão ou função gra-
tificada, sem exigência de tempo 
mínimo de vínculo com a Caixa. 

Benefícios: incentivo de 10 
remunerações-base do emprega-
do, limitado a R$ 500 mil.

Saúde Caixa - manutenção 
nas mesmas condições dos benefi-
ciários aposentados, ou seja, para 
aposentados pelo INSS durante a 
vigência do contrato de trabalho 
com a Caixa; para os admitidos 
na Caixa já na condição de apo-
sentados e que contem com o mí-
nimo de 120 contribuições para o 
Saúde Caixa; e os empregados 
que venham a se aposentar até 
dezembro.

O documento também estabe-
lece o direito à manutenção do 
Saúde Caixa pelo período de 24 
meses aos seguintes empregados: 
que não comprovarem a aposenta-
doria até 28 de fevereiro de 2018; 
aos não aposentados com no mí-
nimo 15 anos de efetivo exercí-
cio na Caixa; aos não aposentados  
que possuam adicional de incor-
poração de confiança, cargo em 

comissão, função gratificada, com 
tempo de efetivo exercício infe-
rior a 15 anos; e aos admitidos, já 
na condição de aposentados pelo 
INSS, com menos de 120 meses 
de contribuição ao Saúde Caixa.

Conciliação/Acordos - A 
Caixa afirma, no documento, que 
manterá a possibilidade de reali-
zar acordos extrajudiciais, previs-
tos no Acordo Coletivo de Traba-
lho, por meio das Comissões de 
Conciliação (CCV/CCP).

Ressalva TRCT/PDVE - A 
assessoria jurídica da APCEF/SP 
recomenda a inclusão de ressalva 
no Termo de Rescisão do Contrato 
de Trabalho para o resguardo de 
eventuais direitos e/ou diferenças 
salariais. Segue exemplo de res-
salva, lembrando que, em geral, 
os Sindicatos disponibilizam texto 
próprio que contempla a maioria 
das verbas e direitos abaixo e ou-
tros de grupos específicos.

“Ficam ressalvados desta qui-
tação os direitos relativos à: di-
ferença salarial dos escriturários 
básicos e direitos decorrentes 
desta tais como horas extras, ho-
ras extras referentes a intervalos, 
desvio de função, diferenças de 
CTVA e de gratificação de função/
cargo comissão, redução salarial, 
diferença de deltas (promoção 
por merecimento e antiguidade), 
diferenças das vantagens pesso-
ais (rubricas 062 e 092), auxílio-
-alimentação e seus reflexos sobre 
as verbas do contrato de trabalho 
(horas extras, 13º, FGTS, férias + 
1/3, Apip, licença-prêmio, FGTS), 
diferenças de complementação de 
aposentadoria (Funcef) e multa de 

40% sobre FGTS e, especialmen-
te, a quitação geral e plena previs-
ta no parágrafo 1º da cláusula 3ª 
do Termo de Adesão ao PDVE.”

Processo de desmonte - A 
intenção da direção é desligar 
5.480 empregados nesta edição 
do PDVE, além dos 4.645 traba-
lhadores que já aderiram à edição 
anterior. "O governo segue firme 
no processo de desmonte do ban-
co", lembrou o diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. "A falta de funcionários 
prejudica o atendimento e isso 
tende a ficar cada vez pior sem 
a perspectiva de reposições des-
sas vagas. A Caixa precisa, com 
urgência, voltar a contratar", aler-
tou. 

Além disso, a direção da Caixa 
divulgou nesta semana uma rees-
truturação que prevê a extinção de 
filiais e a migração de trabalhado-
res. "Precisamos nos unir e lutar 
em defesa da Caixa, pois os ata-
ques são cada vez mais intensos 
por parte do governo", finalizou.Palestra sobre o PDVE, em fevereiro, auxiliou os empregados em suas dúvidas sobre o Programa
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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

Já preparou sua foto para participar 
da campanha do Dia dos Pais?
Divirta-se reproduzindo uma foto antiga e ainda concorra a prêmios incríveis

Colônias

Reservas para Finados 
serão abertas dia 27, 
em todas as Colônias

APCEF Indica

Visite o Zooparque 
Itatiba e a Festa das 
Flores e Morango

Esta semana, a APCEF indi-
ca visita ao Zooparque Itatiba e 
à Festa das Flores e Morango de 
Atibaia, da Bilheteria.com. Asso-
ciados têm desconto no passeio.

Com saída de São Paulo, os 
participantes irão ver, sentir, to-
car e observar Tigre de Bengala, 
Rinoceronte, Harpia, Jiboia, Gi-
rafa... Depois visitam a Festa das 
Flores e Morango de Atibaia, com 
shows de música e dança, artesa-
natos, parque infantil e muitas es-
pécies de flores e morangos!

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

Clube

Leve seus convidados para 
conhecer o clube da APCEF/SP

Quer curtir o clube da APCEF/
SP na capital paulista com seus 
amigos? Então aproveite a promo-
ção da baixa temporada.

A APCEF/SP disponibiliza - 
em julho, agosto e setembro - 10 
convites por mês para que o asso-
ciado titular possa levar convida-
dos, gratuitamente, ao clube.

Os convites podem ser soli-
citados pelo telefone (11) 3017-
8300 ou pelo e-mail promocoes@
apcefsp.org.br. Importante lembrar 
que são válidos apenas durante o 
mês da solicitação.

E tem mais: até 23 de setem-

bro, associados terão desconto 
de 50% no valor da entrada de 
convidados quando a cota de 10 
pessoas for ultrapassada.

Estrutura - na época mais fria 
do ano, as piscinas e o restauran-
te do clube permanecem fechados. 
Reabrem em 23 de setembro.

Mas, você pode curtir ao lado 
dos seus amigos as churrasquei-
ras, quadra poliesportiva, quadras 
de tênis, campo de futebol, lan-
chonete... O clube fica na Aveni-
da Yervant Kissajikian, 1.256, em 
Interlagos, capital.

Esportes

Participe de corrida de 
aventura em Avaré

Gosta de correr em meio à na-
tureza? Então aproveite os super-
descontos na inscrição e no paco-
te de hospedagem na Colônia da 
APCEF e participe da 2ª Extreme 
Trail Run em Avaré no dia 27 de 
agosto, domingo. 

O kit de participação poderá 
ser retirado na Colônia e, no dia 
do evento, haverá estrutura exclu-
siva para os associados no local 
da corrida, com monitoria para as 
crianças. 

Inscrições até 15 de agosto.

Anote na sua agenda: em se-
tembro, dias 23 e 24, acontecem 
os Jogos dos Aposentados no 
clube, organizados pela APCEF/
SP em parceria com a Apea/SP.

Podem participar aposentados 
e pensionistas associados à AP-
CEF/SP ou à Apea/SP e depen-
dentes (mãe, pai, sogro ou sogra), 
desde que aposentados.

Jogos dos Aposentados 
acontecem em setembro

Informações sobre esportes:
(11) 5613-5600 • esportes@apcefsp.org.br 

WhatsApp (11) 96334-1276  

Não perca: dia 27, quinta-fei-
ra, serão abertas as reservas para 
o feriado de Finados (de 1 a 5 de 
novembro). Ligue a partir das 7 
horas no espaço de sua preferên-
cia e faça a reserva.

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 momento 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 de R$ 500 para o pri-
meiro colocado; R$ 300 para o 
segundo e R$ 200 para o terceiro.

O regulamento e o formulário 
para inscrição estão disponíveis 
no www.apcefsp.org.br.

Colônias - Você também pode 
comemorar o Dia dos Pais nas 
Colônias da APCEF/SP. De 7 a 
13 de agosto, pai associado titu-
lar (acompanhado dos filhos) não 
paga diária em Avaré, Campos do 
Jordão e Ubatuba. Aproveite!



Empregados debatem situação do 
Saúde Caixa na APCEF/SP

AGENDA

Flip - 1ª saída: excursão para 
Ubatuba e visita à Flip.27
Reservas nas Colônias: 
abertura das reservas, às 

7h, para o feriado de Finados.
27

Julho

Flip - 2ª saída: excursão para 
Ubatuba e visita à Flip.28

Funcef

Participe de debates sobre 
contencioso e equacionamento

Ocorreu na quarta-feira, dia 
19, na sede da APCEF/SP na ca-
pital os dois primeiros encontros 
sobre o Saúde Caixa. A primeira 
turma teve início às 14 horas e, a 
segunda, 18h30.

No encontro foi realizada apre-
sentação sobre o Saúde Caixa, sua 
constituição e histórico, além de 
abordar as atuais ameaças ao pla-
no de saúde dos empregados do 
banco público. 

Os palestrantes foram Plínio 
Pavão, membro do GT Saúde Cai-
xa, e Ivanilde Miranda, diretora de 
Relações Sindicais e Trabalhistas 
da APCEF/SP e conselheira eleita 
do Conselho de Usuários do Saú-
de Caixa.

Além de entender os proble-
mas do plano de saúde, os asso-
ciados puderam tirar dúvidas com 
os palestrantes. “Gostei de conhe-

cer a história do Saúde Caixa, é 
bom para a gente ter noção do que 
está acontecendo”, comentou Eli-
zabete Sato, uma das espectado-
ras. Para Marina Inagaki, o encon-
tro também foi produtivo: “gostei 
muito, me ajudou a entender os 
problemas”.

Próximos encontros - acom-
panhe nossos meios de comunica-
ção e confira datas dos próximos 
encontros.

No dia 26 acontece reunião na 
sede da APCEF/SP, sobre o Saú-
de Caixa, com representantes da 
Gipes/SP.

Trabalhadores participaram de reunião na sede da APCEF, na capital, dia 19

A APCEF/SP convida todos os 
empregados da Caixa - da ativa, 
aposentados e pensionistas - para 
participar de encontros sobre a 
Funcef que tem o objetivo de de-
bater a situação do fundo de pen-
são, principalmente o equaciona-
mento e o contencioso. 

Confira a agenda de encontros 
e participe:

 
Capital

Dia 9 de agosto, quarta-feira, 
os empregados da Caixa reúnem-
-se na sede da APCEF, centro da 
capital. São duas turmas: 14 horas 
e 18h30. Inscrições até 7 de agos-
to pelo (11) 3017-8339 ou con-
vites@apcefsp.org.br. No dia do 
evento, traga 1 quilo de alimento 
não perecível que será doado para 
entidades carentes.

Interior
No Sindicato dos Bancários 

de Catanduva, Rua Pernambuco, 
156, Centro, o encontro será dia 
23 de agosto, quarta-feira, às 19 
horas.

Em 24 de agosto, quinta-fei-
ra, tem reunião na agência 19 de 
Março, São José do Rio Preto, às 
9h30. 

No Auditório da SR São José 
do Rio Preto, o encontro também 
está agendado para 24 de agosto, 
quinta-feira, às 11 horas, 15h30 e 
18 horas.

Na sexta-feira, 25 de agosto, 
o encontro acontece às 9h30 na 
agência São José do Rio Preto 
e às 19 horas, no Sindicato dos 
Bancários de São José do Rio 
Preto, Rua Coronel Spínola de 
Castro, 3.065, Centro.

Agosto

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

14h e 18h30.
9

Reunião sobre Saúde 
Caixa: conversa sobre 

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

26

Encontro em Defesa da 
Funcef: 19h, no SEEB 

Catanduva.
23

Encontro em Defesa da 
Funcef: 9h30, na ag. 19 de 

Março, em São José do Rio Preto.
24

Encontro em Defesa da 
Funcef: 11h, 15h30 e 18h, 

na SR São José do Rio Preto.
24

Encontro em Defesa da 
Funcef: 9h30, na ag. São 

José do Rio Preto.
25

Encontro em Defesa da 
Funcef: 19h, no SEEB São 

José do Rio Preto.

Extreme Trail Run, em 
Avaré.27

Participe de workshop 
de redes sociais em 
agosto, na sede

Aposentados

25

Faz parte da programação de 
agosto para os aposentados um 
workshop de mídias sociais e 
apresentação do projeto Nosso 
Valor, da Fenae.

O encontro será no dia 4, sex-
ta-feira, na sede da APCEF, centro 
da capital, a partir das 13h30. 

Inscrições até 28 de julho pelo 
(11) 3017-8339 ou convites@ap-
cefsp.org.br. A entrada será 1 qui-
lo de alimento não perecível.

Em 2015, a APCEF/SP realizou reuniões em todo o estado para discutir os problemas da 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

Está aberta a votação popular 
do Talentos Fenae/APCEF 2017. 

Os votos recebidos pelo site e 
pelo Facebook serão somados às 
notas atribuídas pelo júri técnico.

Acesse o site www.fenae.org.
br/talentos e vote.

Participe da votação 
popular do Talentos. 
Cada voto conta

Fenae
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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., na Enseada, Guarujá, 86 m2, 350 m da 
praia, próx. a comércio, 3 dorms., sala 2 ambs., 2 
wc, cozinha, lavand., 1 vaga. Aceita carro, financ. 
e FGTS. R$ 250 mil. Airton, (11) 9 4766-7882 / 
musin@terra.com.br
• Vd. flat, Alameda Campinas, na capital, próx. 
metrô Trianon Masp, Av. Paulista, Edif. Gazeta, 
Fac. Cásper Líbero, 30 m2, mobiliado c/ coz., equi-
pada, tv a cabo, internet, limpeza diária, 1 vaga. 
R$ 320 mil. Aceita carta de crédito/ financ. Vi-
dimar, (11) 99449-6711 / vidimar.s@globo.com. 
• Vd. kit, República, capital, Av. Ipiranga, 40 m2, 
200 m do metrô, Santa Ifigênia, 25 de Março, 
reformado. Cond. R$ 280. Troca por casa na Vila 
Silvia, Vila Cisper, Jd. Danfer. R$ 260 mil. Sandra, 
(11) 95966-6359 / Cecília, (11) 98251-2764   
• Vd., Vila Tupi, Praia Grande, 3 quadras da praia, 
50 m2, mobiliado, 1 dorm. R$ 150 mil. Augusto, 
(11) 97990-0578. 
• Vd., Vila Vera, capital, Rua Descampado, cond. 
Gardens Living Club, 2 dorms. (1 suíte), 2 wc c/ 
box e armários, á. s., sacada com fechamento. R$ 
430 mil. Armando, (11) 99804-7590 (WhatsApp). 
• Vd., Santo André, próx. ao terminal Vila Lu-
zita, 67 m2, 3 dorms., sala 2 ambs., despensa,  
lavand., 1 vaga. Aceita carro, financ. e FGTS. R$ 

250 mil. Airton, (11) 94766-7882 / musin@
terra.com.br.

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. 

Terrenos
• Em Bragança Paulista, 5 km do Bragança 
Garden Shopping, 600 m2, loteamento fechado, 
plano. R$ 150 mil. Marcia, (11) 99964-6353 /
caramaschi12000@yahoo.com.br. 
• Em Paranapanema, Cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, próx. à represa Jurumirim, 450 m2, 
clube de lazer, portaria, restaurante. Quitado. R$ 
10 mil. Eiko, (11)2946-7891/97509-7988.

Veículos
• Cruze 1.8 LTZ, 2013, 84.300 km, automático, 
preto, top de linha, botão de partida, airbag, 
alarme, ar cond. digital, direção elétrica, bancos 
em couro com reg., comp. de bordo, controle de 
velocidade e tração, encostos de cabeça traseiro, 
freio ABS, IPVA pago. Rosalina, (11) 98012-1820. 

Permutas
• Sérgio Rogério Américo, ag. Juscelino Kubits-

chek, deseja permuta ou triangulação como 
técnico bancário para SR Santana. Contato: (11) 
96084-2424. 

Diversos
• Estante, mogno, com gavetas, 2,26 x 55 cm de 
profundidade. Silvana / Luciano (11) 99959-2319. 
• Duas bancadas, para computador, com gave-
teiro, em madeira nobre, 2.05 cm de compr., 90 
cm de altura, 53 cm de profundidade. Silvana/ 
Luciano (11) 99959-2319. 
• Terreno, Cemitério Parque dos Girassóis, sem 
construção. R$ 6 mil. Geny, (11) 5641-7257 / 
96283-8141

Casa em Maresias 
Aluga, para temporada e fins de semana, 
p/ 8 pesooas, 2 dorms., sala ampla, cozinha 
americana, piscina, churrasqueira. Fins de 
semana, R$ 200 (diária). Feriados prolon-
gados, 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!

Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil em 1999, 
estava discutindo abertamente a possibilidade de privatização 
da Caixa, Banco do Brasil e Petrobras. Esse era um sonho 
antigo de FHC e seus companheiros que retornou à pauta 
do governo com Michel Temer. A APCEF/SP, como hoje, 

posicionou-se contra esse plano lembrando o grande prejuízo 
que essa privatização seria para todos os brasileiros.

“não à privatização"
fevereiro de 1999

Naquele ano, a Caixa assinou o aditivo à Convenção Coletiva de 
Trabalho que instituía o programa de combate ao assédio moral 
nas instituições financeiras. A conquista dos bancários veio após 

muita luta. O assédio é um dos problemas de maior gravidade que 
afetam a vida dos trabalhadores.

"combate ao assédio moral: 
uma conquista histórica 

dos bancários"
fevereiro de 2011

A temporada de arraiás continua nos espaços da APCEF/SP e, por 
isso, nosso #TBT relembra a festa julina da Colônia de Suarão em 

2007, que reuniu associados e dependentes em uma noite marcada 
por diversão, música e comidinhas típicas. Vale lembrar que, no 

último sábado, dia 22, a Colônia promoveu a festa típica deste ano.

Imagens

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

Segunda etapa das seletivas para jogos regionais
Disputas aconteceram no clube, em 22 e 23 de julho


