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O jornal do empregado da Caixa

A lei trabalhista que entrou em 
vigor em 11 de novembro de 2017 
acabou com o princípio da ultrati-
vidade, segundo o qual um acordo 
coletivo continuaria valendo até 
sua renovação. Com isso, todos 
os direitos dos bancários, conquis-
tados em décadas de luta, estão 
ameaçados, já que a Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) vale 
até 31 de agosto (a data-base da 
categoria é 1º de setembro). 

"Isso quer dizer que, se a Con-
venção Coletiva não for assinada 
até 31 de agosto, a partir de 1º de 
setembro, os bancários - inclusi-
ve o pessoal da Caixa - não terão 
mais direito a auxílio-refeição, 
vale-alimentação...", explicou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

Pré-acordo - Por este motivo, 
durante a 20ª Conferência Nacio-
nal, os bancários aprovaram a 
entrega de um pré-acordo à Fe-
deração dos Bancos (Fenaban) 
para garantir a ultratividade da 
Convenção Coletiva.

Pré-acordo e pauta já estão 
com os bancos - A pauta de rei-
vindicações da categoria bancá-
ria - aprovada no domingo (10), 
na 20ª Conferência Nacional dos 
Bancários -, assim como o pré-
-acordo que busca garantir a ultra-
tividade já estão com os bancos. 

O documento foi entregue 
pelo Comando Nacional dos 
Bancários - que representa a ca-
tegoria na mesa de negociação - 
à Fenaban - o sindicato patronal 
- na quarta-feira (13). Bancários 
e banqueiros já acertaram a data 
da primeira rodada de negociação: 
será dia 28, quinta-feira.

Aumento real, defesa dos em-
pregos, das homologações realiza-
das nos sindicatos (para garantir 
que os bancários recebam tudo 
que lhes é devido em caso de 
demissão), manutenção da mesa 
única de negociações entre bancos 
públicos e privados e a defesa dos 
bancos públicos, que estão sendo 
desmontados e preparados para a 
privatização, serão pontos centrais 
na Campanha 2018.

Ex-ministro da fazenda afirma que 
Caixa está sendo preparada para venda

A privatização da Caixa é um 
"sonho" antigo do governo e bem 
conhecido. Mas muitos já não 
acreditam que depois de tantos 
anos o banco realmente possa ser 
vendido.

A declaração do ex-ministro 
da fazenda, Henrique Meirelles, 
na quarta-feira, 6 de junho, prova 
que o sonho de vender o banco 
está mais vivo do que nunca. “A 
Caixa está sendo preparada para 
isso, com o novo estatuto e etc. 
Com o tempo, podemos até pen-
sar, sim, em abrir o capital da Cai-
xa, começar a vender participação 
privada”, afirmou.

Meirelles ainda disse que a 

privatização da Caixa e de outras 
empresas públicas poderá ser feita 
fora do modelo “clássico” de ven-
da, com aumento da participação 
da iniciativa privada nas estatais.

"O desmonte, a retirada de 
direitos dos trabalhadores, o fe-
chamento de postos de trabalho e 
agências, a venda da Lotex... são 
provas concretas do que se pre-
tende com a Caixa", apontou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

Henrique Meirelles é pré-can-
didato do MDB à Presidência da 
República. Em maio de 2016 foi 
nomeado, por Temer, Ministro da 
Fazenda e Previdência Social. 



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

Estão abertas as inscrições para Concurso de Desenho

Reservas para feriado 
de outubro serão 
abertas na terça (26)

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Eventos

Plantar e colher, cuidar da 
terra, da criação de animais: al-
gumas dessas atividades podem 
ser desconhecidas para as crian-
ças, acostumadas a outro estilo de 
vida. Por isso, a edição 2018 do 

Últimos dias para se inscrever na festa 
junina e Corrida Fenae em Suarão
Tradicional festa junina acontece na sexta (29) e Corrida Fenae no domingo (1º). Participe!

As Colônias de Avaré e Sua-
rão estão preparando suas festas 
típicas no dia 21 de julho, sábado. 
Em Ubatuba acontece no mesmo 
fim de semana em que haverá a 
excursão para a 16ª Festa Literá-
ria Internacional de Paraty (Flip). 
A festa julina será no sábado, 28.

Avaré e Suarão estão com 
40% de desconto para hospeda-
gens em julho e Ubatuba, 20%.

Ligue, faça sua reserva e ga-
ranta a diversão da sua família.

Julho tem festas típicas 
nas Colônias de Avaré, 
Suarão e Ubatuba

O último fim de semana de 
junho promete ser agitado na Co-
lônia de Suarão. Confira:

Festa Junina dos aposen-
tados - no dia 29, sexta-feira, 
acontece a tradicional festa junina 
dos aposentados, com quadrilha, 
comida e bebida boa, concurso de 
Noivos de Estilo e muito mais.

Podem participar associados 
da ativa, aposentados, dependen-
tes (pais, mães, sogros, sogras) e 
convidados.

Ligue (11) 3017-8339 ou con-
vites@apcefsp.org.br e faça sua 
reserva. Valores inclui transporte, 
saída do clube e do metrô.

Concurso de Desenho Infantil tem 
como tema “A vida no campo”, 
cuja proposta é levar os pequenos 
associados a uma reflexão sobre a 
importância do trabalho rural.

Então criançada, é hora de 

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.

Publicada tabela das disputas da delegação de São Paulo nos 
Jogos da Fenae. Programe-se e prestigie os atletas!

Esportes

Pela primeira vez, São Paulo 
irá sediar os Jogos da Fenae, o 
maior evento esportivo entre ban-
cários e um dos maiores do Brasil, 
entre 14 e 21 de julho. 

Serão 27 delegações estaduais 
formadas por atletas das APCEFs 
de todo o país disputando 25 mo-
dalidades esportivas. 

Acesse nosso site e confira as 
datas, locais e horários dos jogos 
disputados pelos atletas de São 
Paulo e prestigie nossa delegação. 
Informações, ligue (11) 5613-
5601 ou esportes@apcefsp.org.br.

Na próxima terça-feira, 26 de 
junho, às 7 horas, serão abertas 
reservas para hospedagem du-
rante o feriado de Nossa Senho-
ra Aparecida, 12 de outubro, em 
todas as Colônias da APCEF/SP.

Ligue no espaço de sua prefe-
rência e garanta sua vaga. 

Restaurante da Colônia de Avaré

Jogo de basquete da 
delegação de São Paulo 
nos Jogos da Fenae 2016

soltar a imaginação e caprichar 
no desenho. Estão abertas as ins-
crições para o 16º Concurso de 
Desenho Infantil da APCEF/SP!

O concurso é dividido em três 
categorias: jardim (de 3 a 5 anos); 
infantil (de 6 a 9 anos) e júnior 
(de 10 a 12 anos). Os artistas mi-
rins podem usar lápis de cor, de 
cera, canetinhas, no papel branco, 
tamanhos A4 ou A3. 

Depois, é só preencher a ficha 
de inscrição disponível no site e, 
com o desenho, enviar por malote 
para o Departamento de Eventos 
da APCEF/SP até 14 de setembro. 
Netos de associados também po-
dem participar. 

A premiação será em um espa-
ço especial, no dia 20 de outubro.

Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa - no domingo (1º) será 
a vez de colocar o pessoal para 
praticar atividade física. A largada 
da última etapa da Corrida Fenae 
será às 8 horas em Suarão.

Serão 5 km de corrida nas 
areias da praia ou 2,5 km de cami-
nhada. Crianças podem participar.

Inscrições e informações no 
site, pelo (11) 5613-5601 ou es-
portes@apcefsp.org.br.

Alongamento para  
Corrida Fenae em 2017
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EXPEDIENTE

Participe das atividades propostas 
em defesa do Saúde Caixa 

APCEF Indica

iFLY São Paulo, Túnel 
de Paraquedismo 
Indoor
De R$ 269,99 por R$ 251

Datas: todos os dias (necessário 
agendamento).
Horário: das 10 às 22 horas.
Endereço: Av. das Nações Uni-
das, 6.873, Pinheiros, capital.
Sinopse: experimente a sensa-
ção de voo livre. Não há para-
quedas, você não salta de nada.
Compre pelo www.bilheteria.
com/apcefsp. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.

Aproveite os descontos

Convênios

• Faculdade Paulus de Tecno-
logia e Comunicação (Fapcom) 
- Rua Major Maragliano, 191, 
Vila Mariana, capital - www.
fapcom.edu.br. Desconto: 40% 
no 1º semestre da graduação em 
comunição e 30% a partir do 2º; 
20% no 1º semestre da gradua-
ção tecnológica e 10% a partir 
do 2º. Solicite carta de desconto.

• Space Tennis - 5% de des-
conto em lojas físicas e virtual 
(site). Solicite link para compras 
com desconto.

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

Fenae

Aposentados, pais e filhos acima de 24 anos podem perder direito ao plano de saúde

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.

Em julho de 2004, o atual mo-
delo de custeio do Saúde Caixa 
foi implementado, após intenso 
debate com os trabalhadores. Des-
de então, a Caixa paga 70% das 
despesas assistenciais e aos usuá-
rios cabem os outros 30%. Esse 
modelo, que mostrou-se sustentá-
vel e superavitário aos longo dos 
anos, pode mudar em breve. 

Mensalidades mais altas, co-
branças por faixa etária, exclusão 
dos aposentados, dos pais e dos fi-
lhos acima de 24 anos estão entre 
as mudanças que podem vir para 
prejudicar os trabalhadores.

Em janeiro, o Ministério do 
Planejamento publicou as reso-
luções CGPAR nº 22 e 23, com 
determinações para que empresas 
estatais reduzam despesas com 
assistência à saúde de seus traba-
lhadores. No mesmo mês, o Con-
selho de Administração da Caixa 
alterou o estatuto do banco de 
acordo com essas resoluções.

As normas são válidas para 
todas as empresas públicas do 
país. Trabalhadores do Banco do 
Brasil, Correios e Infraero já estão 
sofrendo com as alterações. "O 
Acordo Coletivo dos bancários 

da Caixa garante o modelo atual 
do plano de saúde até 31 de agos-
to", reforçou o diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. "Depois desta data, não 
se sabe como irá ficar", alertou.

Principais mudanças após 
publicação das normas da 
CGPAR - Entre as mudanças 
previstas após o encerramento do 
Acordo Coletivo 2016/2018 estão: 
a Caixa passará a desembolsar no 
máximo 50% do total das despe-
sas do plano (os empregados pa-
garão a diferença); a não admissão 
de novos usuários; os empregados 
desligados por aposentadoria não 
terão mais direito ao plano de saú-

Atenção, palpiteiros e palpitei-
ras, está no ar o Bolão da Rússia 
Fenae/APCEF. Como ocorre des-
de a Copa de 2006, as entidades 
estão realizando mais um bolão 
para os empregados do banco. 

Além de garantir moedas do 
programa Nosso Valor, os parti-
cipantes concorrem a muitos prê-
mios.

Acesse www.fenae.org.br/bo-
laodarussia e dê seu palpite!

Prorrogado prazo 
para inscrever sua 
obra no Talentos Fenae

Para valorizar ainda mais os 
artistas da Caixa, foi prorrogado 
o prazo para inscrição no Talen-
tos Fenae 2018. As categorias são: 
Imagem (Fotos e filmes), Artes 
Visuais (Desenho/Pintura e De-
senho Infantil), Literatura (Con-
tos/Crônicas e Poesia) e Música 
(Composição e Interpretação).

Acesse o hotsite www.fenae.
org.br/talentos e envie sua obra 
até 21 de junho.

de; pais e filhos acima de 24 anos 
também não terão direito; haverá 
carência e cobrança de franquia 
para determinados procedimentos.

Campanha Nacional - Uma 
dos principais lutas dos emprega-
dos da Caixa durante a Campa-
nha Nacional dos Bancários deste 
ano será a manutenção do plano 
de saúde nos moldes que é prati-
cado atualmente. Acompanhe em 
nossas publicações, site e redes 
sociais as atividades propostas e 
participe. "Só a união e a mo-
bilização dos trabalhadores pode 
garantir a manutenção dos nossos 
direitos", reforçou o diretor-presi-
dente da APCEF/SP.

Participe do Bolão da 
Copa e concorra a 
carro, moto, bicicleta...

Associados de São 
Paulo ganham iPhone 
e cafeteira em sorteio

O quinto sorteio da campanha 
de associação “Nossa História 
Continua na Sua” foi realizado 
no sábado (16). Os que se asso-
ciaram a uma das 27 APCEFs por 
meio da campanha concorreram a 
um iPhone 7, uma Smart TV LG 
43 polegadas e cinco cafeteiras 
Nespresso. Os mesmos prêmios 
foram sorteados entre aqueles que 
indicaram amigos que efetivaram 
a associação.

Os associados da APCEF/
SP Cristiane Martins de Faria e 
Saulo Nakatani foram sorteados 
e ganharam, respectivamente, um 
iPhone 7 e uma cafeteira.

Participe, quem se associa 
pelo www.fenae.org.br/associacao 
paga R$ 49,90 por um período de 
60 dias. Ainda estão previstos sor-
teios de viagens para Paris, São 
Paulo e Gramado, Smart TVs, 
Smartphones e muito mais.



Anúncios
Apartamentos
• Vd. kit, 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., 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 pelo WhatsApp). 
• Vd., Praia Grande, Jardim Imperador, 200 m da praia, 2 
dorms (1 suíte), 1 banheiro, coz. azulejada, á. s., sacada, 
portão eletrônico, salão de festas, churrasq., 2 vagas. R$ 230 
mil (R$ 338 cond.). Adriana, (11) 99914-9077.

Casas
• Vd., Londrina (PR), Villagio do Arvoredo, 200 m2, 3 dorms. 
(suíte), armários, box, iluminação, aquec., 2 vagas cobertas. 
R$ 550 mil. Eduardo / Josy, (41) 3205-1303 / (14) 99736-6484. 

Para anunciar, envie e-mail para

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

Agenda

Junho

• Vd., Bauru, Jardim Europa, próx. à Av. Nossa Sra de Fátima, 
Getúlio Vargas, 3 dorms. (1 suíte), c/ armários, 2 salas., á. 
s., jardim, quintal, 4 ventiladores de teto, ar cond., portão 
elétrico, alarme, câmeras., 2 vagas. R$ 420 mil. Eduardo, (14) 
9973-6648 / (14) 99736-6484.

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

Sítio 
• Vd., Amparo, Sítio Tuiuti, cond., 5.050 m2, casa c/ 130 m2, 
2 dorms., coz. americana, varanda, suíte indep. e churrasq., 
pomar, área de lazer de cond. c/ piscinas, sauna, salão de 
jogos, quadra poliesportiva e de tênis, campo de futebol, 
lagos, pedalinhos, segurança. R$ 200 mil (cond. meio salário 
mínimo). Adriana, (11) 99914-9077

Terrenos
• Em Paranapanema, 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, ligeiro 
declive, excelente vista. R$ 150 mil (abaixo do mercado). 
Márcia, (11) 97264-9992 / caramaschi12000@yahoo.com.br. 

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, ag. Planalto Paulista, deseja 
permuta para SR Baixada Santista. (11) 96380-6262. 
• Sérgio Rogério Américo, ag. Juscelino Kubitschek, deseja 
permuta ou triangulação como técnico bancário para SR San-
tana. Contato: (11) 96084-2424. 

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

Corrida Fenae do Pessoal da Caixa, no clube, 10 de junho

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

Excursão para Festa Literária 
Internacional de Paraty

De 27 a 29Vídeo

Conheça a Colônia da APCEF/SP em Suarão

#tbt

2011: visita ao Cristo Redentor em Avaré

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 ou Maria, (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.


