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O jornal do empregado da Caixa

População da Vila Joaniza não quer ficar sem a Caixa

Um dos maiores golpes do 
desgoverno de Michel Temer, a 
reforma da Previdência, estava 
prevista para ir à votação na Câ-
mara dos Deputados nesta quarta-
-feira (6), mas foi retirada de pau-
ta. O governo ainda não tem os 
308 votos necessários para apro-
var a proposta. "Somente a mobi-
lização, que demonstra a rejeição 
de toda a população, pode impedir 
esse absurdo", enfatizou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra.

Se aprovada, a reforma exigirá 
que os brasileiros contribuam du-
rante 40 anos para receber 100% 
do benefício de aposentadoria, 
estabelecerá idade mínima sete 
anos maior que a média atual e 
atacará, sobretudo, o funcionalis-
mo público. O texto, que pode ser 

votado no dia 13, é a segunda ver-
são da PEC 289, apresentada pelo 
deputado Arthur Maia (PPS-BA). 
A primeira proposta, tão ruim 
quanto esta, só não foi aprovada 
porque Temer perdeu força no 
Congresso.

Para justificar a reforma, o go-
verno manipula dados para forjar 
suposto déficit da Previdência 
Social, quando a CPI no Senado 
mostrou que o sistema é supera-
vitário.

 
Pressione os deputados con-

tra a reforma - Pressionar de-
putados é tarefa fundamental da 
classe trabalhadora para impedir 
que o projeto de reforma da Previ-
dência, que acaba com a aposen-
tadoria de milhões de brasileiros, 
seja colocado em pauta. 

Para ajudar nesta tarefa, a CUT 
atualizou o site Na Pressão, que 
permite contatar os parlamentares 
por e-mail, mensagens, telefone 
ou redes sociais.

O site possibilita enviar, de 
uma só vez, e-mail para todos os 
parlamentares indecisos ou a fa-
vor do governo Temer pelo link 
"Ativar Ultra Pressão". 

Ao clicar na foto individual 
do parlamentar, é possível aces-
sar informações completas do 

deputado, como partido, estado e 
até mesmo contato para envio de 
mensagens por meio do Whats- 
App. Acesse o site e saiba como 
pressionar os deputados: www.
napressao.org.br.

Vídeo - Acesse o canal da 
APCEF/SP no YouTube e assista 
vídeos sobre a reforma da Pre-
vidência. Entenda o que está em 
jogo e a opinião da população so-
bre o assunto.

Na manhã da quinta-feira (30), 
representantes da APCEF/SP e do 
Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região organiza-
ram protesto em frente da agência 
Vila Joaniza (SR Santo Amaro) 
contra o fechamento da unidade, 
previsto para 15 de dezembro. 

“A Caixa é o único banco que 
chega onde nenhum outro quer 
estar. Não podemos deixar de 
oferecer serviços essenciais para 

a população da região”, enfatizou 
o diretor da APCEF/SP Leonardo 
Quadros.

Representantes de movimen-
tos sociais estiveram presentes e 
apoiam a luta pelo não fechamento 
da unidade, entre eles, o Conselho 
de Segurança e o Conselho Parti-
cipativo de moradores da região. 
“Vamos permanecer organizando 
protestos e coletando assinaturas 
em defesa da agência Vila Joaniza 

e da Caixa, assim como aconte-
ceu no Jardim Camargo Novo”, 
ressaltou o diretor da APCEF/SP. 

A agência Jardim Camargo 
Novo (SR Penha) também estava 
na lista de agências que seriam 

fechadas pela direção do banco 
este ano. 

No entanto, com apoio da 
população da região e depois de 
muito protesto, a Caixa suspendeu 
o fechamento até janeiro.

Está previsto para quinta-
-feira (7), mobilização em todo 
o país em defesa da manutenção 
do banco 100% público. Para 
este dia está programada reunião 
do Conselho de Administração 
da empresa, que pode apreciar 
mudança no estatuto com intuito 
de transformar a Caixa em uma 
Sociedade Anônima.

A ideia é organizar manifes-
tações em agências e unidades 

do banco e entregar carta aberta 
à população ressaltando a impor-
tância da Caixa para o país. 

A realização destes atos foi 
deliberada pela Comissão Exe-
cutiva dos Empregados da Cai-
xa (CEE-Caixa) durante reunião 
realizada em São Paulo no dia 
30 de novembro.

Acompanhe as movimenta-
ções em defesa da Caixa no site 
www.defendaacaixa.com.br.

Continua luta pela Caixa 100% pública
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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

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Garanta sua vaga para o carnaval em 
Avaré ou Campos do Jordão
Reservas foram abertas dia 28. Suarão e Ubatuba estão com lista de espera

APCEF Indica

Caetano Veloso faz 
show gratuito no Largo 
da Batata dia 10

O projeto Faculdade Aberta à 
Maturidade, da Faculdade 28 de 
Agosto - mantida pelo Sindicato 
dos Bancários e Financiários de 
São Paulo, Osasco e Região e pela 
Fetec-CUT/SP -, tem por objetivo 
incluir, nos campos social, afetivo 

Associados têm desconto em curso do projeto 
Faculdade Aberta à Maturidade

Aposentados

Carnaval na Colônia de Avaré

e intelectual, pessoas a partir de 
40 anos, por meio de um curso 
livre com disciplinas extracurri-
culares que congreguem diversos 
segmentos do conhecimento.

As disciplinas abordarão temas 
como ligação entre saúde emocio-
nal e física; inglês para viagens, 
leitura e conversa; modificações 
na metrópole de São Paulo do 
bonde até os dias atuais; história 
dos festivais de MPB no Brasil; 
introdução ao mundo da arte; o 
papel do rádio e da TV na forma-
ção da identidade nacional. 

Serão ministradas seis disci-
plinas por semestre, dois dias de 
aula por semana, das 14 às 17 
horas. O curso começa em 5 de 
março e termina em 18 de junho. 
Matrículas até 9 de fevereiro pelo 
telefone (11) 3372-1240. Associa-
dos da APCEF/SP pagam valores 
especiais, informe-se.

A Faculdade 28 de Agosto 
fica na Rua São Bento, 413, cen-
tro da capital, próximo à estação 
São Bento do metrô. Informações, 
convenios@apcefsp.org.br ou (11) 
3017-8332.

Abram alas para a alegria, 
para as cores e para a diversão 
na festa mais brasileira de todas: 
o carnaval vêm aí!

As reservas para divertir-se 
nas Colônias da APCEF/SP foram 
abertas em 28 de novembro. 

Suarão e Ubatuba estão com 
lista de espera. Mas você ainda 
pode garantir seu passeio em Ava-
ré ou Campos do Jordão. Ligue 
agora mesmo e faça sua reserva.

No pacote de carnaval (de 9 
a 13 de fevereiro), em Avaré e 
Campos do Jordão, estão incluí-
das três deliciosas refeições, rou-
pas de cama e de banho e muita 
diversão com os monitores.

Dependentes

Filhos com mais de 25 
anos continuam 
dependentes na APCEF

Atenção associado que tem 
filhos com mais de 25 anos: para 
que continuem a ser seus depen-
dentes na entidade, preencha o 
formulário disponível no site e 
encaminhe para o Departamento 
de Cadastro.

Informações, (11) 3017-8357 
ou cadastro@apcefsp.org.br.

Concurso Cultural

Prorrogado até 15 de dezembro o 
concurso cultural Folclorinho. Participe!

O prazo para inscrição no 
concurso cultural “Folclorinho: 
uma história divertida”, promovi-
do pela Fenae e as APCEFs, foi 
prorrogado até 15 de dezembro. 

Para participar, a criançada 
terá de responder à pergunta “O 
que você faria se pudesse passar 
um dia com o Saci e seus ami-
gos?”. Podem participar depen-
dentes nascidos a partir de 1º de 
janeiro de 2005.

Os participantes poderão ins-
crever histórias nos formatos de-
senho ou desenho mais texto. Os 
arquivos devem ser enviados para 
folclorinho@fenae.org.br. Os me-

lhores serão divulgados em uma 
publicação produzida pela Fenae.

Confira o regulamento com-
pleto em nosso site > Notícias 
Fenae.

A Prefeitura de São Paulo fi-
nalmente autorizou a realização 
do show de Caetano Veloso em 
comemoração dos 20 anos do Mo-
vimento dos Trabalhadores Sem-
-Teto (MTST), que acontecerá 
gratuitamente no próximo dia 10, 
a partir das 18 horas, no Largo 
da Batata, zona oeste da capital.

O ato-show conta também 
com a participação de Criolo, 
Maria Gadu e Péricles.

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 de 
ser nosso associado!



APCEF/SP denuncia casos de erros 
em benefícios calculados pela Funcef

Aproveite desconto 
em computadores e 
faculdade

Convênios

Agenda

• Faculdade 28 de Agosto
Rua São Bento, 413, 1º andar, 
capital, (11) 3372-1240 - www.
faculdade28deagosto.com.br. Van-
tagens: 50% em ensino 
superior. Solicite carta de 
desconto na APCEF/SP.

• Dell Computadores do Brasil
Valores especiais para associados, 
acesse www.dell.com.br. 
Solicite código de des-
conto 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

Dezembro

Encontro Anual dos 
Aposentados, no clube7

Estratégia da Funcef é não rever valores e afirmar que responsabilidade é do empregado

A Funcef vem se especializan-
do em complicar a vida dos parti-
cipantes. Um exemplo recente é a 
situação vivida por uma emprega-
da aposentada ao questionar a Fun-
dação por seu benefício ter sido 
calculado de forma incorreta. Isso 
porque foi considerado apenas seu 
salário-base de técnica bancária. 
Como tinha função, seus últimos 
salários de participação eram su-
periores ao valor considerado pela 
Funcef. A Fundação ignorou que 
a própria Caixa reconheceu esses 
valores e fez sua contribuição de 
acordo com os critérios do plano.

Aposentada por invalidez, a 
empregada está sendo prejudicada 
financeiramente pelo erro da Fun-
dação. No entanto, em resposta aos 
questionamentos, a Funcef alegou 
ter se baseado nas informações do 
cadastro e como não é a responsá-
vel por ele está impedida de qual-
quer alteração. Assim, a Funcef se 
contradiz, pois o cadastro é forne-
cido pela Caixa, que por sua vez, 
baseia-se no valor correto. 

A postura da Fundação, de "la-
var as mãos" quanto a pedidos de 
recálculo de benefício não é nova. 
Há tempos, a APCEF/SP tem de-
nunciado esta situação e cobrando 
da Funcef melhor tratamento aos 
participantes, já que as respostas 

são normalmente protocolares. Al-
guns casos são absurdos. 

Fundação manda partici-
pante recolher a parte da Caixa 
- Em 2015, um participante soli-
citou adesão ao Plano de Apoio 
à Aposentadoria e cálculo de 
benefício. A Funcef apresentou, 
por mensagem eletrônica, dois 
valores. O maior considerava 
promoção definida anos antes em 
sentença judicial. O menor des-
considerava a promoção, pois não 
teria ocorrido o recolhimento da 
contribuição. Como alternativa, a 
Funcef sugeriu que, para manter 
o valor do benefício maior, a par-
ticipante recolhesse sua parte e a 
parte devida pela Caixa. 

Resolva você mesmo - Para 
outra participante, a Fundação 
"deu de ombros" e sugeriu que ela 
entrasse na Justiça contra a Cai-
xa. O problema começou quando 
a participante foi informada pela 
Funcef do valor da integralização 
de sua reserva em razão de decisão 
judicial anterior, que corrigira seu 
benefício. Concordou em recolher 
o montante, mas soube pela Funcef 
que a Caixa, em casos análogos, 
não recolhe sua parte. Para fazê-lo, 
seria necessário cobrá-la judicial-
mente. Atitude que a Fundação 
deixou claro que não tomaria.

Fingir que não ouviu - Outra 
conduta da Funcef é a de simples-
mente não responder. Um partici-
pante que ganhou na Justiça que 
a Caixa recolhesse sua respectiva 

parte para o benefício foi ignora-
do pela Fundação depois que ela 
continuou a cobrar o empregado 
aposentado. 

Benefício menor - Já um par-
ticipante desligado da Caixa em 
2015 observou que seu benefício 
era inferior ao calculado quando 
do Saldamento. Situação não mui-
to diferente ao primeiro caso rela-
tado. Ao questionar a Funcef, foi 
informado que "o simulador con-
siderava o salário de participação 
do cargo ESP89, referente à ação 
de 20 deltas", mas que "não foi 
encontrado pagamento da diferen-
ça para que o participante tenha 
direito ao maior cargo"  e, con-
sequentemente, benefício maior. 

Por que a Funcef não cobrou 
a reserva devida, já que a deci-
são judicial com a promoção de 
20 deltas é definitiva? Por que, 
quando do Saldamento em 2006, 
a própria Funcef calculou o be-
nefício com os deltas adicionais? 
A Fundação não registrou neces-
sidade de contribuição adicional, 
tampouco informa providência 
quanto à cobrança à Caixa. Pre-
feriu reduzir o benefício.

Esta, definitivamente, não é a 
forma correta de tratar os partici-
pantes, trabalhadores que se dedi-
caram à Caixa e contribuíram com 
o fundo por anos, pagam taxa de 
administração, visando uma apo-
sentadoria tranquila e segura.

Caso você esteja enfrentando 
problema similar entre em conta-
to pelo diretoria@apcefsp.org.br 
ou (11) 3017-8300. 

Espanhol é nova opção 
de curso da Rede do 
Conhecimento

Fenae

O curso de Espanhol Básico é 
a mais nova opção disponível na 
Rede do Conhecimento, platafor-
ma de educação da Fenae e das 
APCEFs. 

A Rede do Conhecimento 
dispõe agora de 74 cursos, todos 
voltados para o desenvolvimento 
pessoal e para contribuir com a 
qualificação profissional dos em-
pregados da Caixa. Todos podem 
iniciar os cursos, mas a conclusão 
está restrita aos que são associa-
dos a uma das 27 Apcefs do país. 

Acesse www.fenae.org.br/re-
dedoconhecimento e saiba mais!

Moradia e Cidadania 
convida para festas de 
confraternização

A ONG Moradia e Cidadania 
convida todos para participarem 
das entregas de kits de Natal: dia 
9, sábado, no CDH São Mateus, 
9 horas, Rua Dr. Aureliano da Sil-
va Arruda, 345, São Mateus; dia 
10, domingo, 9 horas, no  CDH 
Cecom, Av. Yervant Kissajikian, 
1.256, Interlagos.

No dia 6, a festa foi no CDH 
Novo Norte, Av. Jardim Japão, 73, 
térreo, Vila Sabrina. 

Informações, (11) 2647-7890.

Movimento Solidário inaugura telecentro 
em Belágua

O Telecentro de Belágua 
(MA), montado pela Fenae em 
parceria com a Colônia de Pes-
cadores do município e o Grupo 
Geração Santa, será inaugurado 
em janeiro. Na primeira fase, o 
espaço vai atender cerca de 200 
crianças e adolescentes que fazem 
parte de atividades já desenvolvi-
das na cidade, como reforço esco-
lar, balé, futebol e vôlei.

Trata-se de uma ação desen-
volvida pelo Movimento Solidário, 
programa de responsabilidade so-

cial da Fenae e das APCEFs, com 
apoio dos empregados da Caixa, 
da Wiz e da Integra Participações. 

Saiba mais, acesse www.fe-
nae.org.br/movimentosolidario.



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.
• Alugo, novo, Av. Ver. João de Luca, 1.015,  
2 dorms. (1 suíte), mobiliado, móveis plane-
jados, sacada gourmet c/ fechamento, 1 vaga 
coberta. R$ 2.200 + cond. e IPTU. Nena, (11) 
5562-5699 / 98022-0159. 
• Vd., Praia Grande, Vila Tupi, 2 dorms., pé na 
areia, próx. mercados. R$ 200 mil. Carlos, (11) 
99565-3388 / 97438-4494
• Vd., Vila Mariana, capital, 3 quadras do Par-
que Ibirapuera, reformado, 2 dorms. (1 suíte), 
sacada, armários embutidos, lazer completo, 
cond. baixo. Direto com o proprietário. Regina, 
(11) 5549-5153 / 96300-2746. 
• Vd., Praia Grande, Vila Tupi, 100 m da praia, 
49,5 m2, 1 vaga. R$ 140 mil. Aceita financia-
mento. 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$ 400 mil. Solicite fotos pelo 
WhatsApp. Armando, (11) 99804-7590. 

Casas
• 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.

Terrenos 
• Em Paranapanema, cond. Riviera de San-
ta Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube 
náutico, restaurantes, piscinas, quadras, segu-
rança e portarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. 
Estuda proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ 
(19) 3835-7525.
• Vd., Cordeirópolis, Jardim Parati, 285 m2, 
edícula de 50 m2. R$ 190 mil. Maria Aparecida, 
(11) 4620-2131 / 99530-1179. 

Diversos 
• Terreno, Cemitério Parque dos Girassóis, 
Parelheiros, capital. R$ 6.500. Geny, (11) 
96283-8141 / 5641-7257
• PSVita slim, novo, com película na tela. R$ 
850. Izabel, (11) 2063-4857 / 97364-7441.
 
Permutas 
• Silvia Emy Goto, TBN, ag. Metrô Saúde, 
deseja permuta para área meio (Celit, Cibop, 
Giseg). Contato: (11) 99926-4843. 
• Albiena Miranda, TBN ag. Itaim Paulista, 
SR Penha, deseja permuta ou triangulação 
para Suzano ou arredores. Contato: (11) 
98333-2053.

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

Eventos esportivos no clube em 3 de dezembro

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!

Não é de hoje que a APCEF/SP está na luta em defesa 
dos direitos dos empregados da Caixa. Nosso #tbt desta 
semana, relembra manifestação por melhores condições 

de trabalho e melhores salários, em 2008, no vão do Masp, 
em São Paulo. Agora, a luta é em defesa da Caixa.  

Acesse www.defendaaCaixa.com.br e faça parte desta luta. 

Não é de hoje a estratégia de privatização do banco em fatias. 
No final da era FHC, houve a tentativa de iniciar a privatização 

da Caixa com o leilão da Caixa Seguros, que acabou sendo 
impedido pelas entidades representativas dos empregados. 
Hoje, o mesmo plano é defendido pelo atual presidente da 

Caixa, Gilberto Occhi, e o governo Temer. 

"Caixa Seguros:  
entidades brigam contra 
entrega da seguradora"

Casa em Bertioga
Alugo, para temporada e fins de semana, 
Villaggio, frente para a praia Indaiá, 2 dor-
ms., cozinha completa, 2 wc, churrasqueira, 
piscina, garagem. Acomoda oito pessoas. 
Diárias, R$ 280. Anita, (11) 99451-2898. 

Apartamento no Guarujá 
Aluga, para fins de semana ou temporada, 
Praia da Pitangueiras / Morro do Maluf, 3 
dorms., dep. de emp., ótima localização. 
Maria Emilia, (13) 99706-8620. Solicite fo-
tos: emiliapinder@yahoo.com.br. 

Apartamento, Praia do Tombo 
Aluga, para fins de semana ou temporada, 
1 quadra da praia, 2 dorms. (1 suíte), coz. 
completa, sala 2 ambs., sacada de frente 
para o mar, TV, Wi-Fi, piscina. Acomoda 8 
pessoas. 1 vaga. Eliana, (11) 94128-2271 
(WhatsApp). 

Apartamento próx. metrô Saúde
Vd., próx. à estação Saúde do metrô, Zoo-
lógico, Jardim Botânico, capital, c/ 2 dorms. 
(1 suíte), wc social, varanda envidraçada, 
área de lazer, portaria 24 horas, 1 vaga 
coberta. Maria, (11) 2306-5286 (à noite) / 
(11) 97682-0930. 

Domingo agitado no clube: teve final da Copa José Félix, festival de tênis e de vôlei e churrasco de 
confraternização das equipes esportivas da APCEF  

fevereiro de 2000

O ano de 1997 marcou uma triste época para os empregados 
da Caixa e bancários em geral. As condições de segurança 

ainda estavam longe do ideal, o que possibilitava aos 
criminosos maiores chances de entrar nas agências. O 

resultado foram inúmeros assaltos e a vida de clientes e 
empregados em risco. A situação só melhorou com a forte 

mobilização dos trabalhadores.

“paralisação por segurança"
abril de 1997


