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O jornal do empregado da Caixa

Reunidos na 19ª Conferência 
Nacional, 696 bancários repre-
sentando trabalhadores de todo o 
país, definiram, no domingo (30), 
planos de lutas em defesa dos em-
pregos, dos bancos públicos e para 
se opor à retirada de direitos im-
posta pelas reformas trabalhista e 
da Previdência do governo Temer.

Esses temas estiveram no cen-
tro dos debates nos três dias da 
Conferência, entre 28 e 30 de ju-
lho, em São Paulo, assim como a 
defesa dos bancos públicos e dos 
empregos bancários frente às no-
vas tecnologias. 

“As reformas deste governo 
retiram direitos dos trabalhado-
res e enfraquecem nosso país, só 
atendem aos interesses dos gran-
des empresários e dos banquei-
ros”, alertou o diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra.

Um documento com a posição 
dos trabalhadores será entregue à 
federação dos bancos (Fenaban), 
em 8 de agosto, explicando, ponto 
por ponto, a oposição dos bancá-
rios à reforma trabalhista (veja ao 
lado os principais pontos).

Acordo de dois anos - A 
Campanha Nacional Unificada 
2016 garantiu aos bancários, após 

31 dias de greve, um acordo com 
validade de dois anos para tra-
balhadores de bancos públicos e 
privados de todo o país.

Os bancários têm direitos ga-
rantidos na CCT até 31 de agosto 
de 2018. Em um ano em que a 
perspectiva de reajuste é muito 
ruim, os bancários têm garantida, 
a partir de 1º de setembro, re-
posição da inflação mais 1% de 
aumento real para salários e ver-
bas, inclusive a Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR).

Itens específicos - a pauta 
de reivindicações específicas dos 
empregados da Caixa foi definida 
no 33º Congresso Nacional (Co-
necef), no início de julho.

Dentre as resoluções aprova-
das estão a realização de campa-
nha nacional em defesa da Caixa 
100% pública, não às reformas 
trabalhista e da Previdência, Fora 
Temer e Diretas Já.

A revista Fenae Agora sobre 
o Conecef começou a ser distri-
buída e a versão on-line está dis-
ponível no site www.fenae.org.br.

O 33º Conecef priorizou o 
debate que direciona para organi-
zação da resistência e luta dos tra-
balhadores em defesa da Caixa e 
na manutenção dos seus direitos.
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Expediente

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

Agência Carapicuíba troca pontos do 
Mundo Caixa por viagem a Campos
Entre em contato com a APCEF e transforme os pontos de sua unidade em passeios incríveis

Clube

Leve 10 convidados  
ao clube, de graça,  
até setembro

APCEF Indica

Aprecie a Magia do 
Cinema com a Orquestra 
Villa Lobos

Esta semana, a APCEF indica 
o espetáculo “A Magia do Cine-
ma: com a Orquestra do Conser-
vatório Villa Lobos", no Teatro 
UMC, na Vila Leopoldina, na 
capital.

O espetáculo é composto por 
uma coletânea de trilhas sonoras 
de filmes apreciados pelas crian-
ças e adolescentes e por toda a 
família. 

Associados da APCEF/SP têm 
desconto no site Bilheteria.com.
Informações, (11) 3017-8332 ou 
convenios@apcefsp.org.br.

Esportes

Torneio Preparatório de Xadrez 
começa em agosto. Inscreva-se!

Colônias

Já fez sua inscrição 
para corrida em Avaré?

Aproveite os superdescontos 
na inscrição e no pacote de hos-
pedagem na Colônia da APCEF e 
participe da 2ª Extreme Trail Run 
em Avaré no dia 27 de agosto, do-
mingo. 

Haverá estrutura exclusiva 
para os associados no local da 
corrida, com monitoria para as 
crianças. Inscrições até dia 15.

Em setembro, dias 23 e 24, 
acontecem os Jogos dos Aposen-
tados no clube, organizados pela 
APCEF/SP e pela Apea/SP.

Podem participar associados à 
APCEF/SP ou à Apea/SP e depen-
dentes (mãe, pai, sogro ou sogra).

Jogos dos Aposentados 
acontecem em setembro

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

WhatsApp (11) 96334-1276  

A APCEF/SP disponibiliza 10 
convites por mês, até setembro, 
para que o associado titular possa 
levar convidados, gratuitamente, 
ao clube.

Os convites podem ser soli-
citados pelo  (11) 3017-8300 ou  
promocoes@apcefsp.org.br.

Termina dia 10 as inscrições 
para o Torneio Preparatório de 
Xadrez 2017 da APCEF/SP.

O torneio será realizado no 
clube da APCEF/SP em 12 e 26 

de agosto, 16 e 30 de setembro e 
14 e 28 de outubro. O sistema será 
“todos contra todos” com tempo 
de partida de 75 minutos. Além 
das partidas disputadas no clube, 

os enxadristas poderão par-
ticipar via online através de 
cadastro na página https://
chesstempo.com/.

O objetivo do torneio 
é preparar e escolher as 
equipes da APCEF/SP que 
participarão do Torneio In-
terclubes de Xadrez 2018, 
organizado pela Federação 
Paulista de Xadrez.

Aproveite os descontos e visi-
te as Colônias em agosto. Avaré 
tem 30% de desconto nas diárias. 
Quem se hospedar em Campos 
do Jordão de segunda a sexta-
-feira terá 10%. Ubatuba oferece 
opção de pagamento por casa ou 
pessoa. Suarão e Salto Grande fe-
cham para manutenção este mês.

Aproveite os descontos 
do mês de agosto

Em conversas entre a gerência 
da agência Carapicuíba e dirigen-
tes da APCEF/SP surgiu a ideia de 
transformar os pontos do Mundo 
Caixa, conquistados em uma cam-
panha interna do banco, em uma 
incrível viagem de confraterniza-
ção para a Colônia de Campos do 
Jordão.

No primeiro fim de semana 
de agosto, os empregados e seus 
familiares ficarão hospedados na 
Colônia da APCEF/SP em Cam-
pos do Jordão e farão passeios 
pela cidade em um roteiro prepa-
rado pela Associação. 

“Sou associada desde que en-
trei na Caixa e ainda não conheço 
as Colônias. Estou ansiosa para 
esta excursão, pela confraterniza-
ção com meus colegas da agên-
cia”, disse Míriam Oliveira.

Para Fabiana Dias, será uma 
boa oportunidade de se associar. 
“Acho que será bom porque to-
dos da agência poderão participar. 

Vou conhecer um espaço da AP-
CEF/SP e me associar!”, contou.

A gerente geral da unidade, 
Gisele Paschoal, comentou que 
sempre vai às Colônias da AP-
CEF/SP. “Minhas filhas diverti-
ram-se muito em férias nas Colô-
nias, sempre foi muito bom. Por 
isso que levar os empregados da 
agência para esse espaço é tão 
importante para todos nós”, disse.

Troque também seus pontos 
- A partir de agora, todas as uni-
dades têm a opção de transformar 
os pontos conquistados no Mundo 
Caixa em hospedagens em Colô-
nias da APCEF/SP. 

Entre em contato pelo telefone 
(11) 3017-8382 ou superv.relacio-
namento@apcefsp.org.br e trans-
forme os pontos de sua unidade 
em uma grande experiência. 

O diretor-presidente da APCEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra, em visita à agência Carapicuíba para 
anunciar, oficialmente, a primeira troca de pontos do Mundo Caixa por hospedagem em Colônia

Reservas para o Natal 
serão abertas dia 3

Comemore o Dia dos 
Pais com a APCEF/SP

Passe dias agradáveis nas Co-
lônias da APCEF ao lado de quem 
você ama: de 7 a 13 de agosto, 
pai associado titular (acompanha-
do dos filhos) não paga diária em 
Avaré, Campos do Jordão e Uba-
tuba. Ligue e faça sua reserva.

Anote na sua agenda: dia 3, 
quinta-feira, serão abertas as re-
servas para o pacote de Natal (de 
22 a 25 de dezembro), em todas 
as Colônias da APCEF. 

Ligue a partir das 7 horas no 
espaço de sua preferência e faça 
a reserva.



Funcef: reunião na Cedes, 
10h e 13h.11

Usuários tiram dúvidas sobre Saúde 
Caixa em reunião na APCEF

AGENDA

Funcef

APCEF realiza debates sobre a 
Funcef em todo o estado. Participe

Empregados da Caixa reu-
niram-se na sede da APCEF/SP 
nesta quarta-feira (26) para tirar 
dúvidas sobre a utilização e a fun-
cionalidade do Saúde Caixa. 

O encontro contou com a par-
ticipação da diretora da APCEF/
SP e membro eleita do Conselho 
de Usuários do plano de Saúde, 
Ivanilde de Miranda; do integrante 
do GT Saúde, Caixa Plínio Pavão; 
e dos representantes da Gipes/SP 
Mauro Moraes de Seixas, Daniela 
Alfieri e Alex do Nascimento.

Depois de uma breve apresen-
tação sobre o plano de saúde, os 
participantes puderam tirar dúvi-
das. Confira alguns dos principais 
questionamentos:

- Carteirinha virtual: os par-
ticipantes lembraram que há di-
ficuldades, principalmente pelos 
aposentados, em utilizar somente 
a carteirinha virtual, disponível 
no aplicativo para celular. “Se a 
Caixa está descumprindo a obri-
gatoriedade de disponibilizar a 
carteirinha física, isso precisa ser 
resolvido o mais rápido possível”, 
salientou o representante da Gi-

pes/SP. Ele lembrou que a cartei-
rinha pode ser salva no celular, de 
forma que não é necessário estar 
on-line para acessá-la.

- Reembolso odontológico: 
outro assunto que gera muita 
dúvida é o atraso do reembolso 
odontológico. “Normativamente, 
temos 30 dias para fazer o reem-
bolso. Mas esse serviço está em 
atraso por diversos problemas. Há 
um trabalho de contingência para 
resolver essa morosidade e espe-
ramos, até a primeira quinzena de 
agosto, regularizar os pagamen-
tos”, enfatizou Daniela Alfieri. 
Ela lembrou, ainda, que como o 
tratamento do reembolso mudou 

de departamento, podem existir 
casos pendentes e orientou pro-
curar a Gipes se caso não tenha 
tido a solução adequada.

Também foram informados te-
lefones importantes. Anote:

• Auditoria Médica (24 horas) 
0800 9400695 / cis@brasilmed.
com.br

• Portal do Empregado (Au-
toSC) 0800 721-2222 opção 2 – 
1 – 1

• Gipes Atendimento a be-
neficiários (11) 3505-8000 / gi-
pessp01@caixa.gov.br

Informações sobre o plano 
também podem ser obtidas no en-
dereço https://autosc.caixa.gov.br.

Encontro aconteceu dia 26 e contou com a participação de representantes da Gipes/SP

Durante todo o mês de agos-
to, a APCEF/SP realiza encontros 
para debater os principais proble-
mas do fundo de pensão dos em-
pregados da Caixa: o contencioso 
e o equacionamento.

Confira, na agenda ao lado e 
em nosso site, as datas e os locais 
dos encontros e participe!

Contencioso - a Fenae, em 
parceria com a Contraf/CUT e as 
APCEFs, lançou, em 27 de julho, 
o Relatório do Contencioso, pu-
blicação que apresenta os princi-
pais dados daquele que é o maior 
fator de déficit da Funcef. 

A primeira edição da publica-
ção, concluída enquanto a Fun-
dação não publica o balanço de 
2016, será disponibilizada exclu-
sivamente em meio digital (veja 
em nosso site). 

O relatório apresenta um pa-
norama do passivo trabalhista da 

Caixa e do impacto causado nos 
planos de benefícios, além de um 
registro do histórico de debates 
sobre o tema. 

O contencioso representa um 
prejuízo de R$ 2,4 bilhões, a ser 
pago pelos participantes por meio 
das contribuições extraordinárias 
do equacionamento. O maior im-
pacto do contencioso dá-se no 
REG/Replan. O passivo gerado 
pela Caixa representa 25% do dé-
ficit a equacionar referente a 2015 
na modalidade Saldada. No Não 
Saldado, 42% da conta dividida 
com os participantes derivam do 
contencioso.

Agosto

Workshop de mídias 
sociais: na sede, às 13h30.4
Funcef: reunião na capital, 
às 14h e 18h30.

Funcef: reunião na ag. Pres. 
Kennedy, Diadema, 16h30.

Funcef: reunião na ag. 
Demarchi, São Bernardo, 9h.

Funcef: reunião na Giret 
ABC, São Bernardo, 11h.

Funcef: reunião na ag. São 
Bernardo do Campo, 16h30.

Funcef: reunião na Gihab / 
Gigov, Santo André, 13h30.

Funcef: reunião no Grand 
Plaza Shopping, Santo 

André, 16h30.

Funcef: reunião na ag. 
Guaratinguetá, 9h30.

Funcef: reunião na ag. São 
Caetano do Sul, 16h30.

Funcef: reunião na ag. 
Taubaté, 9h30.

Funcef: reunião na SR Vale 
do Paraíba, 14h.

Funcef: reunião na ag. 
Cubatão, 10h.

Funcef: reunião na SR 
Baixada Santista, Gihab, 

Gigov e Giret, 14h.

Funcef: reunião na ag. 
Santos, 16h30.

Funcef: reunião no SEEB 
Catanduva, 19h.

Funcef: reunião na ag. 19 
de Março, 9h30.

Funcef: reunião na SR São 
José do Rio Preto, 11h, 

15h30 e 18h.

Funcef: reunião na ag. São 
José do Rio Preto, 9h30.

Funcef: reunião no SEEB 
São José do Rio Preto, 19h.

Extreme Trail Run: corrida 
rústica em Avaré.
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27Rede do Conhecimento 

oferece novo curso de 
marketing

Fenae

A Rede do Conhecimento aca-
ba de lançar o curso Fundamentos 
de Marketing. Acesse www.fenae.
org.br/rededoconhecimento.

A APCEF/SP convida todos 
para participarem de encontro, em 
10 de agosto, quinta-feira, sobre 
o Programa de Desligamento Vo-
luntário Extraordinário (PDVE), 
reaberto pela Caixa em julho. 

O encontro acontece na sede 
da capital, Rua 24 de Maio, 208, 
10º andar, próximo à estação Re-
pública do metrô, no centro da 
capital, às 18 horas. 

Para participar é necessário 
inscrever-se pelo (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br até 4 
de agosto.

Dia 10 de agosto tem 
encontro sobre PDVE 
na capital

PDVE

Reservas: abertura para 
Natal, em todas as Colônias.3

Reservas: abertura para 
Ano Novo, em todas as 

Colônias.
24
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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., Vila Tupi, Praia Grande, 3 quadras da praia, 
50 m2, mobiliado, 1 dorm. R$ 150 mil. Augusto, 
(11) 97990-0578. 
• Vd., Santos, vista da orla, 200 m2, 3 dorms (1 
suíte), sala 4 ambs., 2 wc, dep. de emp., reforma-
do, armários, 1 vaga demarcada. Doc. ok. Direto 
com o proprietário. Eliste, (13) 98126-4838. 
• Vd., kit, República, capital, Av. Ipiranga, 40 
m2, 200 m do metrô, Santa Ifigênia, 25 de 
Março, reformado. Cond. R$ 280. Aceita troca 
por casa na Vila Silvia, Vila Cisper, Jd. Danfer. 
R$ 260 mil. Sandra, (11) 95966-6359 / Cecília, 
(11) 98251-2764.   
• 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). 

Casa
• Vd., próx. Cohab 1, térrea, 10 x 29 m, 3 dor-
ms., copa, 3 wc, 2 lavanderias, porão, quintal. 
Aceita financiamento. Ronaldo, (11) 2651-6919 / 
97069-4615. 

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. ao metrô, 
3 dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., coz. c/ armários, 
quintal c/ churrasq., 2 vagas. Aceita financiamen-
to. 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 Paranapamema, cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube náu-

tico, restaurantes, piscinas, quadras poliesporti-
vas, segurança e portarias. Doc. em ordem. R$ 
21 mil. Estuda proposta. Margarida, (11) 99464-
9903/ (19) 3835-7525.
 
Veículos
• Citroen C3 Picasso Exclusive, automático, tipo 
mini van, 54 mil km, 2013, revisado, pneus 
Michelin, suspensão e freios novos, mecânica 
100% em ordem. R$ 3.500. Sérgio, (11) 3023-
1495/99938-1423 (Vivo). 

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 da luta dos empregados da Caixa. Acompanhe!

Com a greve ocorrida em setembro daquele ano, a direção da 
Caixa demitiu, em retaliação, 110 empregados que participaram 

da mobilização. A atitude injusta gerou grande comoção não 
apenas entre os trabalhadores do banco e seus representantes 
como APCEF/SP, mas também por parte de diversas entidades 

e movimentos sociais de todo o país.

“mobilização pela 
reintegração dos 

companheiros"
outubro de 1991

#tbt é para relembrar momentos importantes da história da APCEF/SP! 
A lembrança desta semana é da quinta edição do Festival  

de Cultura Japonesa, realizado pela Associação no clube da capital, 
em 2012. O evento foi beneficente e em prol da Associação  

Pró-Excepcionais Kodomo-No-Sono, que abriga portadores de 
necessidades especiais. Ao longo do evento, os associados 

conheceram um pouco da cultura oriental, com apresentações de 
Taikô (foto), Rádio Taissô, Undokai, judô e comidas típicas.

Imagens

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

Excursão para Ubatuba, com visita à Flip
Duas turmas: de 27 a 30 de julho e de 28 a 30 de julho, com hospedagem e  festa julina na Colônia da APCEF


