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O jornal do empregado da Caixa

Participe dos atos do mês de aniversário da Caixa
O mês de aniversário da Caixa 

Econômica Federal será celebrado 
com muita luta! A data, comemo-
rada em 12 de janeiro, motivará 
uma série de atos em defesa do 
banco 100% público e pela valo-
rização dos empregados em todo 
o país.

Na quarta-feira (10) - após o 
fechamento desta edição - está 
prevista reunião de lançamento 
do comitê estadual em defesa da 
Caixa em São Paulo. Durante o 
encontro será definido ato em 
comemoração aos 157 anos do 
banco público. Acompanhe em 
nosso site a programação - www.
apcefsp.org.br - e participe!

Na quinta-feira (18), a AP-
CEF/SP - junto com o Sindica-
to dos Bancários de São Paulo, 
Osasco e Região e outras entida-
des representativas dos trabalha-
dores - realizará ato na Avenida 
Paulista. Será feita distribuição de 
cartilhas e informativos ao longo 
de toda a via sobre a importância 

do banco público para a sociedade 
e pela valorização dos bancários.

Os representantes dos bancá-
rios convidam todos os emprega-
dos da Caixa a participarem desta 
mobilização. 

Para participar, basta forne-
cer nome e telefone no formu-
lário disponível no site. Depois, 
os dirigentes entrarão em contato 

para organizar a distribuição dos 
voluntários ao longo da Avenida 
Paulista, horários e pontos de en-
contro.

“A Caixa não pode deixar de 
ser o banco da casa própria, da 
poupança, do saneamento básico, 
do Fies, do Bolsa Família, dos mu-
nicípios. Isso só é possível com a 
manutenção do caráter 100% pú-

O Conselho de Administra-
ção da Caixa, em sua maioria 
composto por representantes do 
governo Temer - sendo quatro 
do Ministério da Fazenda e um 
do Planejamento - aprovou em 
dezembro de 2017 nova redação 
para o Estatuto da empresa, inclu-
sive quanto ao modelo de custeio 
para o Saúde Caixa.

Este governo, que está acos-
tumado a retirar direitos, mais 
uma vez golpeia os trabalhadores 
e empurra para o empregado da 
Caixa, aos poucos, todo custo do 
plano de saúde.

O novo Estatuto - capítu-

lo VIII, artigo 54, parágrafo 4º 
- prevê que “a participação da 
CEF no custeio dos benefícios de 
assistência à saúde será limitada 
ao percentual de 6,5% das folhas 
de pagamento e proventos (…)” e, 
no parágrafo 5º, prevê que “até o 
exercício de 2020, o valor do cus-
teio de benefícios de assistência 
à saúde deverá estar adequado ao 
limite estabelecido no § 4º, após 
este período, a CEF não poderá 
arcar com custeio superior a este 
limite”.

Assim, o governo Temer de-
cretou a sentença para o empre-
gado da Caixa Econômica: retirar 

mais um direito conquistado com 
muita luta. 

“Com esta medida, em curto 
prazo, os custos do plano de saúde 
serão transferidos aos trabalhado-
res. Isso quebra a lógica do mo-
delo de custeio conquistado pelos 
empregados na Campanha Nacio-
nal de 2003”, aponta a diretora da 
APCEF/SP e membro eleita do 
Conselho de Usuários do Saúde 
Caixa, Ivanilde de Miranda.

Ela destaca, ainda, que o Saú-
de Caixa é uma conquista política 
de assistência médica dos e para 
os trabalhadores da Caixa. “A re-
tirada deste direito está relaciona-

da aos interesses do mercado de 
planos de saúde e seguradoras, faz 
parte da fatura do governo golpis-
ta”, afirma.

Para a diretora da APCEF/SP, 
com a mudança, o plano deixa de 
ser de prevenção de saúde e passa 
a valorizar o custeio da doença.

O Saúde Caixa é um dos 
maiores planos de saúde de auto-
gestão entre empregados de em-
presas estatais. Atende 300 mil 
vidas, apresenta superávit com va-
lor acumulado em R$ 670 milhões 
(até o fechamento do exercício de 
2016) e faz a gestão de cerca de 
R$ 1,3 bilhão ao ano.

blico. Às instituições privadas não 
interessa o papel social desempe-
nhado pela Caixa, o que significa 
dizer que ele não será mantido. 
Por isso, é fundamental que em-
pregados e sociedade unam-se na 
defesa do banco 100% público, 
forte e social”, reforçou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra.
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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

Já garantiu sua participação na
comemoração do Dia do Aposentado?
Aposentados e empregados da ativa podem participar de evento em 4 de fevereiro 

APCEF Indica

Day Use com desconto 
em janeiro e fevereiro

Esportes

Engana-se quem pensa que, ao 
se aposentar, o dia a dia pode cair 
na rotina.

Aposentadoria e qualidade de 
vida podem - e devem - andar 
juntas. Por este motivo, a APCEF/
SP preparou uma série de ativida-
des especiais, que mesclam lazer 
e  cuidados com a saúde física e 
mental, em comemoração do Dia 
do Aposentado, celebrado em 24 
de janeiro.

Na capital, a comemoração 
acontece em 4 de fevereiro, do-
mingo, a partir das 13 horas, no 
Espaço de Eventos Hakka, pró-
ximo à estação São Joaquim do 
metrô.

Colônias

Reservas para  
Páscoa serão abertas 
em 6 de fevereiro

Garanta sua vaga. No dia 6 
de fevereiro, terça-feira, às 7 ho-
ras, serão abertas as reservas para 
hospedagem durante o feriado da 
Páscoa (de 29 de março a 1º de 
abril) em todas as Colônias da 
APCEF. É só ligar!

Com o tema “Inspire-se em 
seus sentidos”, a APCEF/SP quer 
que você compartilhe suas inspi-
rações. O que te motiva todos os 
dias? Vamos, juntos, compartilhar 
o que nos estimula.

Além das histórias inspirado-
ras, haverá almoço e show em 
tributo a Elvis Presley.

Associados poderão, ainda, 
participar do concurso Miss e 
Mister Maturidade, que premiará 
os destaques de elegância, simpa-
tia e desenvoltura.

Inscrições até 30 de janeiro 
pelo (11) 3017-8339 ou convi-
tes@apcefsp.org.br. Vagas limi-
tadas.

Clube

Tem projeto verão 
no clube da capital. 
Aproveite!

Muita diversão na comemoração do Dia do Aposentado em janeiro de 2017

Associados da APCEF/SP têm 
desconto na compra de pacotes 
pela Bilheteria.com de excursão 
para Thermas Water Park, em São 
Pedro, dia 20 de janeiro. Pacote 
inclui transporte rodoviário, servi-
ço de bordo, seguro viagem, guia, 
ingresso e café da manhã.

Em fevereiro, dia 24, tem ex-
cursão para o Parque Magic City, 
em Suzano. Pacote inclui trans-
porte rodoviário, seguro viagem, 
serviço de bordo, guia e ingresso.

Informações, ligue (11) 3017-
8332 ou envie e-mail para conve-
nios@apcefsp.org.br. 

Com a chegada da estação 
mais quente do ano, o clube terá 
o horário de funcionamento esten-
dido até 17 de fevereiro: de terça-
-feira a sábado, das 8 às 21 horas; 
domingos e feriados, das 8 às 20 
horas. A piscina funciona das 9 
às 19 horas e os exames médicos 
podem ser feitos de terça-feira a 
domingo, das 8 às 17 horas.

O clube fica na Av. Yervant 
Kissajikian, 1.256, Interlagos. In-
formações pelo (11) 5613-5600.

Dia dos Aposentados será 
especial nas Colônias

Entre os dias 24 e 28 de ja-
neiro, associado aposentado (ti-
tular) hospedado nas Colônias 
de Avaré e Campos do Jordão 
ganha duas diárias. Em Ubatuba 
e Suarão também estão progra-
madas atividades especiais.

Ligue no espaço de preferên-
cia e faça sua reserva!

Associado do interior 
tem reembolso em 
hospedagem para evento

Os associados aposentados 
que residem no interior terão um 
incentivo a mais para participa-
rem da comemoração do Dia do 
Aposentado em 4 de fevereiro, 
na capital.

Haverá reembolso de 50% 
do valor da estada no Leques 
Hotel, localizado na Liberdade, 
próximo ao local do evento, no 
período de 3 a 5 de fevereiro.

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

Brincadeiras com as crianças na Colônia de 
Ubatuba no feriado da Páscoa de 2017

Dia 16, terça-feira, recome-
çam os treinos de corrida ofere-
cidos pela APCEF/SP em parceria 
com a Foco & Equilíbrio.

As aulas são ministradas em 
dois locais: Parque Jacques Cous-
teau (Laguinho), às segundas e 
quartas, à noite, e às terças e quin-
tas, parte da manhã. No Parque do 
Ibirapuera, os treinos são às terças 
e quintas, à noite. "Faça parte da 
nossa equipe de atletismo. Que-
remos montar um time forte para 
os Jogos Nacionais, que este ano 
acontecem aqui em São Paulo", 
convidou a diretora da APCEF/
SP Elza Vergopolem.

Informações, envie e-mail para 
contato@focoeequilibrio.com.

Treinos de corrida 
retornam dia 16 de 
janeiro

Dia 10 voltam os 
treinos de xadrez na 
sede da APCEF

Os treinos de xadrez retor-
nam quarta-feira (10). Há treinos 
na sede da APCEF/SP às quartas 
e quintas-feiras, das 16h30 às 
20h30, e a cada duas semanas, 
aos sábados, com início às 9h30, 
no clube da capital.

Os treinos são abertos a todos 
os associados e dependentes.

Para informações, ligue (11) 
5613-5601, envie e-mail para 
esportes@apcefsp.org.br ou pelo 
WhatsApp (11) 96334-1276.



O fantasma da verticalização  
está mais vivo do que nunca

Aproveite os descontos 
em universidades

Convênios 2

• Faculdades Metropolitanas 
Unidas (FMU)
Desconto de 10% nos cursos de 
graduação, exceto Medicina Ve-
terinária, Música e Odontologia; 
20% de desconto em graduação 
tecnológica, exceto Gastronomia; 
20% de desconto em pós-gra-
duação, exceto em Odontologia 
e Educação Física. Unidades na 
capital e ABC. Contato: (11) 
3346-6208 - www.portal.fmu.br. 
Solicite carta 
de desconto na 
APCEF/SP.

• Universidade Nove de Julho 
(Uninove)
Desconto de 10% para cursos de 
graduação e 20% para pós-gradua-
ção e MBA. Unidades na capital e 
interior. Contato: (11) 3385-9088 
- www.uninove.br. Solicite carta 
de desconto na 
APCEF/SP.

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

Direção da Caixa não desiste de assombrar a vida dos seus empregados

Passado pouco mais de 1 ano 
do terror da implantação da verti-
calização nas unidades da Caixa, 
empregados relatam que a falta de 
transparência por parte da direção 
do banco foi a tônica de todo o 
processo. E isso ainda permanece.

Pressão, obscuridade e demora 
para definição dos critérios gera-
ram angústia e estresse entre os 
empregados, especialmente nos 
gerentes Pessoa Jurídica (PJ). 

“Tínhamos de fazer o trabalho 
de prospecção, atingir a pontua-
ção e não sabíamos nem quantos 
pontos tínhamos em nossa carteira 
atual e nem quantos pontos seriam 
equivalentes a cada tipo de em-
presa”, conta um empregado.

Graves falhas no sistema pre-
judicaram o trabalho, já que ao 

qualificar uma carteira e abrir uma 
conta, a empresa não impactava 
no sistema. “As dificuldades ge-
raram erros grotescos de sistema, 
chegando a dar mais pontos para 
uma agência e menos para outras, 
o que ocasionou insegurança entre 
os gerentes”, diz o empregado.

Pesadelo, parte 1 - 2017 foi 
um ano perturbador para os ge-
rentes PJ. Os critérios da ver-
ticalização para que a agência 
permanecesse com a função era 
atingir 300 pontos com carteira de 
empresas com faturamento acima 
de R$ 360 mil ao ano ou passaria 
para função de gerente de Atendi-
mento de Negócios, que deveria 
apresentar mil pontos com cartei-
ra de empresas com faturamento 
até R$ 360 mil ao ano. Essa mu-
dança de função representa queda 
de 34,5% na renda do empregado.

Para se ter ideia, há relatos de 
empregados com função gerencial 
que aderiram ao Programa de De-
missão Voluntária Extraordinária 
(PDVE) por não se sentirem segu-

ros com o futuro. “Um colega saiu 
da Caixa e montou um negócio 
próprio”, confirma o empregado.

Pesadelo, parte 2 - 2018 co-
meçou ainda pior para o segmen-
to. As metas de produtos aumen-
taram, o seguro prestamista está 
o dobro e a aplicação financeira, 
50% maior. “Tudo isso aliado à 
necessidade de aumentar a quan-
tidade de clientes em um sistema 
altamente burocrático, que conso-
me grande parte do dia dos em-
pregados com atividades opera-
cionais”, completou o empregado.

Para muitos, a esperança é que 
o sistema continue não conseguin-
do mensurar as carteiras e que o 
governo mude. "A Caixa não é 
qualquer banco, não deve se su-
jeitar à lógica do mercado, deve 
atender à população", explica o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra. "Pre-
cisamos nos unir e lutar contra 
este desmonte. Participe dos atos 
no mês do aniversário do banco 
público", ressaltou.

Convênios 1

Cinemark com 
desconto está de volta. 
Aproveite, associado!

Agenda

Fevereiro

Comemoração do Dia do 
Aposentado, no Espaço Hakka4

Associados e dependentes da 
APCEF/SP podem comprar in-
gressos do Cinemark pelo valor 
promocional de R$ 14.

Aproveite as férias das crian-
ças e assista Star Wars, Extraordi-
nário, Liga da Justiça, As Aventu-
ras de Tadeo - 2, Jumanji...

Solicite seu ingresso pelo ci-
nema@apcefsp.org.br, informan-
do nome completo e número de 
matrícula. Os ingressos poderão 
ser retirados na sede da APCEF/
SP, no centro da capital; na secre-
taria do clube ou enviados pelos 
Correios. Informações, ligue (11) 
3017-8300.

Ministro de Temer admite usar Caixa em 
chantagem política e ataca entidades

Após confirmar que está usan-
do os recursos da Caixa para 
chantagem política, o atual mi-
nistro da Secretaria de Governo, 
Carlos Marun, atacou as entidades 
representativas dos trabalhadores 
dizendo que elas existem apenas 
para “proteger privilégios”.

Isso porque o Fórum Nacional 
Permanente de Carreiras Típicas 
de Estado (Fonacate) protocolou 
no último dia 3 uma representação 
na Comissão de Ética Pública da 
Presidência da República contra 
Marun. Em dezembro, o ministro 
afirmou que está usando a libera-
ção de empréstimos da Caixa para 
chantagear políticos a apoiarem a 
reforma da previdência.

As declarações de Marun são 
absurdas, mas foram ditas como se 
a compra de apoio fosse algo nor-
mal e aceitável. Marun classifica a 
prática de concessão de recursos 

como uma ação de governo pela 
qual se espera “reciprocidade”. Ou 
seja, um eufemismo para a velha 
chantagem. “Financiamentos da 
Caixa são ações de governo. Se-
não, o governador poderia tomar 
esse financiamento no Bradesco, 
não sei onde. Obviamente, se são 
na Caixa, no Banco do Brasil, 
no BNDES (...) entendemos que 
deve, sim, ser discutida com esses 
governantes alguma reciprocidade 
no sentido de que seja aprovada 
a reforma da Previdência, que é 
uma questão que entendemos hoje 
de vida ou morte para o Brasil”, 
justificou o ministro. 

As ações de governo das quais 
a Caixa realmente faz parte não 
incluem chantagem. Curiosamen-
te, a utilização do banco para 
interesses políticos está entre as 
justificativas do atual governo 
para a venda de áreas da Caixa. 

Segundo os entusiastas da priva-
tização, essa conduta ocorreu nos 
governos anteriores e é culpada 
por todos os problemas da insti-
tuição financeira.

“A Caixa é a principal ferra-
menta para execução de políticas 
públicas, os maiores programas 
sociais passam por ela. O úni-
co banco 100% público do país 
serve ao povo brasileiro e ao de-
senvolvimento da nação, não aos 
interesses políticos. Esta é mais 
uma prova de como este governo 
enxerga o patrimônio público e 
qual é seu plano para a Caixa”, 
criticou a diretora da APCEF/
SP, Cláudia Tome. “Sem contar 
o total desrespeito às entidades 
representativas que existem para 
defender os direitos dos trabalha-
dores, direitos que Temer e seus 
aliados estão se esforçando para 
liquidar”, finalizou.

Ataques à Caixa

Leia série de matérias preparadas pela APCEF/SP sobre a intenção do  
governo de privatizar a Caixa. Acesse www.apcefsp.org.br, banner à direita.



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos
• Vd., Vila Vera, capital, Rua Descampado, 
cond. Gardens Living Club, 2 dorms. (1 suíte), 
2 wc. c/ box e armários, à.s., sacada com 
fechamento. R$ 400 mil. Solicite fotos pelo 
WhatsApp. 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 
integrada à piscina, rede hidráulica preparada 
p/ aquec. solar ou gás, piso em porcelanato, 
3 vagas. Márcia / Julio (11) 9964-6353 / ca-
ramaschi12000@yahoo.com.br.

Terrenos 
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube náu-
tico, restaurantes, piscinas, quadras poliespo-

tivas, segurança e portarias. Doc. em ordem. 
R$ 21 mil. Estuda proposta. Margarida, (11) 
99464-9903/ (19) 3835-7525.
• Em Paranapanema, Cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, 450 m2, clube de lazer, restau-
rante, próx. represa de Jurumirim, quitado. 
R$ 10 mil. Eiko, (11) 2946-7891/ 97509-7988.

Diversos
• Vd. 2 conjuntos cama-box, baú solteiro, 2 
colchões de mola. R$ 500 (cada). Simone, (11) 
99843-6027. 
• Vd. sofá em corino, marrom, 3 lugares. 
Simone, (11) 9 9843-6027. 

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

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 #tbt desta semana é saudoso: vamos relembrar a 
comemoração ao Dia do Aposentado, em 2014, com a 

presença do cantor Jerry Adriani. O evento, realizado no 
Espaço Romano, centro da capital, reuniu associados 

aposentados que, após um almoço especial, curtiram show do 
cantor, que faleceu em 2017. As inscrições para a festa deste 
ano já estão abertas. Acesse o site e saiba como participar.

Alguns empregados receberam em janeiro daquele ano 
salários até 40% menores do que deveriam. O erro de cálculo 
na folha de pagamento ocorreu no mesmo mês em que a área 
de recursos humanos do banco foi centralizada em Brasília. 
A APCEF/SP prontamente cobrou a direção do banco pelo 

pagamento das diferenças.

"empregados recebem 
salários até 40% menores"

fevereiro de 2003

No início de 1996, a diretoria do banco estudava a 
implantação do Programa de Incentivo ao Desligamento 

(PID) para cortar postos de trabalho. No entanto, no 
final de 1995, propôs uma nova tabela de reajustes 

que contemplaria apenas as funções gerenciais.

“diretoria quer demissões. 
ao mesmo tempo,  

estuda aumentos salariais 
aos gerentes "

janeiro de 1996

Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os produtos / serviços anunciados são de responsabilidade do anunciante.

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

Comemorações da chegada de 2018 nas Colônias

Casa em Bertioga, Indaiá
Alugo p/ temporada, litoral norte, frente p/ 
praia, cond. c/ piscina e garagem, 2 dor-
ms., 2 wc., churrasq., ar cond., ventilador 
de teto, p/ 7 pessoas. Diárias baixa temp. 
R$ 280; alta, R$ 350. Feriados a combinar. 
Anita, (11) 99451-2898. 

Apartamento na Praia 
do Tombo, Guarujá 

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


