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O jornal do empregado da Caixa

Na próxima quinta-feira (24), 
empregados da Caixa ao lado das 
entidades que defendem os direi-
tos dos trabalhadores - entre elas, 
a APCEF/SP -, promoverão um 
Dia de Luta em Defesa do Saúde 
Caixa. 

A iniciativa faz parte da cam-
panha em defesa da política de as-
sistência à saúde dos empregados, 
que corre o risco de se precarizar 
em função de determinações do 
governo e da direção do banco. 

Com o nome “Saúde Caixa: 
eu defendo”, a campanha tem o 
objetivo de alertar empregados 
da ativa e aposentados sobre os 
ataques que o plano de saúde tem 
sofrido e mobilizar a categoria em 
torno da questão.

A campanha, desenvolvida 
pela Fenae e APCEFs, conta com 
a participação da Contraf-CUT, 
Fenacef, Fenag, Advocef, Aneac 
e Social Caixa.

As resoluções publicadas pelo 
governo e a recente alteração no 
Estatuto da Caixa propõem um 
limite correspondente a 6,5% da 
folha de pagamento para a parti-
cipação da Caixa nessas despesas, 
à revelia do modelo de custeio 
previsto no Acordo Coletivo de 
Trabalho (ACT), que vigora até 
agosto.

Hoje, 70% das despesas assis-
tenciais são pagas pela Caixa, mas 
o banco pretende adotar o novo 
limite. Como a inflação médica 
aumenta mais rapidamente que 

os índices usados na correção 
dos salários e benefícios previ-
denciários, e como a Caixa vem 
reduzindo seu quadro de empre-
gados com sucessivos planos de 
demissão, em breve, o novo limite 
estipulado será atingido e os cus-
tos excedentes recairão sobre os 
usuários.

Atos em defesa do Saúde 
Caixa - A APCEF/SP encami-
nhou, para todas as unidades do 
banco público no estado, por ma-
lote, um manifesto em defesa do 
plano de saúde dos trabalhadores 
do banco.

Também foi encaminhado um 
quadro com as mudanças propos-
tas e um cartaz, para serem afi-

xados em local visível, a fim de 
que todos tenham conhecimento 
das mudanças propostas.

"Também sugerimos que os 
trabalhadores postem nas redes 
sociais mensagens de apoio e fo-
tos com a hashtag #saúdecaixaeu-
defendo", conclamou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra.

A Fenae também enviou carta-
zes, por malote, para as unidades 
do banco.

Vídeos sobre ataques - A AP-
CEF/SP preparou dois vídeos com 
explicações sobre os ataques ao 
plano de saúde. Acesse nosso ca-
nal no YouTube e confira: www.
apcefsp.org.br/apcefsp_videos.



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

Esportes

Já garantiu seu ingresso para a 
festa junina do clube?

Pai não paga nas 
Colônias em agosto

Inscreva-se para a segunda etapa da 
Corrida Fenae. Agora será no clube

Aproveite os descontos 
de maio e junho

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Em agosto, tem desconto e 
programação especial nos espa-
ços da APCEF para comemorar 
o Dia dos Pais. 

Nas Colônias de Campos do 
Jordão e Avaré, entre 10 a 12 de 
agosto, pai não paga a hospe-
dagem (confira as condições no 
site). Ligue e faça sua reserva.

Eventos

Escolha o nome do 
novo espaço da sede

Anote na sua agenda: 9 de ju-
nho, sábado, a partir das 17 ho-
ras, acontece a tradicional Festa 
Junina da APCEF/SP no clube da 
capital.

Vai ter bolo de milho, cachor-
ro quente e vinho quente, pesca-
ria, boca de palhaço, tomba-latas, 

Vai ter muita diversão 
em julho em Avaré

Reserve a semana de 9 a 13 de 
julho para as crianças terem uma 
semana inesquecível na Colônia 
de Avaré. No acantonamento de 
férias vai ter muita brincadeira 
em meio à natureza, refeições de-
liciosas, recreação, hospedagem, 
suporte médico 24 horas e seguro.

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

Aposentados

A APCEF/SP está preparan-
do um espaço especial para os 
associados, no centro da capital, 
próximo à estação República do 
metrô.

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 27. Acesse e participe!

Atualize seus dados até dia 31 e 
concorra a ingressos para shows

Termina dia 31, a segunda fase 
da campanha "111 motivos para 
ser APCEF/SP". 

É só atualizar os dados no 
www.apcefsp.org.br/111anos para 
concorrer a ingressos para o show 
da dupla sertaneja Fernando e 
Sorocaba, em Ourinhos; e para o 
Farraial Sertanejo com Henrique 
& Juliano, Maiara & Maraisa, 
Marília Mendonça. Os associados 
também concorrem a 20 churras-
queiras elétricas gourmet.

Em abril, foram sorteados in-
gressos para o camarote do show 
do Lenine e malas personalizadas.

Acesse www.apcefsp.org.br/111anos e participe da ação do mês de maio

Algumas das ganhadoras das malas de viagem da ação do 
mês de abril (no sentido horário): Milene Teixeira S. Manoel 
(ag. Jabaquara), Aline R. Constantino Mathias (ag. Pari) e 
Karin de Moraes Guaglini (CN Risco de Crédito SP)

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

Em junho, Avaré está com 
40% de desconto e Suarão, 30%. 
Ubatuba estará fechada para ma-
nutenção no período.

As promoções não são válidas 
para feriados prolongados.

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 de hospedagem 
nas Colônias.

Utilize pontos do 
Mundo Caixa no 
pagamento das diárias 

Sobremesa especial para os papais na Colônia 
de Campos do Jordão

Dança da quadrilha na festa junina de 2017

corrida do saco, ovo na colher e 
passa-chapéu, bingo e, claro, a 
tradicional quadrilha.

Atrações - O trio Ó do Forró 
sobe ao palco para colocar todo 
mundo para dançar ao som de 
grandes sucessos que misturam 

xote, xaxado, baião e for-
ró clássico.

A dupla de sertanejo 
universitário e semifina-
lista do The Voice Brasil 
2017, Alysson e Adys-
son, também irão animar 
a noite.

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

A segunda Corrida Fenae do 
Pessoal da Caixa em São Paulo 
será dia 10 de junho, no clube da 
capital. Escolha o percurso de 2,5 

km para caminhada ou 5 km para 
corrida e inscreva-se. 

É só preencher o formulário 
disponível no site até 1º de junho. 
Dúvidas, ligue (11) 5613-5601 ou 
envie e-mail para esportes@apce-
fsp.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.

O percurso será de 50 m para 
crianças de 6 a 8 anos e de 100 m 
para quem tem entre 9 e 12 anos.Corrida Fenae - Graacc, em 13 de maio

Acantonamento da APCEF/SP no clube em 2012
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EXPEDIENTE

Dê sua opinião em enquete da 
Campanha Nacional 2018

APCEF Indica

Voo de balão  
de instrução
Bilheteria local: R$ 820
Associados APCEF/SP: R$ 700

A liberdade de voar e sentir 
o vento na pele é algo que não 
se esquece. 

A Aeromagic faz seus voos 
em Boituva, no km 116 da Ro-
dovia Castelo Branco, no Centro 
Nacional de Paraquedismo, em 
um voo suave e repleto de emo-
ção, conduzido por equipe bem 
treinada e sob as mais rigorosas 
regras de segurança.

Compre pelo www.bilheteria.
com/apcefsp. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP. 

Aproveite os descontos

Convênios

• Tecnoponta Treinamentos - 
Unidade em Santos e São Pau-
lo, (13) 2104-4760 / (13) 3222-
9492 - www.tecnoponta.com.br. 
Descontos: cursos aos sábados 
e período noturno, 10%; período 
matutino, 25% nos pagamentos à 
vista e 20% a prazo.

• Integrittà Fórmulas - Rua 
Pedra Azul, 532/538, Aclimação, 
capital, (11) 5575-8038 - www.
integritta.com.br. Desconto: 20% 
em medicamentos manipulados, 
alopáticos e fitoterápicos.

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

APCEF/SP

Os balanços de atividades e 
patrimonial da APCEF/SP refe-
rentes ao período de 1º de abril 
de 2017 a 31 de março de 2018, 
foram aprovados tanto pelos as-
sociados como pelos membros da 
Diretoria Executiva e do Conse-
lho Deliberativo da Associação.

A Diretoria Executiva analisou 
e aprovou as contas no dia 17 de 
maio e o Conselho Deliberativo 
no dia 18. A aprovação do ba-
lanço pelos associados aconteceu 
durante assembleia realizada em 
19 de maio, no clube da capital.

Balanços da entidade 
são aprovados pelos 
associados

Participe da luta em defesa dos direitos da categoria, ameaçados pela nova legislação trabalhista 

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.

Bancários e bancárias de todo 
o país começam a se preparar para 
a Campanha Nacional Unificada 
2018. E um dos primeiros passos 
é a consulta nacional, na qual 
os trabalhadores deverão apontar 
suas prioridades. Os dados servi-
rão de base para a construção da 
pauta de reivindicações da cate-
goria. 

Os bancários da base do Sin-
dicato de São Paulo, Osasco e re-
gião terão acesso à consulta com 
dirigentes sindicais nos locais de 
trabalho, mas também poderão 
responder à versão on-line, dis-
ponível também em nosso site 
(www.apcefsp.org.br > Seus di-
reitos > Campanha Nacional). 
Nas demais regiões, consulte o 
Sindicato local.

É fundamental a participação 
de todos, porque esses dados se-
rão importantes nos debates para 
construção da pauta a ser negocia-
da com a Federação dos Bancos 
(Fenaban). 

A Campanha 2018 será a pri-
meira após a aprovação da Lei 
13.467, que foi feita sob medida 
para defender os interesses patro-
nais, retirar direitos e enfraquecer 

a organização dos trabalhadores. 
Por isso, mais do que nunca, é 
preciso que a categoria esteja 
unida e mobilizada em torno de 
seus sindicatos, para defender a 
Convenção Coletiva de Trabalho 

Associados aprovam contas em assembleia

Fenae

Thiago Silva Roza (SP) foi um 
dos sorteados, no último dia 17, 
na campanha da Fenae e APCEFs 
"Nossa história continua na sua" e 
ganhou um iPhone 7. Alexandre 
Leão Ferreira (SP) ganhou uma 
cafeteira. Todos que se associa-
ram por meio da plataforma ex-
clusiva concorreram a um iPhone 
7, uma Smart TV LG 43” e cinco 
cafeteiras Nespresso.

Os sorteios são mensais. Em 
março e abril, saíram dois dos 
principais prêmios: pacotes de 
viagens para torcer pelo Brasil na 
Rússia. Ainda haverá sorteios de 
viagens para o Natal Luz, em Gra-
mado (RS); para o evento HSM 
Management, em São Paulo; e 
para Paris, além dos smartphones, 
TVs e cafeteiras.

Acesse www.fenae.org.br/as-
sociacao e participe! Você pode 
ser o próximo felizardo!

Associado de São 
Paulo ganha IPhone 
em sorteio

APCEF Cidadã

A APCEF/SP e a ONG Mo-
radia e Cidadania convidam para 
Feijoada Solidária que acontece 
dia 28 de julho, sábado, no clube 
da Associação, Avenida Yervant 
Kissajikian, 1.256, em Interlagos, 
capital.

Além da saborosa feijoada 
também haverá bingo beneficen-
te e roda de samba. Toda a ren-
da será revertida para projetos da 
ONG Moradia e Cidadania.

Convites à venda na secretaria 
do clube ou na ONG Moradia e 
Cidadania. 

Renda de Feijoada 
Solidária será toda 
revertida para ONG

(CCT) e os direitos conquistados 
com muitas décadas de luta, como 
PLR, vale-alimentação e refeição, 
jornada de seis horas, auxílio-
-creche/babá, combate ao assédio 
moral e muitos outros.



Anúncios

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

Apartamentos
• Vd., Parque Vila Maria, capital, próx. a Marginal Tietê 
e metrô Tatuapé, 2 dorms., sala 2 ambs., área de lazer, 
quadra, salão de festas e jogos, brinquedoteca, churrasq. 
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., Ferraz de Vasconcelos, novo, 1º andar, dois por 
andar, acima de duas lojas, de esquina, 2 dorms. e sala 
c/ varanda, 1 vaga. R$ 125 mil. Roberto, (11) 3266-5803 
/ (11) 94718-1843. 
• Alugo, Bela Vista, centro da capital, 1 dorm., sem ga-
raragem. R$ 1.100 + cond. R$ 325. Somente com seguro 
fiança. Rachel, (11) 99623-6640.
• Vd., kit, República, capital, Av. Ipiranga, 200 m do me-
trô, esquina Santa Ifigênia, 40 m2, reformado. R$ 245 mil 
(cond. R$ 280). Sandra, (11) 95966-6359. 
• Vd., Araras, centro, próx. ao Lago, 85 m2,  2 dorms., 2 
wc, 1 vaga coberta. Maria de Lourdes, (11) 3542-7861.

Para anunciar, envie e-mail para

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

responsabilidade do anunciante.

Imagens

Corrida Fenae do Pessoal da Caixa - etapa Graacc

Vídeo

Flat APCEF/SP

Agenda

Junho

#tbt

Um dos muitos dias de luta dos bancários

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

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

Terrenos
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa Cristina XIII, 
lote 13/Q IA, 450 m2, clube, restaurantes, piscinas, quadras, 
segurança, portarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. Estuda 
proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.
• Em Jandira, Res. Nova Paulista, R. Adelino Pinheiro, Pq. 
Nova Jandira, quadra Z-2, lote 00004, cond. fechado, 300 
m2, alfaltado, vigilância, escritura ok. IPTU e cond. pagos. 
R$ 130 mil. Estuda proposta ou permuta. José Wilson, (11) 
4553-0106 / (11) 96327-7357. 

Veículos 
• Gol G6 1.0, 13/14, modelo ITrend, preto, 4 portas, 34 
mil km, 2º dono, rodas aro 15, comp. de bordo, CD/MP3, 
bluetooth c/ controle no volante, retrovisores, vidros e 
travas elétricos, direção, ar cond., sensor de estac., ar 
quente, faróis de milha, banco c/ regulagem de altura, 
chave-canivete, licenc. R$ 30 mil. Tiago, (11) 97989-6353 
/ 3729-3932. 
• Renault Sandero Dynamique Hi-Power 1.6 8v, 2015, com-
pleto. Gilson, (11) 99661-9505 / (11) 3681-1744. 

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

Lanchonete
Passo o ponto, na capital, instalação completa. Repú-
blica ou Benjamim, R$ 13 mil. Maurir, (11) 99233-2746 

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. 

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 tem-
porada (dez., jan. e fev.): R$ 350. Feriados prolongados: 
a combinar. Anita, (11) 99451-2898.

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
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

Feijoada Solidária (ONG Moradia 
e Cidadania), no clube da capital

Dia 28

Agosto

Promoção e comemoração do Dia 
dos Pais, nas Colônias

De 10 a 12

Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa (Conecef)

Dias 7 e 8


