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O jornal do empregado da Caixa

Diretor-presidente da APCEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra, participa de lançamento da Campanha Nacional, em 28 de junho

Lançamento da Campanha Nacional dos Bancários na Avenida Paulista, em 28 de junho

Diretor da APCEF/SP Leonardo Quadros participa de caravana da Fetec-CUT/SP pelo interior do estado

Abraço coletivo em agência da Caixa na Avenida Paulista, dia 28 de junho 

A primeira rodada de nego-
ciação específica com a Caixa 
Econômica Federal na Campanha 
Nacional dos Bancários 2018 será 
realizada na sexta-feira (13), em 
São Paulo.  

A minuta de reivindicações 
dos trabalhadores foi entregue à 
Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban) em 13 de junho, pelo 
Comando Nacional dos Bancá-
rios.

A pauta específica dos em-
pregados da Caixa foi aprovada 
no 34º Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa Econômica 
Federal (Conecef), realizado nos 
dias 7 e 8 de junho.  

A minuta tem como principais 
eixos a defesa da Caixa 100% pú-
blica, da Funcef, do Saúde Caixa, 

da democracia e nenhum direito 
a menos. 

"Diante de tantos ataques aos 
nossos direitos, queremos que a 
Caixa assuma compromissos com 
os seus trabalhadores, que não 
destrua o Saúde Caixa, que me-
lhore as condições de trabalho, 
que apresente uma solução para o 
contencioso e o equacionamento 
da Funcef e que volte a contra-
tar", destacou o diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. "A direção da Caixa 
também precisa assumir a defe-
sa do único banco 100% público 
do nosso país, comprometer-se a 
não entregá-lo à iniciativa priva-
da, a pessoas que só visam lucro 
e esquecem do seu papel social", 
finalizou.

A primeira rodada de negocia-
ção com os bancos aconteceu na 
quinta-feira (28) e foi frustrante 
para os trabalhadores. 

A Fenaban (Federação dos 
bancos) não levou para a mesa 
resposta alguma sobre o pré-
-acordo para garantir a validade 
da Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT) depois de 31 de agosto, 
proposta que foi apresentada pelo 
Comando Nacional dos Bancários 
(que representa os trabalhadores 
na mesa de negociação) já na en-
trega da pauta, em 13 de junho. E 
também não foi estabelecido ca-
lendário algum para as próximas 
negociações. 

A única data estabelecida foi 

Bancos frustram na primeira 
rodada de negociação

12 de julho para a segunda rodada 
de negociação.

Mobilização nacional - Os 
bancários devem estar preparados 
para a luta que será ainda mais 
fundamental na Campanha 2018.

Na quinta-feira (5) será rea-
lizado Dia Nacional de Luta em 
Defesa das Empresas Públicas, 
com concentração na Praça da Sé, 
em frente da Caixa. E, em 11 de 
julho, Dia Nacional de Luta em 
Defesa da Convenção Coletiva de 
Trabalho e dos direitos da cate-
goria. Os bancários devem usar 
#TodosPelosDireitos e #Assina-
Fenaban nas redes sociais para 
pressionar os bancos.



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

Venha conhecer o Espaço Conviver

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Sede 

Estão abertas as inscrições para o 
Concurso de Desenho Infantil
Podem participar filhos e netos de associados, com idade entre 3 e 12 anos

As reservas para hospedagem 
em outubro já estão abertas em 
todas as Colônias, inclusive para 
o feriado de Nossa Senhora Apa-
recida (12 de outubro).

Ligue no local de sua prefe-
rência, verifique a disponibilida-
de de vagas e garanta um passeio 
divertido para toda a família.

Em Ubatuba, haverá monito-
ria e brinquedos para diversão da 
garotada.

Já podem ser feitas 
reservas para outubro

Plantar e colher, cuidar da ter-
ra, da criação de animais - boa 
parte dessas atividades podem 
ser desconhecidas para algumas 
crianças. Por isso, a edição 2018 
do Concurso de Desenho Infan-
til tem como tema “A vida no 
campo”, cuja proposta é levar os 
pequenos a uma reflexão sobre a 
importância do trabalho rural.

Os artistas mirins podem usar 
lápis de cor, de cera ou caneti-
nhas, em papel branco, tamanhos 
A4 ou A3. Abuse da criatividade!

Preencha a ficha de inscrição 
disponível no site e, junto com o 
desenho, envie por malote para o 
Departamento de Eventos.

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

Atenção pessoal do 
interior: utilize o Flat 
APCEF/SP em suas 
viagens para São Paulo

Se você pretende fazer uma 
viagem para São Paulo, aproveite 
os serviços oferecidos pela AP-
CEF/SP no Hotel Brasília Santa-
na Gold Flat, localizado próximo 
da estação Santana do metrô.

Informações e reservas, (11) 
3017-8306 ou flatapcef@apcefsp.
org.br.

Esportes

O time masculino (foto) da 
APCEF/SP foi o campeão da 
Copa de Vôlei organizada pela 
entidade. A equipe feminina foi a 
segunda colocada.

Participaram oito equipes (seis 
convidadas), entre 19 de maio e 
30 de junho.

Monitoria para as crianças em Ubatuba em 2017

A APCEF/SP preparou um es-
paço especial para você, associa-
do, na sede da entidade.

No Espaço Con-
viver você pode 
marcar um café com 
os colegas, acessar 
a internet, fazer em-
préstimo de livros...

Aberto de segun-
da a sexta-feira, das 
9 às 18 horas, o Es-
paço Conviver fica 
na sede administrati-
va da entidade, Rua 
24 de Maio, 208, 10º 
andar, bem pertinho 

Agosto tem APCEF de 
Portas Abertasda estação República do metrô. 

Venha conhecer! 
Informações, (11) 3017-8300.

A próxima edição do APCEF 
de Portas Abertas está agendada 
para o dia 17 de agosto, sexta-fei-
ra, na sede da APCEF/SP, centro 
da capital, das 14 às 17 horas.

Faz parte da programação um 
workshop de organização de es-
paços, narração de história, con-
fraternização e comemoração dos 
aniversariantes do mês.

Podem participar empregados 
da Caixa da ativa, aposentados e 
dependentes dos associados (pais, 
mães, sogros, sogras). Garanta 
sua vaga, ligue (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br.   

Esportes

Equipe da APCEF/SP 
vence Copa de Vôlei

Estão abertas as inscrições 
para a 23ª Corrida do Centro His-
tórico de São Paulo, a ser realiza-
da no dia 5 de agosto (domingo), 
às 7 horas, com largada no Vale 
do Anhangabaú. 

O evento é organizado pelo 
Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região. Associa-
dos da APCEF/SP podem parti-
cipar gratuitamente (mas são 30 
vagas apenas!).

Para participar da tradicional 
corrida de rua, ligue (11) 5613-
5601 ou esportes@apcefsp.org.br.

Inscrições abertas 
para Corrida do Centro 
Histórico de São Paulo

Vantagens

Até 22 de setembro, é possível 
levar 10 convidados ao clube da 
capital, por mês, e não pagar nada 
por isso. 

Solicite seu voucher pelo te-
lefone (11) 5613-5600 ou pelo 
e-mail baixatemporada.cecom@
apcefsp.org.br e aproveite!

Tem promoção para 
convidados no clube

Confira o horário da 
sede durante os jogos 
do Brasil na Copa
• Dia 6, sexta-feira, Brasil x Bél-

gica, 15 horas: sede funciona 
das 8h30 às 13 horas.
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EXPEDIENTE

União é palavra de ordem em defesa 
dos programas de assistência à saúde

APCEF Indica

Diversão nas férias

Associados e dependentes da 
APCEF/SP têm descontos espe-
ciais em compras  pelo www.
bilheteria.com/apcefsp. Solicite 
código de acesso na APCEF/SP.

Aproveite os descontos 
em cursos de inglês e 
hotel-fazenda

Convênios

• Cultura Inglesa - Unidades 
na capital e no interior, consul-
te www.culturainglesasp.com.br. 
Desconto: 10% de desconto para 
associados titulares.

• Hotel-Fazenda Foz do Mari-
nheiro - Rodovia Vicinal José 
de Abreu, km 12,5, Cardoso, 
(17) 3466-6133 ou 2812-3729 
- www.fozdomarinheiro.com.br. 
Desconto: 20% nos pagamen-
tos à vista, 10% em períodos de 
férias e alta temporada, 5% em 
feriados prolongados (Natal, Ré-
veillon, carnaval, etc.). Crianças 
até 5 anos não pagam. Hospe-
dagem com pensão completa e 
recreação nos fins de semana e 
feriados.

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

Fenae

Assunto foi debatido no Seminário Nacional em Defesa dos Planos de Saúde, em Brasília

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.

Orquestrados pelo governo 
de Michel Temer, os ataques aos 
planos de saúde de autogestão das 
empresas públicas federais refle-
tem uma política de desestrutura-
ção e entrega do patrimônio brasi-
leiro ao capital privado. A retirada 
de direitos dos trabalhadores e a 
redução do quadro de pessoal das 
estatais constituem métodos para 
atingir esse objetivo.

Para unir usuários desses pla-
nos contra os retrocessos, de for-
ma articulada com o movimento 
em prol das empresas públicas, 
a Fenae, a Contraf-CUT e outras 
entidades representativas realiza-
ram, em 28 de junho, o Seminário 
Nacional em Defesa dos Planos 
de Saúde de Autogestão das Es-
tatais Federais.

Foram debatidos aspectos téc-
nicos, jurídicos e os impactos de 
resoluções da Comissão Intermi-
nisterial de Governança Corpora-
tiva e de Administração de Par-
ticipações Societárias da União 
(CGPAR). O evento foi transmi-
tido pelo Facebook da Fenae e 
contou com apoio da APCEF/SP.

No final, foi aprovada, por 
unanimidade, proposta de mani-

festo em defesa dos programas de 
assistência à saúde de autogestão 
das empresas estatais e pela re-
vogação das resoluções CGPAR. 
Também foram deliberadas inicia-
tivas a serem implementadas por 
todas as entidades presentes. 

25 de julho - Uma das prin-
cipais deliberações foi a definição 
da data de 25 de julho como dia 
de luta em defesa dos programas 
de assistência médica de todas as 
empresas públicas federais.

“O Saúde Caixa é um dos prin-
cipais alvos dos ataques a nossos 
direitos atualmente, por isso, é 
vital traçar estratégias conjuntas 
de luta para defender nossas con-
quistas”, ressaltou a 
diretora da APCEF/
SP e membro do 
Conselho de Usuá-
rios do Saúde Caixa, 
Ivanilde de Miranda.

Confira as princi-
pais deliberações da 
plenária:

- Campanha de 
divulgação e apoio 
ao PDC 956 de au-
toria da deputada fe-

deral Érika Kokay (PT-DF), que 
propõe a sustação dos efeitos da 
resolução CGPAR 23;

- Conversas com deputados e 
parlamentares;

- Mobilização em frente ao 
Ministério do Planejamento, De-
senvolvimento e Gestão na data 
da audiência pública;

- Carta aberta aos órgãos com-
ponentes da CGPAR, aos parla-
mentares, Ministério Público do 
Trabalho, Ministério da Saúde, 
ANS, entre outros;

- Avaliar possibilidades de ju-
dicialização.

Para acompanhar toda a luta 
em defesa do Saúde Caixa, acesse 
www.apcefsp.org.br/saudecaixa.

Aberta a votação popular 
estadual do Talentos Fenae/APCEF

Começou segunda-feira (2) a 
votação popular estadual do Ta-
lentos Fenae/Apcef 2018. Até 31 
de julho, as 1.709 obras cadastra-
das receberão notas de 5 a 10 no 
site do concurso: www.fenae.org.
br/talentos. 

Para votar, é necessário rea- 
lizar login usando os dados de 
cadastro do Mundo Caixa ou do 
Facebook. Cada usuário pode vo-

tar apenas uma vez na obra de 
sua preferência, mas pode votar 
em vários trabalhos. 

O voto popular tem pesos di-
ferentes: associados às APCEFs 
(peso 5), trabalhadores do banco 
não associados (peso 2) e não 
empregados da Caixa (peso 1). A 
cada bloco de mil avaliações no 
site, o trabalho ganhará um jurado 
popular virtual que contará para a 
sua média geral.

A nota do júri popular será 
somada às notas dos jurados téc-
nicos. O resultado da etapa esta-
dual será conhecido no dia 10 de 
outubro. Os primeiros colocados 
de todas as modalidades partirão 
para a disputa da etapa nacional, 
na qual também haverá voto po-
pular e júri técnico. 

A grande final será realizada 
em Natal (RN), de 4 a 8 de de-
zembro.

Tem ganhador de São 
Paulo em sorteio extra

19 associados da APCEF/SP 
foram contemplados no primeiro 
sorteio extra, em 26 de junho, da 
campanha de associação da Fe-
nae/APCEF. 

Ao todo, 176 associados fo-
ram contemplados com R$ 150 
(130 CPFs), R$ 500 (39 CPFs) e 
R$ 2.500 (7 CPFs), a serem credi-
tados em pontos do Mundo Caixa. 

A partir de agora, os sorteios 
serão mensais. Concorrem todos 
que se associarem por meio da 
plataforma assim como os já asso-
ciados que indicarem amigos que 
efetivarem a associação.

Para saber mais, acesse www.
fenae.org.br/associacao.

Diretora da APCEF/SP (com microfone) participa de Seminário Nacional 



Para anunciar, envie e-mail para

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

Anúncios
Apartamentos
• Vd., Araras, centro, próx. ao Lago, 85 m2,  2 dorms., 2 wc, 1 
vaga coberta. Maria de Lourdes, (11) 3542-7861.
• Vd., Rua Catumbi, capital, próximo ao metrô Belém, 46 
m2, armários, sem vaga. IPTU isento. Cond. R$ 320. Aceita 
contraproposta. Solicite fotos. Cristina, (11) 98140-5833
• Vd., Santos, Boqueirão, 80 m2, 2 dorms., 2 wc, elevador, 
garagem coletiva, portaria. R$ 390 mil. Ana Elisa, (13) 
99640-8088. 
• Vd., na capital, próx. Shopping Aricanduva, Parque do Car-
mo, Sesc Itaquera, 46 m2, fácil acesso à Rodoanel, piscina, 
quadra, salão de festas, duas churrasq. R$ 250 mil. Fabiano, 
(11) 98445-6692 (fotos pelo WhatsApp). 
• Vd., Parque Vila Maria, próx. à 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., Praia Grande, Jardim Imperador, 200 m da praia, 2 
dorms (1 suíte), 1 banheiro, coz. azulejada, sacada, portão 
eletrônico, salão de festas, churrasq., 2 vagas. R$ 230 mil 
(R$ 338 cond.). Adriana, (11) 99914-9077.
• Vd., Vila Mascote, Av. Mascote, capital, 1.381, 2 dorms., 1 
vaga. R$ 450 mil. Alberto, (11) 99910-4698. 

Agenda

• Vd., Rua Praia do Castelo, capital, 3 dorms. (1 suíte), 2 
vagas. R$ 650 mil. Alberto, (11) 99910-4698.
• Vd., Vila Vera, capital, R. Descampado, cond. Gardens Living Club, 
2 dorms. (1 suíte), 2 wc c/ box e armários, sacada com fecham. 
R$ 395 mil. Armando, (11) 99804-7590 (fotos pelo WhatsApp). 

Sobrado
• 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). 

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

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

p/ 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). 

Permuta 
• Wilton Yokomizo, agência Augusta, SR Paulista, deseja 
permuta ou triangulação para SR Santana. Contato: (11) 
98609-8280. 

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.

Julho

Acantonamento de Férias, na 
Colônia de Avaré

De 9 a 13

Jogos da Fenae, em São Paulo
De 14 a 21

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 na Colônia de Suarão, em 29 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 29

Vídeo
Boletins Dieese, agora, comentados

#tbt
2012: Concurso de Desenho Infantil

Extreme Trail Run, em Avaré
Dia 26


