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O jornal do empregado da Caixa

A publicação no Diário Oficial 
da União (DOU), pela Comissão 
Interministerial de Governan-
ça Corporativa e Administração 
de Participações Societárias da 
União (CGPAR), na sexta-feira, 
26, da resolução nº 23, de 18 
de janeiro, “estabelece diretrizes 
e parâmetros para o custeio das 
empresas estatais federais sobre 
benefícios de assistência à saúde 
aos empregados”. 

Essa é mais uma etapa do pro-
cesso de eliminação de direitos 
dos trabalhadores pelo governo 
Temer.

A resolução ataca à assistência 
médica dos trabalhadores de 147 
estatais e estabelece, entre tantas 
mudanças, que a contribuição da 
empresa não poderá exceder o 
aporte dos empregados.

"Essa paridade, imposta na 
resolução, é inversa à lógica do 
modelo de custeio do Saúde Cai-
xa, conquistado pelos empregados 
em 2004, de 30% para os traba-
lhadores e 70% para a Caixa", 
afirma a diretora da APCEF/SP 
e membro eleita do Conselho de 
Usuários do Saúde Caixa, Ivanil-
de de Miranda.

Novo Estatuto - Os emprega-
dos da Caixa já haviam sido sur-
preendidos com a aprovação do 
novo Estatuto, em 19 de janeiro, 
que estabeleceu limite para dispên-
dio da empresa com o Saúde Caixa 
em 6,5% da folha de pagamento 
e proventos, excluída a parcela do 
INSS repassada pela Funcef. 

Já a resolução nº 23  da 
CGPAR, apresenta outro cálcu-
lo para o teto: o percentual cor-
respondente à divisão do valor 
despendido pela empresa para o 
custeio do benefício e da folha 
de pagamento apurados em 2017, 

acrescido de 10% ao resultado.
Assim, a direção da Caixa  

adotará o critério de menor custo 
à empresa e, consequentemente, 
maior custo aos empregados.

De acordo com os últimos 
dados conhecidos, de 2016, 
com as regras da resolução 
CGPAR, os empregados te-
riam que desembolsar, no 
mínimo, mais R$ 260 milhões 
com o Saúde Caixa. 

Sustentável -  O que a Caixa 
não diz é que o Saúde Caixa é sus-
tentável e apresenta superávit des-
de a implantação em 2004, neste 
modelo de custeio. 

“O plano nunca registrou défi-
cit, desde a conquista até hoje. Ao 
contrário, acumulou saldo superavi-
tário de mais de R$ 700 milhões. 
Por isso, as alegações do governo 
não se sustentam”, ressalta a diretora 
Ivanilde de Miranda.

Consulte mais informações pu-

blicadas no site da APCEF/SP, em 
www.apcefsp.org.br.

Para a diretora da Associação, os 
empregados da Caixa precisam aten-
tar aos discursos veiculados, tanto 
pelo governo quanto pela Caixa, para 
justificar a arbitrária retirada de direi-
tos do plano de saúde, conquistado 
em anos de lutas pelos trabalhadores. 

"Lutamos para conquistar e re-
sistiremos para garanti-lo", convoca 
a diretora da APCEF/SP Ivanilde de 
Miranda.
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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

Páscoa mais divertida é nas Colônias 
da APCEF/SP. Faça sua reserva!
Abertura da reserva será em 6 de fevereiro, terça-feira, a partir das 7 horas

APCEF Indica

Quer viver emoções rio 
abaixo? Faça Rafting

Esportes

Mais um feriado vem por aí... 
É o feriado da Páscoa, no período 
de 29 de março a 1º de abril (de 
quinta a domingo).

Programe-se com antecedên-
cia e garanta a diversão, com os 
familiares e amigos, em uma das 

Colônias da APCEF/SP.

Reservas - Na terça-feira, 6 
de fevereiro, a partir das 7 horas, 
você pode entrar em contato com 
o espaço da sua preferência.

Haverá programação especial 

Torneio de Xadrez  foi 
atração no clube

No site www.bilheteria.com 
você pode adquirir ingresso para 
curtir a emoção do rafting, com 
desconto exclusivo para associado 
da APCEF/SP.

A aventura acontece no Rios 
de Aventura, em Socorro. Viva 
essa experiência radical. 

O passeio tem duração de uma 
hora, com duas opções de horá-
rios: às 10h30 e às 14h30 (sujeitos 
a alterações sem aviso prévio).

O voucher vale por 30 dias, a 
partir da data de compra, median-
te agendamento.

Solicite o código de acesso 
ao bilheteria.com no e-mail con-
venios@apcefsp.org.br ou ligue 
para (11) 3017-8300.

No sábado, 27, aconteceu o 
Torneio de Abertura de Xadrez, 
no clube. O estreante Alexandre 
Pires ficou em terceiro lugar. Jor-
ge Sopko, em segundo e o título 
de novo campeão do Torneio foi 
para o Paulo Moraes. Acompanhe 
no site: www.apcefsp.org.br.

Ultrapasse seus limites: treine corrida

A corrida traz benefícios para 
o corpo, para a mente e para a 
alma. 

Pensando nisso, a APCEF/
SP oferece treinos de corrida em 
parceria com a Foco e Equilíbrio.

Os associados e dependentes, 
a partir de 8 anos, ganham des-

Aposentados

Inscrição até dia 9 para 
a Faculdade Aberta à 
Maturidade

Absorver conhecimentos con-
siderando o emocional, físico e 
intelectual -  assim é o curso livre 
da Faculdade Aberta à Maturida-
de para pessoas a partir de 40 
anos. Associado e dependente da 
APCEF/SP tem desconto e, con-
cluindo o semestre, ainda ganha 
10% do valor total revertido em 
voucher para hospedagem em 
Colônia.

Saiba mais, (11) 3017-8300 ou  
promocoes@apcefsp.org.br.

A folia do empregado da Cai-
xa - o APCEFolia - está garantida 
neste carnaval 2018. Confira:

Domingo, 11, a criançada 
percorre as alamedas do clube no 
Bloquinho Infantil, a partir das 15 
horas.

Segunda-feira, 12, a tradicio-
nal Matinê acontece partir das 14 
horas. Haverá distribuição de kit 
carnavalesco, oficina de bonecos 
e batuques e, o DJ coloca os pe-
quenos para dançar! 

O Baile de Carnaval será na 

APCEFolia 2018: carnaval no clube e nas Colônias
Carnaval 2018

noite de segunda-feira, 12, a partir 
das 21 horas, no Salão Social do 
clube. A noite promete ser anima-
da com música ao vivo, marchi-
nhas carnavalescas e concurso de 
abadás personalizados. 

Informações, ligue (11) 3017-
8339 ou e-mail para convites@
apcefsp.org.br.

Colônias - As crianças hos-
pedadas nas Colônias, no período 
do carnaval, vão ganhar os abadás 
exclusivos do APCEFolia.

para a criançada e o descanso 
merecido para os adultos.

Piscinas, redário, quadras po-
liesportivas, churrasqueiras e os 
passeios turísticos: cada espaço 
oferece uma ou mais opções de 
lazer. Basta você escolher aquele 
que atende melhor as suas expec-
tativas.

Atrações - Na Colônia da 
Ubatuba haverá brinquedos espe-
ciais, brincadeiras e pinturas fa-
ciais. O coelhinho da Páscoa vai 
passar por lá em uma festa cheia 
de magia.

Em Suarão, as crianças vão 
se deliciar com as guloseimas em 
festa temática. Muita diversão 
com os recreadores e a presença 
do coelhinho da Páscoa.

As Colônias de Avaré e Cam-
pos do Jordão também preparam 
programações especiais.

Oficina de confecção de ovos de chocolate com as crianças, na Colônia de Avaré, em 2017

contos especiais. 
As aulas já estão em andamen-

to e você pode fazer parte desta 
turma. 

Entre em contato, para sanar 
dúvidas e obter outras informa-
ções envie e-mail para contato@
focoeequilibrio.com.

Associadas da APCEF/SP participam de competição de corrida na cidade de Avaré, em 2017

As crianças se divertem Carnaval 2017, no clube



Caixa está exigindo CPA-20 a todos 
os gerentes da rede

Aproveite o deconto 
para passeio em 
Campos do Jordão

Convênios

• Borboletário Flores Que Voam

Aproveite sua hospedagem na 
Colônia da APCEF/SP em Cam-
pos do Jordão para visitar o Bor-
boletário Flores que Voam.

Os associados e dependentes 
da APCEF/SP pagam apenas meia 
entrada. 

Para obter o desconto é neces-
sário a apresentação da carteirinha 
de associado, na bilheteria.

O Borboletário fica no Horto 
Florestal de Campos do Jordão, à 
Avenida Pedro Paulo, 7997 casa 1. 
Visite o site: www.floresquevoam.
com.br ou ligue, (11) 3663-6444

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

Fenae

E, sem dar condições, cobra os empregados com critérios duvidosos

Como se não bastassem os 
ataques sofridos pelo banco pú-
blico, a reestruturação, falta de 
empregados e verticalização, os 
trabalhadores do banco enfrentam 
mais uma ameaça. 

Denúncias chegam às entida-
des representativas alertando que 
a Caixa tem exigido o CPA-20 a 
todos os gerentes.

O CPA-20 é a Certificação 
Profissional Anbima (Associa-
ção Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capi-
tais) - Série 20, voltada para pro-
fissionais que atuam na venda de 
produtos de investimento ou na 
manutenção de carteiras nos seg-
mentos varejo alta renda, private 
banking, corporate e investidores 
institucionais, em agências ban-
cárias ou plataformas de atendi-
mento.

Por meio de ofício enviado à 
Contraf-CUT, a Caixa informou 
que estabeleceu prazo limite de 
31 de janeiro para validação das 
certificações em CPA-10/20. O 
banco alega que a exigência de 
CPA-10 ou CPA-20 varia de acor-
do com o público-alvo atendido 
pelo empregado: "CPA-20 para 
clientes de alta renda e CPA-10 
para o restante dos clientes". 

Mas, as denúncias são de que, 
diferente do que ocorre nos outros 
bancos, a Caixa está exigindo o 
CPA-20 para todos os gerentes 
da rede.

Estes certificados são emiti-
dos por meio de prova aplicada 
pela Anbima. É muito comum que 
para a realização da prova os ban-
cários façam cursos preparatórios. 
Por não conseguirem o certificado 
em tempo, muitos empregados te-
mem o descomissionamento. 

A situação é arbitrária e indica 
clara intenção de provocar desco-
missionamento em massa. 

Como a própria Anbima de-
fine, a certificação é destinada 
àqueles que atendem um público 
específico e, por isso, não é exi-
gida para todos os gerentes nos 
demais bancos. Porém, a Caixa 
quer passar por cima dessa reso-
lução e ainda se justifica dizendo 
que poderá ser autuada e penaliza-
da em auditoria caso se verifique 
que seus gerentes não possuem a 
certificação.

A Comissão Executiva dos 
Empregados da Caixa Econômi-

ca Federal (CEE/Caixa), que as-
sessora a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro (Contraf-CUT), enviou 
um ofício à direção da Caixa na 
terça-feira (23) cobrando o fim 
da exigência de curso de CPA 
20 para os gerentes de relaciona-
mento. Além disso, o ofício tam-
bém cobra que o banco informe 
o número de trabalhadores sem o 
CPA-20.

“A Caixa está tentando con-
fundir os empregados, gerando 
pânico, para depois poder desco-
missionar sumariamente. Este é 
mais um ataque que os trabalha-
dores estão sofrendo da própria 
direção do banco”, ressaltou Clau-
dia Tome, diretora da APCEF/SP.

Denúncias - Entre em conta-
to com o Sindical da APCEF/SP 
ligue, (11) 3017-8315 ou e-mail 
para sindical@apcefsp.org.br.

Agenda

Fevereiro

Comemoração do Dia do 
Aposentado no Espaço Hakka4

6

APCEFolia no clube, com 
bloquinho infantil às 15h11

Abertura de reservas para
Páscoa em todas as Colônias

APCEFolia no clube, com 
matinê às 14h e baile de 
carnaval às 21h

12

Abril

Excursão para 
Avaré, com foco em 
autoconhecimento e 
terapias alternativas

De 10 
a 14

Desconto especial no 
espetáculo Hebe, o Musical

De 3 
a 23

Rede do Conhecimento lança curso sobre a 
importância dos Bancos Públicos 

O curso Bancos Públicos no 
Brasil, lançado na segunda-feira 
(22), na Rede do Conhecimento - 
plataforma de educação da Fenae 
e das Apcefs, apresenta 13 aulas, 
totalizando 2h40 h/aula.

Assunto abordado por especia-
lista reflete sobre a importância 
dos bancos públicos em todos os 
setores da economia e apresen-
ta ainda as virtudes, problemas e 
perspectivas

As aulas propõem ampla refle-
xão sobre os bancos públicos e sua 
importância em todos os setores da 
economia e para o desenvolvimen-
to do país.

O curso será ministrado pelo 
professor Fernando Nogueira da 
Costa, que possui graduação em 
Economia pela Universidade Fede-
ral de Minas Gerais, mestrado em 
Ciência Econômica pela Universi-
dade Estadual de Campinas, dou-
torado em Ciência Econômica pela 
Universidade Estadual de Campi-
nas, Livre Docente pelo Instituto 
de Economia da Unicamp (1994).

Além de ser professor da Uni-
camp desde 1985, Nogueira parti-
cipou de direção estratégica de em-
presa pública como vice-presidente 
de Finanças e Mercado de Capitais 
da Caixa Econômica Federal, entre 

fevereiro de 2003 e junho de 2007. 
Na Rede do Conhecimento, os 

cursos são destinados aos empre-
gados da Caixa Econômica, que 
poderão matricular-se e iniciar as 
aulas, mas a conclusão está restrita 
aos que são associados a uma das 
27 Apcefs do país.

Acesse o www.fenae.org.br/
rededoconhecimento, saiba mais e 
matricule-se!

 

APCEFolia nas Colônias, 
nas Colônias

De 9 
a 13

Março 

APCEF nos Passos da 
Cultura, walking tour pelo 
centro de Sampa

23

APCEF nos Passos da 
Cultura, tour Old Downton 
pelo centro de Sampa

24

Julho

De 14 
a 21

Jogos da Fenae, em São 
Paulo



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. 
• 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., flat, capital, 1 quarteirão da Av. Paulis-
ta, 30 m2., Alameda Campinas, próx. estação 
Trianon-Masp., mobiliado, coz. equipada, com 
serviço de limpeza diária, TV a cabo, inter-
net, 1 vaga. Aceita carta de crédito / finan-
ciamento. Vidimar, (11) 99449-6711. E-mail 
vidimar.s@globo.com. 

Veículos 
• Etios, 2014, 35 mil km., cinza metálico, com-
pleto, roda de liga leve, alarme, som, revisões 

feitas na concessionária. R$ 31 mil. Mariana, 
(11) 5562-5699 / 98022-0226. 

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

Casa em Bertioga
Alugo, para temporada, litoral norte, de 
frente p/ praia do Indaiá, casa em cond. 
com piscina e garagem, 2 dorms., sala, 2 
wc., coz. com utensílios, 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.  

Imagens

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

Curta como foi  a comemoração do Dia do Aposentado 
na Colônia da APCEF/SP em Suarão e Ubatuba 

Torneio de xadrez no Clube da capital

Apartamento - Praia do Tombo 
Aluga, para finais de semana ou tempo-
rada, Praia do Tombo, no Guarujá, uma 
quadra da praia, 2 dorms. (1 suíte), coz. 
completa com utensílios, sala 2 ambs., sa-
cada de 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.

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!

A política econômica do governo Collor jogou o país em um 
verdadeiro caos. E para os empregados da Caixa, banco 100% 

público, a situação era ainda mais grave. Por isso que os 
trabalhadores do banco prontamente aderiram ao movimento 
de greve geral programado para maio daquele ano, se unindo 

à luta de toda a população. 

A direção do banco anunciou reajuste de salários pela revisão do 
Plano de Cargos em Comissão (PCC). No entanto, o reajuste era 
destino apenas a gestores e superintendentes, deixando de fora 
cerca de 70% dos empregados. A APCEF/SP logo se posicionou 

contra essa injustiça cobrando explicações do banco. 

“Vamos dar um basta em 
tudo isso!"

“E o lema é: venha a 
nós tudo e ao vosso 

reino, nada"

Não tivemos #tbt em virtude do feriado na cidade de São Paulo, na 
quinta-feira, 25. Mas, relembramos a diversão da garotada no feriado 

da Páscoa de 2014, na Colônia de Campos do Jordão. Muitas 
brincadeiras e lindas pinturas faciais, como esta na nossa foto! Se 
quiser garantir sua vaga no feriadão deste ano, ligue em uma das 

Colônias, em 6 de fevereiro, a partir das 7 horas.

maio de 1991

julho de 2002


