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Movimento
O jornal do aposentado e pensionista da Caixa

O processo de desmonte do 
banco público, orquestrado pelo 
atual governo, passa pela reti-
rada dos direitos dos emprega-
dos da Caixa, conquistados por 
meio de muita luta e garantidos 
no Acordo de Trabalho (ACT) 
específico e na Convenção Co-
letiva (CCT) da categoria.

As ameaças de leilão da Lo-
tex, da entrega da operacionali-
zação do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) aos 

bancos privados, da privatiza-
ção dos cartões do banco são 
parte do projeto que visa entre-
gar o patrimônio público à ini-
ciativa privada.

Três dos principais candida-
tos à Presidência da República 
já afirmaram, em rede nacional, 
que pretendem privatizar a Cai-
xa.

Em outubro, no processo 
eleitoral brasileiro, estará em 
disputa a formação do Congres-

so Nacional, dos governos esta-
duais e da Presidência da Repú-
blica – e para os empregados da 
Caixa é ainda mais importante, 
especialmente, porque políticas 
públicas definidas por governo 
e aprovadas por parlamentares 
definem os rumos que o banco 
100% público pode tomar a par-
tir de 2019.

Negociação - Anterior a 
isso, os empregados da Caixa, e 

toda categoria bancária, enfren-
tam uma Campanha Nacional 
cercada por aspectos peculiares 
que, com a reforma trabalhista 
dificultou, ainda mais, a relação  
entre trabalhadores e banquei-
ros em diversos pontos. 

Com todas estas alterações, 
os direitos dos empregados da 
Caixa estão ameaçados, com o 
fim da ultraatividade na CCT e 
no ACT, cuja validade se finda-
rá em 31 de agosto de 2018.

Aproveite momentos com os 
familiares e amigos nos espaços 
que a APCEF/SP oferece aos 
associados.

Espaço Conviver - Lo-
calizado no centro da capital 

paulista, é um 
espaço acolhe-
dor apropriado 
para encon-
tros, peque-
nos eventos e, 
ainda, leitura 
e acesso à in-
ternet. 

Clube - Na 
zona sul da 

capital, oferece estrutura po-
liesportiva, de lazer e de con-
vivência, além de restaurante, 
lanchonete e piscina.

Flat - Na zona norte da ci-

Conheça  e desfrute de todos os espaços 
da APCEF/SP Aproveite as 

vantagens

Quer conhecer a Expoflora, 
na cidade de Holambra, no dia 
23 de setembro?

Então, aproveite a excur-
são organizada pelo convenia-
do Bilheteria.com, que oferece 
desconto para os associados da 
APCEF/SP. 

Para saber mais, envie e-
-mail para convenios@apcefsp.
org.br. 

dade de São Paulo, há hospeda-
gem em estilo flat, especialmen-
te para associados do interior do 
Estado que viajam para a capital 
para compras ou eventos.

Colônias - Estão localizadas 
nas cidades turísticas de Avaré, 
Campos do Jordão, Suarão e 
Ubatuba. Há hospedagens con-
fortáveis, opções de lazer, pas-
seios e muito mais. 

Bauru -  Espaço para prá-
ticas esportivas, com ginásio e 
campo de futebol, churrasquei-
ras e muita área para convivên-
cia.

Convênios
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Expediente

Três empregadas aposentadas sobem 
ao pódio nos Jogos da Fenae 2018

Supere seus limites. Este 
slogan dos Jogos da Fenae 
2018, realizados de 14 a 21 de 
julho, na cidade de São Paulo, 
traduziu o esforço dos atletas 
participantes do maior evento 
esportivo entre bancários do 
país. 

A delegação da APCEF/SP 
conquistou o vice-campeonato, 
com 22 medalhas. Cada atleta, 
individual ou coletivamente, 
buscou superar suas marcas. 

Mulheres fantásticas - 
Três empregadas aposentadas, 
da APCEF/SP, subiram ao pó-
dio e foram destaques em suas 
modalidades e categorias.

• 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

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

A empregada aposentada 
Adriana Schwindt conquistou a 
medalha de ouro na corrida rús-
tica 10 km. Ela mora em Cam-
pinas, treina corrida há 25 anos 
e tem uma rotina de exercícios 
bem disciplinada. 

“Mesmo sem trabalhar, 
acordo cedo para treinar”, con-
tou a associada da APCEF/SP. 

A atleta faz planos para o 
futuro, contou que tem disposi-
ção para continuar integrando a 
delegação de São Paulo e con-
quistando medalhas. 

“Em 2020 tem mais Jogos 
da Fenae e eu espero compe-
tir”, disse Adriana, que tem em 
sua casa algumas prateleiras 
com medalhas e troféus. “Nem 
sei dizer a quantidade, são mui-
tas mesmo!”, disse.

Elza Vergopolem, que é di-
retora de Aposentados da AP-
CEF/SP, faturou a prata na cor-
rida rústica 5 km e o bronze nos 
400 metros. “O esporte ajuda a 
manter a mente e o corpo em 
atividade. Gosto da integração 
com os grupos”, contou Elza 
Vergopolem.

A tenista, também aposenta-
da da Caixa, Michiko Kuteken 
ganhou o bronze na disputa do 
tênis de quadra individual (veja 
matéria especial abaixo).

Mulheres cheia de energia, 
que encontram no esporte um 
motivo a mais para continua-
rem ativas, competitivas e sau-
dáveis.

Mais aposentados - Além 
das três medalhistas, mais 10 
empregados da Caixa aposenta-
dos integraram a delegação da 
APCEF/SP nos jogos da Fenae, 
em modalidades individuais e 
coletivas. 

Jogar tênis em quadra rápida 
e sozinha: este foi o grande de-
safio da tenista e associada da 
APCEF/SP, Michiko Kuteken, 
aposentada da Caixa, nos Jogos 
da Fenae 2018, realizados na 
cidade de São Paulo.

Agenda

 Agosto

Setembro

Reabertura do campo de futebol 
society, no clube

Dia 12 

Baile da Primavera, no clube na 
capital

Dia 22

Seletivas Talentos Fenae, em São 
Paulo Teatro Espaço Cultural “Lélia 
Abramo”

Dia 15

Colônias da APCEF/SP, verifique a 
disponibilidade

Feriado dia 7

Outubro

Para receber informações 
da APCEF/SP pelo WhatsApp, 
adicione (11) 99900-3146 nos 
seus contatos e envie mensa-
gem com seu nome.

Jogos dos Aposentados, no clube 
na capital

Dias 29 e 30

Visita ao Mosteiro São Bento, na 
capital

Dia 31

Colônias da APCEF/SP, verifique a 
disponibilidade

Feriado dia 12 

Elza é prata e bronze

Corrida Extreme, na Colônia em 
Avaré

De 24 a 26

Adriana é ouro

Tenista supera adversidades e chega ao 
bronze

Em 2016, nos Jogos reali-
zados em Blumenau, Michiko, 
que é de Indaiatuba, fez dupla 
com a tenista Elza Yano, tam-
bém aposentada da Caixa, da 
cidade de São José do Rio Pre-
to. Naquela ocasião, a dupla foi 

medalha de ouro. “A medalha 
de ouro foi um trabalho em du-
pla e uma conquista dura. Este 
ano o desafio foi ainda maior”, 
conta Michiko.

Nesta edição, Michiko con-
quistou o bronze. Jogou com 
atletas com idade inferior, su-
perou o clima seco registrado 
em São Paulo no período, fez 
sete jogos em cinco dias e, 
ainda, enfrentou partidas com 
duração de até 2 horas. “Conse-
guir um pódio nestes Jogos foi 
realmente uma grande supera-
ção pessoal. O lema, superando 
limites, representou muito bem 
a minha participação”, contou 
emocionada.


