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O jornal do empregado da Caixa

Aumento real para os salá-
rios e demais verbas, defesa da 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) com todos os direitos para 
os trabalhadores da categoria; ma-
nutenção da mesa única de nego-
ciações entre bancos públicos e 
privados; dos empregos, com a 
proibição das demissões em mas-
sa. E garantir que nenhum bancá-
rio receba PLR menor em 2018.

Essas são algumas das princi-
pais reivindicações definidas, no 
domingo (10), pelos 627 delega-
dos e delegadas eleitos em todo o 
Brasil, durante a 20ª Conferência 
Nacional da categoria.

Reação contra os ataques 
aos direitos dos trabalhadores 
- A pauta da Campanha Nacional 
Unificada 2018 estava prevista 
para ser entregue à federação dos 
bancos (Fenaban) no dia 13, após 
o fechamento desta edição. 

O Comando Nacional dos 
Bancários levará à Fenaban um 
pré-acordo para garantir a ma-
nutenção de todos os direitos da 
Convenção Coletiva e dos acor-
dos específicos até a definição das 
negociações deste ano.

Esta será a primeira campanha 
da categoria após a reforma tra-
balhista, já que em 2016 os tra-
balhadores garantiram um acordo 
de dois anos. Esse acordo é válido 
até 31 de agosto de 2018. 

Para se defender dessa lei em 
vigor desde 11 de novembro de 
2017, os bancários querem incluir 
cláusula determinando que a con-
tratação de banco de horas ou 
compensação seja feita por meio 
de negociação coletiva.

E, ainda, que as homologações 
sejam realizadas nos sindicatos 
como forma de defender que os 

bancários recebam tudo que lhes é 
devido em caso de demissão.

A pauta também garante que 
o acordo valha para o trabalhador 
hipersuficiente. De acordo com a 
nova lei, empregados com nível 
superior e remuneração acima de 
duas vezes o teto de benefícios do 
INSS (que hoje corresponderia a 
R$ 11.291) deveriam negociar 
direto com o patrão, correndo o 
risco de perder direitos como a 
Participação nos Lucros e Resul-
tados (PLR).

Bancos e a desigualdade - A 
categoria conta com 485.719 tra-
balhadores (de acordo com dados 
da Rais de dezembro de 2016), 
mas dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados, o 
Caged do Ministério do Traba-
lho, indicam que mais de 40 mil 
postos de trabalho foram extintos 
pelos bancos após o golpe.

Isso em instituições que viram 
o lucro líquido crescer R$ 20,6 
bilhões no primeiro trimestre de 
2018, crescimento de 20,4% em 
relação ao mesmo período do ano 
passado. Em 2017, os cinco maio-
res (Banco do Brasil, Caixa, Itaú, 
Bradesco e Santander) lucraram 
R$ 77,4 bilhões, alta de 33,5% 
em 12 meses.

Defesa dos bancos públicos - 
Os trabalhadores definiram, ainda, 
como pontos centrais da Campa-
nha Nacional Unificada 2018 a 
defesa dos bancos públicos como 
Banco do Brasil, Caixa, BNDES, 
BNB, Basa e das demais estatais 
(como Petrobras e Eletrobras).

Foram aprovadas resoluções 
que contemplam a luta em defe-
sa da democracia e das eleições 
2018, pela liberdade de Lula e 

seu direito de ser candidato, como 
pontos estratégicos para os traba-
lhadores. 

Campanha Nacional - Fique 

atento ao site - www.apcefsp.org.
br - e às redes sociais da APCEF/
SP para saber todo o andamento 
da Campanha Nacional da catego-
ria bancária.

Conecef define reivindicações 
dos empregados da Caixa

Após dois dias de intensos 
debates, o 34º Congresso Na-
cional dos Empregados da Cai-
xa Econômica Federal (Conecef) 
aprovou a pauta de reivindica-
ções dos trabalhadores do ban-
co para a Campanha Nacional 
2018. A minuta tem como prin-
cipais eixos a defesa da Caixa 
100% pública, da Funcef, do 
Saúde Caixa, da democracia e 
nenhum direito a menos. 

O Congresso foi realizado 
em São Paulo nos dias 7 e 8 de 
junho, com 312 delegados de 
todo o país representando em-
pregados da ativa e aposentados.

Debates - Durante dois dias, 
os delegados do Conecef deba-
teram temas como saúde e con-
dições de trabalho, Caixa 100% 
pública, Saúde Caixa, Funcef e 
organização do movimento.

Além dos principais eixos da 
minuta, os delegados aprovaram 
também a permanência da mesa 
de negociação unificada da Cam-
panha Nacional. À defesa da 
Caixa 100% pública soma-se a 
luta por mais contratações e con-
tra a precariedade das condições 
de trabalho, além da revogação 
da reforma trabalhista/lei da ter-
cerização e contra a reforma da 
Previdência.

"A mobilização de toda a 
categoria é fundamental para a 
manutenção de nossos direitos", 
enfatizou o diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. "Uma das principais 
ameaças diz respeito ao Saúde 
Caixa, já que o formato atual 
do plano só está garantido até 
31 de agosto, quando encerra a 
vigência do Acordo Coletivo", 
enfatizou.



Unidades

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8306

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3042-2134

Inscreva-se para a etapa de Suarão 
da Corrida Fenae do Pessoal da Caixa

Campos do Jordão 
tem vagas para 
hospedagem em julho

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Esportes

Divulgados os 
vencedores da 
campanha de maio

A terceira e última etapa da 
Corrida Fenae do Pessoal da Cai-
xa, em São Paulo, acontece dia 1º 
de julho, na praia de Suarão.

A largada será 8 horas, com 
percurso de 2,5 
km decaminhada 
e 5 km de corri-
da. Crianças até 
12 anos podem 
participar.

Para se ins-
crever, preencha 
formulário em 
nosso site até 22 

111 anos

Está disponível, no hotsite da 
campanha em comemoração dos 
111 anos da APCEF/SP, a rela-
ção dos ganhadores do mês de 
maio. Acesse www.apcefsp.org.
br/111anos e confira se você foi 
um dos contemplados.

Ação de junho - Este mês, 
compartilhe lembranças especiais 
passadas na Associação. Envie 
um registro fotográfico de um mo-
mento passado com a APCEF jun-
to com a descrição, local e data.

Quem participa concorre a 30 
minigeladeiras. As inscrições ter-
minam em 30 de junho.

APCEF/SP inaugura novo espaço para 
os associados dia 20
Espaço Conviver foi o nome escolhido pelos associados para sala no centro da capitalCurta o friozinho da cidade 

mais charmosa de São Paulo, 
com hospedagem em um local 
agradável e com preço acessível. 
A Colônia da APCEF/SP ainda 
tem vagas para hospedagem em 
julho, de segunda a sexta-feira, 
em Campos do Jordão. 

Ligue, consulte a disponibili-
dade de vagas e faça sua reserva.

Em agosto tem desconto e 
programação especial nos espa-
ços da APCEF/SP para comemo-
rar o Dia dos Pais. 

Em Campos do Jordão e Ava-
ré, entre 10 e 12 de agosto, pai 
não paga a hospedagem (confira 
as condições no site). 

Ligue, consulte a disponibili-
dade de vagas e faça sua reserva.

Pais associados não 
pagam em Campos do 
Jordão e Avaré

Conheça os 
ganhadores do APChef 
- Receitas de Mãe 

Dia das Mães

Entre receitas de pratos doces 
e salgados, criações próprias ou 
passadas de mãe para filha, a ter-
ceira edição do APChef - Receitas 
de Mãe chegou ao fim. O sucesso, 
claro, deu-se em razão da sua par-
ticipação, associada!

Para a escolha, um profissio-
nal de nutrição avaliou as recei-
tas e os critérios utilizados foram  
criatividade, apresentação do pra-
to e valor nutricional. Confira as 
ganhadoras: Leila Cristina Leite 
Campos (1º lugar), Ana Lúcia de 
Carvalho (2º lugar) e Patrícia Bal-
thazar Garcia Gomes (3º lugar). 
Parabéns a todas as participantes!

Todos os associados estão 
convidados para a inauguração do 
Espaço Conviver, em 20 de junho, 
quarta-feira, às 17h30.

Será um ponto de encontro 
para os empregados da Caixa que 
querer fazer uma parada  no cen-
tro da cidade, reencontrar amigos 
para um café , um bate-papo, ler 
um bom livro, acessar as redes 
sociais.  

Esperamos você! Faça sua ins-
crição: (11) 3017-8339 ou convi-
tes@apcefsp.org.br. 

O nome - A escolha do nome 
foi feita por meio de votação no 
site da APCEF/SP, entre os dias 

15 e 28 de maio.  “Queremos que 
os associados tenham um espaço 
destinado a eles também na sede, 
no centro da capital”, explicou o 
diretor presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

Dia 29 tem festa junina 
em Suarão

Participe da tradicional Festa 
Junina da APCEF/SP em Suarão 
no dia 29 de junho, sexta-feira.

Consulte sobre transporte e 
hospedagem (domingo tem Cor-
rida Fenae). Inscrições e infor-
mações: (11) 3017-8339 ou con-
vites@apcefsp.org.br

APCEF/SP participa de 
Campeonato de Xadrez

A equipe da APCEF participou 
do Campeonato Brasileiro Ama-
dor de Xadrez, entre 31 de maio 
e 3 de junho, na capital. Com 9 
enxadristas, a Associação esteve 
presente em todas as categorias.

Informe-se sobre os treinos de 
xadrez, ligue (11) 5613-5601.

Prepare seus filhos 
para uma grande 
aventura em Avaré

Kids

A APCEF/SP está preparando 
muitas surpresas para a garotada 
durante o Acantonamento na Co-
lônia de Avaré, que acontece entre 
9 e 13 de julho.Podem participar 
crianças entre 7 e 13 anos. 

Inscrições e informações pelo 
(11) 3017-8339 ou acesse www.
apcefsp.org.br/acantonamento.

de junho. Consulte sobre transpor-
te e hospedagem na Colônia da 
APCEF durante o fim de semana.

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

Corrida 
em 2017

Confira o horário da 
sede durante os jogos 
do Brasil na Copa
• Dia 22, sexta-feira, Brasil x 

Costa Rica, às 9 horas: sede 
funciona das 13 às 18 horas;

• Dia 27, quarta-feira, Brasil x 
Sérvia, 15 horas: sede funciona 
das 8h30 às 13 horas.
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EXPEDIENTE

Quarta-feira, 20 de junho, é dia de 
luta em defesa do Saúde Caixa 

APCEF Indica

Hopi Night

Datas: sexta-feira a domingo, 
até 1º de julho (exceto 17 e 22 
de junho).
Valor: R$ 95,00.
Horário: das 11 às 20 horas. 
Sinopse: uma balada completa-
mente diferente de todas as que 
você já viu. O tema deste ano é 
"Elements" e vai misturar música 
eletrônica com um espetáculo de 
efeitos visuais a partir dos qua-
tro elementos da natureza. Além 
do DJ Gilson Dell Passo, que 
animou as edições anteriores, o 
evento contará com o apoio da 
Entourage, uma agência de DJs 
nacionais e internacionais.

Aproveite os descontos

Convênios

• Allianz Parque Experience 
Tour - Av. Francisco Mataraz-
zo, 1.705, Água Branca, capital 
- www.allianzparqueexperience.
com.br/tour. Desconto: 10% 
(solicite código na APCEF/SP).

• Care Isenções - Av. Eng. Ar-
mando de Arruda Pereira, 2.937, 
bloco A, cj. 14, Jabaquara, ca-
pital - www.careisencoes.com.
br. Desconto: 7%  em assesso-
ria para isenção de impostos na 
aquisição de veículos para pes-
soas com deficiência e taxistas.

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

Fenae

Inscrições para o Talentos Fenae 
terminam dia 17. Não perca o prazo!

Consulte o Sindicato de sua base e participe das atividades propostas para a data

Fique por dentro

Receba notícias pelo 
WhatsApp

Quer receber informações 
das atividades da APCEF/SP 
pelo WhatsApp? Basta adicionar 
(11) 99900-3146 nos contatos do 
seu celular e enviar mensagem 
com seu nome para este número.

No último dia 5, entidades re-
presentativas do pessoal da Caixa 
reuniram-se para fazer um balan-
ço da campanha Saúde Caixa: Eu 
Defendo e definir novas ações. 

Entre as iniciativas estão a de-
finição de junho como “mês do 
Saúde Caixa” e a indicação do dia 
20, quarta-feira, como dia de luta 
em defesa do plano de saúde. "É 
importante que todos participem 
das manifestações em defesa do 
plano de saúde, tanto emprega-
dos da ativa como aposentados", 
convocou a diretora da APCEF/SP 
Ivanilde de Miranda. "Consulte o 
Sindicato de sua base e participe 
dos atos propostos", lembrou.

Mais uma aliada - A deputa-
da federal Erika Kokay (PT-DF), 
empregada da Caixa, protocolou 
um Projeto de Decreto Legisla-
tivo (PDC 956/2018) para sustar 
as recentes resoluções da Comis-
são Interministerial de Governan-
ça Corporativa e Administração 
de Participações Societárias da 
União (CGPAR), especialmente, 
a resolução 23.

A parlamentar defende que a 
resolução viola direitos assegura-

dos em acordos coletivos de tra-
balho, estatutos e convenções que 
regulam as entidades de autoges-
tão de saúde.

 “É importante que a luta em 
defesa do Saúde Caixa seja am-
pliada. O apoio parlamentar so-
ma-se a nossa luta neste momento 
em que as ameaças ao plano são 
parte de uma estratégia para re-
tirar direitos dos trabalhadores e 
desestruturar o único banco 100% 
público do país”, ressaltou a dire-
tora da APCEF/SP.

As resoluções do governo e a 
recente alteração no Estatuto da 
Caixa propõem um limite cor-
respondente a 6,5% da folha de 

Foi realizado, no último dia 5, 
o sorteio dos grupos e das tabelas 
da 13ª edição dos Jogos da Fenae, 
que acontecerá em São Paulo, no 
Centro de Práticas Esportivas da 
Universidade de São Paulo (CE-
PEUSP), entre 14 e 21 de julho. 

O evento foi transmitido ao 
vivo pela fanpage da Federação 
no Facebook. Os confrontos já 
podem ser conferidos no: www.
fenae.org.br/jogosdafenae2018.

Confira no www.apcefsp.org.
br > serviços > esportes as tabe-
las dos jogos que serão disputados 
pelos atletas de São Paulo.

Sorteio define grupos 
e tabelas dos Jogos 
da Fenae 2018Já inscreveu sua obra na edi-

ção deste ano do Talentos Fenae? 
As categorias são: Imagem (Fotos 
e filmes), Artes Visuais (Desenho/
Pintura e Desenho Infantil), Lite-
ratura (Contos/Crônicas e Poesia) 
e Música (Composição e Interpre-
tação).

Todos os empregados da Caixa 
podem inscrever seus trabalhos, 
mas apenas os associados às AP-
CEFs concorrerão aos prêmios.

Acesse www.fenae.org.br/ta-
lentos e envie sua obra para o 
concurso que valoriza as expres-
sões artísticas dos empregados da 
Caixa.

Confira o calendário:
• 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 
setembro;

• Resultado da fase estadual - 
10 de outubro;

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

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

• Grande final da etapa nacio-
nal - entre 4 e 8 de dezem-
bro, em Natal (RN).

pagamento para a participação da 
Caixa nessas despesas, à revelia 
do modelo de custeio previsto 
no Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT), que vigora até agosto.

Usuários apoiam PDC 956/18 
- Está disponível, no site da Câ-
mara dos Deputados, uma enquete 
sobre o Projeto de Decreto Legis-
lativo (PDC 956/2018). Acesse e 
dê sua opinião. 

Cartilha - A APCEF/SP ela-
borou uma cartilha intitulada 
“Saúde Caixa: conhecer para de-
fender” sobre o assunto, disponí-
vel para download em nosso site.

Delegados do 34º Conecef demonstram sua disponibilidade em lutar pelo Saúde Caixa



Anúncios
Apartamentos
• Vd., Parque Vila Maria, capital, próx. à Marginal Tietê, e 
metrô Tatuapé, c/ 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. quitinete, República, capital, Av. Ipiranga, 200 m do 
metrô, 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, (19) 3542-7861.
• Vd. ou aluga, capital, Av. Giovanni Gronchi, Cond. Pq. Brasil, 
2 dorms. c/ armários, 3º reversível,  sala 2 ambs., piso de 
madeira, área de lazer, 1 vaga. Taeko, (12) 99786-2202. 
• 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., Praia Grande, 200 m da praia, 2 dorms (1 suíte), 1 
banheiro, coz. azulejada, á. s., sacada, portão eletrônico, sa-
lão de festas, churrasq., 2 vagas. R$ 230 mil (R$ 338 cond.). 
Adriana, (11) 99914-9077.

Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os itens anunciados são de responsabilidade do anunciante.

Agenda

Junho

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. ao 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 pelo WhatsApp).
 
Casa 
• Alugo, nova, Cidade Líder, zona leste, capital, 2 dorms., coz. 
americana. R$ 800. Rogério, (11) 98764-4736.  

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

Veículos 
• Fiat Prêmio, 90, 4 portas, mec., lata pintada. Doc. ok. R$ 9 
mil. Marco, (11) 99195-6664 / 2231-4165. 
• Renault Sandero Dynamique Hi-Power 1.6 8v, 2015, comple-
to. Gilson, (11) 99661-9505 / 3681-1744. 
• Nissan Tiida Hatch SL 1.8, 2013, completo, licenciado 2018, 
branco, único dono. R$ 33 mil. José Carlos, (13) 99776-1935. 
• Corolla XEi 2018, 12 mil km., doc. em dia, revisões em 
concessionária Toyota, marrom metálico. R$ 94 mil. Flávio, 
(11) 94718-3120.

Permutas 
• Albiena Miranda, TBN na ag. Itaim Paulista, SR Penha, 
deseja permuta ou triangulação para Suzano ou arredores. 
Contato: (11) 98333-2053.
• Leonardo Cymberknop, caixa na ag. Planalto Paulista, 
capital, deseja permuta por lateralidade para SR Baixada 
Santista. (11) 96380-6262. 
• Sérgio Rogério Américo, ag. Juscelino Kubitschek, deseja per-
muta ou triangulação para SR Santana. Contato: (11) 96084-2424.

Dependência
Sofre com dependência de álcool e outras drogas? Marco, 
(11) 99195-6664 / 2231-4165. 

Apartamento - Praia da Riviera 
Alugo, para temporada e fins de semana, Jardim São 
Lourenço, acesso às Praias da Riviera e Itaguaré, varanda 
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, litoral norte, 
c/ 2 dorms., 2 wc, churrasq., ar cond., ventilador de teto. 
Acomoda até 7 pessoas. Baixa temporada: R$ 280. Alta 
temporada (dez., jan. e fev.): R$ 350. Feriados a combinar. 
Anita, (11) 99451-2898.

Festa Junina em Suarão
Dia 29

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

Dia 26

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

Colônia de Suarão fechada para 
manutenção

De 1 a 31

Informes publicitários

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

Imagens

Festa Junina no clube da capital

#tbt

2012: festa junina da APCEF/SP, no clube

Inauguração do novo espaço de 
convivência da APCEF/SP

Dia 20

Promoção e comemoração do Dia 
dos Pais, nas Colônias

De 10 a 12

Colônia de Ubatuba fechada para 
manutenção

Até dia 5

Festa julina em Suarão e Avaré
Dia 21

Festa julina em Ubatuba
Dia 28


