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O jornal do empregado da Caixa

Chapa do Participante lança 
manifesto por transparência e
democracia nas eleições da Funcef 

Desde o início das eleições 
para renovação de membros da Di-
retoria Executiva e dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Funcef de 
2018, uma série de acontecimen-
tos tem desequilibrado o processo 
eleitoral e até mesmo confrontado 
o estatuto da entidade, cerceando 
os direitos dos participantes. 

Por esse motivo, a Chapa do 
Participante publicou, em 4 de 
março, manifesto denunciando si-
tuações absurdas.

Entre as denúncias está o 
atraso na divulgação das regras 
da eleição, o que deixou apenas 
10 dias para difusão e debate das 
propostas das chapas; o vazamen-
to de regras do regulamento an-
tes da divulgação pela Comissão 
Eleitoral; a perda de representa-
ção do participante na Comissão 

Eleitoral (agora são apenas dois 
representantes dos participantes 
na Comissão Eleitoral). 

Também destaca-se o fato de a 
Fundação definir a internet como 
única plataforma de votação, o 
que desconsidera as diferentes 
condições de conectividade e 
acesso a tecnologias por parte de 
ativos, aposentados e pensionistas 
nas diferentes regiões do país.

Pela primeira vez, desde 2006, 
a Comissão Eleitoral decidiu que 
chapas que concorrerão à eleição 
não terão números. 

O manifesto denuncia, ainda, 
o afastamento do coordenador da 
Comissão Eleitoral e a nomeação 
de um novo coordenador, advoga-
do da Gerência Jurídica da Funcef. 

"Diante dos fatos, a Chapa do 
Participante aguarda providências 

da Comissão Eleitoral e considera 
imperioso alertar todos os parti-
cipantes sobre a assimetria das 
informações, o desequilíbrio das 
regras e a insegurança do processo 
eleitoral aos quais a Fundação está 
submetendo os interessados neste 
pleito", aponta o documento. 

Dirigentes debatem medidas que retiram direitos no Saúde Caixa
Membros do Conselho de Usuá- 

rios do Saúde Caixa, do GT Saúde 
Caixa e da CEE reuniram-se na 
sede da APCEF/SP, com apoio 

da Fenae, na terça-feira (27), em 
defesa do plano de saúde dos em-
pregados do banco público.

“A assistência à saúde é uma 
das mais importantes conquistas 
da categoria. Contudo, as me-
didas impostas por esse (des)
governo e pela direção da Caixa 
visam acabar com nosso direito. A 
união é essencial na luta pela sua 
preservação”, afirma a diretora da 
APCEF/SP Ivanilde de Miranda, 
membro do Conselho de Usuários 
do Saúde Caixa.

As resoluções do governo e a 
alteração no estatuto da Caixa são 
medidas que desconstroem a polí-
tica de custeio da assistência mé-

dica dos trabalhadores. Enquanto 
sucateiam e retiram recursos da 
saúde pública, o sistema de saúde 
suplementar, em especial o mode-
lo de autogestão (sem fins lucra-
tivos), também é alvo das resolu-
ções do governo e dos interesses 
das operadoras privadas de plano 
de saúde. “Existe uma força muito 
grande por trás disso tudo, que são 
as pessoas. Os empregados devem 
se mobilizar, lutar e defender o 
Saúde Caixa, especialmente na 
Campanha Nacional deste ano”, 
reforça o diretor da APCEF/SP e 
membro da Comissão Executiva 
dos Empregados (CEE), Carlos 
Augusto Silva.

Por fim, o manifesto ressalta 
que a Chapa estará  sempre ao 
lado dos participantes, defenden-
do os interesses deles e que luta 
por uma eleição transparente e 
democrática na Funcef. Acesse 
www.chapadoparticipante.org.br 
e leia o documento completo.
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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

Anote na sua agenda: sábado (24) 
tem passeio pelo centro velho
Segunda edição do APCEF nos Passos da Cultura leva associados à parte histórica da capital

APCEF Indica

Hebe, o Musical
Da infância humilde em Tau-

baté ao posto de rainha da televi-
são brasileira, Hebe Camargo ga-
nhou um musical, com direção de 
Miguel Falabella. Embalado pelas 
canções que marcaram sua carrei-
ra de cantora, o espetáculo atra-
vessa oito décadas nas quais, mui-
tas vezes, os caminhos de Hebe 
e da TV no Brasil confundem-se.

Até 1º de abril, no Teatro 
Procópio Ferreira, Rua Augusta, 
2.823, Cerqueira César, capital.

Esportes

Dia 25, domingo, no clube da 
capital, acontece mais uma sele-
tiva para formação da delegação 
para os Jogos Nacionais da Fenae.

Haverá disputas de modalida-
des individuais e duplas. Informe-
-se pelo esportes@apcefsp.org.br 
ou (11) 96634-1276 (WhatsApp).

Este ano, os Jogos da Fenae 
serão em São Paulo, de 14 a 21 de 
julho. Associe-se até 30 de abril, 
participe das seletivas e faça parte 
da nossa equipe.

Março tem desconto nas Colônias. 
Aproveite!

As Colônias da APCEF/SP nas 
cidades turísticas de Campos do 
Jordão e Avaré estão com descon-
tos de 20% no período de 1º a 28 
de março.

As duas unidades oferecem 
pensão completa, cardápio espe-
cial e sobremesas deliciosas.

Litoral - A Colônia de Suarão 
(foto) oferece 10% de desconto 
para quem se hospedar até dia 28.

Ligue no espaço de sua prefe-
rência e faça sua reserva!

Dia 25 tem nova 
seletiva para  
Jogos Nacionais 

Colônias

Fique atento ao calendário 
de reservas nas Colônias: dia 6 
foram abertas as reservas para o 
primeiro período da alta tempo-
rada em Campos do Jordão (de 
29/6 a 9/7) e para o mês de maio. 

No dia 13 serão abertas as 
reservas para o segundo período 
da alta temporada (de 10 a 15/7) 
e para o feriado do Dia do Tra-
balhador (27/4 a 1º/5). 

Ligue a partir das 7 horas no 
espaço de sua preferência. 

Dia 13 serão abertas 
reservas para feriado 
de maio. Não perca!

Excursão

Depois de os associados des-
bravarem o centro moderno da 
capital, durante a primeira edição 
de 2018 do APCEF nos Passos da 
Cultura, agora será a vez 
de conhecerem a parte 
histórica de São Paulo.

Seguindo o estilo 
walking tour do evento 
anterior, em fevereiro, o 
tour Old Downtown é 
o próximo destino dos 
turistas urbanos da AP-
CEF/SP. 

Em 24 de março, sá-
bado, os associados co-
nhecerão o centro velho 
de São Paulo, com saída 
da Praça da República, às 
10 horas, e encerramento 
no Largo São Bento. 

Inscrições até 20 de 

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

Associados e dependentes pa-
gam R$ 10 e convidados, R$ 20.

O APCEF nos Passos da Cultura levou associados para conhecer o centro novo de São Paulo, região da Paulista

Para ver fotos dos passeios or-
ganizados pela APCEF, acesse o 
ícone Informações > Multimídia > 
Imagens no www.apcefsp.org.br.

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

Então, arrume as malas e em-
barque na próxima excursão para 
a Colônia de Avaré, entre 10 e 14 
de abril (de terça-feira a sábado).

Além das terapias (Reiki, 
Hidrovitalis, Auriculoterapia ou 
Quick Massage), serão preparadas 
atividades recreativas, esportivas 
e muitas surpresas.

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

Respire fundo e vamos relaxar na Colônia de Avaré

Jogo de xadrez na primeira etapa da seletiva para 
os Jogos Nacionais, em 3 e 4 de março



Liminar da Contraf suspende efeitos 
da revogação do RH 151
Entidade afirma que norma incorpora o contrato de trabalho e deve ser respeitada 

A Justiça deferiu, na quarta-
-feira (28), liminar requerida pela 
Contraf-CUT determinando a 
imediata suspensão dos efeitos da 
revogação do RH 151 pela Caixa.

O argumento principal dos re-
presentantes dos trabalhadores é 
que o RH 151 é norma interna e, 
por isso, incorpora o contrato de 
trabalho e deve ser respeitado. 

Vale lembrar que o RH 151 
prevê a incorporação da gratifica-
ção quando: a) a dispensa da fun-
ção gratificada/cargo comissiona-
do efetivo/função comissionada, 
por interesse da administração 
(sem justo motivo); b) o exercício 
da respectiva função por período 
maior ou igual a 10 anos. 

"O normativo foi revogado 
em novembro do ano passado e 
fere os direitos daqueles que, por 
tantos anos, dedicam-se a tornar 
a Caixa um grande banco", enfa-
tizou o diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra.

Agenda

Abril

Excursão para Avaré, 
autoconhecimento e equilíbrio

De 10 
a 14

Março 

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, 
tributo a Gonzaguinha

De 16 
a 18

25 Seletiva para os Jogos 
Nacionais, no clube

De 2 
a 4

Primeiro turno do processo
eleitoral da Funcef

De 16 
a 18

Segundo turno do processo 
eleitoral Funcef

Aproveite os descontos
Convênios

• Fast Shop
Desconto de até 30% em compras 
pelo site: www.fastshop.com.br/
apcefsp. Solicite código de des-
conto na APCEF/SP.

• Faculdade 28 de agosto
Rua São Bento, 413, 1º andar, 
centro, capital, (11) 3372-1240 - 
www.faculdade28deagosto.com.
br. Desconto: 50%  nos cursos 
de graduação. Solicite carta de 
desconto na APCEF/SP.

Informações, (11) 3017-8300 ou 
convenios@apcefsp.org.br.

APCEF de Portas Abertas, 
saúde e bem-estar, na sede9
Abertura de reservas, Dia 
do Trabalhador e segunda 
semana de julho em Campos

13

Ação 7ª e 8ª horas: argumentos da 
APCEF/SP foram acatados

Foi publicada, em 16 de feve-
reiro, decisão do Tribunal Supe-
rior do Trabalho da ação coletiva 
de cargos técnicos comissionados 
relativa às 7ª e 8ª horas dos em-
pregados da Caixa, proposta em 
2004.

Os argumentos foram acatados 
quanto ao enquadramento na jor-
nada de 6 horas de todos os car-
gos técnicos do Plano de Cargos 
Comissionados de 1998.

A APCEF/SP irá opor embar-
gos de declaração - pedidos de 

esclarecimentos -, pois entende 
que não houve manifestação em 
pontos importantes do processo.

Após trânsito em julgado da 
ação - esgotamento de todos os 
recursos -, os associados em 12 de 
julho de 2004 - data da proposi-
tura da ação - poderão pleitear o 
pagamento das 7º e 8ª horas traba-
lhadas como extras e o reflexo em 
todas as verbas contratuais.

“Independente de terem con-
tinuado ou não na função, de já 
terem se desligado da Caixa ou 
de terem firmado acordo na CCV, 
os associados serão beneficiados 
com o resultado final da ação”, 
explica a assessora jurídica da 
APCEF/SP Gislândia Silva.

Informações, ligue (11) 3017-
8311, 3017-8316 ou juridico@
apcefsp.org.br.

Aposentados

Agende assessoria 
gratuita para IR 

A APCEF/SP oferece assesso-
ria gratuita aos associados apo-
sentados para a Declaração do 
Imposto de Renda: na Subsede 
de Bauru, aos sábados e domin-
gos, das 9 às 17 horas; na sede, 
centro da capital, de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 18 horas. 

Agende pelo telefone (11) 
3017-8311 ou 3017-8316.

Fenae

Sorteados primeiros 
participantes do 
Inspira Fenae

Cozinha Criativa é o novo  
curso da Rede do Conhecimento

Desmistificar a alta gastrono-
mia para pessoas que têm uma 
rotina muito corrida, mas que não 
abrem mão de surpreender convi-
dados ou familiares com pratos 
sofisticados. Esse é o objetivo do 
curso Cozinha Criativa, com o re-
nomado chef brasiliense Marcelo 
Petrarca, que já está disponível na 
Rede do Conhecimento, a plata-
forma de educação da Fenae e das 
APCEFs.

São cinco aulas, totalizando 
53 minutos, nas quais Petrarca 

ensina a fazer um menu comple-
to, com entrada, prato principal 
e sobremesa. Também dá dicas 
para a escolha dos melhores in-
gredientes e dos vinhos para uma 
harmonização perfeita. O chefe já 
recebeu por duas vezes o prêmio 
de melhor de Brasília. Atualmen-
te, comanda as cozinhas do Bloco 
C e do Lago Restaurante, os dois 
na capital do país.

Acesse www.fenae.org.br/re-
dedoconhecimento e aproveite a 
novidade!

Foi realizado na sexta-feira 
(2) sorteio de 180 das 540 vagas 
para participação no Inspira Fenae 
2018, que ocorre em 20 e 21 de 
abril, no Rio de Janeiro. 

Confira a lista dos contempla-
dos no  www.fenae.org.br/inspira-
fenae2018. Se você não foi sortea- 
do nesta etapa, não desanime. Se 
é associado à APCEF e participa 
da Rede do Conhecimento, ainda 
terá duas chances de garantir uma 
vaga para o Inspira Fenae 2018, 
em sorteios dos dias 9 e 16 de 
março. Fique atento! 



Anúncios

Imagens

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

Festival de Esportes na Subsede de Bauru 

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!

30 anos atrás, os empregados da Caixa já estavam preocupados 
com o futuro do banco público. Matéria do jornal Nossa Luta 
Bancária da época informava o lançamento nacional de uma 
campanha Em Defesa da CEF, fruto do amadurecimento das 

discussões em torno do papel social das empresas estatais e do 
Sistema Financeiro, tendo como pano de fundo a intensificação dos 
ataques às estatais e a reforma bancária proposta pelo Bird e FMI. 

“a defesa das estatais” 

O #tbt desta semana relembra reuniões e palestras promovidas a fim de 
esclarecer sobre o Programa de Desligamento Voluntário Extraordinário 

(PDVE), realizados pela Caixa em fevereiro e julho de 2017. Na 
semana passada, diante do anúncio de um novo Programa, a entidade 

organizou novo encontro para esclarecimento no sábado (3). 

dezembro de 1989

Palestra sobre PDE

Dia 24 de fevereiro teve futsal, xadrez, basquete, truco, damas, tênis de mesa, vôlei de quadra e de areia

Encontro aconteceu dia 3, na sede. Assista vídeo completo no site ou Facebook


