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O jornal do empregado da Caixa

A terceira rodada de nego-
ciações entre a direção do banco 
público e os representantes dos 
trabalhadores, em 26 de julho, 
mostrou a preocupação que a Cai-
xa tem com os empregados. 

Quando apresentou a revisão 
do Processo de Seleção Interna 
(PSI), a empresa disse que as tra-
vas fazem parte do modelo para 
resolver um problema que o pró-
prio banco criou quando decidiu 
não contratar. 

Na apresentação sobre a ver-
ticalização, a Caixa garante que a 
política de mercado adotada pelo 
banco - que prevê a redução de 
sua participação no crédito, o au-
mento de taxas de juros e tarifas 
bancárias - não tiveram influência 
nos resultados dos gerentes e suas 
equipes, que buscaram ampliar a 
carteira de clientes da unidade 
para adequá-la ao imposto pela 
verticalização. 

Na discussão sobre revisão da 
metodologia do equacionamento 
da Funcef e criação de formas de 
mitigar problemas financeiros de 
empregados que já possuíam sua 
margem comprometida - e que 
hoje também arcam com o equa-
cionamento, reduzindo substancial-
mente a renda disponível -, a Caixa 
disse que entende que o problema 
é maior entre os aposentados, pois 
estes não poderiam fazer "bicos" 
para complementar a renda, como 
o pessoal da ativa poderia. 

Com relação ao plano de 
saúde, respondeu que pretende 
aplicar as resoluções da CGPAR, 
que já realizou análise jurídica da 
resolução, mas que não tem nada 
para apresentar aos empregados 
no momento. 

Questionada sobre o desmonte 
das Gipes - que teve quatro filiais 
extintas e metade dos empregados 
transferidos - disse que valoriza a 
área e pretende que Gipes e Repes 

aumentem o trabalho de relacio-
namento com os empregados

"A Caixa poderia ao menos 
indicar as empresas em que os 
empregados fariam os tais 'bicos' 
para pagar o equacionamento da 
Funcef e, também, os horários 
que eles teriam disponíveis para 
as novas atividades", ironizou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 

Kardec de Jesus Bezerra. "Tais 
respostas nos fazem desconfiar se 
o que é dito pelos representantes 
da Caixa na mesa realmente refle-
te a posição da direção da empre-
sa. Assim, vamos disponibilizar 
em nosso jornal um espaço para 
que o presidente da Caixa, em 
nome da empresa, manifeste-se 
com relação a estes pontos. Es-

tamos a um mês do vencimento 
do acordo, a Fenaban deve apre-
sentar uma proposta na próxima 
reunião, e a Caixa está longe 
disto. Os empregados estão sen-
do empurrados para a greve pela 
falta de compromisso da direção 
e saberão responder ao descaso 
com mobilização", completou o 
diretor-presidente da APCEF/SP.



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

Organização de espaços é tema do Portas Abertas

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Aposentados

Faça já sua inscrição para a  
3º Extreme Trail Run, em Avaré
Você pode optar pelo percurso de 3,5 km (fitness), 7 km (light) ou 13 km (hard)As reservas para hospedagem 

no Natal (de 21 a 25 de dezem-
bro, sexta a terça-feira) em todas 
as Colônias da APCEF/SP serão 
abertas em 7 de agosto, terça-
-feira, às 7 horas.

Ligue e garanta sua vaga.

Dia 7 serão abertas as 
reservas para o Natal 
em todas as Colônias

É hora de mostrar fôlego e 
preparação: em 26 de agosto, 
domingo, acontece a 3º Extre-
me Trail Run, em Avaré, corrida 

Delícias preparadas na Colônia de Campos do 
Jordão para a ceia de Natal de 2017

rústica promovida pela APCEF/
SP em parceria com a Extreme 
Eventos.

Em meio à natureza e muito 

sobe e desce de terra, a Extreme 
tem proposta diferenciada e vem 
como uma alternativa às tradicio-
nais corridas de rua. Nesta edi-
ção, há três opções de percurso: 
3,5 km (fitness), 7 km (light) e 
13 km (hard).

Associados, dependentes e 
convidados terão valor diferen-
ciado para participação na corri-
da, além da opção de pacote que 
inclui hospedagem na Colônia de 
Avaré, transporte e alimentação. 
Para os mais aventureiros haverá 
opção de camping, no espaço da 
Colônia.

Inscrições até 16 de agosto, 
na Colônia de Avaré: (14) 3848-
3000, (14) 3732-9337 ou avare@
apcefsp.org.br. Vagas limitadas.

Workshop de organização de 
espaços, narração de história, 
confraternização e comemoração 
dos aniversariantes do mês estão 
entre as atividades da próxima 
edição do APCEF de Portas Aber-
tas, marcada para 17 de agosto, 
sexta-feira, na sede da APCEF/SP, 
que fica bem pertinho da estação 
República do metrô.

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.   

Eventos

Em agosto tem desconto e 
programação especial nos espa-
ços da APCEF/SP para come-
morar o Dia dos Pais. Em Avaré, 
entre 10 e 12 de agosto, pai as-
sociado não paga a hospedagem 
(confira as condições no site). 

Ligue e faça sua reserva.

Tem promoção para o 
Dia dos Pais em Avaré

O campo de futebol society 
do clube da capital está fechado 
para manutenção até 12 de se-
tembro.

Campo do clube 
está fechado para 
manutenção

APCEF/SP e Sindicato dos Bancários 
realizam amistoso de xadrez

Ocorreu no último dia 25 um 
amistoso de xadrez entre as equi-
pes da APCEF/SP e do Sindica-
to dos Bancários de São Paulo, 
Osasco e Região.

O amistoso foi realizado no 

Café dos Bancários, no centro de 
São Paulo. Participaram 10 enxa-
dristas, 7 dos quais da equipe da 
APCEF/SP e 3 do Sindicato dos 
Bancários. 

Treinos de xadrez - Partici-
pe da equipe da APCEF/SP. Há 
treinos na sede, no centro da ca-
pital, às quartas e quintas-feiras, 
das 16h30 às 20h30, e a cada 
duas semanas, aos sábados, às 
9h30, no clube.

Informe-se: (11) 5613-5601 
ou esportes@apcefsp.org.br.

Participantes da Corrida Extreme Trail Run em Avaré, ano passado

Esportes

APCEF de Portas Abertas em maio, na sede da APCEF/SP

Prestigie a seletiva 
paulista do Talentos 
Fenae 2018

Os participantes do Talentos 
Fenae 2017 merecem uma grande 
torcida nas seletivas estaduais do 
concurso. Em São Paulo, o even-
to acontece em 15 de setembro, 
sábado, no Espaço Cultural Lélia 
Abramo, na Bela Vista, capital, a 
partir das 19 horas.

Os interessados em prestigiar 
as apresentações podem se inscre-
ver pelo (11) 3017-8355 ou con-
vites@apcefsp.org.br. A entrada 
será gratuita, com nome na lista. 
Vagas limitadas.

Comemoração do Dia dos Pais em Avaré, em 2015
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EXPEDIENTE

Dia de luta em defesa dos programas de 
saúde mobiliza trabalhadores no país

APCEF Indica

Aproveite os descontos 
em universidades

Convênios

• Fundação Instituto de Admi-
nistração (FIA) - Unidades na 
capital - www.fia.com.br. Des-
conto: 10% em todos os cursos. 
Solicite carta de desconto na 
APCEF/SP.

• United Idiomas - Unidades 
na Grande São Paulo - www.
unitedidiomas.com.br. Descon-
to: 60% em cursos de inglês.

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

Fenae

Manifestações aconteceram em 25 de julho, em conjunto com outras categorias

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.

Na quarta-feira (25) foi reali-
zada mais um dia de mobilização 
em defesa dos programas de assis-
tência à saúde dos trabalhadores 
das empresas estatais federais.

Os trabalhadores da Caixa, 
Banco do Brasil, BNDES, Petro-
bras, Correios e outras estatais de-
monstraram seu compromisso na 
luta contra os ataques do governo 
e a Resolução 23 da Comissão In-
terministerial de Governança Cor-
porativa e de Administração de 
Participações Societárias da União 
(CGPAR).

Em São Paulo ocorreram atos 
com a participação do pessoal da 
ativa e aposentados em unidades 
de áreas-meio e agências das SRs 
Santo Amaro e Pinheiros. Tam-
bém ocorreram manifestações no 
interior do estado. “Estamos mo-
bilizados para enfrentar as ame-

aças da Caixa e defender nossos 
direitos”, ressaltou a diretora da 
APCEF/SP e membro eleita do 
Conselho de Usuários do Saúde 
Caixa, Ivanilde de Miranda. "O 
ato foi importante para demons-
trar à Caixa a nossa disposição 
de luta. No dia seguinte, 26 de 
julho, aconteceu uma rodada de 
negociação com a direção cujo 
tema foi Saúde Caixa", explicou 
a diretora. 

Apoio ao PDC 956 - Uma das 
orientações da APCEF/SP em de-
fesa dos planos das estatais é am-
pliar o apoio ao Projeto de Decre-
to Legislativo (PDC 956/2018), 
da deputada federal Erika Kokay 
(PT/DF), que tem como objetivo 
sustar a resolução nº 23 da, deter-
minação que reduz o custeio das 
empresas estatais em relação aos 

benefícios de assistência à saúde 
dos empregados e quebrando o 
princípio de solidariedade, tornan-
do os programas insustentáveis.

Além do impacto da Resolução 
23 da CGPAR, o estabelecimento 
do teto no estatuto da Caixa - que 
define o limite de 6,5% da folha 
de pagamento para participação 
do banco nas despesas com as-
sistência à saúde dos empregados 
-, impõe ao Saúde Caixa um me-
canismo de transferência de custo 
e exclusão. 

Hotsite - A APCEF/SP prepa-
rou um hotsite com matérias, fo-
tos e vídeos sobre o Saúde Caixa. 
Recentemente foi publicado um 
vídeo que mostra, em detalhes, os 
direitos que querem tirar de você. 

Acesse www.apcefsp.org.br/
saudecaixa e confira.

Associada de São Paulo é uma das 
ganhadoras do Bolão da Rússia

A Copa do mundo acabou. A 
seleção brasileira não levou. Mas 
os palpiteiros da APCEF/SP, que 
participaram do Bolão da Rússia 
Fenae/APCEF, divertiram-se mui-
to durante as competições.

Foi preciso uma dose de sorte 
e muita concentração para acertar 
os placares inusitados que aconte-
ceram na Copa deste ano.

A associada da APCEF/SP 
Paula Cristina da Silva, que tra-
balha no PAB Justiça Federal, 
acumulou 746 moedas no Bolão 
da Rússia Fenae/APCEF, foi a ter-
ceira colocada no ranking e ga-
nhou uma bicicleta elétrica (300 
mil pontos Mundo Caixa).

“Eu não acompanho muito 
futebol, mas gosto de Copa do 
Mundo. Quando percebi que es-

tava indo bem no Bolão da Fe-
nae, comecei a pesquisar sobre a 
recente história das seleções que 
ainda estavam no páreo”, conta a 
associada premiada.

O resultado foi anunciado na 
terça-feira (17), no Espaço Viva 
Fenae/APCEF, durante a 13ª edi-
ção dos Jogos da Fenae que acon-
teceram em São Paulo.

APCEF/SP move ação 
de restituição de 
valores da conta de luz

Expoflora Holambra

A Expoflora é a maior exposição 
de flores e plantas ornamentais 
da América Latina, realizada 
anualmente em Holambra para 
das as boas-vindas à primave-
ra. Compre, com desconto, pelo 
www.bilheteria.com/apcefsp. 
Solicite código de acesso na 
APCEF/SP. 

Data: 23 de setembro, domingo.
Saída: encontro às 6h no Ter-
minal Barra Funda, Plataforma 
Turística.
Retorno: previsto para 19h, na 
Barra Funda. 
Inclui: transporte, passeio turís-
tico pelo campo das flores, in-
gresso Expoflora, almoço e guia.

O diretor-presidente da APCEF/SP, Kardec 
Bezerra (à esquerda), recebe, simbolicamente, o 
prêmio da associada durante os Jogos da Fenae

Você sabia que o valor do Im-
posto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS) que é 
cobrado na sua conta de energia 
elétrica também incide sobre o va-
lor de transmissão e de distribui-
ção? Essa cobrança é indevida e 
você acaba pagando valores ainda 
maiores no final da conta mensal.

A APCEF/SP vai propor ação  
plúrima (em grupo) declaratória 
com pedido de cancelamento do 
imposto ICMS incidente e a res-
tituição do imposto já cobrado das 
contas dos últimos cinco anos.

Para informações sobre os 
documentos necessários, entre 
em contato pelo (11) 3017-8311, 
3017-8316 ou envie e-mail para 
juridico@apcefsp.org.br ou adm.
juridico@apcefsp.org.br.

Jurídico

Manifestação no interior de São Paulo (à esquerda) e reunião na capital: luta em defesa do Saúde Caixa



Para anunciar, envie e-mail para

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

Anúncios
Apartamentos
• Vd., Santos, Boqueirão, 80 m2, 2 dorms., 2 wc., elevador, gara-
gem coletiva, portaria. R$ 390 mil. Ana Elisa, (13) 99640-8088. 
• Vd., próx. à estação Ana Rosa do metrô, capital, 48 m2, re-
formado, 2 dorms., armários, sem vaga, isento de IPTU. Aceita 
financiamento e FGTS. R$ 320 mil, Roberto, (11) 5574-0006. 
• Vd., Vila Mascote, Av. Mascote, capital, 1.381, 2 dorms., 1 
vaga. R$ 450 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, á. s., saca-
da com fechamento. R$ 395 mil. Armando, (11) 99804-7590 
(solicite fotos).
 
Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (1 su-
íte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal com churrasq., jardim 
de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita financiamento. R$ 610 

Agenda
mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos).
 
Casa 
• Vd., Caraguatatuba, área total de 3 mil, á. c. 520 m2, 5 
dorms (1 suíte), 3 wc., sala de estar, jantar, copa e coz., la-
vand., área externa c/ churrasq., forno para pizza, const. c/ 
3 salas, 1 wc e 1 dorm., garagem coberta p/ 3 autos., tanque 
de peixes, nascente na propriedade. Edna, (14) 99752-3323. 

Veículos 
• Cobalt 1.8, 2017, modelo Elite top de linha, prata, automá-
tico. R$ 63 mil. Sheila, (11) 4787-4042 / 99676-1134.

Permutas
• Giovani Baptista Binotto de Souza, caixa, lotado em Na-
zaré Paulista, deseja permuta para mesma função ou TBN 
em Bragança Paulista ou Atibaia. Contato: (11) 99812-9267. 

• Cláudia Simas e Silva, agência em Ilhéus/Bahia, deseja 
permuta para agência na zona sul de São Paulo. Contato: 
(73) 98806-6383 (WhatsApp) / (73) 99118-7168. 
• Sérgio Rogério Américo, agência Juscelino Kubitschek, 
deseja permuta ou triangulação como técnico bancário, SR 
Santana. Contato: (11) 96084-2424.  

Apartamento - Praia da Riviera 
Alugo, para temporada e fins de semana, Jd. 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. 

Agosto

Colônia de Suarão fechada para 
manutenção

De 1 a 31

Informes publicitários

Promoção e comemoração do Dia 
dos Pais, nas Colônias

De 10 a 12

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

Imagens

APCEF de Portas Abertas, na sede
Dia 17

Setembro

Seletiva Regional do Talentos 
Fenae, na capital

Dia 15

Corrida Extreme Trail Run,  
em Avaré

De 24 a 26

Abertura de reservas para Natal, 
em todas as Colônias

Dia 7

Reabertura do campo de futebol 
society, no clube

Dia 12

Festa da SR Paulista, em 21 de julho, no Centro de Eventos do clube da APCEF/SP

Mais algumas fotos dos Jogos da Fenae 2018
Vídeo

Saúde Caixa: o que está em jogo

#tbt
2017: Seletiva Regional do Talentos Fenae

Abertura de reservas para 
Réveillon, em todas as Colônias

Dia 21


