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O jornal do empregado da Caixa

Fechamento da agência Vila Joaniza é suspenso
Na terça-feira (12), depois de 

muita mobilização, a Caixa anun-
ciou a suspensão do fechamento 
da agência Vila Joaniza, zona sul 
da capital. Desde 30 de novem-
bro, representantes da APCEF/
SP, do Sindicato dos Bancários 
de São Paulo, Osasco e Região 
e da Fetec-CUT/SP, moradores 

da região e lideranças locais luta-
vam contra o fim da unidade. “Na 
verdade, precisamos de mais em-
pregados e até mais agências para 
atender a população local”, contou 
o diretor da APCEF/SP Leonardo 
Quadros. “É um bairro em ascen-
são. Em breve será inaugurado um 
empreendimento do Minha Casa, 

Minha Vida com mais de 3.500 
unidades”, reforçou.

A mobilização teve início logo 
após o anúncio do fechamento, 
previsto para 15 de dezembro. 
Moradores do bairro e de bairros 
vizinhos, lideranças locais e a pre-
feitura regional, além das entida-
des que defendem os bancários 
da Caixa, engajaram-se na luta 
contra o fechamento. Foram co-
lhidas milhares de assinaturas em 
defesa do banco na região em um 
abaixo-assinado organizado pelas 
entidades.

“Este é mais um passo na luta 
contra o desmonte da Caixa”, 
lembrou a diretora da APCEF/SP 
Claudia Tome. “Só a união e a 
luta constante irão conseguir bar-
rar os desmandos deste governo”, 
reforçou.

Nos dias 11 e 12 deste mês, 
representantes da APCEF/SP, do 
Sindicato dos Bancários de São 

Paulo, Osasco e Região e da 
Fetec-CUT/SP reuniram-se com 
a superintendência regional para 
debater a importância do banco 
para a região. Antes disso, havia 
sido enviado ofício à presidência 
da Caixa.

Inaugurada há cerca de qua-
tro anos, a agência foi instalada, 
após muita luta, a pedido dos mo-
vimentos de moradia para atender 
à demanda local. “A unidade foi 
criada por uma solicitação dos 
moradores da região, não pode 
simplesmente ser fechada”, in-
dignou-se o diretor da APCEF/SP.

Camargo Novo - Em novem-
bro, outra agência da Caixa, a 
Jardim Camargo Novo, no Itaim 
Paulista, zona leste de São Paulo, 
também iria encerrar suas ativi-
dades, mas a forte mobilização 
reverteu a decisão e a agência 
permanece aberta.

O diretor-presidente da APCEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra, em manifestação contra o fechamento da 
agência Vila Joaniza

No último dia 7, o Conselho 
de Administração da Caixa vo-
tou nova versão do estatuto. Foi 
divulgado que entre os itens da 
proposta estava a transformação 
da Caixa em Sociedade Anônima 
(S.A.). O item foi excluído, mas 
ainda não se tem informação so-
bre as demais mudanças.

“A não votação deste item é 
importante na luta contra a pri-
vatização, mas não podemos es-
quecer que os ataques podem vir 
de outras formas, como o fatia-
mento da empresa e outras tantas 
alternativas que a engenhosidade 
maligna deste governo privatista 
pode alcançar”, explica a diretora 
da APCEF/SP Claudia Tome.  

Desde que surgiu a ameaça 

de privatização da Caixa, as enti-
dades representativas dos empre-
gados organizaram mobilizações, 
audiências públicas, abaixo-assi-
nados, visitas nos locais de traba-
lho e conversas com os trabalha-
dores da Caixa. "Entendemos que 
é importante fortalecer nossa base 
e conscientizar a sociedade quan-
to à importância da Caixa para o 
desenvolvimento do país, como 
operadora de programas sociais 
e como reguladora da economia”, 
reforça a diretora da APCEF/SP.

Ameças continuam - Matéria 
do Valor Econômico, de 8 de de-
zembro, dia seguinte à reunião do 
Conselho, informou que o presi-
dente da Caixa Instantânea, Ru-

bens Santos, procura um parceiro 
estrangeiro para entrar como só-
cio minoritário no leilão da Lotex, 
previsto para 2018. 

Segundo o presidente, a Caixa 
“entraria na sociedade com seus 
ativos, capilaridade, conhecimen-
to do mercado e, caso fosse ne-
cessário, recursos para ajudar o 
pagamento da outorga do leilão 
da concessão”. 

Em outras palavras, a Caixa 
encontraria um sócio para operar 
o que já opera. 

Campanha - A campanha 
“Defenda a Caixa você também” 
permanece nas redes sociais e nas 
ruas para a participação de todos. 
Acesse, conheça a mobilização e 

fortaleça a luta em defesa do ban-
co público: www.defendaacaixa.
com.br. 

Histórico - A mobilização para 
evitar que a Caixa se tornasse S/A 
acontece desde o Projeto de Lei 
do Senado (PLS) 555. À época, 
uma grande mobilização nacional 
envolveu empregados de empre-
sas públicas e representantes dos 
movimentos associativo, sindical 
e social e afastou essa ameaça do 
Estatuto das Estatais. 

Mais recentemente, com a re-
tomada pelo governo do projeto 
de privatização, audiências pú-
blicas e discussões nos locais de 
trabalho alertam para os riscos da 
abertura de capital da Caixa.
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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

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

São Paulo é escolhida para ser sede 
dos Jogos da Fenae 2018
Jogos nacionais acontecerão em julho, com disputas na Cidade Universitária, na capital

APCEF Indica

Excursão para  
Thermas Water Park, 
em São Pedro

Os espaços da APCEF/SP, no 
litoral ou no interior, são sempre 
uma boa pedida para os associa-
dos que, cansados da agitação de 
São Paulo, procuram um lugar 
para descansar e relaxar. 

E, com a chegada da estação 
mais quente do ano, nada melhor 
do que aproveitar as Colônias, se 
refrescar nas piscinas, no mar ou, 

Verão, sol e calor: venha para as 
Colônias da APCEF/SP

Colônias

quem sabe, fazer uma trilha em 
meio à natureza. 

Em Avaré e em Campos do 
Jordão ainda dá para aproveitar 
os meses quentes de janeiro e fe-
vereiro, inclusive no período do 
carnaval. A Colônia de Ubatuba 
também está com vagas para o 
mês de fevereiro.

Ligue e faça sua reserva!

Atenção, paulistas: pela pri-
meira vez, São Paulo foi a cidade 
escolhida para sediar a 13ª edição 
dos Jogos da Fenae, em 2018. 

No período de 14 a 21 de ju-
lho, atletas de todo o país se en-
frentarão em diversas modalida-
des numa grande festa do esporte. 

A escolha foi referendada na 
quinta-feira (7) pelo Conselho 
Deliberativo Nacional da Fenae, 
em reunião em Curitiba (PR), do 
qual participaram presidentes das 
APCEFs de todo o país. 

Clube

Academia do 
clube fecha para 
manutenção

A academia que funciona no 
clube, em Interlagos, capital, fe-
cha para manutenção no período 
de 23 de dezembro a 1º de janeiro. 

Informações, ligue (11) 5613-
5600.

Para definir a cidade-sede dos 
Jogos, uma Comissão formada pe-
los diretores da Fenae, Carlos Al-
berto Oliveira (Esportes), Clotário 
Cardoso (Administração e Finan-
ças) e César Cotrim (Conselho 
Fiscal), realizou visitas técnicas 
nas três cidades que concorriam: 
Curitiba, Natal e São Paulo. 

E, para a escolha final, foi 
levado em conta a estrutura de 
cada uma das cidades visitadas, 
como malha aérea, rede hoteleira 
e também um local que pudesse 

comportar as disputas nas varia-
das modalidades. 

Como as disputas serão rea-
lizadas na Universidade de São 
Paulo (USP), a data dos Jogos 
foi alterada para julho, período 
das férias da universidade. 

A 12ª edição ocorreu em Blu-
menau (SC), de 20 a 27 de agos-
to, com a participação de mais 
de dois mil atletas. Os jogos de 
2016 foram marcados pela inclu-
são de uma prova paralímpica na 
natação.

Aposentados

Comemoração do  
Dia dos Aposentados 
será em fevereiro

Dia 4 de fevereiro, domingo, 
os aposentados da Caixa têm um 
encontro especial: comemoração 
do Dia do Aposentado no Espaço 
de Eventos Hakka, próximo à es-
tação São Joaquim do metrô, na 
capital.

Na programação, música ao 
vivo, cardápio diferenciado e mui-
tas histórias para se inspirar.

Fique atento!

Diretores da APCEF/SP em comemoração do Dia 
do Aposentado no início de 2017

Colônia de Avaré

Abertura dos Jogos da Fenae 2016, em Blumenau, Santa Catarina

Associados da APCEF têm 
desconto na compra de pacotes 
pela Bilheteria.com de excursão 
para Thermas Water Park, em São 
Pedro, dia 20 de dezembro.

Pacote inclui transporte rodo-
viário, seguro viagem, serviço de 
bordo, guia, ingresso para o par-
que e café da manhã.

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



Fundação reduz meta atuarial sem 
consultar participantes

Aproveite os descontos 
para associados e 
dependentes

Convênios

• Bilheteria.com
Desconto de até 60% na venda 
de ingressos para parques, teatros, 
aventura, shows e muito mais. 
Contato: (11) 3030-9544 - www.
bilheteria.com/apcefsp. Solicite 
código de 
desconto na 
APCEF/SP.

• Compra Certa
Descontos especiais na linha bran-
ca direto da fábrica, com as ven-
das direto pelo www.compracerta.
com.br/apcef. Solicite código de 
desconto na 
APCEF/SP.

• Fast Shop
Desconto de até 30% nas compras 
pelo www.fastshop.com.br/apce-
fsp. Solicite código 
de desconto na AP-
CEF/SP.

• Open Comercial
Venda de produtos eletrônicos 
com vantagens especiais. Solici-
te ficha de pedidos e folheto de 
promoções no Portal de Vantagens 
do site da AP-
CEF/SP.

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

Fenae

Redução da meta de 5,5% para 4,5% ao ano poderá demandar aumento de contribuição

Por meio de nota divulgada às 
22 horas do dia 8 de dezembro nas 
redes sociais, os diretores eleitos 
da Funcef comunicaram aprova-
ção da redução da meta atuarial, 
de 5,5% para 4,5% ao ano. 

Os diretores da Funcef afir-
mam que a redução da meta ele-
vará a probabilidade de atingi-
mento dos resultados dos planos 
e que, com a meta mais baixa, 
ficará mais fácil ter superávit. Se-
gundo eles, também será possível 
reduzir a alíquota de cobrança do 
equacionamento do REG/Replan 
Saldado referente a 2014 e 2015, 
de 10,64% para 9,94%. 

Com a redução da meta será 
necessário maior valor presente, 
o que demandará mais R$ 6,6 
bilhões a serem contabilizados na 
reserva para pagar os benefícios. 
Esse montante virá do bolso dos 
participantes e de aportes da pa-
trocinadora. 

Simulações elaboradas por 
especialistas da Fenae com da-
dos de anos anteriores mostram 
que reduções na meta demandam 
aumento das contribuições para 
integralização da reserva de be-
nefícios já definidos ou do saldo 
de conta (no caso do Novo Plano 
e REB) para benefícios que ainda 
serão calculados. 

Na simulação feita com a meta 
a 5,5%, os resultados provenientes 
da rentabilidade de investimentos 
trariam 60,7% dos recursos neces-
sários, enquanto os outros 39,3% 
viriam das contribuições.

Com a redução da meta a 
4,5%, a valorização dos investi-

mentos passaria a trazer 52,9% do 
resultado necessário, enquanto as 
contribuições teriam que prover 
47,1% dos recursos. A redução 
de 1 p.p. na meta exigiria a ma-
joração de mais de 7 p.p. nas con-
tribuições para sustentar o mesmo 
patamar de benefícios.

Os gestores da Fundação sa-
bem que a conjuntura atual, com 
redução nas taxas dos títulos pú-
blicos, exige alocação de recursos 
para outros tipos de investimento, 
a exemplo de renda variável, mas 
com maior volatilidade. A redução 
da meta, de toda forma, representa 
a redução da expectativa de resul-
tados, o que coloca os diretores 
em uma zona de conforto. 

A diretora de Saúde e Pre-
vidência da Fenae, Fabiana Ma-
theus, cobrou explicações da 
Funcef logo após o anúncio, lem-
brando que uma decisão deste tipo 
deve ser feita após consulta e am-
plo debate com os participantes.

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.

Paulistas conquistam prêmios no 
Talentos Fenae/APCEF 2017

Na última sexta-feira (8), acon-
teceu a finalíssima do Talentos 
Fenae/APCEF 2017, em Curitiba 
(PR). O evento, encerrado com 
show da banda Skank, premiou os 
três primeiros colocados em cada 
uma das quatros categorias do 
concurso: Foto e Filme, Literatura 
(poesias e contos/crônicas), Mú-
sica (composição e interpretação), 
Artes Visuais (desenhos/ pinturas 
e desenhos infantis).

O Talentos Fenae/APCEF foi 
criado com objetivo de dar visibi-
lidade às produções culturais dos 
empregados da Caixa. Em sua se-
gunda edição, obteve um recorde 
de inscritos: 1.586 trabalhos. Des-
se total, 187 saíram ven-
cedores da etapa estadual 
e participaram da disputa 
nacional.

Jane Minari (RSN Au-
ditoria Campinas), com 
a obra “Bilu Teteia” con-
quistou o segundo lugar na 
categoria Desenho/Pintura 
e Juliana Sato, dependen-
te de Mario Tokio Sato 
(RSN Jurídico São Paulo) 

ficou com a terceira colocação na 
categoria Desenho Infantil, com o 
trabalho "Abraço Doce".

Para saber mais, acesse www.
talentos.fenae.org.br.

Arte de Juliana Sato, dependente de Mario Tokio 
Sato, 3º lugar em Desenho Infantil do Talentos

Arte de Jane Minari, 2ª colocada em Desenho/Pintura do Talentos

Aproveite o período de 
férias para fazer cursos 
na Rede do Conhecimento

A Rede do Conhecimento 
completou um ano em outubro. 
Lançada pela Fenae e as APCEFs 
em 2016, a plataforma de cursos 
passou a ocupar um importante 
papel no desenvolvimento pessoal 
e na qualificação profissional dos 
empregados da Caixa, da ativa e 
aposentados.

Hoje são disponibilizados 72 
cursos a distância. Em outubro do 
ano passado, mês de lançamento, 
havia 48. Os cursos com o maior 
número de matrículas são: CPA 
20, Inglês Básico, CPA 10, Mas-
terMind, Mercado Financeiro para 
Iniciantes, Cozinha Básica, Foto-
grafia para Iphone.

Acesse www.fenae.org.br/re-
dedoconhecimento e conheça a 
plataforma.



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 Mariana, capital, próx. metrô Imi-
grantes, Av. Ricardo Jafet, 85,4 m2, 3 dorms., 
2 wc, cond. arborizado, R$ 399 mil. Henrique, 
(11) 99592-8577.
• Vd., Vila Santa Helena, Santo André, próx. 
ao centro, 40 m2, 2 dorms, coz. planejada, co-
bertura Zetaflez na lavanderia, piso laminado, 
1 vaga. R$ 208 mil. Ezequiel, (11) 97277-2424 
/ 98018-7726. 
• Vd., Praia Grande, Vila Caiçara, 50 m da 
praia, 93 m2, 2 dorms. (1 suíte), coz. c/ armá-
rio, á. s., sacada gourmet, churrasq., varanda 
c/ vista p/ mar, área de lazer, piscinas, sau-
nas, salão de jogos e festas, brinquedoteca, 
espaço fitness, 2 vagas. R$ 460 mil. Sidney, 
(11) 99561-3763 / smigueldas@uol.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. Solicite fotos pelo 
WhatsApp. Armando, (11) 99804-7590. 

Casas
• Vd. Bragança Paulista, loteamento fecha-
do, plana, 305 á. u., 200 m, 2 dorms. estilo 
americano (1 suíte), sala 2 ambs., coz., área 
gourmet integ. à piscina, rede p/ aquec., por-
celanato, 3 vagas. Márcia / Julio (11) 9964-
6353 / caramaschi12000@yahoo.com.br.

Sobrados
• Vd., Itu, 300 m2, 222 a. ú., 4 dorms., sala 2 
ambs., sala de jantar, de tv., coz., lavanderia, 
área de lazer c/ churrasq., spa p/ 5 pessoas, 
quintal, jardim, 4 vagas. Rita ou Patrícia, (11) 
99897-7176 / 97425-5629 (horário comercial). 
 
Veículos 
• UP! Move, 1.0, 5p, azul night, 2015, 25 mil 
km, único dono, R$ 36 mil. Amauri, (11) 2856-
0940 / 99701-9384. 
• Corsa Wagon Super 1.0, MPFI 16V, 2001, 
gasolina, doc e manutenção ok. R$ 10 mil. 
Amauri, (11) 2856-0940 / (11) 99701-9384. 

Terrenos 
• Em Paranapanema, cond. Riviera de San-
ta Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube 
náutico, restaurantes, piscinas, quadras, segu-
rança, portarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. 
Estuda proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ 
(19) 3835-7525.
• Em Pardinho, loteamento Ninho Verde II, 
km 196 Rod. Castelo Branco, 588 m2, clubes, 
centro comercial, lagos, área verde, segu-
rança, infraestrutura, escritura. R$ 15 mil. 
Facilita pagamento. Johelena, (11) 5031-6071 
/ 99686-4919. 
• Em Paranapanema, Cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, próx. à represa Jurumirim, 450 
m2, clube de lazer, portaria, restaurante. Qui-
tado. R$ 10 mil. Eiko, (11)2946-7891/97509-
7988.

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!

No #tbt desta semana vamos relembrar a divertida festa 
de carnaval na Colônia de Campos do Jordão em 2009. A 
criançada, toda fantasiada, brincou e dançou ao som das 
marchinhas da festa mais popular do nosso país. Se ainda 
não tem programação para o carnaval de 2018, entre em 

contato com os nossos espaços, verifique a disponibilidade 
e venha brincar o carnaval conosco! 

Após a divulgação CI Supes/Sunti/Sucog 0202/07#10, 
muitos empregados denunciaram inúmeras dificuldades 

surgidas com as novas normas. Uma delas era a necessidade 
de autorização prévia para acesso de diversos sites, o que 

incluía o buscador do Google.

"imposição da caixa causa 
transtornos no dia a dia 

dos empregados"

Diversos 
• Terreno, Cemitério Pq. dos Girassóis, Pa-
relheiros. R$ 6.500. Geny, (11) 96283-8141 
/ 5641-7257.

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.

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 frente p/ o 
mar, TV, Wi-Fi, piscina. Acomoda 8 pessoas. 
1 vaga. Eliana, (11) 94128-2271 (WhatsApp). 

julho de 2007

Naquele ano, o então presidente da Caixa, Sérgio Cutulo, 
anunciou um pacote de mudanças que incluíam: demissões, 

aumento de salário só para gerentes e realocação de 
empregados. Tudo isso sem qualquer diálogo com os 

trabalhadores. A situação foi denunciada pela APCEF/SP, que 
cobrou transparência e explicações da direção do banco.

“vem aí o pacotão do cutolo"
julho de 1997

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.

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

Encontro Anual dos Aposentados
APCEF que me Inspira aconteceu em 7 de dezembro, no clube da capital

Festa de Natal das crianças do CDH Cecom


