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O jornal do empregado da Caixa

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 (AP-
CEF/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 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

Seminário lança Carta-Compromisso
pela defesa das empresas públicas

Foi realizado dia 8, na Câma-
ra dos Deputados, em Brasília, 
Seminário e Ato em Defesa das 
Empresas Públicas. Durante o 
encontro foi aprovada uma Carta-
-Compromisso a ser encaminhada 
para os candidatos que irão dis-
putar as próximas eleições, em 
defesa das estatais. 

A Carta-Compromisso foi ela-
borada para que os candidatos se 
comprometam com a defesa do 
patrimônio público. “No Brasil, 
assim como na maioria dos paí-
ses, um conjunto relevante de bens 

e serviços foi e é produzido por 
agências ou empresas públicas. 
(...) Em muitos casos, embora 
possam não ser de interesse para 
a exploração privada, são fun-
damentais ao desenvolvimento 
econômico e social de um país”, 
afirma o documento.

O seminário reuniu deputados 
e representantes da CUT, Contraf, 
Intersindical, CTB, FUP, APCEFs 
e Sindicatos de Bancários, além 
de trabalhadores da Caixa, Banco 
do Brasil, EBC, Embrapa, BN-
DES, Petrobras e do setor elétrico.

No último dia 9, o Conselho 
Deliberativo Nacional da Fenae, 
formado por presidentes das AP-
CEFs de todo o país, juntamen-
te com representantes da Fenae, 
Contraf-CUT, Fenacef, Fenag, 
Advocef, Social Caixa, Aneac e 
Conselho de Usuários, lançou a 
campanha “Saúde Caixa: eu de-
fendo”.

A iniciativa tem o objetivo de 
conscientizar os usuários do plano 
sobre a importância da política de 
assistência médica coletiva, con-
quistada pelos trabalhadores.

“Vamos intensificar o diálogo 

com os empregados da ativa e 
aposentados para que, conhece-
dores dos nossos direitos, possa-
mos fortalecer a defesa do Saúde 
Caixa”, convoca a diretora da 
APCEF/SP e membro eleita do 
Conselho dos Usuários do Saúde 
Caixa, Ivanilde de Miranda. “Te-
mos um plano sustentável e supe-
ravitário”, completa.

A campanha deve trazer con-
teúdos informativos sobre modelo 
de custeio, coberturas do plano de 
saúde, os diferenciais em relação 
a planos de mercado, marcos his-
tóricos desse importante direito 

conquistado pelos trabalhadores, 
inclusive depoimentos sobre suas 
experiências pessoais que de-
monstram a importância na vida 
dos usuários.

Dia de Luta - Para o dia 24 de 
maio, quinta-feira, está programa-
do um Dia de Luta. Acompanhe 
as publicações para mais detalhes.

Ataques ao Saúde Caixa 
- São muitos os ataques aos di-
reitos dos trabalhadores desde a 
reforma trabalhista, as propostas 
para reforma da Previdência, as 
ameaças aos fundos de pensão, 
o crescente número de demissões 
até a falta de renovação dos qua-
dros de pessoal. Nesse contexto, 
os serviços de assistência à saúde 
dos empregados de empresas esta-
tais também estão na mira.

Para justificar a redução de 
sua participação no custeio e a 
aplicação de aumento unilateral 
em desrespeito ao Acordo Coleti-
vo de Trabalho (ACT), que garan-
te o atual modelo do Saúde Caixa 
e está em vigência até 31 de agos-
to, a Caixa tem tentado convencer 
as pessoas de que o modelo de 
custeio do Saúde Caixa é insus-

tentável, mesmo que os números 
do próprio banco demonstrem o 
contrário.

Outro ataque tem vindo por 
meio das resoluções da Comissão 
Interministerial de Governança 
Corporativa e de Administração 
de Participações Societárias da 
União (CGPAR), que diminuem a 
participação das empresas estatais 
no custeio dos planos de saúde 
de seus empregados e criam uma 
série de condições restritivas para 
usuários e dependentes. 

O novo estatuto da Caixa, 
aprovado em janeiro, também im-
pôs um teto para os gastos com 
o plano de saúde, estipulado em 
6,5% da folha de pagamento e dos 
proventos pagos pela Funcef aos 
aposentados.

“Os empregados devem se 
mobilizar em defesa de um de 
seus mais importantes direitos, o 
Saúde Caixa. A situação preocu-
pa, há sérios riscos às garantias do 
plano de saúde, que podem vir a 
se tornar inviável com essas deli-
berações. É importante que todos 
se engajem na campanha e lutem 
pela manutenção dos direitos con-
quistados”, enfatiza a diretora da 
APCEF/SP.



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

Últimos dias para enviar sua receita 
e concorrer a prêmios

Aposentados

Em julho tem Acantonamento de 
Férias na Colônia de Avaré

Aquela receita de sobremesa 
que faz sucesso nas reuniões de 
família ou o bolo para o lanche da 
tarde que reúne todo mundo ao re-
dor da mesa, que tal compartilhar 
e concorrer a prêmios? 

Envie sua receita, a foto do 
prato e outra da mamãe inscrita 
até dia 23 por meio do formulário 
disponível em nosso site. As do-
nas das receitas com maiores pon-
tuações irão ganhar vales-presente 
de R$ 500, R$ 300 e R$ 200.

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

Garanta seu passeio 
nos próximos feriados

Ajude a escolher o nome do  
novo espaço na sede da APCEF/SP

Na próxima terça-feira, 22 de 
maio, às 7 horas, serão abertas 
reservas para hospedagem no fe-
riado da Independência, em se-
tembro.

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

Reservas para feriado 
de setembro serão 
abertas no dia 22

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

As inscrições para o APChef - Receitas de Mãe terminam dia 23. Acesse o site para saber mais
Se ainda não tem programa-

ção para os próximos feriados, 
ligue na Colônia de sua preferên-
cia e garanta seu descanso. 

Em Avaré, Suarão e Ubatu-
ba há vagas para os feriados de 
Corpus Christi, Revolução Cons-
titucionalista e todo o mês de ju-
lho, férias da criançada. Lista de 
espera só em Campos do Jordão 
para alguns períodos de julho. 

Eventos

Dia 10 tem Corrida 
Fenae no clube

A segunda Corrida Fenae do 
Pessoal da Caixa em São Paulo 
será dia 10 de junho, no clube. 
Escolha o percurso de 2,5 km para 
caminhada ou 5 km para corrida 
e inscreva-se. 

É só preencher o formulário 
no site até 1º de junho. Informa-
ções, (11) 5613-5601 ou espor-
tes@apcefsp.org.br.

Leve seu filho - As crianças 
também podem participar desta 
etapa da Corrida. Estão isentas 
de taxa de inscrição e receberão 
medalhas e camisetas.

Julho é mês de férias da crian-
çada, mas muitas vezes não coin-
cide com o período de descanso 
dos pais. Que tal dias de muita 
diversão, com atividades dirigidas 
por profissionais especializados 
em meio à natureza?

Vem aí, o Acantonamento de 
Férias da APCEF/SP na Colônia 
de Avaré. De 9 a 13 de julho, os 
associados mirins poderão passar 
uma semana de aventuras e brin-
cadeiras com os novos amigos. 
O pacote inclui transporte, hos-
pedagem, alimentação, recreação, 
suporte médico 24 horas e seguro.

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

Colônia de Suarão

Sábado tem Feijoada 
Cultural no clube

A Colônia de Ubatuba estará 
fechada para serviços de manu-
tenção entre 4 de junho e 5 de 
julho. Aproveite o mês de maio 
para conhecer as belas praias do 
litoral norte.

Colônia de Ubatuba 
fecha em junho para 
manutenção

Neste sábado (19), tem Fei- 
joada Cultural no clube da capital.
Para abrir o encontro, uma roda 
de samba e, em seguida, começa 
o sarau, com apresentações artísti-
cas de empregados da Caixa.

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

Esportes

A APCEF/SP está preparan-
do um espaço especial para os 
associados, na sede do centro da 
capital.

Um lugar exclusivo para ser 
referência para os empregados da 
Caixa quando pensarem em fazer 
uma parada no centro da cidade, 
reencontrar os amigos para um 
café, ler um bom livro ou acessar 
as redes sociais…

O nome do espaço será esco-
lhido pelos associados por meio 
de enquete disponível no site até 
dia 28.

Acesse nosso site e participe!
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EXPEDIENTE

Congressos Estaduais da Caixa  
escolhem delegados para Conecef

APCEF Indica

Peça de teatro  
E foram quase  
felizes para sempre

De 18 a 27 de maio, no Tea- 
tro J. Safra, Rua Josef Kryss, 
318, Barra Funda, capital, às 
sextas e sábados, 21 horas, aos 
domingos, 19 horas. 

Desconto: 50% nas compras 
pelo site. Solicite código promo-
cional pelo convenios@apcefsp.
org.br.

Sinopse: Primeira comédia 
solo escrita e encenada pela atriz 
Heloisa Périssé, a peça brinca já 
no título com a ideia de que uma 
relação a dois é (ou deveria ser) 
semelhante a um conto de fadas.

Aproveite os descontos 
em educação na capital 
e hotel no interior

Convênios

• Colégio Luterano São Paulo 
- Rua Professor Vilalva Júnior, 
73, Moinho Velho, capital, (11) 
2915-7966 - www.luterano.com.
br. Desconto: 10%.

• Hotel Zanon - Rua Senador 
Teotônio Vilela, 70, Águas de 
Lindoia, (19) 3824-3000 - www.
hotelzanon.com.br. Desconto: 
10% sobre as diárias.

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

Fenae

Um novo curso voltado para 
aperfeiçoamento dos empregados 
da Caixa já pode ser acessado na 
Rede do Conhecimento. Trata-se 
do CA 600, que tem por objeti-
vo preparar para a certificação de 
profissionais que atuam ou dese-
jam atuar na comercialização de 
produtos de crédito imobiliário.

As aulas são ministradas por 
Gustavo Moreira, sócio do Insti-
tuto de Formação Bancária no Rio 
de Janeiro há dois anos, profes-
sor especialista em certificações 
financeiras e crédito 
imobiliário. O curso 
aborda temas como 
Sistema Financeiro 
Nacional, de Habita-
ção e Imobiliário, ga-
rantias imobiliárias, 
produtos para pessoas 
físicas, seguro, tribu-
tação, Código de De-
fesa do Consumidor 

e Minha Casa Minha Vida, entre 
outros.

Rede do Conhecimento - A 
Rede do Conhecimento foi lan-
çada pela Fenae e APCEFs em 
2016. Por meio da plataforma, 
empregados da Caixa têm acesso, 
hoje, a 85 cursos. Todos podem 
se matricular e iniciar os cursos, 
mas a conclusão está restrita aos 
que são associados. Já são mais de 
48 mil matrículas. Acesse www.
fenae.org.br/rededoconhecimento.

CA 600 é o mais novo curso da 
Rede do Conhecimento

Natal vai sediar 
a grande final do 
Talentos Fenae/APCEF

Conhecida como a "Cidade do 
Sol" ou "Noiva do Sol", por ser 
uma das localidades com o maior 
número de dias de sol no Brasil, 
Natal (RN) vai sediar a grande 
final do Talentos Fenae/APCEF. 

O evento será realizado de 4 
a 8 de dezembro, reunindo quatro 
categorias: Imagem (Fotografia e 
Filme), Artes Visuais (Desenho/
Pintura e Desenho Infantil), Lite-
ratura (Conto/Crônica e Poesia) e 
Música (Composição e Interpre-
tação). Participarão os campeões 
estaduais de cada modalidade.

Inscreva já sua obra, acesse 
www.fenae.org.br/talentos.

Empregados representarão São Paulo no Congresso Nacional, em junho

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.

Foi realizado no sábado (12), 
na sede do Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo, Osasco e 
Região, o Congresso Estadual da 
Fetec-CUT/SP, que debateu as 
demandas prioritárias a serem le-
vadas para discussão no 34º Con-
gresso Nacional dos Empregados 
da Caixa (Conecef). 

Pela primeira vez na história, 
os delegados foram eleitos em 
chapa única para representar o 
estado de São Paulo no Conecef, 
nos dias 7 e 8 de junho. Serão ao 
todo 50 empregados, 30 da ativa 
e 20 aposentados.

O Congresso Estadual da base 
dos sindicatos ligados à Feeb/SP-
-MS também aconteceu no dia 12, 
em Campinas. Serão 12 emprega-
dos, 10 da ativa e 2 aposentados. 

Durante o encontro na capital 
foi lançada a campanha em defesa 
do Saúde Caixa (veja na página 
1). O Congresso foi marcado, 
ainda, pelo repúdio à megafesta 
da Caixa que será realizada na 
quarta-feira (16), em Brasília. A 
maioria viajará com tudo pago 
pela Caixa (veja ao lado).

"Os congressos estaduais são 
uma etapa preparatória para o 
Conecef e é muito importante a 
participação dos empregados de 
todo o estado", explicou o diretor 
da APCEF/SP e da Fetec-CUT/SP, 
Leonardo Quadros. "Os delegados 
eleitos aprovarão as resoluções do 
Congresso Nacional, que se tra-
duzirão em ações de defesa dos 
direitos dos bancários da Caixa, 
do caráter 100% público do ban-

co, das instituições públicas e da 
classe trabalhadora", acrescentou.

CDN repudia evento 
com dinheiro público

Representantes da Fenae e 
das APCEFs presentes na reu-
nião do Conselho Deliberativo 
da Fenae (CDN), em 9 e 10 de 
maio, em Brasília, também repu-
diaram o desmonte da empresa 
e o fato de o assunto ser pano 
de fundo da reunião com mais 
de 6 mil gestores em Brasília, 
dia 16. "Se debater medidas que 
significam o enfraquecimento da 
Caixa é inadmissível, fazê-lo em 
um megaevento financiado com 
dinheiro público chega a ser de-
boche", denuncia documento.

O diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Be-
zerra (com microfone, na foto) 
participou da reunião do CDN.



Anúncios

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

Apartamentos
• Vd., na capital, próx. Shopping Aricanduva, Parque do 
Carmo, Sesc Itaquera, 46m2, fácil acesso ao Rodoanel via 
Jacu Pêssego, Rio das Pedras, piscina, quadra poliesporti-
va, salão de festas, duas churrasq. R$ 250 mil. Fabiano, 
(11) 98445 6692 (fotos via WhatsApp). 
• Vd., na capital, Pq. Vila Maria, próx. a Marginal Tietê, 
metrô Tatuapé, 2 dorms., sala 2 ambs., área de lazer, 
quadra, salão de festas e de jogos, brinquedoteca, chur-
rasq., R$ 180 mil (cond. R$ 320). Marli, (11) 98976-9497
• 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. Armando, (11) 
99804-7590 (fotos via WhatsApp). 
• Vd., Rua Catumbi, capital, próx. ao metrô Belém, 46 m2, 
á. s., armários, sem vaga. IPTU isento. Cond. R$ 320. Acei-
ta contraproposta. Solicite fotos. Cristina, (11) 98140-5833

Para anunciar, envie e-mail para

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

responsabilidade do anunciante.

Imagens

APCEF de Portas Abertas especial Dia das Mães

Vídeo

Homenagem a todas as mães

Agenda

Maio

Junho

#tbt

2016: Festa junina em Suarão

• Vd. quitinete na República, capital, Av. Ipiranga, 200 m 
do metrô, esquina Santa Ifigênia, 40 m2, reformado. R$ 
245 mil (cond. R$ 280). Sandra, (11) 95966-6359. 

Casa 
• Alugo, Jardim Suarão, Rua Lili, 21, dorm., sala, coz., wc., 
churrasq. e garagem. Juracy, (11) 9891-08194. 

Terreno
• Em Bragança Paulista, Cond. Euroville II, 300 m, ligeiro 
declive à esquerda. R$ 150 mil. Márcia, (11) 97264-9992 
/ caramaschi12000@yahoo.com.br. 

Veículos 
• Onix LT 1.4, 2016, preto, câmbio automático, 42 mil 
km, revisões na concessionária, tabela FIPE R$ 45.820. 
R$ 43.500. Edgar ou Cynthia (11) 95872-7807. 

Permuta 
• Albiena Miranda, TBN na agência Itaim Paulista, SR 
Penha, deseja permuta ou triangulação para Suzano ou 
arredores. Contato: (11) 98333-2053.

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

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

Casa - Bertioga, Praia do Indaiá 
Aluga, para temporada ou fins de semana, lito-
ral norte, c/ 2 dorms., 2 wc, churrasq., ar cond., 
ventilador de teto. Acomoda até 7 pessoas.  
Preço das diárias, baixa temporada: R$ 280.  
Alta temporada (dez., jan. e fev.): R$ 350. Feriados 
prolongados: a combinar. Anita, (11) 99451-2898. 

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

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

Dia 9

Julho

Acantonamento de Férias, na 
Colônia de Avaré

De 9 a 13

Jogos da Fenae, em São Paulo
De 14 a 21

Corrida Fenae do Pessoal da 
Caixa, em Suarão

Dia 1


