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O jornal do empregado da Caixa

MENOS DIREITOS - O atual 
governo aprovou a Reforma Traba-
lhista que alterou mais de 100 itens 
da Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT). Dentre as medidas mais 
predatórias estão: a implantação do 
trabalho intermitente, a terceirização 
irrestrita e a permissão da nego-
ciação individual entre empregado 
e empregador. A Medida Provisória 
nº 808/2017, que alteraria alguns 
itens, teve o prazo esgotado em 23 
de abril e, sem qualquer debate, foi 
engavetada.

O texto da Reforma da Previ-
dência passa por adequações des-
de que a sociedade reagiu contrária 
ao projeto.

MENOS EMPREGO - O gover-
no prometia mais empregos com 
a Reforma Trabalhista, porém, na 
média do trimestre (julho-agosto-
-setembro de 2017), a taxa de 
desocupação foi de 12,4%, o que 
corresponde a 13 milhões de pes-
soas sem emprego. Em relação ao 
mesmo trimestre do ano anterior, 
são mais 939 mil desempregados. 
A população economicamente ativa 
no Brasil é estimada em 104,3 mi-
lhões (IBGE).

O Dia do Trabalhador, lembra-
do em 1º de maio de cada ano, re-
gistra a luta coletiva travada pela 
classe trabalhadora e movimentos 
sociais na conquista de direitos, 
justiça e oportunidades para todos. 

A história conta que a data 
foi instituída na França, em 1919, 
para lembrar a grande greve geral 
por melhores condições de traba-
lho que aconteceu em 1º de maio 
de 1886 nos Estados Unidos e 
deixou mortos e feridos em razão 
de conflitos com a polícia.

No Brasil, as ideias trabalhistas 

chegaram com os imigrantes euro-
peus. A primeira greve geral acon-
teceu em 1917. Mas só em 1925, 
com o fortalecimento da classe 
operária, é que o dia 1º de maio foi 
reconhecido como uma data para 
homenagear o trabalhador.

Do passado para a atualida-
de - Nos últimos anos, a partir 
do golpe de agosto de 2016, os 
trabalhadores vêm sofrendo duros 
e sucessivos ataques, perdendo 
direitos e vendo a democracia do 
país ser atropelada. 

Aquele ano foi marcado pela 
retirada do poder da presidenta 
democraticamente eleita em 2014 
por 54 milhões de brasileiros e o 
início da empreitada, de setores 
neoliberais, de redução da parti-
cipação do Estado nas políticas 
públicas de governo, corte dos 
direitos dos trabalhadores, reti-
rada do acesso da população aos 
serviços públicos, privatização de 
empresas estatais e de setores es-
tratégicos para o país, entre tantas 
outras medidas.

Para o diretor da APCEF/SP 

Edvaldo Rodrigues da Silva, o 
período mais recente nos remon-
ta à política neoliberal do gover-
no Fernando Henrique Cardoso, 
durante a qual foi preciso travar 
grande batalha para defender os 
direitos dos trabalhadores e, tam-
bém, a Caixa como banco público.

“Sabemos que os ataques são 
grandes e não estão próximos de 
acabar. Precisamos resistir en-
quanto lutamos pela manutenção 
dos direitos conquistados e pela 
democracia, que estão sendo so-
terrados”, finaliza o diretor.

MENOS RIQUEZAS - Dentre os 
itens, lembramos a retirada da obri-
gatoriedade da Petrobras em ser a 
única operadora do pré-sal e ter par-
ticipação mínima de 30% nos campos 
licitados, o desmonte dos Correios e 
da Caixa com programas de demis-
sões de milhares de trabalhadores e 
a aprovação de Medida Provisória 
que retira a proibição de privatizar 
a Eletrobras, a maior estatal elétrica 
do país.

MENOS RENDA - O maior corte 
da história do Bolsa Família em 1,5 
milhão de benefícios, comparando ju-
lho de 2014, foi em julho de 2017, se-
gundo informações do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário. No 
mesmo ano, a ONU registrou que o 
Brasil caiu 19 posições no ranking do 
Índice de Desenvolvimento Humano 
e volta à lista do “Mapa da Fome”. 
De acordo com dados do IBGE, mais 
de 7 milhões de pessoas no país pas-
sam fome.

MENOS MORADIAS - O progra-
ma Minha Casa, Minha Vida recebeu 
apenas 9% dos valores previstos 
para 2017. 

A redução afetou principalmente 

os beneficiários da faixa 1 do pro-
grama, aqueles que possuem renda 
familiar de até R$ 1.800, de acordo 
com os dados do Projeto de Lei Or-
çamentária Anual (PLOA 2018).

MENOS COMBUSTÍVEL - O gás 
de cozinha teve seis aumentos de 
preços em intervalo de cinco meses, 
em 2017. De acordo com a Agência 
Nacional de Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis (ANP), o botijão de 13 
quilos para uso residencial acumulou 
alta de 17,7%. 

MENOS DIG-
NIDADE –  O 
programa de cis-
ternas, segundo 
informações da 
Articulação do Se-
miárido, teve corte 
de orçamento de 
95%. 

No programa 
Luz para Todos, 
este governo in-
vestiu apenas R$ 
75 milhões do or-
çamento de R$ 1,1 
bilhão. 

No orçamento 

de 2018, os investimentos foram 
reduzidos em 64% nos assenta-
mentos, 86% na assistência téc-
nica e extensão rural e 83% para 
aquisição de imóveis para reforma 
agrária.

MENOS SAÚDE E EDUCAÇÃO 
- A “A PEC do Fim do Mundo”, apro-
vada em 13 de dezembro de 2016, 
congela o orçamento público por 20 
anos e impacta nos investimentos 
em saúde, educação e infraestrutu-
ra, sem considerar o crescimento e 
o envelhecimento da população. 

Para  refletir  e  agir



Unidades

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8306

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

Campanha “111 motivos para ser 
APCEF/SP” entra na segunda etapa

Esportes

Mostre todo seu talento na 
cozinha, participe do APChef

Está no ar a segunda fase da 
campanha "111 motivos para ser 
APCEF/SP". Agora, quem atuali-
za os dados no www.apcefsp.org.
br/111anos concorre a ingressos 
para o show da dupla sertaneja 
Fernando e Sorocaba, em Ouri-
nhos; para o Farraial Sertanejo 
com Henrique & Juliano, Maiara 
& Maraisa, Marília Mendonça, 
entre outros, e mais 20 churras-
queiras elétricas gourmet.

Campanha de abril - Confi-
ra, no hotsite, os ganhadores da 
ação de abril, que sorteou ingres-
sos para show do Lenine e malas.

As mamães pediram e a AP-
CEF/SP traz de volta o “APChef 
- Receitas de Mãe”, campanha es-
pecial para o Dia das Mães.

Aquela receita de sobremesa 
que faz sucesso nas reuniões de 
família ou o bolo para o lanche 
da tarde que reúne todo mundo 

As reservas para hospedagem 
durante o mês de julho serão 
abertas na terça-feira, 8 de maio, 
em Avaré, Suarão e Ubatuba. Li-
gue a partir das 7 horas e garanta 
seu passeio. 

Comemore o Dia das 
Mães com a APCEF/SP

Prorrogado prazo para inscrição na Corrida 
Fenae do Pessoal da Caixa - etapa Graacc

Em maio, as hospedagens 
nas Colônias da APCEF/SP es-
tão com descontos imperdíveis, 
confira: 20% em Ubatuba, 30% 
em Avaré e Suarão.

As promoções não são válidas 
para feriados prolongados.

Confira as promoções 
para o mês de maio 

Garanta seu  
passeio no mês de 
férias da criançada

A primeira etapa da Corrida 
Fenae do Pessoal da Caixa acon-
tece dia 13 de maio, domingo, 
junto com a 18ª Corrida e Cami-
nhada Graacc. 

Toda a renda do evento é des-
tinada ao tratamento de crianças 
e adolescentes com câncer atendi-
das pelo Hospital do Graacc.

O prazo para inscrições foi 
prorrogado para 6 de maio. Aces-
se o formulário disponível no site 
da APCEF/SP e garanta sua vaga.

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

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Quem atualiza os dados no hotsite da campanha concorre a ingressos para shows
Tem desconto e programação 

especial nos espaços da APCEF 
para comemorar o Dia das Mães. 
Em Campos do Jordão e Avaré, 
entre 11 a 13 de maio, mãe não 
paga a hospedagem (confira as 
condições no site). 

O clube, as Colônias de Uba-
tuba e de Suarão estão preparan-
do surpresas para as mamães.

Dia das Mães

Participe de Torneio 
Relâmpago de Xadrez

No dia 12 de maio, sábado, o 
clube da APCEF/SP irá sediar um 
Torneio Relâmpago de Xadrez. A 
competição terá início às 9h30.

Podem participar associados 
da APCEF/SP e seus dependentes. 
Inscrições gratuitas por meio de 
formulário disponível no site da 
Associação. Dúvidas, ligue (11) 
5613-5601 ou envie e-mail para 
esportes@apcefsp.org.br.

O clube da APCEF/SP fica 
na Avenida Yervant Kissajikian, 
1.256, em Interlagos, capital.

Eventos

Thais Ferreira, atleta da APCEF/SP na Corrida 
Fenae - etapa Graacc, em 2017

ao redor da mesa, que tal com-
partilhar? 

Para participar, as associadas 
e dependentes devem preencher 
o formulário disponível no site e 
enviar sua receita, a foto do prato 
e outra da mamãe inscrita, até 23 
de maio.

As donas das receitas 
com maiores pontuações 
ganham vales-presente no 
valor de R$ 500, R$ 300 
e R$ 200.

Vale lembrar que, ao 
término da campanha, to-
das farão parte do Livro 
de Receitas das Mamães 
da APCEF/SP.

Dupla do The Voice 
Brasil é atração da 
festa junina do clube

A dupla de sertanejo univer-
sitário semifinalista do The Voice 
Brasil, Alysson e Adysson (foto), 
será uma das atrações da festa ju-
nina da APCEF/SP, marcada para 
9 de junho, sábado, a partir das 17 
horas, no clube da capital.

Desconto na compra antecipa-
da de ingressos. Ligue (11) 3017-
8339 ou 3017-8355.

Ligue (11) 3017-8306 ou en-
vie e-mail para faleconosco@ap-
cefsp.org.br e informe-se sobre o 
uso de pontos do Mundo Caixa 
no pagamento das Colônias.

Utilize pontos do 
Mundo Caixa no 
pagamento das diárias 
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EXPEDIENTE

Saúde Caixa: conselheiros eleitos 
entregam carta de repúdio à Caixa

APCEF Indica

Circo Spacial  
Especial Dia das Mães
De R$ 20 por R$ 15

A arte circense é uma das 
mais antigas da história. Um es-
petáculo como o do Circo Spa-
cial - na capital, em Santo Ama-
ro - resgata valores e tradições e 
prova que o sonho não acabou. 
Com muito luxo e brilho, o show 
reúne talentos da música, dança, 
teatro e circo. 

Mãe com filho pagante não 
paga dia 13 de maio. Ingressos 
no www.bilheteria.com/apcefsp.

Aproveite os descontos 
em educação

Convênios

• Colégio Alvorada - Praça 
Nossa Senhora das Vitórias, 92, 
Vila Formosa, capital, (11) 2076-
4600 - www.drummond.com.br. 
Desconto: de 30% a 50%.

• Minds English School - uni-
dades na capital e interior, confi-
ra em www.mindsidiomas.com.
br. Desconto: de 40% a 60%.

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

Fenae

As cervejas artesanais estão 
em alta. Se você deseja saber 
mais sobre o assunto, não pode 
perder o mais novo curso da Rede 
do Conhecimento: “Cervejas: Co-
nhecendo e Aprendendo a Fazer”.

Com duração de 212 minutos, 
o curso aborda a produção da cer-
veja desde a sua história até os 
dias atuais. Dentre os temas abor-
dados estão ingredientes, diferen-
ças entre as cervejas comerciais e 

especiais, dicas para uma degusta-
ção guiada, além de mostrar como 
é feita uma produção artesanal. As 
aulas são ministradas por Marcelo 
Salviano, cervejeiro caseiro desde 
2012 e sommelier de cerveja pelo 
Instituto da Cerveja Brasil (ICB). 

Ficou interessado? Então 
acesse www.fenae.org.br/rededo-
conhecimento e matricule-se no 
curso sobre cervejas artesanais.

Importante lembrar que a pri-

Aprenda sobre cervejas na Rede do Conhecimento

Mobilização dos trabalhadores pela manutenção do benefício deve se intensificar

Aposentados

Últimos dias para se 
inscrever no APCEF de 
Portas Abertas de maio

Inscreva-se, até dia 7, para 
participar do APCEF de Portas 
Abertas de maio. O evento dia 
9, na sede da Associação, come-
ça às 14 horas com homenagem 
para as mães, workshop de esti-
lo, lanche da tarde e comemora-
ção dos aniversariantes do mês. 

Não esqueça que dependen-
tes dos associados da ativa tam-
bém podem participar.

Inscrições, (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br.

Depois de dois adiamentos, 
ocorreu, dia 26, reunião do Con-
selho de Usuários do Saúde Cai-
xa. Os conselheiros eleitos - en-
tre eles, a diretora da APCEF/SP 
Ivanilde de Miranda - entregaram 
carta aos representantes da empre-
sa em que repudiam a conduta do 
banco nos últimos meses, que tem 
desrespeitado diversos pontos do 
acordo coletivo.

Os conselheiros eleitos denun-
ciam que há sérias dificuldades de 
acesso às informações financeiras 
e operacionais do Saúde Caixa. 
“Ainda não foi entregue o relató-
rio atuarial referente a 2017/2018 
e somente na reunião, depois de 
muita cobrança, comprometeram-
-se a enviar, por e-mail, informa-
ções de 2016 e 2017", explica 
Ivanilde de Miranda. "Só com 
essas informações é possível ana-
lisar e avaliar a gestão financeira 
do plano, trabalho essencial nes-
se momento de tantos ataques. A 
hora é agora para intensificarmos 
a mobilização em defesa dos nos-
sos direitos”, ressalta.

Cobraram também melhorias 
no atendimento aos usuários, que 
depois da implantação da cen-
tral terceirizada e da extinção 
dos atendimentos presenciais nas 
Gipes, acumula reclamações. A 
Caixa afirmou que a contratada 
alocou mais 61 pessoas para o 
0800 e houve a segmentação do 
atendimento, o que deverá redu-
zir o tempo de espera e agilizar a 
resolução das demandas.

Sobre o relatório atuarial, afir-
maram que o processo de contra-
tação da empre-
sa encarregada 
da elaboração 
foi recentemen-
te concluído e 
que necessitam 
de pelo menos 
45 dias para 
preparar o do-
cumento. Vale 
lembrar que o 
relatório deveria 
estar pronto em 
30 de novem-
bro e apresen-

tado com antecedência para ser 
debatido ano passado, pois seus 
dados servem para acompanhar o 
desempenho do plano ao longo do 
exercício seguinte. O fato é que a 
Caixa não cumpriu.

Outro ponto que seria discuti-
do refere-se ao superávit acumu-
lado, mas a Caixa alegou que está 
fazendo a “conciliação” contábil 
para fechamento dos números e 
não debateu o tema.

A próxima reunião está marca-
da para 20 de junho.

A diretora da APCEF/SP e membro do Conselho de Usuários, Ivanilde de 
Miranda (blusa branca), em reunião sobre Saúde Caixa no dia 26

Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária Anual e Assembleia Geral Extraordinária

O diretor-presidente da Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo (APCEF/SP), em cumprimento ao Estatuto da 
entidade, artigo 18, parágrafo 3º, convoca Assembleia Geral Ordinária Anual e, de acordo com o artigo 18, parágrafo 4º, convoca Assem-
bleia Geral Extraordinária, a serem realizadas em 19 de maio de 2018, sábado, sendo a Assembleia Geral Ordinária Anual iniciando-se às 
9 horas em primeira chamada e às 9h30 em segunda chamada. 
A Assembleia Geral Extraordinária terá início logo após o término da primeira assembleia, com qualquer número de associados presentes, 
no clube da APCEF/SP, Avenida Yervant Kissajikian, 1.256, Interlagos, capital, com a seguinte ordem do dia:
• balanço de atividades e balanço patrimonial da APCEF/SP no período de 1º de abril de 2017 a 31 de março de 2018.
• renovação operações de crédito.
• ratificação da propositura e ajuizamento das ações coletivas e todos os pedidos propostos na defesa dos direitos e interesses de seus 
associados. 

São Paulo, 2 de maio de 2018.

Kardec de Jesus Bezerra 
Diretor-presidente da APCEF/SP

meira aula é liberada para todos 
os empregados da Caixa. Mas a 
continuidade e a conclusão estão 
restritas aos associados. 



Anúncios

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

Apartamentos
• Vd., na Vila Mariana, capital, próx. à estação Ana Rosa 
do metrô, c/ 3 dorms., 2 wc, dep. de emp., 2 vagas. Suely, 
(11) 99989-4513.
• Vd., kit na República, capital, Av. Ipiranga, 200 m do metrô, 
esq. Santa Ifigênia, 40 m2, reformado. R$ 245 mil (cond. R$ 
280). Sandra, (11) 95966-6359. 
• Vd., Vila Santo Estéfano, zona sul, fácil acesso metrô São 
Judas, 5º andar, 2 dorms., wc, armários, sacada, quadra, chur-
rasq., parque, piscina, sauna, salão de festas, academia, 1 
vaga. R$ 320 mil. Vânia, (11) 5589-9027 / 99414-8160.
• Vd., Vila Vera, capital, Rua Descampado, cond. Gardens 
Living Club, 2 dorms. (1 suíte), 2 wc c/ box e armários, á. 
s., sacada com fechamento. R$ 395 mil. Solicite fotos pelo 
Whatsapp. Armando, (11) 99804-7590. 
• Vd., Jardim Imperador, Praia Grande, 200 m da praia, 2 
dorms. (1 suíte), 1 wc, coz. azulejada, á. s., sacada, portaria, 
portão eletrônico, interfone, salão de festas, churrasq., 2 va-
gas. R$ R$ 230 mil (cond. R$ 338). Adriana, (11) 99914-9077.

Sobrados
• Alugo, novo, próx. metrô Guilhermina-Esperança, capital, 3 

Para anunciar, envie e-mail para

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

responsabilidade do anunciante.

Imagens

Festa do Havaí na Colônia de Ubatuba

Vídeo

Colônia de Avaré

Agenda

Maio

Junho

#tbt

2014: primeiro APCEF de Portas Abertas

dorms. (1 suíte), coz. americana, quintal, 1 vaga. Vera, (11) 
98538-8475 / 2362-2361. 

Casas
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (suí-
te), c/ armários, sala 2 ambs., quintal com churrasq., jd. de 
inverno, 2 vagas cobertas. Aceita financ. R$ 610 mil. Roberto 
/ Mirian, (11) 99941-1421. Solicite fotos pelo Whastsapp. 
• Alugo, Jardim Suarão, Rua Lili, 21, quarto, sala, churrasq., 
garagem. Juracy, (11) 98910-8194. 

Terrenos 
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa Cristina XIII, 
lote 13/Q IA, 450 m2, clube náutico, restaurantes, piscinas, 
quadras, segurança, portarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. 
Estuda proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.
• Em Bragança Paulista, Cond. Euroville II, 300 m, declive à 
esquerda, excelente vista. R$ 150 mil. Márcia, (11) 97264-
9992 / caramaschi12000@yahoo.com.br

Veículos
• Focus S Sedan, 2.0, autom., 14/15, 37 mil km., farol de 

neblina, sensor de estac. (itens da versão S), revisões na Ford 
Autoprime. R$ 49.800 mil. Márcio, (11) 98515-9193. 
• Logan Expression 1.0 16V 2009/2010, prata, 112 mil km, 
placa de Curitiba, dir. hidráulica, som, pneus, manuais, chave 
reserva, revisões na Renault, IPVA e licenc. pagos. R$ 14,5 
(Fipe 17 mil). Aceita contraproposta. Juliana, (41) 99141-8997 
/ Carlos Eduardo, (11) 95731-0961 (WhatsApp). 

Diversos 
• Coleção para montar, completa, McLaren MP4/4, 1988, 
Honda esc. 1/12, Ayrton Senna. Acompanha fascículos en-
cadernados para montagem e containers. R$ 4.100. Miguel, 
(11) 98333-8740 (Tim). 
• Volante Logitech G29, Driving Force PS3/PS4, c/ efeitos 
realistas e pilotagem, 6 meses de garantia, na caixa, sem 
arranhão. R$ 1.600. Miguel, (11) 98333-8740 (Tim). 
 

Imóvel no centro de São Paulo
Vd. ou alugo, Rua Riachuelo, centro, 50 m2, 3-2 salas, coz., 
wc, completo. R$ 1.500 (aluguel). Aceita pacote. Maurir, (11) 
99408-7048 (WhatsApp). 

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

Apartamento - Praia do Tombo, Guarujá 
Aluga, para fins de semana ou temporada, 1 quadra da 
praia, 2 dorms. (1 suíte), coz. c/ utensílios, sala 2 ambs., 
sacada frente p/ o mar, ar-condic., TV, Wi-Fi, piscina. Acomo-
da 8 pessoas. 1 vaga. Eliana, (11) 94128-2271 (WhatsApp). 

Casa em Bertioga, Praia do Indaiá 
Aluga, p/ temporada ou fins de semana, litoral norte, c/ 2 
dorms., 2 wc, churrasq., ar-cond., ventilador de teto. Aco-
moda 7 pessoas. Baixa temporada: R$ 280. Alta temporada 
(dez., jan. e fev.): R$ 350. Anita, (11) 99451-2898.

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

Dia 13

APCEF nos Passos da Cultura, 
passeio em Barra Bonita e Avaré

Dias 19 e 20

Corrida Fenae do Pessoal da 
Caixa, no clube

Dia 10

Festa Junina em Suarão
Dia 29

Ubatuba fecha para manutenção
Dia 4

Abertura de reservas para feriado de
7 de setembro, em todas as Colônias

Dia 22

Abertura de reservas para feriado de
12 de outubro, em todas as Colônias

Dia 26

Torneio Relâmpago de Xadrez, no 
clube da APCEF/SP, na capital

Dia 12

Festa Junina com Trio Ó do Forró e 
dupla Alysson e Adysson, no clube

Dia 9

Abertura de reservas para julho, 
em Avaré, Suarão e Ubatuba

Dia 8

APCEF de Portas Abertas em 
homenagem às mães, na sede

Dia 9


