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O jornal do empregado da Caixa

A Caixa é do povo. A Caixa 
não se vende. Este foi o coro que 
ecoou em todo o país na sexta-
-feira, 12 de janeiro, em atos pelo 
aniversário de 157 anos da Caixa 
e em defesa do banco público.

Em São Paulo, os emprega-
dos e membros dos movimen-
tos sindical, social e de moradia 
reuniram-se em frente da agência 
Avenida Paulista para conversar 
com a população, distribuir car-
tilhas sobre a luta em defesa do 
banco e lançar o Comitê Estadual 
em Defesa da Caixa. Também foi 
organizado um abraço simbólico 
ao prédio da agência. “Este ato 
simboliza a resistência do povo 
em manter a Caixa 100% públi-
ca. Não é só uma luta corpora-
tiva dos empregados da Caixa, é 

uma luta dos movimentos sociais, 
de moradia e de toda população 
que é beneficiada com programas 
como saneamento, infraestrutura, 
benefícios sociais e tantos outros. 
Tudo isso passa pelo banco pú-
blico”, contou uma empregada da 
Caixa que participou do ato na 
Avenida Paulista.

Para os representantes dos mo-
vimentos que lutam por moradia 
popular e digna para todos, a pre-
sença da Caixa é imprescindível 
para realização dos sonhos e aten-
der às necessidades dos cidadãos.

“Estamos lutando junto com 
os empregados da Caixa e com o 
movimento sindical para resgatar 
a força do programa Minha Casa 
Minha Vida, que está sendo enfra-
quecido pelo governo Temer. Nes-

te momento, atuamos em área de 
risco na região de Sapopemba, em 
São Paulo, que abriga cerca de 3 
mil famílias. Estamos à espera da 
liberação de recursos para a cons-
trução de moradias em sistema de 
mutirão”, conta Fabiana Jesus Go-
mes, membro do movimento por 
moradia popular Força União.

Ednaldo Fernandes da Silva, 
que é um dos coordenadores do 
movimento União de Luta por 
Moradia e Cortiços, reforçou que 
é preciso a permanência da Cai-
xa como banco público, pois é a 
única ferramenta para atender, de 
forma acessível, as demandas da 
sociedade. “Estamos no sufoco e 
fazendo a nossa luta por direito 
à moradia. Estivemos em Brasília 
em conversa com a Caixa, mas 

por enquanto não liberaram re-
cursos do programa Minha Casa 
Minha Vida e as obras do conjun-
to habitacional no bairro Fazenda 
da Juta, que vai atender mais de 
300 famílias, continuam paradas”, 
diz Ednaldo. Ele ainda conta que 
a Caixa quer aumentar os juros 
anuais nos contratos de financia-
mento. “Isto é, querem inviabili-
zar o acesso dos mais pobres à 
moradia digna”, reforça.

“Este ato de sexta-feira mos-
tra a nossa disposição para a luta. 
Os movimentos estão unidos em 
defesa da Caixa 100% pública 
e conscientes da importância do 
banco para o desenvolvimento do 
país e da sociedade”, conclui o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.
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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

Aproveite o período de férias e 
descanse nas Colônias da APCEF
Ainda tem vagas para os últimos fins de semana de janeiro e para o carnaval. Confira!

APCEF Indica

Excursão para Capitólio 
e Clube Escarpas do 
Lago, em Minas

Aposentados

Janeiro está chegando ao fim 
e você ainda não programou sua 
viagem para as férias da criançada 
ou para o carnaval?

Saiba que ainda há vagas para 
este mês nas Colônias de Campos 
do Jordão e Avaré. Para o carna-
val (de 9 a 13 de fevereiro), há 
vagas somente em Campos do 
Jordão. 

É só ligar e garantir sua vaga.

Avaré - A Colônia de Avaré 
é cercada por belezas naturais, às 
margens da represa de Jurumirim. 
É a opção ideal para descansar e 
aproveitar a vista privilegiada da 
belíssima paisagem da região. São 

Clube

Até 17 de fevereiro, 
clube amplia horário 
de funcionamento

oferecidas três deliciosas refei-
ções aos hóspedes, além dos ser-
viços das camareiras e das roupas 
de cama e banho.

Campos do Jordão - A mis-
tura perfeita da tranquilidade que 
a natureza e a beleza da Serra 
da Mantiqueira transmitem com 
o glamour e o agito do centro 
turístico, comercial e gastronô-
mico, assim é a cidade onde está 
localizada mais uma Colônia da 
APCEF/SP.

Também estão incluídas sa-
borosas três refeições nas diárias, 
serviços de camareiras, roupas de 
cama e banho.

Esportes

Participe do Torneio de 
Abertura de Xadrez

Associados da APCEF/SP têm 
desconto na compra de pacotes 
pela Bilheteria.com em excursão 
para a cidade do Capitólio, que 
fica entre a Serra da Canastra e o 
Lago de Furnas e oferece muitos 
atrativos naturais. Saída da Barra 
Funda em 23 de março.

Solicite senha de desconto na 
APCEF/SP, ligue (11) 3017-8300 
ou envie e-mail para convenios@
apcefsp.org.br. 

Inscreva-se para o Torneio de 
Abertura de Xadrez 2018. A pri-
meira competição do ano irá ocor-
rer no dia 27 de janeiro, às 9h30, 
no clube da capital.

O sistema de jogo e tempo de 
reflexão serão definidos em con-
junto com todos os enxadristas.

Inscrições até 25 de janeiro.
Envie nome completo, telefone 
para contato e número de matrí-
cula para esportes@apcefsp.org.
br. Informações, (11) 5613-5601.

Garanta sua viagem no 
feriado da Páscoa

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

Quer passar um fim de semana de 
graça em Avaré ou Campos do Jordão?

Para comemorar o Dia do 
Aposentado, a APCEF/SP está 
preparando muitas surpresas, in-
clusive nas Colônias.

Entre 24 e 28 de janeiro, as-
sociado aposentado (titular) hos-
pedado nas Colônias de Avaré ou 
Campos do Jordão ganha duas 
diárias. Ligue e faça sua reserva!

Nas Colônias de Ubatuba e 

Suarão estão programadas ativi-
dades especiais para os hóspedes.

Almoço especial - Na capi-
tal, a comemoração - aberta para 
empregados da ativa e aposenta-
dos - acontece em 4 de fevereiro, 
domingo, no Espaço de Eventos 
Hakka, próximo à estação São Joa- 
quim do metrô. Terá almoço espe-

cial, show em tributo a 
Elvis Presley, Concurso 
Miss e Mister Maturi-
dade e muitas histórias 
inspiradoras.

Inscreva-se até 30 de 
janeiro pelo (11) 3017-
8339 ou convites@
apcefsp.org.br. Vagas 
limitadas.

Colônia de Avaré

Anote os horários de funcio-
namento do clube até 17 de feve-
reiro: de terça-feira a sábado, das 
8 às 21 horas; domingos e feria-
dos, 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.



Falta transparência e respeito para 
com os participantes da Funcef

Aproveite os descontos 
em universidade e 
hospital veterinário

Convênios

• Faculdade Progresso
Avenida Dr. Timóteo Penteado, 
4.525, Guarulhos, (11) 2542-8844 
- www.faculdadeprogresso.edu.br. 
Desconto: 15% para cursos de 
graduação e pós-graduação. Soli-

cite carta de 
desconto na 
APCEF/SP.

• Hospital Veterinário Santa 
Catarina
Avenida Santa Catarina, 433, ca-
pital, (11) 5031-9604. Descontos: 
30% em exames, vacinas e inter-
nação; 20% em banho e tosa.

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

APCEF/SP denuncia mais um erro de cálculo de benefício de participante

Não é de hoje que a APCEF/
SP denuncia e cobra a Funcef por 
erros em cálculos de benefícios e 
a postura da Fundação com parti-
cipantes que a questionam e bus-
cam correção de seus benefícios. 

Um exemplo dessa situação é 
o caso do empregado aposenta-
do que procurou atendimento no 
site da Funcef diversas vezes sem 
obter resposta minimamente satis-
fatória. A Fundação só respondeu 
quando a APCEF/SP cobrou insis-
tentemente pela regularização da 
situação. 

O aposentado é participante 
do REG/Replan Não Saldado e 
quer a regularização de seu be-
nefício. Tem-se tornado constante 
a Fundação tentar jogar a respon-
sabilidade na patrocinadora ou no 
próprio participante. No caso em 
questão, a Funcef, estranhamente, 
não reconheceu os últimos salá-
rios, mas recebeu as contribuições 
referentes. 

Somente após a interferên-
cia da APCEF/SP, a Fundação 

admitiu que o erro existe e que 
o benefício foi concedido sem 
o cargo em comissão. Mas afir-
mou que iria mandar um ofício 
à Caixa cobrando a diferença de 
reserva matemática e que só em 
caso de aporte pela patrocinado-
ra revisará o benefício de acordo 
com a reposição de custeio que 
for repassada.

Tamanha confusão ocorre no 
momento em que os empregados, 
depois de uma vida de dedicação 
à Caixa, buscam tranquilidade. 
Casos parecidos com o descrito 
aqui não são raros e em todas as 
situações a Fundação parece pro-
curar “lavar as mãos” e se eximir 
de qualquer culpa, chegando ao 
absurdo de propor que os parti-

cipantes, sozinhos, façam aportes 
de valores que faltam ou busquem 
auxílio na Justiça.

“Não podemos admitir que a 
Funcef trate desta forma os par-
ticipantes. Além de ser um des-
respeito, está trazendo grande 
prejuízo a estas pessoas. São me-
ses no aguardo de uma resposta. 
É por isso que a APCEF/SP está 
empenhada nesta luta, insistindo 
para que os empregados sejam ou-
vidos e tratados de forma justa e 
respeitosa, isso é o mínimo que a 
Fundação deve fazer”, ressaltou a 
diretora da APCEF/SP Ivanilde de 
Miranda. Caso você esteja enfren-
tando problema similar, entre em 
contato pelo diretoria@apcefsp.
org.br ou (11) 3017-8300.

Jogos Nacionais

Quer participar dos 
Jogos da Fenae 2018? 
Associe-se!

Agenda

Janeiro

Comemoração do Dia do 
Aposentado nas Colônias

De 24 
a 28

Este ano a competição irá 
acontecer em São Paulo, entre 
14 e 21 de julho. Para participar 
dos Jogos da Fenae é preciso se 
associar à APCEF até 2 de abril. 
Será a primeira vez que a capital 
paulista sediará a competição.

Informações, (11) 5613-5601 
ou esportes@apcefsp.org.br.

A Rede do Conhecimento, pla-
taforma de educação da Fenae e 
das Apcefs, ganhou este mês um 
novo curso: “O mundo dos foto-
livros: história e tradição”. São 13 
aulas, em um total de 1 hora e 12 
minutos, com recursos de apren-

Novo curso da Rede do Conhecimento faz um passeio 
pelo mundo dos fotolivros

dizagem que disponibilizam um 
panorama histórico do surgimento 
e da evolução dos fotolivros, que 
têm se tornado peça principal do 
trabalho de muitos fotógrafos.

O professor é Horácio Fer-
nández, historiador da fotografia 

e professor na Fa-
culdade de Belas 
Artes de Cuenca, 
na Espanha. 

As aulas on-line 
ilustram as diver-
sas definições de 
fotolivro ao longo 
do tempo, seus di-
ferentes tipos e te-
mas, as principais 
características no 

cenário atual, além da influência 
das novas tecnologias na maneira 
de produzir e apresentar imagens 
no formato, tanto para quem pro-
duz como para quem consome 
fotolivros.

Todos os trabalhadores do ban-
co podem se matricular e iniciar 
os cursos, mas a conclusão está 
restrita aos que são associados a 
uma das 27 APCEFs do país. A 
plataforma tem hoje mais de 70 
cursos, entre eles, CPA 10, CPA 
20, inglês básico, espanhol bási-
co, MasterMind - Desenvolvendo 
uma mente poderosa, educação 
previdenciária.

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

Fevereiro

Comemoração do Dia do 
Aposentado no Espaço Hakka4

6
Fim do Projeto Verão no 
clube (horário especial)17

Entidades cobram formação de grupo 
paritário para solução de contencioso judicial

A Fenae, Contraf-CUT e CEE-
-Caixa cobraram, em caráter de ur-
gência, a formação de um Grupo 
de Trabalho (GT) com represen-
tantes da patrocinadora (Caixa) 
e dos participantes para discutir 
uma solução para o contencioso 
judicial, que impacta diretamente 
nos resultados da Funcef. 

Dados do balanço da Funcef 
do terceiro trimestre de 2017 
mostram que, no cálculo da per-

da provável, ou seja, nas conde-
nações dadas como certas e cujo 
valor deve ser provisionado, o 
passivo trabalhista gerado pela 
Caixa aumentou R$ 220 milhões  
e já chega a R$ 2,5 bilhões.   

Grande parte do equaciona-
mento pelo qual os planos de 
benefícios terão de passar resulta 
do contencioso, uma dívida que a 
Caixa protela para não reconhe-
cer e pagar.

Abertura de reservas para
Páscoa em todas as Colônias



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., região da Saúde, próx. ao Zoológico, Jd. 
Botânico, Diadema, São Bernardo, 2 dorms (1 
suíte), wc social, varanda envidraçada, área 
de lazer, portaria, 1 vaga coberta. Maria, (11) 
2306 5286 (à noite) ou 97682-0930. 
• Alugo, na Bela Vista, capital, 1 dorm., sem 
garagem. R$ 1.100 + cond. (R$ 325). Rachel, 
(11) 99623-6640. 
• Vd., em São Sebastião, litoral norte, mezani-
no, 2 dorms., wc c/ hidro, á. s., deck, mais 3 
salas comerciais no térreo c/ wc. e estacio-
namento. Doc. ok. Estuda proposta. Johelena, 
(11) 5031-6071 / 99686-4919. 
• Vd. flat, Alameda Campinas, capital, próx. 
metrô Trianon/Masp, Av. Paulista, Gazeta/Fac. 
Casper Líbero, 30 m2, mobiliado, coz. equipa-
da, serviço de limpeza, tv a cabo, internet, 1 

vaga. Aceita carta de crédito / financiamento. 
Vidimar, (11) 99449-6711 / vidimar.s@globo.
com.

Veículos 
• Uno Economy 1.4, 2014, branco, 40 mil km, 
direção hidráulica, airbag duplo. Fernando, 
(11) 96485-0077. 

Permutas 
• 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, 
no Guarujá, 3 dorms., dep. de emp., ótima 
localização. Maria Emilia, (13) 99706-8620 
/ emiliapinder@yahoo.com.br. 

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, que tal relembrar a construção da 
Colônia de Avaré, no interior de São Paulo?

Localizada às margens da represa de Jurumirim, o espaço 
foi inaugurado em 2012 e, até hoje, é destino certo de 

associados e dependentes que partem à região em busca 
de tranquilidade e descanso. Vale lembrar que, para março, 
a Colônia ainda conta com vagas para hospedagem e está 

com 20% de desconto nas diárias.

A Funcef tentou "forçar" seus participantes a migrarem 
do Replan para o REB. Para isso, deixou de esclarecer 

diversos pontos do Novo Plano. Para alguns participantes, 
como os já aposentados, a migração poderia trazer sérios 
riscos. A APCEF/SP prontamente questionou a Fundação.

"fique atento: migração 
para o reb é armadilha"

fevereiro de 2002

Os empregados da Caixa, após muita luta, conquistaram o 
direito à sindicalização sendo reconhecidos como bancários. 

Mas, no final de 1996, a luta ainda não havia acabado e 
passou a reivindicar a jornada de trabalho de seis horas 

junto do restante da categoria.

“6 horas já"
dezembro de 1996

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

Mais um pouco das festas de fim de ano nas Colônias

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

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

Para anunciar, envie e-mail para

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

são de responsabilidade do anunciante.
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