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O jornal do empregado da Caixa

Associados aprovam ações coletivas por isenção tributária
Os associados de São Paulo 

aprovaram, em assembleia reali-
zada  dia 17, na capital paulista, as 
ações coletivas que serão ajuiza-
das para assegurar a manutenção 
da paridade no equacionamento 
do REG/Replan Não Saldado e a 
isenção tributária de contribuições 
extraordinárias da Funcef.

O objetivo é assegurar a pari-
dade no REG/Replan Não Salda-
do, já que a Funcef informou o 
equacionamento no qual 50% do 
déficit ficará como encargo dos 
participantes, 41,34% da patroci-
nadora e 8,66% em aberto. 

Para evitar que esse 8,66% 
acabe somando-se ao encargo 

dos participantes, a ação irá pedir 
a paridade.

A segunda ação visa à isenção 
da tributação das contribuições 
extraordinárias feitas por conta 
dos equacionamentos da Funcef. 
Assim, elas também poderão ser 
abatidas no Imposto de Renda de 
Pessoa Física. 

Na quarta-feira (19), foi dia de 
audiência em defesa dos bancos 
públicos na Câmara de Vereado-
res de São Paulo. O evento faz 
parte de uma série de audiências 
que vêm ocorrendo pelo país para 
conscientizar a população da im-
portância de defender a Caixa e o 
Banco do Brasil.

“A Caixa está sendo sistema-
ticamente atacada pelo governo, 
que mira o enfraquecimento do 
banco não só não contratando 
como empurrando os empregados 
para um programa de desligamen-
to voluntário. Ou seja, as agên-
cias estão sendo esvaziadas, mas 
vivem lotadas de clientes. O re-
sultado é o atendimento precário 
e o descontentamento”, lembrou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra, um dos 
participantes da audiência.

Ele lembrou que a privatização 
do Banespa - como foi mostrado 
em reportagem do jornal APCEF 
em Movimento n. 1.241 -, é uma 
amostra do quanto este processo 
é prejudicial não só para os em-
pregados do banco. “Buscamos 
o apoio de todos porque acredi-
tamos na importância estratégica 
da Caixa para o país. A todo custo 
querem fazer essa privatização, de 
olho no FGTS e seus 80 milhões 
de clientes", explicou. "Todas as 
atividades que estamos fazendo 
buscam o diálogo com a popula-
ção. Estamos chamando a atenção 
para que compreendam a impor-
tância do banco 100% público. 
Precisamos nos manter unidos e 
alerta, temos muito trabalho pela 
frente”, apontou.

A audiência contou ainda 
com a presença de representantes 

de sindicatos, federações e mo-
vimentos sociais. Moradores do 
Jardim Camargo Novo, onde uma 
agência da Caixa será fechada, 
também fizeram questão de parti-
cipar. “Eu, como mãe de família 
e dona de casa, venho aqui humil-
demente pedir que a Caixa reveja 
essa questão. A Caixa trouxe um 
ganho grande para nossa região, 
mudou tudo, tem luz, farmácia, 
mercados. Se sair de lá, vamos 
perder muito”, declarou Márcia, 
moradora do local.

Confira no quadro as próximas 
audiências e participe:

Para fazer parte das ações, o 
empregado que ainda não é asso-
ciado à APCEF/SP tem o prazo 
de 31 de outubro, terça-feira, para 
se associar. 

Informações, entre em contato 
pelo e-mail juridico@apcefsp.org.
br ou ligue (11) 3017-8311, 3017-
8316.

ARARAQUARA
26 de outubro, quinta-feira,  
19 horas, na Câmara Municipal -  
Rua São Bento, 887, Centro

DIADEMA
27 de outubro, sexta-feira, 19 horas, 
na Câmara Municipal - Av. Antônio 
Piranga, 474 - Centro

OSASCO
27 de outubro, sexta-feira,  
19 horas, na Câmara Municipal -  
Av. dos Autonomistas, 2.607

TODOS ESTÃO CONVIDADOS!
Audiência na Câmara Municipal de São Paulo, em 18 de outubro

Na segunda-feira (23) acon-
teceu mais um ato em defesa da 
permanência das atividades da 
agência Jardim Camargo Novo, 
extremo da zona leste. A direção 
da Caixa anunciou que a unidade 
será fechada em 13 de novembro.

Serão realizadas três reuniões, 
com representantes da SR Penha, 
parlamentares da Câmara Munici-
pal e Subprefeitura Itaim Paulista. 
O objetivo é solicitar a permanên-
cia da unidade da Caixa na região. 

“Todos estão bastante preocu-
pados com o fechamento da uni-
dade, pois a Caixa trouxe servi-
ços e desenvolvimento para nossa 
região. Em um raio de 8 km, é 
a única agência bancária existen-
te”, destaca o diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra.

APCEF/SP luta por 
não fechamento de 

agência na zona leste
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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

Em novembro acontece a 21ª Festa 
do Chope da APCEF/SP
Reserve sua mesa no Departamento de Eventos ou na secretaria do clube

APCEF Indica

Experiência 
gastronômica:  
Viva! Leste Europeu

Que tal embarcar em um cru-
zeiro com infraestrutura de lazer 
completa e visitar destinos ines-
quecíveis?

A APCEF/SP, em parceria 
com a Casa do Agente, oferece 
uma tarifa diferenciada para os 
associados que quiserem embar-
car em cruzeiros com saídas nos 
meses de dezembro de 2017 e ja-
neiro e fevereiro de 2018.

Confira as opções:
- MSC Preziosa, de 1º a 5 

de dezembro. Roteiro - Santos / 
Balneário Camboriú / Porto Belo 
/ Santos

- MSC Preziosa, de 15 a 22 
de dezembro. Roteiro - Santos / 
Búzios / Salvador / Ilhéus / Ilha 
Grande / Santos

- Costa Favolosa, de 14 a 20 

APCEF e Casa do Agente oferecem 
preços especiais em cruzeiros

Eventos

Prepare-se: em 25 de novem-
bro, a partir das 21 horas, o clube 
da capital será palco da 21ª Festa 
do Chope da APCEF/SP e você é 
nosso convidado especial.

Como já é tradição, a Festa re-
úne shows musicais, o aguardado 
Campeonato de Chope e, claro, 
muito chope Brahma trincando! 
Ingresso inclui chope, refrigerante 
e água à vontade e, para acom-
panhar, porções e petiscos serão 
vendidos no local.

As seguintes atrações musicais 
sobem ao palco para animar a fes-
ta: a Banda PopSoul, com ritmos 
variados; a dupla Breno e Luciano 
capricha no sertanejo universitário 
e, para finalizar, a bateria da es-
cola de samba Fábrica das Belas 
Artes agita os convidados.

serve já o seu.
Ingressos à venda no Departa-

mento de Eventos pelo convites@
apcefsp.org.br ou (11) 3017-8339 
ou na secretaria do clube pelo (11) 
5613-5600.

Haverá traslado até o local do 
evento, com saída do metrô Con-
ceição (Linha Azul do metrô).

Os valores dos convites ante-
cipados e das mesas podem ser 
consultados em nosso site. Re-

Colônias

Reservas para último 
período de janeiro 
serão abertas dia 31

de janeiro. Roteiro -  Santos / Bú-
zios / Bahia / Ilhabela / Santos.

- MSC Magnifica, de 25 de 
fevereiro a 4 de março. Roteiro 
- Santos / Punta Del Este (Uru-
guai) / Buenos Aires (Argentina) 
/ Montevidéu (Uruguai) / Santos

Os interessados devem entrar 
em contato com a Casa do Agen-
te: Agência, (13) 3345-5690; Ca-
rolina & Cinthia, (13) 99711-0240 
(WhatsApp); Cecilia, (11) 98272-
5437  (WhatsApp); ou Camila, 
(13) 99711-6288 (WhatsApp)

Uma experiência incrível onde 
você poderá aprender sobre a cul-
tura leste europeia e celebrar os 
90 anos de fundação da Vila Ze-
lina. Será uma gostosa reunião de 
atividades e gastronomia típicas, 
com oficinas culinárias, exibição 
de filmes, palestras, apresentação 
de grupos folclóricos, etc.

Dia 29, das 10 às 18 horas, 
no Museu da Imigração, Mooca, 
capital. Associados têm desconto 
pelo site da Bilheteria.com. Infor-
mações, (11) 3017-8332 ou con-
venios@apcefsp.org.br.

Fenae

“O que você faria se pudesse 
passar um dia com o Saci e seus 
amigos?”. Essa é a pergunta que a 
criançada terá que responder para 
participar do concurso “Folclori-
nho, uma historinha divertida”. 

Podem participar dependentes 
de associados nascidos a partir de 
1º de janeiro de 2005.

Concurso Folclorinho: criançada pode 
participar com desenhos e histórias

Os participantes podem inscre-
ver, até 19 de novembro, histórias 
nos formatos desenho ou desenho 
e texto. Os arquivos digitalizados, 
juntamente com os dados do as-
sociado, devem ser enviados para 
folclorinho@fenae.org.br.

Confira o regulamento em 
nosso site (Notícias Fenae).

Na terça-feira, 31, às 7 horas, 
tem abertura de reservas para o 
último período de janeiro (de 29 
de janeiro a 4 de fevereiro) nas 
Colônias de Ubatuba e Suarão. É 
só ligar e garantir sua vaga. 

Consulte também a disponibi-
lidade para hospedagem em ou-
tros períodos. 

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.

Festa do Chope no clube, em 2016



Privatização da telefonia em fatias e 
com demissões. Alguma semelhança?

Você pode estar se perguntan-
do o que a privatização do sistema 
de telefonia no Brasil, lá nos anos 
90, tem a ver com o momento que 
vivemos hoje na Caixa.

Se formos desenterrar todas as 
fibras ópticas e todo o investimen-
to público em redes de cabos sub-
terrâneos antes da privatização da 
telefonia - que consistiu na entre-
ga não somente dos serviços como 
também na própria rede subterrâ-
nea -, você vai entender a relação.

No governo Fernando Henri-
que Cardoso (1995-2002), a Tele-
brás foi fatiada em 12 empresas, 
sendo três de telefonia fixa, oito 
de celular e uma de longa distân-
cia. Alguma semelhança ao fatia-
mento da Caixa?

Depois, as empresas foram 
leiloadas. Os episódios que ron-
daram a privatização da telefonia 
foram recheados de suspeitas de 
esquemas de corrupção, derruba-
da de ministro e envolvimento de 
dirigentes do Banco do Brasil e da 
Previ, tudo feito para o possível 
favorecimento do Banco Opportu-
nity, de Daniel Dantas.

E não para por aí. Para agra-
dar a iniciativa privada, o governo 
criou duas regras tarifárias cruéis 
para o consumidor: correção cal-
culada no IGP-DI (índice atrelado 
ao dólar) e assinatura mensal de 
R$ 35, independente do uso.

O discurso do governo FHC 
afirmava que a privatização am-
pliaria os serviços e o acesso à 
telefonia móvel e fixa, porém o 
contrato não exigia investimentos 
em serviços de banda larga. 

Segundo dados da Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (Abinee), a receita das 
operadoras de telecomunicação, 
desde a privatização até 2010, foi 
de R$ 1,151 trilhão e o investi-
mento foi de R$ 165 bilhões.

Engana-se quem acredita que 
o governo de FHC criou o celular. 
Em todo o processo de privatiza-
ção, não estava prevista política 
para o setor de telefonia móvel.

Consequências - Sindicatos, 
federações, centrais sindicais, par-
tidos políticos e movimentos so-
ciais articulados no “Movimento 
em Defesa do Sistema Telebrás” 
mobilizaram-se para convencer 
autoridades e população das con-
sequências negativas que a medi-
da poderia trazer para o país.

“Além das preocupações com 
a sociedade também tememos pelo 
futuro dos trabalhadores, pois an-
tevemos um processo irresistível 
de demissões, terceirização e pre-
carização do trabalho”, afirmava 
nota do Sindicato dos Trabalhado-
res em Telecomunicações (Sinttel) 
do Distrito Federal em 1997, um 
ano antes da privatização. 

A privatização provocou o 
desaparecimento de 17.968 em-
pregos no setor de telefonia, o 
que representou uma redução de 
20,52% no número de empregos 
que havia na Telebrás antes de 
sua venda, segundo os cálculos 
do Dieese a partir das demissões 
homologadas nos sindicatos entre 

agosto de 98 e maio de 99.

Privatiza, depois o governo 
salva - O governo neoliberal é 
adepto à política entreguista: pri-
vatiza com a motivação de que a 
iniciativa privada é mais eficiente 
e que os investimentos darão mais 
retorno à sociedade. 

O caso da Oi prova que essa 
lógica não é tão acertiva. Segundo 
a Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel), a Oi deve R$ 
20 bilhões aos cofres públicos. 
Para se ter uma ideia deste mon-
tante, há projeção de custo de R$ 
50 bilhões para a universalização 
da internet no Brasil, com fibra 
óptica em todos os municípios.

Matéria publicada na revista 
Isto É Dinheiro, de março, inti-
tulada “Há chance zero de barga-
nhar e de anistia para a Oi”, deixa 
transparecer que o governo prepa-
ra um plano de intervenção na con-
cessionária e que a empresa pode 
ser anistiada pelas obrigações não 
cumpridas e as multas poderiam 
ser trocadas por investimentos.

Esta é a segunda matéria da 
série “Vende-se. Privatização”. 
Na primeira, relatamos o processo 
de privatização do Banespa (veja 
matéria e vídeo no site). Por en-
quanto, nenhuma diferença em 
sua essência. Você acha que será 
diferente na Caixa?

A essência do processo de privatização do sistema de telefonia no Brasil nos lembra algo

Associado tem 
desconto em 
universidades e resorts

Convênios

Encontros em 
defesa da Funcef

Outubro

Eventos

Cicoc Jundiaí,  
às 12 horas26
SR Jundiaí,  
às 16 horas26

• Universidade Ibirapuera
Avenida Interlagos, 1.329, Cháca-
ra Flora, capital, (11) 5694-7900 
- www.ibirapuera.br. Vantagens: 
50% de desconto em cursos pre-
senciais de graduação, pós-gra-

duação e mestra-
do, exceto cirurgia 
e traumatologia 
bucomaxilo facial 
e implantodontia.

• Rio Quente Resorts
Avenida Brasil, 108, Jardim Pau-
lista, capital, (11) 3512-4800 / 
97299-0135 - gabriela.borges@
rioquenteresorts.com.br. Vanta-
gens: 10% de desconto sobre 

tarifas, 10% em 
compras feitas 
com 60 dias de 
antecedência e 
mais 10% à vista.

Informações,  
ligue (11) 3017-8332 ou 

convenios@apcefsp.org.br.

Outubro

Encontro da Diversidade, 
no clube, 9 horas28
Reservas para período de 29/1
a 4/2, em Suarão e Ubatuba31

Novembro
Passeio de Maria Fumaça, 
com saída de Guararema11

Festa do Havaí, 
na Colônia de Suarão25

Festa Tropical,  
na Colônia de Ubatuba18

Festa do Chope, no clube,  
a partir das 21 horas25

Sindicato dos Bancários de 
Jundiaí, às 10 horas26

Conselho de Administração

A votação da proposta que al-
tera o estatuto da Caixa, prevista 
para ocorrer dia 18, durante reu-
nião do Conselho de Administra-
ção (CA) do banco, foi adiada. 

O recuo é fruto da mobiliza-
ção dos empregados que estão 
realizando manifestações, audiên-
cias públicas e muitos outros atos, 
em todo o país, contra o desmonte 
do banco.

Fruto de mobilização, CA adia votação de alteração no estatuto
Há várias alterações polêmicas 

propostas para o estatuto, entre 
elas, mudanças que interferem no 
direito dos trabalhadores e uma 
transformação substancial, fazen-
do com que a instituição se torne 
sociedade anônima (S/A). 

O objetivo do governo ao 
tornar a Caixa uma empresa S/A 
cumpre a função de facilitar, em 
um futuro próximo, a abertura de 

capital do banco público. "É mais 
um passo em direção à privatiza-
ção do banco. Querem entregar a 
Caixa à iniciativa privada, que só 
visa ao lucro", indignou-se o dire-
tor-presidente da APCEF/SP, Kar-
dec de Jesus Bezerra. "Vamos lu-
tar, junto com os empregados e a 
população, e com todas as nossas 
forças contra mais esse desmando 
do governo", enfatizou.



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, dorm., 1 vaga. R$ 140 mil. Aceita 
financiamento. Cida, (11) 99530-1179. 
• Vd., Mooca, capital, Rua Sapucaia, 954, 2 
dorms., 1 vaga. R$ 380 mil. Rosely, (11) 2093-
4245 / 99689-5162. 
• Alugo, Bragança Paulista, Res. Colinas da 
Mantiqueira, 2 dorms., 1 wc, sala 2 ambs., á. 
s., 1 vaga. Elza, (11) 4035-0812 / 99707-5237 
/ elzagoncalves@hotmail.com. 
• Vd., Vila Vera, capital, Rua Descampado, 
cond. Gardens Living Club, 2 dorms. (1 suí-
te), 2 wc. c/ box e armários, á. s., sacada 
com fechamento. R$ 410 mil. Armando, (11) 
99804-7590. 

Casas
• Vd., Bragança Paulista, loteamento fechado, 
plana, 305 á. u., 200 m, 2 dorms. estilo ame-
ricano (1 suíte), sala 2 ambs., área gourmet 
integ. à piscina, rede p/ aquec., porcelanato, 
3 vagas. Marcia / Julio (11) 9964-6353 / ca-
ramaschi12000@yahoo.com.br.
 
Sobrados
• Vd., Itu, 300 m2, 222 a. ú., 4 dorms., sa-
la 2 ambs., sala de jantar e tv., lavanderia, 
área de lazer c/ churrasq., spa p/ 5 pessoas, 

quintal, jardim, 4 vagas. Rita ou Patrícia, (11) 
99897-7176 / 97425-5629 (horário comercial). 

Terrenos 
• Em Paranapanema, cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube, 
restaurantes, piscinas, quadras, segurança e 
portarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. Estuda 
proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 
3835-7525.

Veículos 
• Corsa Sedan Classic Spirit 1.0, 2008, flex, 
ar cond., direção hidráulica. R$ 16 mil. Aceita 
contraoferta. Cecilia, (15) 3316 3643 / 3011 
4018 / 9 9794 2608. 
• GM Prisma LTZ, 2015, prata, completo, úni-
co dono, automático, baixa km. Gilson, (11) 
99661-9505. 
 
Diversos 
• Terreno, Cemitério Parque dos Girassóis, 
Parelheiros, São Paulo. R$ 6.500. Geny, (11) 
96283-8141 / 5641-7257
 
Permutas 
• Moacir César Martins de Araujo, TB, sem 
função, ag. Chácara Santo Antônio, deseja per-
muta para SRs Osasco ou Pinheiros, próximas 
ao Ceasa, Alto da Lapa, Vila Yara, Autonomis-
tas. Contato: (11) 99842-8853. 
• Albiena Miranda, TBN na ag. Itaim Paulis-

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

Premiação do Concurso de Desenho Infantil

Vídeo

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!

Há mais de 30 anos, a APCEF/SP realiza a Festa do Chope no 
clube. Para se ter uma ideia, as primeiras edições do jornal 

APCEF em Movimento datam de 1987 e, naquela época, já se 
anunciava a festança no clube com música ao vivo.

“Tem festa do chope há 
mais de 30 anos"

Na programação da APCEF/SP voltada para os aposentados, 
não faltam opções de passeios e viagens. No #tbt desta 
semana, vamos relembrar a excursão para a Colônia de 

Avaré, em 2012. Além de curtir o espaço da Associação, os 
viajantes divertiram-se com atividades especiais. Na foto, a 
galera aproveita para se exercitar na piscina sob instrução 

do monitor. E, não esquece: em novembro tem excursão para 
Guararema e passeio de Maria Fumaça. Já fez sua inscrição?

outubro de 1988

As lesões por esforço repetitivo, conhecidas pela sigla LER, 
são extremamente comuns na categoria bancária. No entanto, 
a conscientização sobre prevenção e tratamento nem sempre 

foi aceita pela direção dos bancos, incluindo a Caixa. A luta dos 
empregados foi persistente e enfrentou muito resistência para 
que o banco reconhecesse o problema, se empenhasse para 

evitá-lo e apoiasse os tratamentos dos já adoecidos.

“Representante da cef  
faz discussão sobre ler 
voltar à estaca zero"

março de 1996

ta, SR Penha, deseja permuta ou triangula-
ção para Suzano ou arredores. Contato: (11) 
98333-2053. 
• Dalton Sérgio Moreno, TBN, agência Mooca 
Plaza Shopping, foco no Social e PF, deseja 
permuta para TBN, área-meio ou região da 
Av. Paulista, mesma função. Contato: (11) 
97989-1027. 

Casa em Bertioga
Alugo, para temporada e fins de semana, 
no Villaggio, frente para praia Indaiá, 2 
dorms., cozinha completa, 2 wc, churras-
queira, piscina, vaga de garagem. Acomo-
da 8 pessoas. Diárias, R$ 280. Anita, (11) 
99451-2898. 

Apartamento no Guarujá 
Vd. ou aluga para temporada, Morro do Ma-
luf, entre as praias Pitangueiras e Enseada, 
Guarujá, 3 dorms., 2 vagas. Acomoda 8 pes-
soas. Emília, (13) 99706-8620.

Apartamento em Caraguatatuba
Alugo, para temporada ou fim de semana, 
praia Martin de Sá, 50 m da praia, 2 dorms., 
2 wc. Cleuza, (11) 98021 7789. 

A festa de entrega dos prêmios aconteceu no dia 21, em uma sessão exclusiva de cinema

Início da Copa José Félix de Futebol de Campo
Os jogos tiveram início dia 22, no clube. Tem disputas todo domingo, às 9 horas. Prestigie os atletas!


