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O jornal do empregado da Caixa

Este ano, entre 2 e 4 de abril, 
ocorrerão eleições na Funcef 
para renovação de três membros 
da Diretoria Executiva, dois do 
Conselho Deliberativo e um do 
Conselho Fiscal.

A diretoria da APCEF/SP 
apoia a Chapa do Participante, 
que tem como representantes em 
São Paulo: Fabiana Matheus, para 
a Diretoria Executiva; Valter San 
Martin como titular no Conselho 

Deliberativo e Carlos Augusto 
(Pipoca), no Conselho Fiscal.

A representação nos Conse-
lhos da Fundação é essencial para 
que a voz dos participantes seja 
ouvida e todos os processos sejam 
transparentes. 

"Os participantes devem estar 
dentro da Funcef e construir uma 
administração justa e democráti-
ca. Ainda há muito o que fazer 
e os problemas só serão resolvi-

dos por meio da participação de 
todos. É nisto que estão centra-
das as propostas da Chapa do 
Participante e é por isso que nós 
a apoiamos", ressaltou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra. 

A primeira etapa do processo 
eleitoral da Fundação consistiu 
em declarar o apoio a uma das 
chapas e se encerrou no último 
dia 23 de fevereiro. 

A votação ocorrerá das 11 ho-
ras do dia 2 de abril até às 18 
horas de 4 de abril. 

Se a chapa vencedora não 
atingir maioria de 50% mais 1 
dos votos válidos, haverá segun-
do turno, previsto para acontecer 
a partir das 11 horas de 16 de abril 
até às 18 horas do dia 18 de abril. 
Neste caso, participarão apenas as 
duas chapas mais votadas no pri-
meiro turno.

APCEF/SP promove palestra sobre o PDE no próximo sábado, dia 3
A APCEF/SP irá realizar, em 3 

de março, sábado, às 10 horas, pa-
lestra sobre o Programa de Desli-
gamento de Empregado (PDE) na 
sede da capital (Rua 24 de Maio, 
208, 10º andar), próxima à esta-
ção República do metrô.

Os interessados devem ins-

crever-se pelo (11) 3017-8339 ou 
convites@apcefsp.org.br.

A palestra irá esclarecer dú-
vidas sobre o Programa e será 
transmitida ao vivo pela página 
da APCEF/SP no Facebook. As 
perguntas que forem feitas na 
rede social serão respondidas pos-

teriormente por e-mail, que deve 
ser informado com o comentário.

Em janeiro já circulava na 
grande imprensa a informação de 
que um novo programa de desli-
gamentos seria lançado. 

O período de adesão ao PDE 
termina em 5 de março, com 

desligamento entre 1º e 12 de 
março. Podem aderir empregados 
aposentados pelo INSS, aptos a 
se aposentar pelo INSS até 31 de 
dezembro, os que possuem pelo 
menos 15 anos de trabalho na 
Caixa e os que possuem adicional 
de incorporação de função.

O primeiro é cobrar o contencio-
so judicial por meio de negocia-

ção ou por ações de regresso, já 
que o contencioso é hoje a maior 
causa isolada do déficit dos planos 
de benefícios da Funcef.

O segundo é restabelecer a pari-
dade entre patrocinadora e par-

ticipante (as partes contribuírem 
igualmente) no equacionamento do 
REG/Replan Não Saldado. A ideia é 
apresentar voto propondo ingresso 
de ação para anular as consequên-
cias do Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) assinado por todos 
os diretores da Funcef, eleitos e 
indicados. 

O terceiro é incorporar o REB 
ao Novo Plano aplicando solução 

apresentada pela Funcef em mesa 
de negociação de 31 de outubro de 
2014 e engavetada há quatro anos. 

O quarto é reestruturar o Cred-
plan aumentando o prazo e limi-

te de empréstimo, reduzindo taxas 
de juros e taxa de administração e 
permitindo a possibilidade de op-
ção de amortização (Price ou SAC). 
Faz parte da proposta oferecer 
possibilidade de pagamento em 
modalidade fixa e variável (hoje 
aplica-se apenas o modelo variá-
vel), estabelecer nova política de 
renegociação de dívidas e instituir 
programa de educação financeira.

A quinta proposta é rever as me-
todologias do equacionamento 

para reduzir o custo mensal para 
o participante, considerando o 
prazo máximo de vida do plano, e 
rever os planos de equacionamen-
to vigentes a fim de adequá-los 
aos interesses dos participantes.
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Consecutivamente, a sexta é 
equilibrar os planos, propondo 

uma política de investimento di-
versificada, aderente à realidade e 
que possibilite a sustentabilidade 
dos planos. 

A sétima consiste em defender 
a manutenção e ampliação de 
direitos dos participantes.  

Já a oitava é estabelecer me-
canismos de inclusão do parti-

cipante em processos decisórios. 

A nona é resgatar os comitês 
de assessoramento técnico 

para rever e ampliar formas de 
atuação, garantindo a capacida-
de de análise regular e emissão 
de pareceres acerca das propos-
tas de investimento da Funcef.

A décima é estabelecer seleção 
aberta para conselheiros em 

empresas, apresentando voto para 
realização de processo de seleção 
aberto aos participantes para o  
preenchimento de vagas em con-
selhos de todas as empresas nas 
quais a Funcef possui participação. 

A décima primeira é criar o 
comitê permanente "Caixa pú-

blica, Funcef forte" com represen-
tação de participantes de todos os 
planos da Funcef.

E a décima segunda é esta-
belecer novas políticas de 

governança com: transparência, 
comitê de investimento, avaliação 
e melhoria das condições de tra-
balho na Funcef, atualização dos 
normativos, vinculação de ouvi-
doria ao Conselho Deliberativo e 
realização de auditoria interna.
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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

Últimos dias para garantir sua vaga 
em excursão para Colônia de Suarão
Viagem será um tributo a Gonzaguinha: canto de esperança e sonho de liberdade

APCEF Indica

Passeio pela Estrada 
Velha de Santos

“É!
A gente quer viver pleno direito
A gente quer viver todo respeito
A gente quer viver uma nação
A gente quer é ser um cidadão
A gente quer viver uma nação…”

É no ritmo de Gonzaguinha, 
que incendeia o coração e nos 
faz vibrar com a esperança de 
um mundo melhor, que vamos 
homenagear este grande cantor e 
compositor. Para isso, preparamos 
uma programação pra lá de espe-
cial durante a excursão para a Co-
lônia de Suarão (foto) - de 16 a 18 
de março, sexta-feira a domingo -, 
com atividades esportivas, recrea-
tivas e muito mais.

No sábado, dia 17, acontece 
a noite do tributo a Gonzagui-
nha, com muita MPB para nos 
embalar, encantar e envolver em 
um clima energizante e de muita 
descontração.

Informações sobre valores e 
inscrições pelo (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br até 5 
de março.

Conheça um dos maiores pa-
trimônios ambientais e históricos 
de São Paulo em 11 de março. 
Passeio inclui descida pela Estra-
da Velha de Santos, dicas, seguro, 
ingresso, monitor e transporte.

Solicite código de acesso ao 
Bilheteria.com pelo convenios@
apcefsp.org.br e divirta-se.

Nos dias 3, 4 e 25 de março 
acontece, no clube da APCEF/SP 
na capital, a primeira seletiva para 
a formação da delegação para os 
Jogos Nacionais da Fenae.

Haverá disputas de modalida-
des individuais e duplas. Para as 
modalidades coletivas serão fei-
tas seleções durante os treinos e 
amistosos que ocorrem todo fim 
de semana no clube.

Para corrida, natação e atle-
tismo, serão avaliados os tempos 
de provas oficiais enviados ao 

Colônias

É uma delícia celebrar esta 
data nas Colônias da APCEF/SP, 
que estão com programações es-
peciais para o período de 29 de 
março a 1º de abril.

Ainda há vagas em Avaré, 
Campos do Jordão e Suarão. 
Ubatuba está com lista de espera.

Vamos harmonizar alimenta-
ção equilibrada, saúde, natureza, 
relaxamento, terapia corporal e 
meditação? 

Então, arrume as malas e va-
mos embarcar em uma excursão 
diferente para a Colônia de Avaré 
(foto), entre os dias 10 e 14 de 

Participe da primeira seletiva para os 
Jogos Nacionais deste ano

Departamento de Esportes. Para 
natação também poderá ser con-
siderado o tempo na piscina do 
clube nos dias das seletivas.

Jogos nacionais - Este ano, os 
Jogos acontecem em São Paulo, 
de 14 a 21 de julho. Para compor 
a delegação de São Paulo é pre-
ciso associar-se até 30 de abril e 
classificar-se nas seletivas.

Informe-se pelo esportes@
apcefsp.org.br ou WhatsApp (11) 
96634-1276.

Garanta seu passeio 
no feriadão de Páscoa 

Excursão para Avaré busca 
autoconhecimento e equilíbrio

Esportes

Anote as datas das 
aberturas de reservas

Fique atento ao calendário 
de reservas nas Colônias: dia 6, 
abertura do primeiro período da 
alta temporada em Campos do 
Jordão (de 29/6 a 9/7); e dia 13 
serão abertas as reservas para o 
feriado do Dia do Trabalhador 
(27/4 a 1º/5). 

Ligue a partir das 7 horas. 

Seletiva de tênis de mesa no clube para os Jogos 
da Fenae em 2016

abril (de terça-feira a sábado).
Programação também inclui de-
sintoxicação, alívio de processos 
de dor, atividades recreativas e 
esportivas. 

Inscrições, até 6 de abril, pelo 
(11) 3017-8339 ou convites@  
apcefsp.org.br.



Liminar impede que Caixa 
descomissione gerentes sem CPA-20
Ação proposta pela Fenae beneficia, inicialmente, associados a uma das 27 APCEFs do país

A Justiça do Trabalho de Bra-
sília deferiu liminar solicitada 
pela Fenae determinando que a 
Caixa Econômica deixe de pro-
mover descomissionamento de 
gerentes de Relacionamentos PJ 
Público/Privado, Atendimento e 
Relacionamento Governo e Re-
lacionamento Pessoa Física que 
ainda não conseguiram atender à 
exigência do certificado avançado 
CPA-20.

A magistrada também exigiu 
que o banco reverta descomis-
sionamentos realizados por esse 
motivo e estipulou multa de R$ 
10 mil por empregado nos casos 
a partir de 1º de fevereiro. Ainda 
foram estipulados 60 dias para 
que os trabalhadores comprovem 

Agenda

Abril

Excursão para Avaré, 
autoconhecimento e equilíbrio

De 10 
a 14

Março 

Primeira seletiva para os 
Jogos Nacionais, no clube

APCEF nos Passos da 
Cultura, passeio pelo centro 
de São Paulo

24

Julho

De 14 
a 21

Jogos da Fenae,  
em São Paulo

Excursão para Suarão, com 
tributo a Gonzaguinha

De 16 
a 18

De 3 
a 4 

25 Primeira seletiva para os 
Jogos Nacionais, no clube

Abertura de reservas para
alta temporada em Campos, 
período de 29/6 a 9/7

6

De 2 
a 4

Primeiro turno do processo
eleitoral da Funcef

De 16 
a 18

Segundo turno do processo 
eleitoral Funcef

Aproveite os descontos
em universidade e 
linha branca

Convênios

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

• Compra Certa
Descontos especiais na linha 
branca (fogões, fornos, geladei-
ras, lavadoras, microondas e mui-
to mais), direto da fábrica.Vendas 
pelo site www.compracerta.com.
br/apcef. Solicite código de des-
conto na APCEF/SP.

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

FenaeAposentados

O Inspira Fenae, maior even-
to de gestão do conhecimento do 
pessoal da Caixa, feito pela Fe-
nae e pelas APCEFs, já tem local 
e data definidos. A edição 2018, 
cujo tema é “Desafios Sociais”, 
vai ocorrer no Rio de Janeiro, dias 
20 e 21 de abril. 

Serão 540 vagas sorteadas en-
tre os associados às APCEFs do 
país que tenham interagido com 
a Rede do Conhecimento.

Nos próximos dias será lan-
çado o hotsite www.fenae.org.
br/inspirafenae2018. Associe-se 
e participe!

A gente quer ver você 
no Inspira Fenae 2018

O primeiro APCEF de Portas 
Abertas de 2018 será uma home-
nagem ao Dia Internacional da 
Mulher, dia 9 de março, sexta-
-feira, das 14 às 17 horas.

A exposição Mulheres que 
Mudaram o Mundo abre o en-
contro e, ao longo da tarde, os 

Dia da Mulher será tema do  
APCEF de Portas Abertas. Participe!

associados participarão de ativida-
des sobre produtos aromáticos e 
cosmética natural. Haverá, ainda, 
palestra sobre autoestima femini-
na com a coach Aline Macedo e 
confraternização.

Inscreva-se pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br.

Solidarieda-
de - Durante o 
evento, a APCEF/
SP estará arreca-
dando caixas de 
bombons para a 
festa de Páscoa 
das crianças aten-
didas pela Mora-
ria e Cidadania.Comemoração, em 2017, do Dia da Mulher na sede da APCEF/SP

APCEF de Portas Abertas, 
saúde e bem-estar, na sede9
Abertura de reservas para
Dia do Trabalhador,
período de 27/4 a 1º/5

13

APCEF/SP apresentará réplica na ação do 
RH 151. Julgamento será em abril

Na terça-feira, 20, aconteceu 
audiência da Ação Coletiva De-
claratória com pedido de Tutela 
Antecipada ingressada pela AP-
CEF/SP que visa a manutenção do 
RH 151 e 184 032, a fim de ga-
rantir o direito à incorporação de 
gratificação/comissão aos empre-
gados comissionados com mais de 
10 anos na função e para aqueles 
que assumiram função em período 
de vigência da lei anterior, mesmo 
que ainda não tenham os 10 anos.

Não houve acordo entre as 
partes. O juiz definiu o prazo de 
10 dias para a APCEF/SP apre-
sentar réplica à contestação da 
Caixa. O julgamento do mérito 

está marcado para 11 de abril. 

Ação da Fenae - A Fenae 
ingressará, em breve, com ação 
coletiva para reverter os feitos da 
revogação do RH 151. Nela será 
pedido que as regras do normati-
vo integrem o contrato de trabalho 
dos admitidos até 10 de novembro 
de 2017, data em que a direção do 
banco revogou o normativo.

“A revogação deste normativo 
gerou estresse entre os emprega-
dos com função, que se sentem 
pressionados e assediados com a 
ameaça da retirada da função”, re-
força o diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra.

perante à Caixa o agendamento 
das provas para a certificação. 

Como determina a legislação, 
a liminar beneficia os associados 

às 27 APCEFs do país. Para saber 
se está incluído na ação, ligue (11) 
3017-8311 ou juridico@apcefsp.
org.br.

Agende seu atendimento gratuito para 
declaração do Imposto de Renda 

Março e abril estão reservados 
para os atendimentos gratuitos aos 
associados aposentados que bus-
cam assessoria para a Declaração 
do Imposto de Renda. Anote os 
horários de atendimento: em Bau-

ru, aos sábados e domingos, das 9 
às 17 horas; na capital, de segun-
da a sexta-feira, das 9 às 18 horas.

Agende pelo telefone (11) 
3017-8311 ou 3017-8316. Em 
Bauru, ligue (14) 3234-6166.



Anúncios

Imagens

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

Passos da Cultura visita região da Paulista 

Apartamentos
• Vd., Vila Vera, capital, Rua Descampado, 
cond. Gardens Living Club, 2 dorms. (1 suíte), 
2 banh. c/ box e armários, á. s., sacada com 
fechamento. R$ 395 mil. Solicite fotos pelo 
WhatsApp. Armando, (11) 99804-7590. 
• Vd., no Guarujá, Morro do Maluf, 50 m das 
Praias de Pitangueiras e Enseada, 3 dorms., 
2 vagas. Emília, (13) 99706-8620.
• Vd., na Vila Mariana, capital, próx. à estação 
Ana Rosa do metrô, 3 dorms., 2 banh., dep. de 
emp., 2 vagas. Suely, (11) 99989-4513.

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 

3 dorms. (1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., 
quintal com churrasq., jardim de inverno, 2 
vagas cobertas. Aceita financ. R$ 680 mil. 
Roberto / Mirian, (11) 99941-1421. Solicite 
fotos pelo WhatsApp. 

Chácaras
• Vd., em Bragança Paulista, área de 1.300 m, 
3 cômodos, piscina, pomar, tanque de peixe. 
Aceita carro como parte de pagamento. R$ 
170 mil. Luis, (11) 97372-1022. 

Terrenos 
• Em Paranapamema, 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.

Permutas 
• Viviane Ferreira da Cruz, ag. Belas Artes, 
deseja permuta para SR Sé. Contato: (11) 
3583-8750 / 8798. 
 

Apartamento - Guarujá 
Alugo, para temporada e fins de semana, 
Morro do Maluf, 2 vagas. Acomoda 8 pes-
soas. Emilia, (13) 99706-8620.

Para anunciar, envie e-mail para

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

neste jornal são de responsabilidade 
do anunciante.

Treinamento de direção 
para habilitados

Aulas de trânsito com instrutor habilitado 
pelo Detran/SP. Valter, (11) 96036-2366 
(Tim) / (11) 96640-4748 (Vivo). 

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

Apartamento - Praia da Riviera 
Alugo, para temporada e fins de semana, 
Jardim São Lourenço, com acesso às Praias 
da Riviera e Itaguaré, varanda gourmet 
com churrasq., 2 dorms., 2 banh., ar-cond., 
hidro, piscinas, sauna, brinquedoteca, salão 
de jogos, fitness. Acomoda 8 pessoas. Pau-
lo, (11) 96713-5421. 

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 situação da Baixada Santista em 1998 é um bom exemplo do 
que irá acontecer com os sucessivos programas de demissão que 
vêm ocorrendo desde 2017. O resultado da falta de empregados é 
atendimento precário e péssimas condições para os trabalhadores 

do banco. A imagem da agência santista com filas gigantescas 
tende a se repetir em todo o país com cada vez mais frequência. 

“filas e problemas com 
sistema na baixada santista” 

O #tbt desta semana relembra a edição do APCEF de Portas Abertas 
no clube, em 2015. No encontro, os associados participaram de um 

piquenique, além de uma palestra sobre voluntariado.
A gente aproveita para lembrar que já estão abertas as inscrições 

para a primeira edição de 2018, marcada para 9 de março, na sede da 
APCEF/SP, em homenagem ao Dia da Mulher. Inscreva-se! 

junho de 1998

Interclubes de xadrez


