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O jornal do empregado da Caixa

Na próxima semana, nos dias 
2, 3 e 4 de abril, acontece a elei-
ção de novos representantes para 
a Diretoria Executiva e para os 
Conselhos Deliberativo e Fiscal 
da Funcef.

A diretoria da APCEF/SP 
apoia a Chapa do Participante, nú-
mero 3 na eleição da Funcef, da 
qual fazem parte Fabiana Matheus 
(diretora-presidente da APCEF/SP 
entre 2002 e 2008), para a Dire-
toria Executiva; Valter San Martin 
Ribeiro (atual secretário de Di-
reitos Previdenciários da APCEF/
SP), para o Conselho Deliberativo 
e Carlos Augusto Silva, o Pipoca 
(atual diretor de Interior da AP-
CEF/SP), para o Conselho Fiscal.

"Os participantes devem ter 
representantes dentro da Funcef 
que possibilitem construir uma 
administração justa e democráti-
ca.", comentou o diretor-presiden-
te da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. "Apoiamos a Chapa do 
Participante pois foi a única que 
apresentou propostas que buscam 

solucionar os principais proble-
mas da entidade", ressaltou.

Para conhecer melhor as pro-
postas e os integrantes da Chapa 
do Participante, acesse www.cha-
padoparticipante.org.br.

Eleições - A votação acontece 
no Portal da Funcef ou no aplica-
tivo disponível na Apple Store ou 
na Play Store.

Mas atenção! Se o participante 
não tem e-mail cadastrado no Por-
tal, deve ligar para a Central de 
Relacionamento - 0800 706 9000 
-, de segunda à sexta-feira, das 8 
às 18 horas. Pessoalmente, o ca-
dastro pode ser feito de segunda 
a sexta-feira, das 9 às 18 horas, 
na representação regional da Fun-
cef em São Paulo (Rua do Arou-
che, 23, 2ª sobreloja, República). 
"É importante que o participante 
faça seu cadastro antes do início 
das eleições", reforçou Kardec de 
Jesus Bezerra.

Dúvidas, acesse www.funcef.
com.br/eleicoes2018.
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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

Viagem para autoconhecimento e 
equilíbrio é tema de excursão
Inscrições para excursão para a Colônia de Avaré terminam dia 6. Não perca!

APCEF Indica

Teatro Kidzania
De R$ 50 por R$ 20

Depois que a Chapeuzinho 
Vermelho descobre que o Lobo 
Mau de sua história é o mesmo 
do conto dos Três Porquinhos, ela 
decide investigar o caso. Com um 
final surpreendente, a peça mostra 
que se cada um respeitar e aceitar 
as diferenças do outro, todos po-
dem conviver em paz.

Desconto na compra de in-
gressos pelo www.bilheteria.com/
apcefsp. Solicite código de acesso 
pelo e-mail convenios@apcefsp.
org.br e divirta-se!

Inscreva-se para Corrida do Pessoal da 
Caixa e Desafio dos Trabalhadores 

Esportes

Excursões

Passeio de maio será para Barra Bonita e Avaré

Já estão abertas as inscrições 
para as três edições da Corrida 
Fenae do Pessoal da Caixa - or-
ganizadas pela APCEF/SP em 
parceria com a Fenae - e para o 
X Desafio dos Trabalhadores, em 
Osasco.

A primeira edição da Corrida 
Fenae será uma parceria para um 
evento solidário, com o Grupo de 
Apoio ao Adolescente e Criança 
com Câncer (Graac), nos arredo-
res do Parque do Ibirapuera

Confira as datas ao lado e 
participe. Informações, (11) 5613-
5601, esportes@apcefsp.org.br ou 
acesse www.apcefsp.org.br.  

Você pode ser o atleta 
que a equipe de São 
Paulo está procurando

Até o fim de abril, estamos 
selecionando atletas para fazer 
parte da delegação de São Paulo 
nos Jogos Nacionais nas seguin-
tes modalidades: basquete, fute-
bol society livre, máster (+ 42) 
e supermáster (+ 55 anos), futsal, 
vôlei de quadra e de praia, tênis 
de mesa e de quadras, xadrez, 
natação (inclusive paralímpica), 
sinuca, damas e atletismo.

As próximas seletivas, no 
clube, acontecem em 14 e 15 de 
abril. Dúvidas, envie e-mail para 
arnold.perezcaixa@gmail.com. 
Inscrições no www.apcefsp.org.br.

Aposentados

1º DE MAIO
X Desafio dos Trabalhadores

13 DE MAIO
Corrida Fenae - Graac

10 DE JUNHO
Corrida Fenae - clube da capital

1º DE JULHO
Corrida Fenae - Suarão

CORRIDAS 2018

Fique atento: dia 6 terminam 
as inscrições para a excursão em 
Avaré.

Neste passeio buscaremos - 
além do contato com a natureza 
- por meio das terapias holísti-
cas e das atividades recreativas 
e de lazer, uma forma de tratar 
e equilibrar nosso corpo, mente e 
emoções.

A viagem acontece entre 10 a 
14 de abril, terça-feira a sábado. 
Venha vivenciar conosco esta ex-
periência que estamos preparando 
para você, associado ou depen-
dente (pais, mães, filhos, sogros 
e sogras).

Inscreva-se pelo e-mail convi-
tes@apcefsp.org.br ou ligue (11) 
3017-8339. Para saber mais, aces-
se www.apcefsp.org.br.

A tradicional Festa Junina dos 
Aposentados, em Suarão, está 
marcada para 29 de junho.

Os aposentados da Caixa e os 
dependentes dos associados da 
ativa podem participar desta fes-
tança. Vai ter quadrilha, danças, 
comidas típicas e muita diversão.

Para saber mais, envie e-mail 
para convites@apcefsp.org.br ou 
ligue (11) 3017-8339.

Festa Junina em Suarão 
acontece dia 29

Um passeio incrível cheio de 
surpresas, cercado por muita natu-
reza, pássaros e ar puro… Todas 
estas experiências farão parte do 
passeio que a APCEF/SP realizará 
para Barra Bonita entre 19 e 20 de 
maio (sábado e domingo).

Haverá passeio de barco com 
visita à eclusa, almoço e hospe-
dagem na Colônia de Avaré. Lá 
será servido um jantar especial, 
gostoso café da manhã e almoço.

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



Caixa anuncia lucro líquido recorde 
de R$ 12,5 bilhões em 2017

Agenda
Abril

Excursão para Avaré, 
autoconhecimento e equilíbrio

De 10 
a 14

Maio
Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa - Graac, no 
Ibirapuera, capital

De 2 
a 4

Primeiro turno do processo
eleitoral da Funcef

De 16 
a 18

Segundo turno do processo 
eleitoral Funcef

Aproveite descontos em 
escola de enfermagem 
e lingeries 

Convênios

• Escola de Enfermagem São 
José - Rua Martinico Prado, 85, 
Vila Buarque, capital, (11) 3334-
2200 - https://portal.sipeb.com.br. 
Desconto: 10%.

• Azul Cobalto - loja on-line de 
lingeries femininas e masculinas 
- www.azulcobaltoshop.com.br. 
Desconto: 30%. Solicite código 
de desconto na APCEF/SP.

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

Fenae

O segundo sorteio da campa-
nha “Nossa história continua na 
sua” foi realizado dia 21. O novo 
associado Reilhe Leite Sampaio, 
da APCEF/PE, foi premiado com 
uma viagem para torcer pelo Bra-
sil na Rússia, com direito a acom-
panhante. Concorreram todos que 
se associaram pelo site www.fe-
nae.org.br/associacao. Entre os já 
associados foram sorteadas cinco 
cafeteiras.

O próximo sorteio está agen-
dado para 14 de abril, também 

como prêmio principal uma via-
gem para a Rússia, desta vez 
entre os indicadores. Os novos 
associados concorrerão a cinco 
cafeteiras. 

Campanha - Quem se asso-
cia pelo site www.fenae.org.br/
associacao paga R$ 49,90 por um 
período de 60 dias. Há sorteio de 
prêmios todos os meses entre to-
dos que se associam e, também, 
para os já associados que indicam 
colegas.

Junho

10 Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa, no clube

13

Julho

1 Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa, em Suarão

19 e 
20

APCEF nos Passos da 
Cultura, em Barra Bonita

De 14 
a 21

Jogos da Fenae,  
em São Paulo

Bem-estar

Aproveite promoção para uti-
lização da poltrona de massagem, 
até 6 de abril, na sede da Asso-
ciação, centro da capital.

Os associados podem aprovei-
tar, gratuitamente, sessão de 20 
minutos de massagem relaxante, 
de segunda a sexta-feira (exceto 
feriados), das 9h30 às 17 horas. 

Agende seu relaxamento pelo 
(11) 3017-8300 ou seuespaco@
apcefsp.org.br. Aproveite!

Agende sua massagem 
gratuita até 6 de abril 

Saiu o ganhador da viagem para a Rússia

“Captação de recursos 
para projetos 
culturais” é o mais 
novo curso da Rede

Se você tem vontade de ser 
produtor cultural, não pode per-
der o novo curso da Rede do Co-
nhecimento: “Captação de recur-
sos para projetos culturais”, com 
Daniele Torres, museóloga com 
especialização em gestão cultural.

São 10 aulas on-line com 
exemplos, dicas práticas e ferra-
mentas para que produtores, artis-
tas e gestores consigam mobilizar 
recursos para seus projetos. 

Acesse www.fenae.org.br/
rededoconhecimento e confira. 
Todos os trabalhadores do banco 
podem se matricular e iniciar os 
cursos, mas a conclusão está res-
trita aos associados.

A Caixa divulgou na terça-feira 
(27) lucro líquido em 2017 de R$ 
12,5 bilhões, o maior da história. 
Em relação ao ano anterior, hou-
ve acréscimo de 202,6%. Em de-
zembro, o banco possuía R$ 2,2 
trilhões em ativos administrados, 
avanço de 1,9% em 12 meses, com 
destaque para os ativos próprios, 
que totalizaram R$ 1,3 trilhão.

A carteira de crédito alcançou 
saldo de R$ 706,3 bilhões em 
dezembro, com participação de 
mercado de 22,4%. Pela primeira 
vez, desde 2002, houve redução 
de 0,4% em 12 meses. 

A Caixa não reduziu suas ta-
xas na concessão de crédito, di-
ferente dos demais bancos, o que 
consolida a perda na liderança em 
setores como a habitação. Desde 
novembro, a Caixa está atrás dos 
demais bancos nas concessões 
mensais do SBPE.

Em 2017 foram pagos na Cai-
xa cerca de 158,4 milhões de be-
nefícios sociais, correspondendo a 
R$ 28,7 bilhões. Somente o Bolsa 

Família pagou R$ 27,8 bilhões. 
Em relação aos programas vol-
tados ao trabalhador, o banco foi 
responsável por realizar 292,3 mi-
lhões de pagamentos, que totali-
zaram R$ 313,7 bilhões. Também 
foram realizados 71,7 milhões de 
pagamentos de aposentadorias e 
pensões do INSS, que totalizaram 
R$ 94,7 bilhões.

Redução do quadro de pes-
soal - O ano de 2017 foi mais 
um em que a Caixa apresentou 
redução no quadro de pessoal. 
Em dezembro, eram 87.654 em-
pregados, redução de mais de 7 
mil em relação a 2016 e de cerca 
de 14 mil nos últimos três anos, 
sobretudo em razão de planos de 
aposentadoria e demissão volun-
tária. E a queda não para: o total 
de trabalhadores diminuiu mais 
um pouco no início deste ano, em 
razão do Plano de Desligamento 
de Empregados (PDE).

O aumento de gasto com pes-
soal foi explicado, pela Caixa, 

como sendo decorrente das inde-
nizações pagas nos programas de 
demissão voluntária.

Pagamento da PLR - Até o 
fechamento desta edição, o banco 
não havia divulgado quando iria 
creditar a segunda parcela da Par-
ticipação nos Lucros e Resultados 
dos empregados. O pagamento 
está garantido no ACT 2016/2018 
e deve ocorrer até 31 de março. 

Na Caixa, a PLR é compos-
ta pela regra básica Fenaban, 
prevista na Convenção Coletiva 
2016/2018, correspondente a 90% 
do salário mais R$ 2.183,53, li-
mitado a R$ 11.713,59; parcela 
adicional, que representa 2,2% 
do lucro líquido dividido pelo 
número de empregados, até o li-
mite individual de R$ 4.367,07; e 
a PLR Social, equivalente a 4% 
do lucro líquido, distribuídos line-
armente entre os trabalhadores. A 
primeira parcela, correspondente 
a 60% do total, foi creditada em 
20 de novembro do ano passado.

Mas, pela primeira vez desde 2002, houve redução na carteira de crédito



Anúncios

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

Apartamentos
• Vd., Vila Vera, capital, Rua Descampado, 
cond. Gardens Living Club, 2 dorms. (1 suí-
te), 2 wc. c/ box e armários, á. s., sacada 
com fechamento. R$ 395 mil. Solicite fotos 
pelo WhatsApp. Armando, (11) 99804-7590. 
• Vd., Vila Mariana, capital, Cond. dos Ban-
cários, próx. à Avenida Ricardo Jafet, metrô 
Imigrantes, 85,4 m2, 3 dorms., 2 wc. R$ 420 
mil. Henrique, (11) 99592-8577. 
• Vd., Vila Caiçara, Praia Grande, 50 m da 
praia, 93 m², 2 dorms, 1 suíte, cozinha e á. 
s. c/ armário, sacada c/ rede (churrasq.), 
vista p/ mar, 2 vagas na garagem, área de 
lazer c/ pisc., saunas, salões jogos e festas, 

brinq., espaço fitness, churrasq. R$ 460 mil. 
Sidney (11) 99561-3763 ou smigueldas@
uol.com.br.
• Alugo, Pq. Vila Maria, capital, próx à 
marginal Tietê, 15 min. do metrô Tatua-
pé, 2 dorm., sala 2 amb., garagem. Ampla 
área de lazer, quadra poliesportiva, salão 
de festase jogos, brinquedoteca, churras-
queira. R$ 700, cond. R$ 320. Marli, (11) 
98976-9497.

Casas
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. me-
trô, 3 dorms. (1 suíte), c/ armários, sala 2 
ambs., quintal c/ churrasq., jd. de inverno, 

2 vagas cobertas. Aceita financ. R$ 680 mil. 
Roberto / Mirian, (11) 99941-1421. Solicite 
fotos pelo WhatsApp. 
• Vd., Indaiatuba, Jardim Regente, 112 
m2, terreno 175 m2, cozinha planej. , á. 
s., 3 dorms, 1 suíte c/ closet, quintal c/ 
churrasq. e pia granito, portão autom., 2 
vagas. Aceito FGTS. R$ 360 mil. Silvia, (19) 
98121-5150.

Chácara
• Vd., em Bragança Paulista, 1.300 m, casa 
c/ 3 cômodos, pisc., pomar, tanque de pei-
xe, R$ 170 mil, aceito carro como parte de 
pagamento. Luís, (11) 97372-1022.

Para anunciar, envie e-mail para

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

Apartamento na Praia da Riviera 
Alugo, para temporada e fins de semana, 
Jd. São Lourenço, acesso às praias da 
Riviera e Itaguaré, varanda gourmet c/ 
churrasq., 2 dorms., 2 wc, ar cond., hidro, 
piscinas, sauna, brinquedoteca, salão de 
jogos, fitness. Acomoda 8 pessoas. Paulo, 
(11) 96713-5421. 
 

Apartamento na Praia do Tombo 
Aluga, para fins de semana ou tempo-
rada, no Guarujá, 1 quadra da praia, 
2 dorms. (1 suíte), coz. completa com 
utensílios, sala 2 ambs., sacada frente p/ 
mar, ar cond., TV, Wi-Fi, piscina. Acomoda 
8 pessoas. 1 vaga. Eliana, (11) 94128-
2271 (WhatsApp). 

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!

Desligamentos sem os benefícios de um programa de demissão 
voluntária, aumento de salário só para gerentes e realocação de 

empregados, tudo isso fazia parte do pacote de mudanças trazido 
pelo então presidente da Caixa, Sérgio Cutolo dos Santos. A 

APCEF/SP alertou os empregados desde que os rumores sobre 
as mudanças começaram e organizou a mobilização contra as 
demissões, realocações e por aumento de salário para todos.

“vem aí o  
pacotão do cutolo” 

No #tbt desta semana, a APCEF/SP relembra o serviço de assessoria 
para declaração de Imposto de Renda a um associado em 2012. 

Este ano, o serviço está sendo oferecido na capital e, também, em 
Bauru. É só agendar seu horário pelo (11) 3017-8316 ou 3017-8311.

julho de 1997

Imagens

APCEF nos Passos da Cultura
Passeio pelo Centro Velho de São Paulo, no sábado (24)

Vídeo

Terapeuta convida para 
excursão para Avaré

Seletivas para Jogos Nacionais


