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O jornal do empregado da Caixa

Representantes da APCEF/SP 
e do Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, Osasco e Região reu-
niram-se com o presidente da Cai-
xa, Nelson de Souza, para cobrar o 
compromisso da direção do banco 
de respeitar a mesa de negociação 
e os empregados, principalmente 
nas questões referentes às mudan-
ças na Caixa e ao fortalecimento 
do banco público. 

O encontro aconteceu durante 
o 14º Feirão da Caixa, no Pavilhão 
do Anhembi, na capital, no último 
dia 4, logo depois de atos envol-
vendo a população presente.

Entre as reivindicações apre-
sentadas ao presidente do banco 
estão o não fechamento de agên-
cias; a manutenção do modelo de 
custeio do Saúde Caixa; o cum-
primento dos itens do Acordo 
Coletivo, principalmente aqueles 
relacionados à reestruturação; co-

brança da reposição das vagas dos 
trabalhadores que deixaram o ban-
co nos últimos tempos (cerca de 8 
mil), a fim de reduzir a sobrecarga 
de trabalho e manutenção da mesa 
única da Fenaban.

"Enfatizamos nossa luta em 
defesa da Caixa 100% públi-
ca", contou o diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. "O presidente da Caixa 
comprometeu-se a dialogar com a 
categoria para resolver problemas 
como a sobrecarga de trabalho, por 
exemplo. Vamos ver como isso irá 
funcionar na prática", ponderou.

Antes da reunião, os represen-
tantes dos trabalhadores estende-
ram faixas em defesa da Caixa 
100% Pública e distribuíram à 
população cartas de alerta ao pro-
cesso de desmonte do banco.

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 Assembleia 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 as-
sembleia, 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

APCEF/SP e 
SEEB/SP cobram 
do presidente 
respeito em 
negociação 



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

Garanta seu convite para a  
Feijoada Cultural da APCEF/SP

Esportes

Confira os ganhadores do 
camarote do Lenine e das malas

Anote na agenda e reserve a 
data: dia 19 de maio, sábado, a 
APCEF/SP promove a Feijoada 
Cultural, evento artístico para as-
sociados, dependentes e convida-
dos, no clube da capital.

Para abrir o encontro, uma 
roda de samba dá o ritmo do al-
moço: uma caprichada feijoada 
com deliciosos acompanhamen-
tos. Às 13 horas começa o sarau, 
momento em que os presentes po-
derão mostrar todo o seu talento 
em apresentações artísticas.

Inscreva-se até 17 de maio: 
(11) 3017-8339 / 3017-8355 ou 
convites@apcefsp.org.br.

Em abril, inúmeros associados 
responderam à pergunta: “Por qual 
motivo vale a pena ser associado 
da APCEF/SP?” em forma de fra-
se, poema, acróstico e vídeos.

Entre todas as manifestações 
recebidas, 30 foram sorteados. 

Confira os ganhadores dos in-
gressos para o show do Lenine: 1. 
Armando T. Maruyama; 2. Wag-
ner A. da Silva; 3. Janaína Corde-
lini; 4. Cristina Ap. Domingos S. 
Silva; 5. Kleber Cantão; 6. Neide 
Maria de Oliveira; 7. Keila Mene-
gatti; 8. Sandra Regina C. Arruda; 
9. Newton S. Santos Filho e 10. 
Uilson Roberto de Oliveira

Dia 22 tem abertura de 
reserva para feriado

Próxima etapa da Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa será no clube, em junho

A APCEF/SP está preparan-
do uma programação especial 
para comemorar o Dia das Mães 
em seus espaços. Em Campos do 
Jordão e Avaré, entre 11 a 13 de 
maio, mãe não paga a hospeda-
gem (confira condições no site). 

O clube, as Colônias de Uba-
tuba e de Suarão também estão 
preparando surpresas para as ma-
mães. Ligue e garanta sua vaga.

O Dia das Mães vai ser 
especial na APCEF/SP

A segunda Corrida Fenae do 
Pessoal da Caixa em São Paulo 
será dia 10 de junho, no clube. A 
largada está prevista para 8 ho-
ras, com percurso de 2,5 km para 
caminhada e 5 km para corrida. 

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Dia 19, no clube, tem comida boa, roda de samba e espaço para manifestações artísticas
Se quiser passar um feriado 

divertido nas Colônias, não es-
queça: dia 22, terça-feira, às 7 
horas, serão abertas reservas para 
hospedagem no feriado da Inde-
pendência (de 6 a 9 de setembro).

Para outros períodos, ligue e 
verifique a disponibilidade de va-
gas: Corpus Christi (30 de maio 
a 3 de junho), Revolução Cons-
titucionalista (6 a 9 de julho) e 
todo o mês de julho, férias da 
criançada e alta temporada em 
Campos do Jordão. 

111 anos

Clube da capital agora 
tem aulas de dança

Que tal se arriscar em ritmos 
diversos em aulas de dança no 
clube da APCEF/SP? As aulas 
acontecem aos domingos, das 14 
horas às 15h30.

Informações, (11) 5613-5600 
ou cecom@apcefsp.org.br.

Ganhadores de malas de via-
gem: 1. Ana Carolina P. Buicano; 
2. Wladimir Mauro da Cruz; 3. 
Fábio K. Dias; 4. Karin M. Gua-
glini; 5. Vânia O. da Silva; 6. 
Leandro Henrique Miranda Avis-
ta; 7. Milene Teixeira S. Manoel; 
8. Jackeline Machado; 9. Cleunice 
M. Barboza; 10. Claudia Roberta 
Perozzo; 11. Rita de Cássia H. 
Savino; 12. Geane B. Leite; 13. 
João Paulo Poltronieri; 14. Hil-
vem Cristina S. Silva; 15. Andres 
Perez; 16. Camila Skubs; 17. João 
Wander Menezes dos Santos; 18. 
Luiz do Nascimento; 19. Aline R. 
Constantino Mathias; 20. Márcia 
Caramaschi G. da Silva.

Ligue (11) 3017-8306 ou en-
vie e-mail para faleconosco@ap-
cefsp.org.br e informe-se sobre o 
bônus promocional, que oferece 
desconto em hospedagens.

Bônus promocional 
dá desconto em 
hospedagem 

Colônia de Suarão

Maio tem sorteio de 
ingressos para shows e 
churrasqueiras elétricas

Atualize seus dados no www.
apcefsp.org.br/111anos e concorra 
a ingressos para o show da dupla 
sertaneja Fernando e Sorocaba, 
em Ourinhos; para o Farraial Ser-
tanejo com Henrique & Juliano, 
Maiara & Maraísa, Marília Men-
donça, entre outros, e mais 20 
churrasqueiras elétricas gourmet.

Participe da ação de maio da 
campanha "111 motivos para ser 
APCEF/SP". 

Os cinco primeiros colocados 
nas categorias masculina e femi-
nina receberão troféus.

Para se inscrever, preencha o 
formulário no site até 1º de junho. 
Informações, (11) 5613-5601 ou 

esportes@apcefsp.org.br.

Leve seu filho - As 
crianças também podem 
participar desta etapa da 
Corrida. Estão isentas de 
taxa de inscrição e rece-
berão medalhas e cami-
setas.
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EXPEDIENTE

Congressos debatem eixos da pauta 
de reivindicações dos bancários

APCEF Indica

Peça de teatro A Sogra
que pedi a Deus
De R$ 50 por R$ 22 (sexta)

De R$ 60 por R$ 25 (sábado)

Compre ingressos no www.
bilheteria.com/apcefsp para a 
peça A Sogra que pedi a Deus 
com desconto.

Em cartaz no Teatro Ruth Es-
cobar, na Bela Vista, capital, às 
sextas-feiras e sábados, 21h30.

Solicite código promocional 
pelo convenios@apcefsp.org.br 
e divirta-se!

Aproveite os descontos 
em educação

Convênios

• Faculdade de Informática e 
Administração Paulista (Fiap) 
- Av. Lins de Vasconcelos, 1.222, 
capital, (11) 3385-8010 - www.
fiap.com.br. Desconto: 10% em 
cursos de graduação, 20% em 
cursos MBA e de curta duração. 
Solicite carta de desconto.

• Faculdade Progresso - Av. 
Dr. Timóteo Penteado, 4.525, 
Guarulhos, (11) 2542-8844 - 
www.faculdadeprogresso.edu.br. 
Desconto: 15% em graduação e 
pós-graduação. Solicite carta de 
desconto.

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

Fenae

Começou o Talentos Fenae/
APCEF 2018. Acesse www.fenae.
org.br/talentos e envie suas obras 
para o concurso que valoriza as 
expressões artísticas dos emprega-
dos da Caixa.

As categorias são as mesmas 
das edições anteriores: Imagem 
(Fotos e filmes), Artes Visuais 
(Desenho/Pintura e Desenho In-
fantil), Literatura (Contos/Crôni-
cas e Poesia) e Música (Compo-
sição e Interpretação).

Todos os empregados da Cai-
xa podem inscrever seus traba-
lhos, mas apenas 
os associados às 
APCEFs con-
correrão aos 
prêmios. No ano 
passado foram 
1.586 trabalhos 
cadastrados por 
730 participan-
tes.

Confira o ca-
lendário:

• Inscrição das obras - até 17 
de junho;

• Votação popular estadual - de 
25 de junho a 31 de julho;

• Seletivas estaduais de músi-
ca - de 4 de agosto a 30 de se-
tembro;

• Resultado da fase estadual - 
10 de outubro;

• Votação popular nacional - de 
10 de outubro a 5 de dezembro;

• Avaliação do júri técnico - de 
10 de outubro a 8 de dezembro;

• Grande final da etapa nacio-
nal - data e local a definir.

Estão abertas as inscrições para 
o Talentos Fenae 2018

Desbrave a história da 
Fenae e das APCEFs e 
concorra a prêmios

Está no ar a campanha “Des-
bravadores Fenae”. Na primeira 
fase, até 19 de maio, minivídeos 
institucionais contarão a história 
da Federação e das APCEFs, se-
guidos de perguntas, as chamadas 
missões. Serão 10 no total. Para 
participar basta acessar o www.
fenae.org.br/desbravadores e fa-
zer login com dados de acesso 
do Mundo Caixa.

Nesta etapa, serão 10 sorteios 
de iPhone 7. Quanto mais acer-
tos, mais chances de ser sorteado. 
Além disso, serão creditados 50 
pontos no Mundo Caixa para cada 
missão concluída. Acesse, partici-
pe e boa sorte!

Fetec-CUT/SP e Feeb/SP-MS realizam encontros estaduais no sábado, 12 de maio 

Fique por dentro

Receba notícias da 
sua APCEF/SP pelo 
WhatsApp

Quer receber informações 
das atividades da APCEF/SP 
pelo WhatsApp?

Basta adicionar (11) 99900-
3146 nos contatos do seu celu-
lar e enviar mensagem com seu 
nome para o mesmo número.

Os Congressos Estaduais da 
Fetec-CUT/SP e da Feeb/SP-MS 
acontecem em 12 de maio, em 
São Paulo e Campinas respecti-
vamente, e debaterão os eixos do 
34º Congresso Nacional dos Em-
pregados da Caixa (Conecef). 

Entre os assuntos estão a defe-
sa do banco público, saúde e con-
dições de trabalho, Saúde Caixa, 
Funcef e as reformas que amea-
çam os direitos dos trabalhadores.

 
Base de São Paulo - Na base 

do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região - a maior 
do Estado -, a escolha dos repre-
sentantes dos bancários aconteceu 
em assembleia no dia 3, na sede 
do Sindicato.

Além disso, os empregados 
deliberaram que os locais que não 
estavam representados na assem-
bleia ainda poderiam eleger seus 
representantes ao Congresso Esta-
dual por meio de ata de eleição a 
ser preenchida até 9 de maio.

Aposentados - A assembleia 

para escolha dos aposentados 
delegados para o Congresso Es-
tadual estava marcada para 9 de 
maio, quarta-feira, 13h30, na sede 
da APCEF/SP.

Campanha Nacional - A mo-
vimentação para organizar a Cam-
panha Nacional dos Bancários de 
2018 está começando. Acompa-

nhe nossos meios de comunica-
ção (site, redes sociais) e fique 
por dentro de tudo o que aconte-
ce nesse momento tão importante 
para a categoria.

Informações também podem 
ser obtidas pelo telefone (11) 
3017-8315, e-mail sindical@ap-
cefsp.org.br ou com representan-
tes do Sindicato de sua região.

Congresso Estadual de 2016



Anúncios

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

Apartamentos
• Vd., Vila Santo Estéfano, zona sul, capital, fácil acesso 
ao metrô São Judas, 5º andar, 2 dorms., 1 wc, armários 
planejados, sacada, quadra, churrasq., parquinho, piscina, 
sauna, salão de festas, academia, 1 vaga. R$ 320 mil. 
Vânia, (11) 5589-9027 / 99414-8160.
• Alugo ou vendo, Vila Mariana, capital, próx. metrô Imi-
grantes, Av. Ricardo Jafet, Cond. dos Bancários, 85 m2, 3 
dorms., sala 2 ambs. R$ 1.900 + cond. + IPTU. Henrique, 
(11) 99592-8577. 
• 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., Jd. Imperador, Praia Grande, 200 m da praia, 2 dorms. 

Para anunciar, envie e-mail para

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

responsabilidade do anunciante.

Imagens

Atividades esportivas no clube

Vídeo

APCEF Indica: passeio pela Vila Madalena

Agenda

Maio

Junho

#tbt

Década de 60: Colônia de Suarão

(1 suíte), coz. c/ azulejos, á. s., sacada, portaria, portão 
eletrônico, interfone, salão de festas, churrasq., 2 vagas. 
R$ R$ 230 mil (cond. R$ 338). Adriana, (11) 99914-9077.

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (1 
suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ churrasq., jd. 
de inverno, 2 vagas. Aceita financ. R$ 610 mil. Roberto 
/ Mirian, (11) 99941-1421. Solicite fotos pelo WhatsApp. 

Diversos 
• Coleção para montar, completa, McLaren MP4/4, 1988, 
Honda esc. 1/12, Ayrton Senna. Acompanha fascículos 
encadernados 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). 

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. Acomoda 8 pessoas. 1 vaga. Eliana, (11) 
94128-2271 (WhatsApp). 

Casa - Bertioga, Praia do Indaiá 
Aluga, p/ temporada ou fins de semana, litoral norte, 
c/ 2 dorms., 2 wc, churrasq., ar-cond., ventilador de 
teto. Acomoda 7 pessoas. Baixa temporada: R$ 280. 
Alta temporada (dez., jan. e fev.): 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 c/ churrasq., 2 dorms., 2 wc, ar cond., 
hidro, piscinas, sauna, brinquedoteca, salão de jogos, 
fitness. Acomoda 8 pessoas. Paulo, (11) 96713-5421. 

Feijoada Cultural, no clube da 
APCEF/SP na capital

Dia 19

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

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

Dia 13

Julho

Jogos da Fenae, em São Paulo
De 14 a 21

Seletivas de tênis em dupla

Amistosos de futebol de campo


