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A Campanha Nacional dos
Bancários de 2018 foi encerrada na quarta-feira (29), quando
a maioria dos bancários e das
bancárias do país aceitaram as
propostas apresentadas pela
Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e pela direção
da Caixa ao Comando Nacional
dos Bancários, no sábado (25).
As propostas mantêm algumas garantias do Acordo (ACT)
anterior que estavam ameaçadas. (veja no site da APCEF/
SP)
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O principal debate, durante
a campanha, girou em torno da
possível mudança no modelo de
custeio do Saúde Caixa.
Isso em virtude da Resolução nº 24, da Comissão Interministerial de Governança
Corporativa e de Administração
de Participações Societárias da
União (CGPAR), que impõem
limite às empresas estatais para
a contribuição nos planos assistenciais de saúde de seus empregados.
No caso da Caixa, ainda há

Aproveite os feriados nas Colônias
da APCEF/SP
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nova redação no Estatuto da
empresa, que também prevê o
limite na contribuição.
No entanto, no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) o modelo de custeio do Saúde Caixa
está garantido até 2021.
“A negociação deste ano foi
uma das mais tensas dos últimos tempos. Em outras categorias, os trabalhadores perderam
a maior parte dos direitos. Felizmente, os bancários conseguiram manter o Saúde Caixa
até 2021 entre outros direitos

tas: e em Avaré, a tranquilidade do interior aliada ao ar puro
da natureza; Ubatuba com suas
praias paradisíacas e lindas cachoeiras; sofisticação, glamour
e deliciosas comidas, em Campos do Jordão, são ótimas pedidas; em Suarão tem praia e um
espaço delicioso para curtir na
Colônia.
Ligue na Colônia de sua
preferência, faça sua reserva e
aproveite!

imprensa@apcefsp.org.br

conquistados”, reforçou o diretor-presidente da APCEF/SP,
Kardec de Jesus Bezerra.
Na sua avaliação, este acordo foi importante para a categoria ganhar tempo e elaborar
novas propostas a serem debatidas com a direção da Caixa, no
próximo governo.
“O Saúde Caixa é um direito
conquistado pelos empregados.
A luta continua para manter
este programa de assistência à
saúde”, disse Kardec de Jesus
Bezerra.

Espaço Conviver: lugar agradável
para um encontro e bate-papo
Um lugar especial para passar uma manhã ou uma tarde e
localizado no centro da capital
paulista, que funciona das 9 às
18 horas.
O Espaço Conviver pode ser
a sua parada entre um compromisso e outro, para aproveitar
para fazer uma leitura ou acessar as redes sociais.
Aproveite mais essa vantagem e a comodidade.

Os meses de outubro e novembro nos presenteiam com
alguns feriados.
Para esses períodos, a APCEF/SP oferece atividades especiais em suas Unidades de
Lazer.
Aproveite todos os próximos feriados do ano e procure a
Colônia de sua preferência para
viajar com a família e amigos.
Cada espaço da Associação
tem suas características distin-
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Empregados da Caixa
aposentados marcam
presença na Extreme
Muito mais do que uma competição, a Extreme Trail Run,
que aconteceu na cidade de Avaré, no dia 26 de agosto, foi um
momento de diversão!
O evento esportivo reuniu 59 atletas da equipe da APCEF/SP.
Deste total, 10 eram empregados aposentados da Caixa.
Além da corrida, teve a caminhada que reuniu muita gente
disposta!
O pessoal aproveitou, ainda, a hospedagem na Colônia da
APCEF/SP na cidade de Avaré.

APCEF de Portas Abertas faz sucesso
entre o pessoal da Caixa
Abrir as portas e ser recebido com um sorriso. Assim são
os eventos promovidos pela
APCEF/SP, com o projeto APCEF de Portas Abertas.
O último evento aconteceu
em agosto e as atrações foram
sensacionais: a personal organizer, Claudia Pilli e a incrível
Sandra Guzmán, narradora de
histórias.
“Gosto muito das atividades oferecidas pela APCEF/SP
e participo de várias”, conta a
associada de Santo André, Odilene Maria da Silva.
Acompanhe todas as divulgações de eventos no site da
APCEF/SP e participe!

Troca de conhecimento é a vivência
no APCEF nos Passos da Cultura

Passear, adquirir novos conhecimentos e, ainda, interagir
com um grupo incrível.
Quer vivenciar tudo isso?
Então acompanhe as divulgações da APCEF/SP e participe
dos passeios, no APCEF nos
Passos da Cultura.
O último passeio aconteceu
na tarde de sexta-feira, 31 de
agosto. Foi uma visita ao Mosteiro São Bento, no centro da
capital paulista.
Os associados adoraram conhecer o Mosteiro e o trabalhos
realizados, além do city tour
pelas ruas e monumentos do
centro de São Paulo.

Agenda
Setembro
De 21 a 23

Excursão para Campos do Jordão,
passeios em Santo Antônio do Pinhal
e Santo Bento de Sapucaí
Dia 22

Baile da Primavera, no clube na
capital

Dia 29

Reabertura das piscinas, no clube
na capital

Dias 29 e 30

Jogos dos Aposentados, no clube
na capital

Outubro
Feriado dia 12

Colônias da APCEF/SP, verifique a
disponibilidade

Novembro
Feriados dos dias 2 e 15

Esporte é vida!
Pratique mais
“Os aposentados que pensam que quadra não é lugar para
eles, estão enganados!”, afirma
o professor Javier Fontenla,
que ministra aulas e treinos de
vôlei adaptado aos associados
da APCEF/SP.
Para ele, mais que poder
praticar, eles precisam de atividades coletivas para manter-se
saudáveis e em movimento.
Os aposentados beneficiam-se de diversas maneiras, pois
além dos exercícios, também
ganham um convívio social que
ajuda a melhorar a autoestima e
o humor.
Faça parte deste grupo também, os treinos acontecem de
terça e quinta, das 13 às 15, no
clube da APCEF/SP.

Colônias da APCEF/SP, verifique a
disponibilidade

Dezembro
Natal e Ano Novo

Colônias da APCEF/SP, verifique a
disponibilidade

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

(11) 3017-8300
faleconosco@apcefsp.org.br
@apcefsp
facebook/apcefsp
www.apcefsp.org.br

• 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
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