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O jornal do empregado da Caixa

Caixa cortou mais de 6 mil postos 
de trabalho de janeiro a outubro

Os bancos fecharam 17.801 
postos de trabalho no Brasil en-
tre janeiro e outubro, de acordo 
com análise do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados do 
Ministério do Trabalho (Caged)  
feita pelo Dieese.

A Caixa foi responsável pelo 
fechamento de 6.827 postos, 
sendo 3.039 em março e 2.302 
em agosto, meses seguintes às 
divulgações dos Programas de 
Desligamentos Voluntários Extra-
ordinários (PDVEs) abertos pela 
instituição em 2017.

Governo limita número de 
empregados na Caixa - Foi 
publicada no Diário Oficial da 
União, em 21 de novembro, por-
taria que limita o número de em-
pregados na Caixa ao máximo de 
90 mil. 

"Por causa do grande volume 
de serviço, os empregados da Cai-
xa estão entre os mais adoecidos 
da categoria", ressaltou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra. "E isso só piora 
com a redução constante do nú-
mero de trabalhadores", finalizou.

Mais uma vez em sua histó-
ria, a Caixa está sofrendo ataques 
do governo com o claro objetivo 
de entregá-la a empresas priva-
das, como estamos denunciando 
há algum tempo. Neste proces-
so perdem empregados, perde a 
população e perde o Brasil. Para 
denunciar e barrar o desmonte do 
banco, o Comitê Nacional em De-
fesa da Caixa lançou a campanha 
Defenda a Caixa você também.

O objetivo é mostrar a im-
portância do banco para o Brasil 
e os brasileiros, destacando sua 
atuação em áreas como habita-
ção, saneamento, infraestrutura 
urbana, educação, esporte, cul-
tura, entre outras, envolvendo a 

sociedade nos debates e na luta.
No site da campanha www.

defendaacaixa.com.br, é possível 
acessar notícias e vídeos; a agen-
da de mobilização e luta; baixar 
materiais como a cartilha que ex-
plica a importância do banco para 
o país e as ameaças à instituição 
pelo governo Temer; além de dei-
xar registrado apoio à campanha.

Comitê Nacional em Defesa 
da Caixa - Integram o Comitê 
Nacional em Defesa da Caixa 
as seguintes entidades: Federa-
ção Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa (Fenae) - que 
representa as APCEFs de todo o 
país -, Federação Nacional dos 

Gestores da Caixa (Fenag), Fede-
ração Nacional das Associações 
de Aposentados e Pensionistas 
da Caixa (Fenacef), Associação 
dos Advogados da Caixa (Ad-
vocef), Associação Nacional dos 
Engenheiros e Arquitetos da Cai-
xa (Aneac), Associação Nacional 
dos Auditores Internos da Caixa 
(AudiCaixa), Associação Nacio-
nal dos Técnicos Sociais e As-
sistentes de Projetos Sociais da 
Caixa (Social Caixa), Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf) e 
Fórum Nacional da Reforma Ur-
bana (FNRU), além das centrais 
sindicais CUT, CTB, Intersindi-
cal, CSP/Conlutas e UGT.

Audiências - Como parte da 
luta em defesa da Caixa têm sido 
realizadas audiências públicas em 
todo o país para dialogar com a 
população e os parlamentares so-
bre a importância do banco. 

Em São Paulo, já foram rea-
lizadas audiências em Campinas, 
Embu das Artes, Carapicuíba, 

Santo André, Barueri, na Câmara 
Municipal e na Assembleia Legis-
lativa de São Paulo, Catanduva, 
Limeira, Americana, Guarulhos, 
Paulínia, Araraquara, Diadema, 
Osasco, Mogi Guaçu, Jaguariúna, 
Indaiatuba, Itapevi, Amparo, Cor-
deirópolis e Rio Claro.

“A Caixa é responsável pela 
maioria dos financiamentos habi-
tacionais no país, opera progra-
mas sociais como o Minha Casa 
Minha Vida e o Bolsa Família, 
é o banco do FGTS e está pre-
sente em lugares que banco ne-
nhum quer se instalar”, salientou 
o diretor-presidente da APCEF/
SP, Kardec de Jesus Bezerra. Isso 
tudo só é possível porque a Caixa 
é um banco público. Não interes-
sa às instituições privadas o papel 
social exercido pelo banco, estão 
de olho apenas no dinheiro que 
gira dentro da Caixa. 

"É importante que cada um 
faça seu papel na defesa do ban-
co. Acesse o site e participe da 
luta em defesa do banco público", 
finalizou Kardec. 



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

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Participe da apresentação dos 
projetos para aposentados em 2018
Encontro acontece em 7 de dezembro, quinta-feira, no clube. Inscreva-se até dia 5

APCEF Indica

Excursão para  
Thermas dos Laranjais

A diretoria da APCEF/SP co-
munica que as atividades da Colô-
nia de Salto Grande, localizada à 
Avenida João de Oliveira Negrão, 
1.860, estão suspensas por tempo 
indeterminado.

A decisão foi tomada após le-
vantamento dos investimentos ne-
cessários para execução de obras 
e manutenções para a continuida-
de das atividades no espaço, que 
se mostrou incompatível com o 
atual orçamento da entidade.

A diretoria da APCEF/SP co-
loca-se à disposição para quais-
quer esclarecimentos. 

Atividades da Colônia de Salto Grande estão suspensas
Colônias

Dia 7 de dezembro, quinta-
-feira, é dia de “APCEF que nos 
inspira”, no clube da APCEF/
SP, na capital paulista. E você é 
convidado especial. Afinal, qual 

Confraternização

Sede, clube, Subsede 
de Bauru e Colônias 
fecham dia 4 

Associados da APCEF têm 
desconto na compra de pacotes 
pela Bilheteria.com de excursão 
para Thermas dos Laranjais, em 
Olímpia, de 8 a 10 de dezembro.

Pacote inclui transporte, se-
guro-viagem, serviço de bordo e 
guia. Saída às 23 horas do Termi-
nal Barra Funda e retorno dia 10.

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

Em razão da festa de con-
fraternização dos empregados da 
APCEF/SP, a sede e o clube da 
capital, a Subsede de Bauru e as 
unidades de lazer em Avaré, Cam-
pos do Jordão, Suarão e Ubatuba 
estarão fechados na segunda-feira, 
4 de dezembro.

Comemoração do Dia dos Aposentados, em janeiro: um dos eventos tradicionais organizados pela APCEF

Solicite seu bônus 
e garanta desconto 
especial na hospedagem 

Reservas para o mês de 
fevereiro serão abertas 
em 5 de dezembro

Lembramos que os associados 
podem utilizar os espaços locali-
zados na região (Avaré e Bauru) 

para atividades de lazer com sua 
família.

Informações, (11) 3017-8300.

Vai tirar férias em fevereiro? 
Garanta sua vaga em uma de nos-
sas Colônias: Avaré, Campos do 
Jordão, Suarão (foto) ou Ubatuba. 

As reservas poderão ser feitas 
a partir de 5 de dezembro, terça-
-feira, às 7 horas. 

Antes de fazer sua reserva, so-
licite 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.

Se ainda não tem programação 
para o Natal ou para as férias de 
janeiro, entre em contato com um 
dos nossos espaços e garanta sua 
vaga.

Para as festas do Natal (de 22 
a 25 de dezembro), há vagas na 
Colônia de Avaré.

Para janeiro, há vagas apenas 
para alguns períodos em Ubatuba 
e Suarão. Ligue e consulte a dis-
ponibilidade. 

Em Campos do Jordão e Ava-
ré, é só escolher os melhores dias 
de janeiro e fazer sua reserva. 

Ainda há vagas para 
hospedagem no Natal e 
em janeiro

a sua inspiração para 2018?  Va-
mos somá-la, reencontrar colegas 
e aproveitar o dia!

Na programação tem palestra 
com o neurologista Fabiano Mou-

lin de Moraes. Ele vai conversar 
com os participantes sobre formas 
de manter o cérebro ativo, buscar 
novos horizontes e como viver de 
forma plena e saudável.

Além da apresentação da pro-
posta da APCEF/SP para as ati-
vidades de 2018 - passeios, ex-
cursões, festas, esportes, palestras 
-, haverá um momento especial 
de confraternização e comidinhas 
gostosas!

Para se inscrever, ligue, (11) 
3017-8339 ou envie e-mail para 
convites@apcefsp.org.br até 5 de 
dezembro. A entrada será 1 quilo 
de alimento não perecível.

A APCEF/SP disponibilizará 
gratuitamente o traslado da esta-
ção Conceição do metrô até o clu-
be das 8h20 às 10 horas. Retorno 
a partir das 16 horas.



Privatização no setor de transportes 
foi traumático para trabalhadores

Aproveite desconto em 
viagens e universidade

Convênios

Agenda

• Eviajar
Viaduto 9 de Julho, 160, cj. 4E, 
Centro, capital, (11) 4106-8593 - 
www.eviajar.com.br. Vantagens: 
10% em pacotes; 20% no Prive 
Hotéis e parques de 
Caldas Novas.

• IBE FGV
Unidades no interior, consulte os 
endereços no site www.ibe.edu.
br. Vantagens: 15% em cursos de 
pós-graduação, MBA e especia-
lização lato sensu. Solicite carta 

de desconto na 
APCEF/SP.

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

Audiência em defesa dos 
bancos públicos, às 19 horas,

na Câmara Municipal de Rio Claro
13

Festa de fim de ano do 
CDH Cecom, no clube10

APCEF Cidadã

Quer ser voluntário na festa de fim de ano 
das crianças do CDH Cecom?

Todos estão convidados para 
participar da festa de fim de ano 
do CDH Cecom, projeto da ONG 
Moradia e Cidadania em parceria 
com a APCEF/SP.

Vai ser domingo, dia 10, a 
partir das 9 horas, no clube da 
APCEF/SP, Ave-
nida Yervant Kis-
sajikian, 1.256, 
Interlagos, capital. 

Mais de 300 
crianças irão parti-
cipar de uma gran-
de festa com café 
da manhã, oficinas 
de enfeites de Na-

Dezembro

Encontro Anual dos 
Aposentados, no clube7

Final da Copa José Félix,  
no clube3

Vote nos Talentos 
de São Paulo. Prazo 
termina dia 1º

Fenae

Até 1º de dezembro, os traba-
lhos das categorias Foto e Filme, 
Literatura, Música e Artes Visuais 
estarão disponíveis para receber 
notas do júri popular no www.
fenae.org.br/talentos. 

Participe, vote, incentive o ta-
lento dos colegas de São Paulo!

tal com reciclados, intervenção 
teatral, Papai e Mamãe Noel.

Para atuar como voluntário 
na festa das crianças do CDH 
Cecom, envie e-mail com nome, 
matrícula e telefone para moradia-
ecidadaniacecom@gmail.com.

Vasp amargou decadência depois da venda, em 1990, que culminou na falência em 2005

Nas últimas semanas, a AP-
CEF/SP publicou uma série de 
reportagens especiais sobre as 
privatizações ocorridas no país. 
Divididas por setor, as matérias 
mostraram como o processo ocor-
reu e as consequências para os 
empregados das estatais e o povo 
brasileiro. As áreas abordadas fo-
ram: bancos, telecomunicações, 
siderurgia e mineração e energia. 
Não podemos deixar de falar tam-
bém do transporte.

Praticamente toda a malha fer-
roviária do país foi privatizada en-
tre 1996 e 1999. Com a justifica-
tiva de melhorar a segurança e o 
volume de transporte de cargas, os 
passageiros foram excluídos dos 
trens de longa distância no Brasil. 

A Viação Aérea São Paulo 
(Vasp) é outra empresa a fazer 
parte desta história. Nascida na 
iniciativa privada em 1933, foi 
estatizada em 1935, tornando-se 
pioneira da aviação comercial no 
país. Foi a primeira a oferecer via-
gens entre Rio de Janeiro e São 
Paulo e a trazer aviões Boeing 
para o Brasil. 

No entanto, acabou vendida 
em 1990 para amargar uma tris-
te decadência que culminou em 
sua falência em 2005. Além de 
ficarem sem emprego, seus fun-
cionários só começaram a rece-
ber ressarcimentos em setembro 
de 2015. Em 1994 foi a vez da 
Embraer ser leiloada. 

Recordar estas histórias é es-
sencial para entender os riscos 
que os empregados da Caixa e de 
outras empresas públicas amea- 
çadas estão correndo. Fica claro 
que a privatização é um processo 
traumático para os trabalhado-
res. Em todos os casos, há perda 
de direitos, falta de informação, 
transparência e diálogo. Em sua 
maioria, o quadro de funcioná-
rios é drasticamente reduzido e os 
poucos que conseguem se manter 
passam a enfrentar dificuldades 
dentro da empresa. Não raro, es-
sas companhias passam a apresen-
tar práticas antissindicais.

Frequentemente, as privatiza-
ções são defendidas em razão do 
crescimento do lucro das empre-
sas, lucro que muitas vezes pos-
sui dono estrangeiro. Mas, não 
se deve ignorar os motivos pelos 
quais estas companhias foram 
criadas. Nascidas com dinheiro 
público, são patrimônio do povo 
brasileiro e possuem papel estraté-
gico no desenvolvimento do país.

Até o início do século XX, o 
Brasil era frágil refém da vontade 
de outros países por não produzir 

insumos básicos e não ter indús-
tria desenvolvida, essenciais para 
a soberania nacional. Durante 
a Era Vargas (1930-1945/1950-
1954) é que a política finalmen-
te mirou o crescimento e foram 
criadas a maioria das empresas 
públicas (Vale, Siderúrgica Na-
cional, Petrobras).

Junto com a organização do 
espaço industrial promovida por 
Juscelino Kubitschek (1956-
1961), esse processo foi responsá-
vel por um verdadeiro salto de de-
senvolvimento no Brasil. Isso não 
representou uma simples melhora 
na economia, mas transformou o 
acesso a bens, serviços, educação, 
saúde, trabalho, cultura e lazer.

No entanto, o pensamento libe-
ral que tomou conta do governo a 
partir de Fernando Collor (1990-
1992) fez com que muitos acredi-
tassem que já não era necessário 
o estado controlar alguns setores 
da economia e que estas empresas 
apresentam problemas demais. A 
solução, em vez de mudar a políti-
ca de gestão, foi vender as compa-
nhias. Com isso, vimos aprofundar 
as desigualdades sociais e tornar o 
Brasil ainda mais dependente. 

Este período não deixou sau-
dades. Agora, o governo Temer 
está empenhado em radicalizar a 
política de Estado mínimo, inicia-
da na década de 90. E é por isso 
que Caixa, Banco do Brasil, BN-
DES, Correios e Petrobras estão 
cada vez mais ameaçados. 

Festa de confraternização 
da APCEF/SP, no clube4

Planejamento

Membros do Conselho Delibe-
rativo da APCEF/SP reunidos na 
sede da entidade na sexta-feira 
(24) aprovaram o planejamento 
orçamentário para o próximo ano.

O planejamento orçamentário 
também foi aprovado pela Di-
retoria Executiva em reunião na 
quarta-feira (22).

Conselho Deliberativo 
aprova planejamento 
para 2018

Festa das crianças do CDH Cecom, no clube, em 2016



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., na Mooca, capital, Rua Sapucaia, 954, apto 
72, 2 dorms., 1 vaga. R$ 370 mil. Rosely, 2093-
4245 / 99689-5162. 
• Vd., no Jd. Marajoara, capital, Av. Interlagos, 1.880. 
R$ 350 mil. Wilson, (11) 99254-3536 (WhatsApp). 
• Vd., em Santo André, Vila Santa Helena, próx. 
ao centro, 40 m2, 2 dorms, coz. planejada, co-
bertura na lavanderia, piso laminado, 1 vaga. R$ 
208 mil. Ezequiel, (11) 97277-2424 / 98018-7726. 
• Vd., Planalto Paulista, próx. ao metrô São Ju-
das, 45 m2, 1 dorm., 1 vaga. R$ 350 mil. Gilberto, 
(11) 97127-2312. 
• Vd., Guarujá, Praia de Pitangueiras / Morro do 
Maluf, 3 dorms., dep. de emp., 2 vagas. Estuda 
troca por imóvel em São Paulo ou São José dos 
Campos. Maria Emília, (13) 99706-8620 / emilia-
pinder@yahoo.com.br. 
• 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$ 
400 mil. Armando, (11) 99804-7590 (WhatsApp). 

Casas
• Vd., próx. metrô Alto do Ipiranga, capital, 10 x 
25 m, 3 dorms. (1 suíte c/ hidro), sala 2 ambs., 
2 wc., box c/ 2 chuveiros, edícula, quintal c/ ár-
vores, 3 caixas d’água, jardim, corredor lateral, 
entrada para 3 carros, 1 vaga coberta. R$ 700 
mil. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
• Vd., Bragança Paulista, lot. fechado, plana, 305 
á. u., 200 m, 2 dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., 
área gourmet integ. à piscina, rede p/ aquec., 
porcelanato, 3 vagas. Márcia / Júlio (11) 9964-
6353 / caramaschi12000@yahoo.com.br.
 
Sobrados
• Vd., Itu, 300 m2, 222 a. ú., 4 dorms., sala 2 

ambs., sala de jantar e tv, lavanderia, área de 
lazer c/ churrasq., spa p/ 5 pessoas, quintal, jar-
dim, 4 vagas. Rita ou Patrícia, (11) 99897-7176 / 
(11) 97425-5629 (horário comercial). 

Terrenos 
• 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.
• 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.

Veículos 
• UP! Move, 1.0, 5p, azul night, 2015, 25 mil km, 
único dono, R$ 36 mil. Amauri, (11) 2856-0940 
/ (11) 99701-9384. 
• Corsa Wagon Super 1.0, MPFI 16V, 2001, gaso-
lina, doc. e manutenção ok. R$ 10 mil. Amauri, 
(11) 2856-0940 / 99701-9384. 
• Jipe Gurgel, 1985, bege, teto rígido, fibra, 
gasolina, catalisador, guincho-catraca, teto solar, 
tração positiva, manual, final 8, mecânica e doc. 
ok. R$ 10 mil. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
 
Diversos 
• Terreno no Cemitério Parque dos Girassóis, 
Parelheiros. R$ 6.500. Geny, (11) 96283-8141 / 
5641-7257
 
Permutas 
• Leonardo Cymberknop, ag. Planalto Paulista, 
SR Paulista, deseja permuta para SR Baixada 
Santista, com função de caixa ex. Contato: (13) 
3471-2099 / (11) 96380-6262. 
• Nathalie Oliveira, ag. Jaçatuba, Santo André, 
deseja permuta para área-meio do Largo da Con-
córdia, Sicoc, capital. Contato: (11) 95083-9809. 

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

Festa do Chope 2017

Nossa história em 110 manchetes

O #tbt desta semana 
relembra um dos tradicionais 
Jantares dos Aposentados, 

promovidos pela APCEF/SP no 
encerramento das atividades 
anuais, no clube, em 2006.
A ocasião reuniu os antigos 
colegas do banco em clima 
de confraternização e contou 

com música ao vivo. Este ano, 
o Encontro dos Aposentados 
acontece em 7 de dezembro, 
no clube, e esperamos por 
você, associado. Já fez sua 

inscrição?

De forma autoritária e cruel, a direção da Caixa demitiu 12 
empregados, entre eles uma empregada grávida de três 

meses. Com uma forte mobilização foi possível conseguir que 
os 12 companheiros tivessem suas demissões revogadas e 

pudessem voltar ao trabalho.

"Vitória: os demitidos  
estão de volta"

fevereiro de 1987

• Héberson Sette de Almeida, técnico bancário 
novo, sem função, ag. Valinhos, deseja permuta 
para Louveira ou triangulação. Contato: caixa 
mail C116116-5 ou (19) 99356-2896. 
• Albiena Miranda, TBN ag. Itaim Paulista, SR 
Penha, deseja permuta ou triangulação para 
Suzano ou arredores. Contato: (11) 98333-2053.

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

Apartamento no Guarujá 
Aluga para fins de semana ou temporada, 
Morro do Maluf, Praia de Pitangueiras, 3 dor-
ms., dep. de empregada, ótima localização. 
Emília, (13) 99706-8620 / emiliapinder@
yahoo.com.br.

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

Apartamento na  
Praia do Tombo, Guarujá 

Aluga, para fins de semana ou temporada, 1 
quadra da praia, 2 dorms. (1 suíte), coz. com-
pleta c/ utensílios, sala 2 ambs., sacada de 
frente ao mar, TV, Wi-Fi, piscina, p/ 8 pessoas. 
1 vaga. Eliana, (11) 94128-2271 (WhatsApp). 

Evento contou com mais de mil participantes, campeonato de chope, shows com a dupla Breno e Luciano, banda PopSoul e a bateria de escola de samba Fábrica das Belas Artes

Final do Torneio Preparatório de Xadrez

Vídeo


