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O jornal do empregado da Caixa

Mais uma agência da Caixa será fechada, 
agora em Guarulhos

A APCEF/SP está acompa-
nhando o processo de reestrutu-
ração e fechamento de unidades 
da Caixa no estado de São Paulo.

No fim de agosto, os empre-
gados da agência Vila Clemen-
tino, zona sul da capital, foram 
comunicados do fechamento da 
unidade. Agora, os empregados 
da agência Cocaia, em Guaru-
lhos, também receberam a notícia 
do fechamento. A data prevista é 
6 de outubro. 

A Superintendência compro-
meteu-se a manter as funções dos 
trabalhadores, que serão realoca-
dos em unidades em que empre-
gados aderiram ao Programa de 
Desligamento Voluntário Extraor-
dinário (PDVE).

Para os clientes, o prejuízo é 
grande, pois não há agências da 
Caixa nas proximidades. Além 
disso, a imagem do banco pú-
blico fica desgastada perante a 
população, que volta a se sentir 
marginalizada. 

"Os clientes estão preocupados 
com suas contas e com o serviço 
prestado pelo banco", contou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

Menos serviços - Desde julho, 
a reestruturação da Caixa também 
reduz o número de empregados 
em áreas-meio: Gifug (gerências 
de Fundo de Garantia), Gigov 
(gerências que cuidam dos pro-
gramas sociais), Cehabs e Girets 

(gerências de retaguarda), o que 
alarma ainda mais os empregados 
e a população em relação ao des-
monte do banco público.

Mais lucro - No mesmo se-
mestre em que a Caixa divulga 
lucro líquido de R$ 4,1 bilhões, 
o que representa alta de 69,2% 
em relação ao mesmo período de 
2016, a empresa promove enxu-
gamento, precariza os serviços e 
as condições de trabalho.

Denúncias - Caso os com-
promissos da Caixa com os em-
pregados não sejam cumpridos, 
denuncie. Entre em contato pelo 
sindical@apcefsp.org.br ou (11) 
3017-8315.

O desemprego no setor ban-
cário atinge números alarman-
tes. Apenas entre janeiro e agos-
to de 2017, os bancos fecharam 
14.460 postos de trabalho em 
todo o Brasil. Desse total, a 
Caixa cortou 6.845 vagas - que 
representa cerca de 47% do to-
tal - enquanto Banco do Brasil, 
Bradesco, Itaú e Santander fo-
ram responsáveis pela extinção 
de 7.347 empregos.

Os dados são da Pesquisa de 
Emprego Bancário (PEB), di-
vulgada pela Contraf/CUT, que 
faz o estudo em parceria com o 
Dieese com base nos números 
do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), 
órgão do Ministério do Trabalho.  

A série de audiências públicas 
para debater com a população e 
os parlamentares os riscos do des-
monte dos bancos públicos para 
os municípios começou no último 
dia 21. Embu das Artes sediou a 
primeira audiência. 

Representantes dos bancá-
rios e da população debateram 
a importância dessas instituições 
financeiras para o fomento econô-
mico da cidade também conheci-
da como polo cultural e artesanal 
da região. O movimento sindical 
cobrou ainda apoio dos parlamen-
tares contra mais esse ataque pro-
posto pelo governo Temer.

A audiência faz parte da mo-
bilização contra o desmonte do 
patrimônio público. O Banco do 
Brasil, por exemplo, já eliminou 
10 mil postos de trabalho e fe-
chou 400 agências. A Caixa, por 

sua vez, cortou quase 7 mil vagas 
de emprego este ano e há uma sé-
rie de agência com o fechamen-
to programado para os próximos 
dias (veja abaixo).

Todos esses ataques contri-
buem para o desmantelamento do 
papel social dessas empresas, uma 
vez que o Banco do Brasil é o 
grande responsável pelos investi-
mentos na agricultura e, a Caixa, 
na habitação. Confira, na página 3 
e em nosso site, a série de maté-
rias sobre o Desmonte da Caixa.

“É essencial a participação dos 
trabalhadores nas audiências pú-
blicas. Nós, empregados da Cai-
xa, conhecemos a empresa como 
ninguém e sabemos da sua im-
portância para o desenvolvimento 
do país”, convocou o diretor-pre-
sidente da APCEF/SP, Kardec de 
Jesus Bezerra.

Confira a agenda e participe 
dos debates. O próximo encontro 

será dia 28, quinta-feira, em Ca-
rapicuíba, às 19 horas.

CARAPICUÍBA
28 de setembro, quinta-feira,  
19 horas, na Câmara Municipal - 
Avenida Mirian, 92, Centro

SANTO ANDRÉ
29 de setembro, sexta-feira, 
19 horas, na Câmara Municipal -  
Praça IV Centenário, 2, Centro

BARUERI
6 de outubro, sexta-feira, 19 horas, 
na Câmara Municipal - Alameda 
Wagih Salles Nemer, 200, Centro

SÃO PAULO
18 de outubro, quarta-feira,  
19 horas, na Câmara Municipal - 
Viaduto Jacareí, 100, Bela Vista

TODOS ESTÃO CONVIDADOS!



Diretor-presidente: Kardec de Jesus Bezerra. 
Diretora de Imprensa: Claudia Fumiko Tome. 
Jornalistas (textos e revisão): Luana Arrais (Mtb 
007108-4), Raíssa Torres (Mtb 74.111), Raquel 
Benini (Mtb 39.593) e Tania Volpato (Mtb 24.688). 
Diagramação: Marcelo Luiz. Impressão: TM 
Grafic. Tiragem: 9 mil exemplares. Sede: Rua 24 de 
Maio, 208, 10º andar, República, capital.

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

Sábado tem seletiva estadual do 
Talentos Fenae em São Paulo
Prestigie os artistas da Caixa em apresentações no Café dos Bancários. Entrada gratuita

APCEF Indica

Mostra de cinema  
Paixão de Memória,  
no Caixa Belas Artes

Entre os dias 5 e 18 de outu-
bro, o Caixa Belas Artes exibe a 
mostra de cinema Paixão de Me-
mória, produzida pelo Instituto 
Vladimir Herzog. Serão exibidos 
12 filmes de Patricio Guzmán, re-
conhecido como um dos maiores 
documentaristas de todo o mundo. 

Confira em http://paixaodeme-
moria.org.br/programacao/lista/

A Caixa Belas Artes fica na 
Rua da Consolação, 2.423, em 
São Paulo.

Vantagens

Solicite seu bônus 
para desconto em 
hospedagens

Se você é associado da AP-
CEF/SP há mais de 11 anos, seu 
bônus corresponde a 20% do va-
lor das 12 últimas contribuições e 
pode ser utilizado como desconto 
em hospedagens nas Colônias. 

Associados com até 10 anos 
de contribuição garantem bônus 
correspondente a 15% do valor 
das 12 últimas mensalidades.

Solicite pelo (11) 3017-8300 
ou faleconosco@apcefsp.org.br. 
Aproveite mais essa vantagem!

Os participantes do Talentos 
Fenae 2017 merecem uma gran-
de torcida nas seletivas estaduais 
do concurso.

A seletiva de São Paulo - ca-
tegoria Música - acontece na ca-
pital paulista em 30 de setembro, 
sábado, às 18 horas, no Café dos 
Bancários (Rua São Bento, 413).
Serão sete apresentações e, no fi-
nal, show da banda Pop Soul.

Para participar, inscreva-se: 
convites@apcefsp.org.br ou (11) 
3017-8355. Entrada gratuita. A 
baladinha vai até 22 horas. Seletiva Estadual do Talentos Fenae em 2016, categoria Música, no clube da APCEF/SP

Feriado de outubro: Colônias do 
litoral e interior ainda têm vagas 

As Colônias da APCEF/SP são 
as melhores opções para os asso-
ciados descansarem e passearem 

Colônias

nos próximos feriados sem gastar 
muito e, ainda, recebendo atendi-
mento exclusivo.

O melhor de tudo é que 
ainda há vagas para o feria-
dão de 12 de outubro (paco-
te de 11 a 15 de outubro).

Ligue, confira a disponi-
bilidade e faça sua reserva. 
Ubatuba, por exemplo, esta-
va com poucas casas dispo-
níveis no dia do fechamento 
desta edição.

Roteiro do próximo 
passeio inclui castelos e 
muita história. Não perca!

A APCEF/SP leva você para 
conhecer a belíssima cidade de 
Petrópolis (RJ), sua história, as 
construções e castelos. A próxima 
excursão preparada com muito ca-
rinho pela entidade acontece entre 
22 e 28 de outubro.

O pacote inclui hospedagem 
com café da manhã, transporte ro-
doviário, passeios em Petrópolis e 
traslado até Itaipava, chá da prin-
cesa, passeio pelo Museu Imperial 
e Fábrica da Cervejaria Bohemia.

Inscrições até 11 de outubro 
pelo (11) 3017-8339, (11) 97612-
3900 (WhatsApp) ou convites@
apcefsp.org.br. Saiba mais no site.

Encontro da Diversidade terá palestra da Monja Coen
Promover o debate sobre a im-

portância do respeito ao próximo 
e à diversidade de modo a criar 
uma vivência acolhedora entre to-
dos: esta é a proposta do Encontro 
da Diversidade, que acontece em 
28 de outubro, sábado, no clube 
da capital, das 9 às 18 horas.

Ao longo de todo o dia, acon-
tecem palestras e debates com 
nomes importantes como a Mon-

ja Coen, os professores Ideraldo 
Luiz Beltrame e Evânia Maria, 
além de momentos de reflexão e 
relaxamento.

Haverá, também, exposição e 
venda de literatura, comida vega-
na e alimentos orgânicos.

Inscreva-se, até 20 de outubro, 
pelo (11) 3017-8339 ou convites@
apcefsp.org.br. A entrada será 1 
quilo de alimento não perecível.

Excursão

Dia 3 serão abertas 
reservas nas Colônias

Piscina de Bauru está 
fechada para reparo

Atenção associados da região 
de Bauru: a piscina da Subsede 
está interditada por conta de um 
vazamento em sua estrutura. 

A diretoria da APCEF/SP está 
analisando a melhor forma de 
resolver o problema, no entanto, 
não há prazo para conclusão da 
obra.

Informações, (14) 3234-6166.

Na próxima terça-feira, dia 3, 
às 7 horas, serão abertas reservas 
na Colônia de Avaré para todo o 
mês de janeiro.

No mesmo dia, iniciam tam-
bém as reservas para o primeiro 
período de janeiro (do dia 2 ao dia 
7) nas Colônias do litoral, Suarão 
e Ubatuba.

É só ligar e garantir sua vaga. 

Piscina aquecida da Colônia de Campos do Jordão

Cervejaria Bohemia, um dos passeios 
programados durante a excursão para Petrópolis



Onde o governo quer chegar com o 
processo de desmonte do banco

Nas últimas semanas, a AP-
CEF/SP publicou uma série de 
reportagens sobre o Desmonte 
da Caixa, inspirados pelo texto 
de Herbert de Souza, o Betinho - 
"Como matar uma estatal" -, que 
descreve os passos para a priva-
tização de uma empresa pública.

O desejo de privatizar a Caixa 
é antigo e foi sempre acompanha-
do da privatização de outras em-
presas estatais. A década de 1990, 
do governo FHC, foi particular-
mente grave neste campo. Foi o 
período que mais registrou priva-
tizações de grandes empresas no 
país, como a Vale do Rio Doce 
- uma das maiores do mundo no 

segmento de minérios - e tantos 
bancos públicos.

A Caixa escapou por pouco, 
assim como a Petrobras. Mas o 
plano nunca foi completamente 
esquecido até que, recentemente, 
com Michel Temer na presidên-
cia, voltou com força total. 

Como uma privatização tra-
dicional geraria grande comoção 
entre a população, ainda mais 
no caso de um banco que é res-
ponsável por colocar em prática 
os principais programas sociais 
existentes, a estratégia atual é o 
desmonte e a venda em fatias. 

Para isso, ocorrem ataques em 
várias frentes: condições de traba-
lho, metas, adoecimento, terceiri-
zação, verticalização e direitos. Os 
empregados mais antigos frequen-
temente lembram o que ocorreu 
com o Banespa e o Banerj. 

Além do cansaço e clima de 
medo entre os trabalhadores do 
banco, a população também é 
afetada pelos ataques. No entan-
to, muitas vezes, a culpa por tudo 
isso acaba sendo jogada em cima 

dos próprios empregados. Não 
é raro que sejam tratados com 
agressividade no atendimento à 
população. Assim, cresce no povo 
o sentimento de que não há mal 
em vender um banco que não con-
segue atender suas necessidades. 

E, enquanto o desmonte ocor-
re, o cerco está se fechando. Só 
este ano já foram anunciadas as 
privatizações da Eletrobras, Casa 
da Moeda e o leilão de concessão 
da Lotex (raspadinhas da Caixa). 
As propostas fazem parte do Pro-
grama de Parcerias de Investi-
mentos (PPI) que, ao todo, prevê 
a privatização de 4 empresas, 16 
terminais portuários, 16 conces-
sões de energia, 18 aeroportos, 2 
rodovias e 1 PPP (Parceria Públi-
co-Privada) de Telecom. As áreas 
de seguros e cartões da Caixa tam-
bém estão na mira do PPI.

É por isso que a mobilização 
dos empregados e a conscientiza-
ção da população é mais impor-
tante que nunca. Esta é a única 
forma de barrar o desmonte e a 
privatização da Caixa. 

Só a mobilização e a conscientização de empregados e da população podem frear o desmonte

Encontros em 
defesa da Funcef

Setembro

Outubro

Abertura de reservas para 
janeiro, em Avaré3

Eventos

Setembro
Seletiva do Talentos Fenae, 
no Café dos Bancários30

Agência Ribeirão Preto,  
às 9 horas28
Giret Ribeirão Preto,  
às 10h30 e 14 horas28
Sindicato dos Bancários 
de Ribeirão Preto, às 18h3028

Até dia 29, participe de 
abaixo-assinado

Funcef

Entidades representativas dos 
empregados da Caixa de todo o 
país estão participando de mais 
uma ação da campanha “Conten-
cioso: essa dívida é da Caixa”. 
Trata-se de um abaixo-assinado, 
com versões física e eletrônica, 
que vai coletar apoio até dia 29. 

Acesse nosso site, Seus Direi-
tos, Funcef e faça sua parte!

Jogos Regionais do 
Sudeste, em Vitória (ES)12

Premiação do Concurso 
de Desenho, no Cinemark21
Excursão para Petrópolis, 
Rio de Janeiro22

Encontro da Diversidade: 
no clube, 9 horas28

Abertura de reservas para 
1º período de janeiro  

(de 2 a 7), em Suarão e Ubatuba
3

Abertura de reservas para 
2º período de janeiro  

(de 8 a 14), em Suarão e Ubatuba
10

Abertura de reservas para 
3º período de janeiro

(de 15 a 21), em Suarão e Ubatuba
17

Abertura de reservas para 
4º período de janeiro (de 

22 a 28), em Suarão e Ubatuba
24

Abertura de reservas para 
5º período de janeiro (de 

29/1 a 4/2), em Suarão e Ubatuba
31

Saúde Caixa

Conselho de Usuários analisa ações 
referentes à gestão do Saúde Caixa

O Conselho de Usuários do 
Saúde Caixa realizou, no dia 13 
de setembro, em Brasília, sua ter-
ceira reunião ordinária do ano. A 
Caixa apresentou, enfim, o relató-
rio financeiro do plano referente 
ao primeiro semestre de 2017.

Também foram debatidos du-

rante o encontro a implantação da 
Central de Atendimento; a regu-
larização da cobrança de mensa-
lidade dos usuários aposentados 
sem a incidência dos proventos 
do INSS; o levantamento das 
medidas de eficiência e das espe-
cialidades médicas mais utilizadas 

no plano; utilização e 
custos dos check-ups; e 
o projeto "gestão docu-
mental".

A próxima reunião 
do Conselho - do qual 
a diretora da APCEF/SP 
Ivanilde de Miranda faz 
parte -  está agendada 
para 13 de dezembro. 

Jurídico

A APCEF/SP disponibiliza 
ação coletiva para todos os as-
sociados a fim de garantir o di-
reito de incorporação de função, 
em razão das mudanças nas leis 
trabalhistas. Associe-se até 27 de 
outubro e faça parte desta luta! 

 Caixas, avaliadores de penhor 
ou tesoureiros podem participar 
de ações plúrimas com o objetivo 
de receber o adicional de quebra 
de caixa, além da gratificação de 
função.

Informações, ligue (11) 3017-
8311, 3017-8316 ou envie e-mail 
para juridico@apcefsp.org.br.

Participe de ações para 
defender o direito de 
quem tem função e 
garantir quebra de caixa



Anúncios Informes publicitários

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, 100 m da praia, 
49,5 m2, 1 dorm., 1 vaga. Aceita financiamen-
to. R$ 140 mil. Cida, (11) 99530-1179. 
• Vd., Santos, térreo, vista livre, prédio de 
esquina, 86 m2, 2 dorms., 1 vaga (garagem 
coletiva). R$ 270 mil. Aceita financ./FGTS. 
Claudinei, (13) 3877-2145 / (13) 99111-0161
• Vd., Santa Paula, São Caetano, 125 m2, torre 
única, reformado, 4 dorms., piso em granito, 
móveis planejados, 2 vagas. R$ 720 mil (cond. 
R$ 740). Eliana, (11) 4421-7897 / 99503-9406.

Casas
• Vd., próx. ao metrô Ipiranga, capital, 10 x 
25 m, 3 dorms. (1 suíte c/ hidro e 2 chuveiros), 
sala 2 ambs., 2 wc, edícula c/ banheiro, 3 cai-
xas d’água, jardim, corredor lateral, árvores, 
3 vagas (1 coberta). R$ 850 mil. Estuda pro-
posta. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. ao me-

trô, 3 dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., coz. c/ 
armários, quintal c/ churrasq., 2 vagas. Aceita 
financiamento. R$ 650 mil. Mirian / Roberto, 
(11) 99941-1421 / 99629-2712. 
• Vd., Itu, 300 m2, 222 a. ú., 4 dorms., sala 2 
ambs., sala de jantar e tv., lavand., área de 
lazer c/ churrasq., spa p/ 5 pessoas, quintal, 
jardim, 4 vagas. Rita ou Patrícia, (11) 99897-
7176 / (11) 97425-5629 (horário comercial). 

Terrenos 
• Em Pardinho, loteamento Ninho Verde II, 
km 196, Rod. Castelo Branco, 588 m2, clubes, 
centro comercial, lagos, ampla área verde, 
segurança, infraestrutura, escritura definitiva. 
Facilita pagamento. R$ 15 mil. Johelena, (11) 
5031-6071 / (11) 99686-4919. 

Veículos 
• Citroen C3 Picasso Exclusive, 2013, 55 mil 
km, automático, tipo minivan, revisado, me-
cânica 100%, pneus Michelin, suspensão e 
freios novos. Abaixo da tabela Fipe. Sérgio, 
(11) 3023-1495/99938-1423 (Vivo).
• Corsa Sedan Classic Spirit 1.0, 2008, flex, 
ar cond., direção hidráulica. R$ 16 mil. Aceita 

contraoferta. Cecília, (15) 3316-3643 / 3011 
-4018 / 99794-2608. 
• Jipe Gurgel, 1985, bege, teto rígido, fibra, 
gasolina, catalisador, guincho-catraca, teto 
solar, tração positiva, com manual, final 8, 
mecânica e doc. ok. R$ 10 mil. Cristina, (11) 
96426-7616 (Tim). 

 
Casa em Bertioga

Alugo, para temporada e fins de semana, 
Villaggio, frente para a praia Indaiá, 2 
dorms., cozinha completa, 2 wc, churras-
queira, piscina, vaga de garagem. Acomo-
da 8 pessoas. Diária, R$ 280. Anita, (11) 
99451-2898. 

Apartamento no Guarujá 
Vd. ou aluga, para temporada, Morro do 
Maluf, entre as praias Pitangueiras e Ense-
ada, Guarujá, 3 dorms., 2 vagas. Acomoda 8 
pessoas. Emília, (13) 99706-8620.

Para ver mais fotos e vídeos, acesse www.apcefsp.org.br > Informações > Multimídia

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

Imagens

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 ano de 1991 marcou um período de muita dificuldade não só 
para os empregados da Caixa como para todos os brasileiros. 

O governo Collor já mostrava o estrago que afetaria o país 
por muitos anos. Houve uma forte greve geral neste ano que, 
mesmo após seu término, ainda gerou mobilização contra os 

ataques que os empregados sofriam neste período.

“O governo vai ter que 
nos ouvir"

Para os dias quentes de verão? Um banho de piscina, refrescante, 
claro! Olha aí, os associados e dependentes aproveitando sol e a 
piscina do clube, em 2009, no nosso #tbt. A gente aproveita para 

lembrar você, associado, de que a piscina e o restaurante do clube 
foram reabertos no sábado, dia 23. Aproveite!

maio de 1991

Jogos dos Aposentados 2017
A sétima edição dos jogos estaduais aconteceu nos dias 23 e 24 de setembro, no clube

Vídeo


