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O jornal do empregado da Caixa

Ação por isenção tributária do equacionamento:  
30 de outubro é a data-limite para se associar à APCEF/SP

Empregados da ativa e aposen-
tados têm até 30 de outubro para 
se associar à APCEF, caso quei-
ram integrar as ações judiciais que 
irão buscar a isenção tributária e o 
afastamento do limite de dedução 
das contribuições extraordinárias 
do equacionamento do déficit da 
Funcef na declaração do Imposto 
de Renda. 

A Fenae disponibilizará me-
dida judicial na qual as APCEFs 
representarão seus associados 
nessas ações. Em São Paulo será 
realizada assembleia dia 17, na 
capital, para que os associados de-
cidam e votem sobre a propositura 
das ações (veja edital). 

A decisão foi tomada pela Fe-

nae após análise jurídica da Solu-
ção de Consulta nº 354 - COSIT, 
emitida no início de julho pela Co-
ordenação Geral de Tributação da 
Receita Federal. No entendimento 
do órgão, apenas as contribuições 
normais às entidades fechadas de 
previdência complementar podem 
ser abatidas do IRPF.

Na avaliação da Federação, a 
posição adotada pela Receita Fe-
deral agrava ainda mais o impacto 
do equacionamento no bolso dos 
participantes. “A tributação repre-
sentará uma repetição do que já 
vimos no período de janeiro de 
1989 a dezembro de 1995, com 
a consequente bitributação no pa-
gamento dos benefícios”, explica 

a diretora de Saúde e Previdência 
da Fenae, Fabiana Matheus.

Em defesa da Caixa 100% 
Brasil e 100% pública, hoje amea-
çada por políticas de desmonte do 
patrimônio público, aconteceu na 
terça-feira, 3 de outubro, no Rio 
de Janeiro, o lançamento da cam-
panha nacional Defenda a Caixa 
você também. 

A iniciativa da Fenae, em par-
ceria com as APCEFs e a Contraf-
-CUT, conta com apoio de entida-
des de vários segmentos do país, 
integrando o ato em defesa da 
soberania nacional.

A ideia da campanha é mostrar 
como a Caixa Econômica é es-
sencial em áreas como habitação, 
saneamento, infraestrutura, educa-
ção, esporte, cultura, agricultura, 
enfim, para a vida dos trabalhado-
res e brasileiros em geral.

Por que defender a Caixa? 
- Para se ter ideia da importân-
cia da Caixa para o Brasil e os 
brasileiros, basta ver os dados da 
atuação nos mais diversos setores. 
Somente no primeiro semestre de 
2017, a carteira imobiliária tota-
lizou R$ 421,4 bilhões, com o 
banco ganhando 1,3 p.p. de par-
ticipação no mercado imobiliário, 
mantendo a liderança com 68,1%. 
Já as operações de saneamento e 
infraestrutura cresceram 5,3% no 
período, com a carteira atingindo 
os R$ 79,9 bilhões.

Entre janeiro e junho, foram 
pagos cerca de 78,5 milhões de 
benefícios sociais, em um total de 
R$ 14,2 bilhões, sendo R$ 13,7 
bilhões referentes ao Bolsa Fa-
mília. Em relação aos programas 

voltados ao trabalhador, a Caixa 
realizou 196 milhões de pagamen-
tos, que totalizaram R$ 176,6 bi-
lhões. Também foram realizados 
33,7 milhões de pagamentos de 
aposentadorias e pensões aos 
beneficiários do INSS, corres-
pondendo a R$ 40,7 bilhões. Ao 
final de junho, o banco possuía 
84,1 milhões de correntistas e 
poupadores.

“O governo quer fatiar o ban-
co e entregá-lo à iniciativa priva-
da, o que destruiria todo o traba-
lho social realizado em 156 anos 
de existência. Todos os dias ve-
mos ataques na grande imprensa, 
precisamos defender o patrimônio 
do povo brasileiro”, enfatizou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

Audiências públicas - Em 
São Paulo estão sendo realizadas 
audiências públicas para que a po-
pulação tenha a chance de debater 
e defender o importante trabalho 
do banco. Confira no calendário 
abaixo e participe:

Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O diretor-presidente da Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo 
(APCEF/SP), em cumprimento ao Estatuto da entidade, artigo 18, parágrafo 4º, convoca 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 17 de outubro, terça-feira, em primeira 
chamada às 19 horas e, em segunda chamada, às 19h30, com qualquer número de asso-
ciados presentes, no auditório da sede da APCEF/SP, na Rua 24 de Maio, 208, 10º andar, 
centro, capital, com a seguinte ordem do dia:
- deliberar e votar sobre a propositura de ação que visa buscar a isenção tributária e o 
afastamento do limite de dedução das contribuições extraordinárias do equacionamento 
do déficit da Funcef;
- deliberar e votar sobre a propositura de ação que visa assegurar a paridade no plano de 
equacionamento do REG/Replan não saldado.

São Paulo, 2 de outubro de 2017.

Kardec de Jesus Bezerra
Diretor-presidente da APCEF/SP

Dúvidas: (11) 3017-8311, 3017-
8316 ou juridico@apcefsp.org.br.

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!
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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

Premiação do Concurso de Desenho 
tem sessão exclusiva de cinema
Será dia 21 de outubro, sábado, no Cinemark Shopping Eldorado. Inscreva-se agora mesmo!

APCEF Indica

Lançamento do livro 
Clara, de Maria de 
Lourdes Alba

A aposentada da Caixa Maria 
de Lourdes Alba convida todos 
para o lançamento do livro Cla-
ra, em 17 de outubro, terça-feira, 
das 18h30 às 20h30, na Biblioteca 
Mário de Andrade, Rua da Con-
solação, 94, centro da capital, na 
sala do pátio, 3º andar.

Prestigie nossa colega!

Depois de preparar um lindo 
desenho e enviar para o Concur-
so, é hora de inscrever-se para a 
premiação, que acontece em 21 de 
outubro, sábado, às 9 horas.

Este ano, a premiação acon-
tece em uma sessão exclusiva de 
cinema, no Cinemark Shopping 
Eldorado, Av. Rebouças, na capi-
tal. Os participantes ganham suco, 
pipoca, pão de queijo e churros.

O evento é gratuito para os 
participantes (o titular e a crian-
ça).  Inscreva-se pelo convites@
apcefsp.org.br ou (11) 3017-8339 
até 13 de outubro.

Confira os ganhadores do concurso do Dia do Bancário
Para comemorar o Dia do 

Bancário,  a APCEF/SP promoveu 
um concurso cultural para home-
nagear e premiar os trabalhadores 
da Caixa.

Os associados deveriam res-
ponder à pergunta: “Bancário, 
nessa trajetória de lutas, o que a 
'vida lhe pede mais'?

Confira os ganhadores dos 

Concurso Cultural

vales-presente da Saraiva: André 
Silva de Souza (ag. Vila Joani-
za); Hilvem Cristina de Souza 
Silva (ag. Mazzei); José Wilson 
dos Santos Júnior (Cedes/SP); 
Newton da Silva Santos Filho (ag. 
Cidade Alegria/RJ) e Renata Boer 
Eugelmi (ag. Fernandópolis).

Fique atento ao nosso site e 
participe dos concursos!

Encontro da Diversidade debate respeito ao próximo

Participe do Encontro da Di-
versidade que acontece em 28 de 
outubro, sábado, no clube da capi-

- Palestra com a professora 
Evânia Maria, "Reconhecer as 
diferenças? Sim! Usá-las para 
excluir? Não!"

- Palestra, com a Monja Coen, 
"O respeito às diferenças e uma 
convivência pacífica".

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.

Dia 10 abrem reservas 
nas Colônias para janeiro

E tem vaga para o feriado 
do dia 12. Vai perder?

Corre pra fazer sua reserva! 
Ainda tem vagas para o feria-
dão de 12 de outubro em Suarão, 
Campos do Jordão e Avaré, mas 
não há muitos apartamentos dis-
poníveis.

Ligue, consulte a disponibili-
dade e faça sua reserva. Ubatuba 
já está com lista de espera.

Na próxima terça-feira, dia 10, 
às 7 horas, serão abertas reservas 
para o segundo período de janeiro 
(do dia 8 ao dia 14) nas Colônias 
de Suarão e Ubatuba. É só ligar 
e garantir sua vaga.

Consulte também a disponibi-
lidade para hospedagem na pri-
meira semana de janeiro.

Colônias

tal, das 9 às 18 horas. A intenção é 
promover o debate sobre a impor-
tância do respeito ao próximo e à 
diversidade, de modo a criar uma 
vivência acolhedora entre todos.

Ao longo do dia acontecerão 
palestras e debates, tais como:

- Palestra com professor Ide-
raldo Luiz Beltrame, "A origem 
do preconceito e o Pré-conceito 
no ambiente de trabalho"

- Apresentação de Dança Étni-
co Cultural, Espetáculo Cia Lelê 
de Oyá, e de Dança Circular;

Não esqueça de solicitar o 
bônus promocional

Fique atento: antes de fazer 
sua reserva nas Colônias da AP-
CEF/SP, solicite seu bônus, que 
corresponde a 20% ou 15% das 
12 últimas contribuições e pode 
ser utilizado para desconto nas 
diárias. 

Solicite pelo (11) 3017-8300 
ou faleconosco@apcefsp.org.br.

Excursão

Em novembro tem 
passeio de Maria 
Fumaça em Guararema

A APCEF/SP está preparando, 
para novembro, uma viagem in-
crível de Maria Fumaça de Guara-
rema até a cidade de Luis Carlos, 
com almoço no Hotel Vale dos 
Sonhos e passeio pela cidade de 
Guararema.

A excursão está agendada para 
11 de novembro, sábado, com saí-
da do Terminal Turístico Rodoviá- 
rio da Barra Funda.

Informações pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br.



AGENDA

Outubro

Governo Temer retoma política de 
privatizações com força total

Neste momento, as ameaças 
de privatização da Caixa estão 
se intensificando cada vez mais. 
A cada semana, circulam novas 
notícias que reforçam o plano 
do governo de venda não só da 
Caixa, mas do Banco do Brasil, 
Correios e Petrobras.

São poucas as empresas pú-
blicas que ainda restam no país. 
As privatizações não são história 
recente, é um fenômeno de longa 
data que teve seu auge da década 
de 1990.

Muitas vezes, não consegui-
mos refletir com exatidão sobre 
o assunto observando o processo 
de fora. Com a intensificação do 
desejo de privatização da Caixa, 
muitos empregados se perguntam 
o que isso realmente significa. 
Por isso, a APCEF/SP irá publicar 
uma série de reportagens que lem-
brarão as privatizações realizadas 
no país e suas consequências.

Algumas empresas públicas, 
como a Caixa (fundada em 1861) 
surgiram antes mesmo do Estado. 
Os Correios, por exemplo, surgi-
ram a partir do Correio Mor, cria-
do em 1663 quando o país ainda 
era colônia de Portugal. E o Ban-
co do Brasil foi fundado em 1808.

No entanto, foi durante o go-
verno de Getúlio Vargas (1930-
1945) que a política de substi-
tuição das importações levou à 
criação de grandes estatais como a 
Companhia Siderúrgica Nacional 
(1940), a Companhia Vale do Rio 
Doce (1942), a Fábrica Nacional 

de Motores (1943) e a Hidrelé-
trica do Vale do São Francisco 
(1945). Para Vargas, o cresci-
mento do Brasil, assim como sua 
soberania, só seria possível com a 
criação estratégica da indústria de 
base. Ela daria suporte para que 
os demais setores industriais se 
desenvolvessem, fornecendo im-
portantes matérias-primas. 

No seu segundo governo 
(1951-1954), foi fundada a Pe-
trobras (Petróleo Brasileiro S/A), 

1953 e o BNDES (na época Ban-
co Nacional de Desenvolvimento 
Econômico), 1952. 

Esta lógica começou a ser dei-
xada de lado no governo Sarney 
(1985-1990) quando foram pri-
vatizadas 18 estatais. Outras 18 
foram transferidas para governos 
estaduais, 2 foram incorporadas 
por instituições financeiras e 4 
fechadas. Nos governos seguintes 
(Collor e Itamar) mais de 20 es-
tatais foram vendidas, incluindo a 
Companhia Siderúrgica Nacional.

O liberalismo econômico ga-
nhou força nas mãos de Fernando 
Henrique Cardoso (1995-2002), 
promovendo a dilapidação do 
patrimônio público, na “era das 
privatizações” brasileiras. Inúme-
ras empresas públicas foram ven-
didas, entre elas, a Vale do Rio 
Doce e a Telebras. Por pouco, a 
Caixa não entrou na lista.

Nos governos seguintes, as 
privatizações não cessaram, mas 
foram drasticamente reduzidas, 
inclusive algumas empresas con-
denadas à privatização foram for-
talecidas. Agora, com o rejeitado 
Michel Temer (aprovação de ape-
nas 3% da população), o plano 
voltou com força total. E para en-
tendermos o risco que corremos, 
temos de olhar para o passado e 
ver o quanto perdemos.

APCEF/SP lança nova série de matérias, agora sobre a situação das empresas já privatizadas
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Campanha Nacional

Representantes dos trabalhadores entregam resoluções 
do Conecef ao presidente da Funcef

No último dia 26, em Brasí-
lia, a Fenae e a Comissão Exe-
cutiva dos Empregados (CEE/
Caixa) entregaram oficialmente 
ao presidente da Funcef, Carlos 
Antonio Vieira, documento com 
resoluções do 33º Conecef que 
demandam soluções por parte da 
Fundação, a exemplo do conten-
cioso e da paridade no plano de 
equacionamento do REG/Replan 
Não Saldado. 

Também foi entregue docu-
mento específico sobre o Processo 
Eleitoral 2018, com proposta de 
formato que avance na democra-
tização da gestão e no aperfeiçoa- 
mento dos mecanismos de todo 
esse processo.

No início da reunião, o coor-

denador da CEE/Caixa, Dionísio 
Reis, explicou que a Funcef é 
alvo de grande preocupação por 
parte dos trabalhadores e questões 
como perda de representatividade, 
déficit, contencioso, equaciona-
mento e falta de transparência e 

Audiência em defesa dos 
bancos públicos, na capital18

Assembleia para propositura
de ação, na sede da APCEF17

"Para entender o risco 
que corremos com as 

privatizações, temos de 
olhar para o passado."

Mais de 9 mil já aderiram ao abaixo-assinado 
eletrônico da campanha do contencioso

de democracia fizeram parte dos 
debates deste ano do Conecef.

O presidente da Funcef lem-
brou que a maioria das demandas 
não depende exclusivamente da 
Funcef, mas sim de órgãos exter-
nos e de diretrizes legais.

Mais de 9 mil pessoas já ade-
riram ao abaixo-assinado eletrô-
nico da campanha "Contencioso: 
essa dívida é da Caixa". Essa 
é mais uma ação das entidades 
representativas para pressionar a 
direção do banco a solucionar o 
passivo trabalhista, maior fator 
de déficit do fundo de pensão.

O documento está disponível 
nas versões impressa e on-line. 
Acesse nosso site e participe 
desta luta!

A seletiva estadual do Talen-
tos Fenae 2017, categoria música, 
aconteceu no sábado, dia 30, na 
capital. E foi uma festa incrível, 
confira os ganhadores:

Composição
1º lugar - Isaque Hammer, 

com a música: Vai Dar Praia;
2º lugar - José Lucio Xavier 

Junior, com a música: Cada Um;
3º lugar - Haroldo Ujikawa, 

com a música: O Amor Nos Tem-
pos de Tecla;

Intérprete
1º lugar – Hélio Barbosa dos 

Santos, com a música: Final Feliz;
2º lugar – Mayara Pinto, com 

a música: Seven Nation Army;
3ª lugar – Matheus Cassimiro, 

com a música: Arrastão.



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., Av. Interlagos, 1.880, Jardim Marajoara, 
capital, próx. a agências da Caixa. R$ 340 mil. 
Wilson, (11) 99254-3536. 
• Vd. ou aluga, no Imirim, capital, zona norte, 
Rua Ventura Carneiro, 2 dorms., piscina, salão 
de festas, quadra, vaga. Aluguel R$ 1.450 /Venda 
R$ 270 mil. Neia ou Aguinaldo, (11) 99210-8839. 
• Vd., Vila Tupi, Praia Grande, 100 m da praia, 
49,5 m2, 1 dorm., 1 vaga. Aceita financiamento. 
R$ 140 mil. Cida, (11) 99530-1179. 
• 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 (fotos 
pelo WhatsApp). 

Casas
• Vd., Bragança Paulista, lot. fechado, 4 km do 
Shopping, 305 m, 200 á. u., 2 dorms estilo ameri-
cano (1 suíte), lavabo, sala 2 ambs., coz. grande, 
área gourmet integrada à piscina, rede p/ aquec., 
porcelanato, 3 vagas. Marcia, (11) 99964-6353

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 Paranapanema, Cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, próx. à represa Jurumirim, 450 
m2, clube, portaria, restaurante. Quitado. R$ 10 
mil. Eiko, (11) 2946-7891/97509-7988.
• 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.

Veículos 
• Jipe Gurgel, 1985, bege, teto rígido, fibra, gaso-
lina, catalisador, guincho-catraca, teto solar, tra-
ção positiva, c/ manual, final 8, mecânica e doc. 
ok. R$ 10 mil. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 

Permutas 
• Aldaíza Baciega, TBN, ag. Carapicuíba, deseja 
permuta com TBN da SR Osasco. Contato: (11) 
99762-0089. 
• Moacir César Martins de Araujo, TB, sem fun-
ção, ag. Chác. Santo Antônio, deseja permuta 
para SRs Osasco ou Pinheiros, próx. Ceasa, Alto 
da Lapa, Vila Yara, Autonomistas. Contato: (11) 
99842-8853. 

• Albiena Miranda, TBN na ag. Itaim Paulista, 
SR Penha, deseja permuta ou triangulação para 
Suzano ou arredores. Contato: (11) 98333-2053. 

Diversos 
• Vd., Dell Inspiron 15 series Intel Core i7-
-5410U 16GB RAM HD 1TB Windows 7/8.1, 
placa de vídeo dedicada AMD Radeon de 2GB 
teclado iluminado, tela Touch Screen Full HD de 
15.6 polegadas, gravador de DVD/RW Slim Ex-
terno Dell. R$ 2 mil. Maurício, (11) 97383-4533. 
 

Casa em Bertioga
Alugo, para temporada e fins de semana, 
Villaggio, frente para a praia Indaiá, 2 dorms., 
cozinha completa, 2 wc, churrasqueira, piscina, 
vaga de garagem. Acomoda 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 Enseada, Gua-
rujá, 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 Programa de Remuneração por Resultados (PRX) gerou 
expectativas que não foram atendidas. Os empregados 

empenharam-se duramente para atingir as metas definidas pelo 
programa, no entanto, o valor recebido por este esforço ficou 
muito abaixo do esperado. O problema é que os critérios não 

eram transparentes, o que agravou ainda mais a insatisfação e o 
sentimento de injustiça entre todos os empregados.

“PRX: insatisfação"

No #tbt desta semana, a gente relembra a primeira edição do 
Encontro da Diversidade, realizado pela APCEF/SP, em 2014 

na Colônia de Avaré. Ao longo do fim de semana, associados 
e dependentes participaram de uma série de atividades como 

debates e discussões sobre preconceitos contra as mulheres e 
minorias. E, que tal participar da segunda edição? O 2º Encontro 
da Diversidade acontece em 28 de outubro, sábado, no clube da 

capital. Acesse nosso site e inscreva-se.

setembro de 1998

Seletiva Estadual do Talentos Fenae

Vídeo


