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O jornal do empregado da Caixa

A Funcef tem dado andamento ao 
processo de alteração em seu estatuto, 
com mudanças significativas e preo-
cupantes.

Uma das maiores alterações diz 
respeito às eleições para os órgãos 
estatutários (Conselho Deliberativo, 
Conselho Fiscal e Diretoria Executi-
va) que será nominal, não mais em 
chapas. O que pode tirar o caráter de 
compromisso com um projeto que as 
chapas costumam trazer.

Além disso, os diretores terão 
metas e, mesmo os eleitos, poderão 
perder o mandato se o desempenho 
não for aprovado, segundo critérios 
do Conselho Deliberativo (CD). No 
entanto, as hipóteses para afastamento 
são, em verdade, superficiais e subje-
tivas (daquelas em que, se o julgador 
quiser, se encaixa qualquer coisa), 
muito semelhante ao que ocorre em 
alguns casos de descomissionamento 
no banco.

As justificativas usadas pelo Gru-
po de Trabalho (GT) Estatuto são 
vagas não apenas quanto às exigên-
cias para os diretores, como para as 
recusas das propostas de mudança 
indicadas por diversas entidades re-

presentativas. Praticamente nenhuma 
sugestão foi aceita.

Para a representação em empresas 
que a Funcef disponha de participação 
será consultado banco de habilitados, 
prioritariamente. Na ausência de in-
dicação será feito processo externo.

De maneira geral, as propostas 
de mudança restringem-se à atuação 
da Diretoria Executiva, inclusive com 
redução de alçada. Tais mudanças co-
locam o poder de decisão totalmente 
nas mãos dos conselheiros. Melhor 
seria mudar de “Diretoria” para “Ge-
rência”. 

“Com isso, colocam o Conselho 
Deliberativo como uma entidade aci-
ma do bem e do mal, dando a eles 
todo o poder”, ressaltou o dirigente da 
APCEF/SP Valter San Martin.

Acaba o voto de qualidade na 
elaboração de relatório do Conselho 
Fiscal, relativamente às contas. No 
Conselho Deliberativo e na Diretoria 
Executiva não há previsão de altera-
ção deste item.

Há dois pontos em que não há 
consenso no GT: a quantidade de di-
retorias (poderiam ser quatro, cinco 
ou seis) e o fim do impedimento do 

uso do voto de desempate pelo CD 
para novas alterações estatutárias.

O GT Estatuto foi constituído em 
23 de março de 2018, por meio de 
portaria atualizada em 10 de agosto 
de 2018, com o objetivo de aperfei-
çoar o Estatuto, em especial, quanto 
à adequação às normas e legislações 
vigentes, governança, gestão e organi-
zação, eficiência, produtividade, con-
trole e desempenho da Fundação. É 
formado por indicados do Conselho 
Deliberativo e da Diretoria Executi-

va da Funcef e da patrocinadora, a 
Caixa. 

O processo de mudança do Es-
tatuto da Funcef teve início em ja-
neiro. Até 1º de outubro, os partici-
pantes podem se manifestar quanto à 
proposta (veja em nosso site). O passo 
final é a deliberação pelo CD. Neste 
caso, como previsto no atual estatuto, 
não cabe o voto de desempate pela 
patrocinadora e, necessariamente, ao 
menos um conselheiro eleito deverá 
ser favorável à proposta.

Segundo divulgado pela gran-
de imprensa, o Conselho de Ad-
ministração (CA) da Caixa deve 
votar nova proposta de alteração 
do Estatuto, que permite que di-
retorias da área de controle (Ju-
rídica, Auditoria e Corregedoria) 
sejam ocupadas por não concur-
sados do banco. 

A alteração que, segundo a im-
prensa, seria apreciada dia 13, ge-
rou manifestações de repúdio de 
entidades como Fenae, APCEFs, 
Advocef e sindicatos de bancários 
e foi adiada. 

Há quase 30 anos, esses cargos 
são preenchidos exclusivamente 

Conselho de Administração deve votar, em breve, alteração no 
estatuto da Caixa que prevê seleção externa na diretoria

por empregados concursados do 
banco.

A proposta que acaba com a 
exclusividade dos empregados 
assumirem diretorias da Caixa já 
havia sido feita durante o debate 
do novo Estatuto, em 2017, mas 
foi retirada do texto devido à re-
sistência de entidades e bancários. 
Em maio, a imprensa ventilou o 
retorno da proposta, o que foi alvo 
de ações populares que conselhei-
ros respondem até hoje. 

"Essas medidas atendem exi-
gências do 'mercado' e preparam o 
banco para a privatização, além de 
abrir espaço para indicações que 

não atendam ao interesse públi-
co", explicou o diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. Melhorias na governan-
ça são bem-vindas. Porém, não 
podem ser feitas à custa do en-
fraquecimento da empresa e da 
desvalorização dos empregados.

Presidente e vice-presiden-
tes - Atualmente, o presidente do 
banco é indicado pelo governo 
e os vice-presidentes, de acordo 
com a alteração feita no estatuto 
ano passado, são nomeados pelo 
próprio Conselho de Administra-
ção após seleção externa. 

Em agosto, o Conselho de 
Administração anunciou que os 
próximos vice-presidentes serão 
escolhidos em processo seletivo 
conduzido por consultoria privada.

 “Será mesmo que em meio a 
mais de 85 mil trabalhadores não 
há ninguém capaz de dirigir a Cai-
xa?”, questionou o diretor da AP-
CEF/SP Leonardo Quadros. “Será 
que alguém acredita que uma pes-
soa oriunda do ‘mercado’ vai, a 
partir de sua indicação e posterior 
nomeação na Caixa, passar a se 
orientar pelo interesse público e 
não mais pelo dito interesse ‘de 
mercado’?”, completou.

Campanha da Fenae pede suspensão da revisão do estatuto da Funcef, por avaliar que propostas são 
prejudiciais aos participantes



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

Prestigie os Jogos dos Aposentados 2018

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Aposentados

No sábado, 29 de setembro, 
serão reabertos as piscinas e o 
restaurante do clube da capital.

Fique atento aos horários de 
funcionamento das piscinas: sá-
bados, domingos e feriados, das 
8 às 18 horas; de terça a sexta-
-feira, das 9 às 18 horas.

Não esqueça que, para utilizar 
as piscinas, é preciso apresentar 
exame médico.

Piscinas e restaurante 
do clube da capital 
reabrem dia 29 

Inscrições abertas para a Copa 
Rochinha de Futebol de Campo

Todos os anos, a APCEF/SP 
promove uma Copa de Futebol 
de Campo em homenagem a um 
empregado que incentiva a prá-
tica do esporte. Este ano, a 
competição recebe o nome 
de um entusiasta do futebol: 
José Rocha Filho, conhecido 
como Rochinha.

Os jogos começam dia 
23 de setembro, domingo, 
todos no clube da capital.

As inscrições devem ser 

Esportes

Nova fase de campanha sorteia 
prêmios incríveis. Participe!
Novos associados e quem indica colegas para se associar concorrem aos prêmios 

No último fim de semana de 
setembro, dias 29 e 30, acontece a 
8ª edição dos Jogos dos Aposenta-
dos, organizados pela APCEF/SP 
em parceria com a Apea/SP, no 
clube da capital.

Participam aposentados da 
Caixa e seus cônjuges, pensio-
nistas e aposentados pelo INSS 
vinculados à Caixa.

Assista aos Jogos, participe 
desta grande festa do esporte. O 
clube da APCEF/SP fica na Ave-
nida Yervant Kissajikian, 1.256, 
em Interlagos, capital. 

Informações, ligue (11) 5613-
5601 ou esportes@apcefsp.org.br.

feitas por meio de formulário dis-
ponível no site. Informações, li-
gue (11) 5613-5601 ou esportes@
apcefsp.org.br.

A Colônia de Ubatuba passa-
rá por dedetização entre 26 e 28 
de novembro, segunda e quarta-
-feira. O espaço ficará fechado 
nesses dias.

Colônia de Ubatuba 
passa por dedetização 
em novembro

A campanha “111 motivos 
para ser APCEF/SP”, iniciada no 
mês de aniversário da entidade, 
em abril, entra agora em nova 
fase. Até 31 de dezembro, novos 
associados e quem indica amigos 
para se associarem participam da 
promoção.

Serão sorteados cinco prê-
mios: uma Smart TV LED 50” 
Samsung 4k, um Notebook Dell 
Inspiron 7ª Geração, um Conso-
le Playstation 4, um Smartphone  
Samsung Galaxy S8 64 GB e uma 
caixa de som JBL Boombox.

Acesse www.apcefsp.org.
br/111anos e saiba mais. Confira, 
também, os ganhadores da ação 
de agosto, "Minha história como 
bancário".

Associados têm mais 
dois locais para treino: 
em Taubaté e na capital

Confira mais duas opções para 
prática esportiva dos associados: 
quadra de futebol society em Tau-
baté, às terças-feiras, das 20 às 
21h30, Rua Voluntário Benedito 
Sérgio, 594, Estiva; e na capital, 
quadra para futsal masculino, no 
Colégio Santa Amália, às quintas-
-feiras, das 20h30 às 22h30, Av. 
Jabaquara, 1.673, Saúde. 

Informações, (11) 5613-5601 
ou esportes@apcefsp.org.

O campo de futebol do clube 
da capital foi reaberto em 12 de 
setembro e está disponível para 
os associados, mediante reserva.

Já o campo de society só será 
reaberto no dia 20 de outubro. 
Até lá, os jogos de society po-
derão ocorrer no campo oficial.

Campo do clube está 
disponível para uso 
dos associados

Sábado, dia 29
Atividade Horário Local
Futebol society masculino (fase classificatória e final) 9 horas Campo
Canastra / buraco 9 horas Centro de Eventos
Xadrez 9 horas Centro de Eventos
Tênis de quadra simples masculino (fase classificatória) 9 horas Quadras 1 e 2
Tênis de quadra simples feminino (fase classificatória) 9 horas Quadras 1 e 2
Vôlei misto quadra (fase classificatória e final) 9 horas Ginásio
Sinuca 9h30 American Bar
Tênis de quadra dupla masculino e feminino (classificatória e final) 11h30 Quadras 1 e 2
Truco 14 horas Lanchonete
Natação (aquecimento às 14 horas) 14h30 Raia livre
Tênis de quadra dupla misto (fase classificatória) 15 horas Quadras 1 e 2

Domingo, dia 30
Corrida rústica 3 km / 5 km (credenciamento e aquecimento 7h30) 8 horas Clube
Caminhada livre 8 horas Clube
Tênis de mesa (masculino, feminino e dupla mista) 9 horas Academia
Futsal (fase classificatória e final) 9 horas Ginásio
Vôlei misto areia (fase classificatória e final) 9 horas Quadra de areia
Dominó 9h30 Centro de Eventos
Tênis de quadra simples masculino e feminino (fase final) 9h30 Quadras 1 e 2
Damas 10 horas Centro de Eventos
Confraternização 12 horas Restaurante

Jogo durante a Copa José Félix, em 2017
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EXPEDIENTE

APCEF/SP cobra mais empregados 
para agência Vila Joaniza

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem descontos

Convênios

• Saga Brasil Soluções para 
Saúde e Conforto - camas arti-
culadas, ergonômicas, retráteis e 
reclináveis - Av. Adolfo Pinhei-
ro, 1.820, Santo Antonio, capi-
tal, (11) 5092-5055 - www.ca-
maarticulada.com.br. Descontos: 
entre 5% e 15% na loja física.

• SOS Peludos - clínica veteri-
nária - Av. Imirim, 412, Imirim, 
capital - www.sospeludos.com.
br. Descontos: 10% em tosa e 
pet shop e 15% em banho.

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

Unidade perdeu quatro empregados este ano e exige reposição do quadro

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.

A APCEF/SP e o Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, Osasco e 
Região realizaram na terça-feira, 
11 de setembro, reunião na agên-
cia Vila Joaniza, zona sul da capi-
tal. A unidade fazia parte da lista 
da Caixa de agências a serem 
fechadas e, por conta da mobili-
zação do movimento social local 
em conjunto com a APCEF/SP e o 
SEEB/SP, em dezembro de 2017, 
permanece em funcionamento.

No entanto, a agência perdeu 
quatro empregados desde então: 
dois estão em LIP, um se aposen-
tou e outro está em licença mé-
dica. Não houve reposição. “Essa 
é uma região populosa, com uma 
alta quantidade de atendimentos 
diários à população”, ressaltou o 
diretor da APCEF/SP Leonardo 
Quadros.

O problema enfrentado pela 
agência não é pontual. A política 
do governo aplicada pela direção 
do banco não prevê contratações.

A APCEF/SP contatou a Su-
perintendência Regional para 
agendar reunião a fim de debater 
a falta de empregados, que é mui-

Fenae

Destine parte do seu IR devido 
para produções culturais

Graças à solidariedade dos 
associados da APCEF/SP, foi en-
tregue no sábado, 8 de setembro, 
doação de leite para a Associação 
Amigo Solidário de Avaré.

A entidade atende adolescen-
tes e jovens em situação de vulne-
rabilidade em Avaré, cidade onde 
a APCEF/SP possui uma de suas 
Colônias.

A doação foi feita por associa-
dos que participaram do APCEF 
nos Passos da Cultura, em 31 de 
agosto. Na foto, à esquerda, os 
dirigentes da APCEF/SP Aníbal 
Martins Diniz Júnior e Ivanilde 
Moreira de Miranda durante a 
entrega à Associação em Avaré.

Rafting família

Associados arrecadam 
leite para doação à 
ONG em Avaré

APCEF Cidadã

Local: Rios de Aventura, em 
Socorro - Caminho Turístico do 
Rio do Peixe, Estrada Socorro 
Munhoz, km 4,5.
Horário: 10h30 e 14h30 (sujeito 
a alteração sem prévio aviso), 1 
hora de passeio pelo rio.
Atrações: viva a emoção do raf-
ting, em pleno Rio dos Peixes, 
cercado de majestosa natureza. 
Preparado para uma aventura de 
toda a família. 
Desconto: compre pelo www.
bilheteria.com/apcefsp e ganhe 
descontos. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.

to sentida em regiões vulneráveis 
como a Vila Joaniza e o Jardim 
Camargo Novo.

Reuniões - Dirigentes da AP-
CEF/SP e do Sindicato estão rea-
lizando reuniões em unidades da 
capital para debater a conjuntura 

econômica do nosso país e, tam-
bém, tirar dúvidas sobre o Acordo 
Coletivo recentemente assinado. 
Na quinta-feira, dia 6, o debate 
aconteceu na agência Jardim Ca-
margo Novo, outro símbolo da re-
sistência contra o fechamento de 
unidades do banco público.

As adesões ao Eu Faço Cul-
tura começaram e os empregados 
da Caixa já podem destinar parte 
do seu Imposto de Renda para o 
Programa. Para isso, basta entrar 
no site do Eu Faço Cultura e fazer 
a adesão. Não se esqueça de ter 
em mãos as informações da sua 
última declaração de IRPF.

Aderir ao Programa não tem 
nenhum custo. A Fenae antecipará 
o valor que você se comprometeu 
a destinar, por meio de um depó-
sito em seu nome na conta do Eu 
Faço Cultura. Quando sua decla-
ração for processada e seu lote 

de restituição estiver disponível a 
Fenae debitará exatamente o valor 
destinado na sua conta. Simples 
assim!  

Além de ajudar a democratizar 
a cultura, o empregado pode res-
gatar livros, ingressos e várias ou-
tras coisas. Mais de 1.100 proje-
tos culturais e 800 mil pessoas já 
foram beneficiadas. Com 11 anos 
de Programa, muito foi alcançado, 
mas há ainda muito a se alcançar.

Com um clique, você faz par-
te do espetáculo. Conheça o pro-
jeto, acesse www.eufacocultura.
com.br.

O diretor da APCEF/SP Leonardo Quadros em ato na agência Vila Joaniza, zona sul da capital



Para anunciar, envie e-mail para

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

Anúncios
Apartamentos
• Vd. quitinete, 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., Vila Mariana, capital, Cond. dos Bancários, 
Conj. Santa Cruz, próx. metrô Imigrantes, 85 m2, 3 
dorms., 2 wc. R$ 417 mil. Aceita proposta. Henrique, 
(11) 99592-8577. 

Terrenos 
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa Cristina 
XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube náutico, restaurantes, 
piscinas, quadras poliespotivas, segurança e portarias. 
Doc. em ordem. R$ 21 mil. Estuda proposta. Margarida, 
(11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Permuta 
• Heberson Sette de Almeida, técnico bancário novo, 

Agenda

sem função, agência Valinhos, deseja permuta para 
Louveira ou triangulação. Sólidos conhecimentos nas 
rotinas do FGTS, incluindo parte que envolve empre-
gados, além de conhecimentos intermediários das 
rotinas de atendimento PF. Contato: (19) 9 9356-2896
• Claudia 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.

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, sa-
lão de jogos, fitness. Acomoda 8 pessoas. Paulo ou 
Maria, (11) 96713-5421. 

Casa em Bertioga, Praia do Indaiá 
Aluga, para temporada ou fins de semana, litoral nor-
te, c/ 2 dorms., 2 banh., churrasq., ar cond., ventila-
dor de teto. Acomoda até 7 pessoas. Baixa tempora-
da: R$ 280; alta temporada (dez., jan. e fev.): R$ 350.  
Feriados a combinar. Anita, (11) 99451-2898.

Apartamento na República 
Vd., Rua do Arouche, 49, República, 60 m2, 1 dorm 
+ opcional. R$ 350 mil. Mauri, (11) 99233-2746.

Apartamento no centro 
Vd., na capital, Rua Riachuelo, em frente à FAC-
-USP, 75 m2, 2 dorms., ampla copa/coz. Mauri, (11) 
99233-2746.
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2011: Jogos dos Aposentados

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

Jogos dos Aposentados, no clube
Dias 29 e 30

Excursão para Campos do Jordão
Dias 21, 22 e 23

Reabertura da piscina do clube
Dia 29

Início dos jogos da Copa Rochinha de 
Futebol de Campo

Dia 23

Sorteio de prêmios da campanha de 
associação da Fenae/APCEFs

Dia 19

Ganhadores da ação de Dia dos Pais

Seletiva Regional do Talentos Fenae 2018, em 15 de setembro, na capital

Redes Sociais

José Lúcio Xavier Júnior 
(ag. Praça da Moça)

Ao centro, Priscila Nogueira 
Batista Honorato (ag. Vista Verde)

À esquerda, Hélio Barbosa 
dos Santos (ag. Registro), 

primeiro lugar em 
composição e interpretação  

Cantora e atriz Mamá 
Trindade, convidada da 

Seletiva de São Paulo

Cleber Bomfim 
dos Santos   
(ag. Porto Geral)

Mariana Trajano             
(CN Desenvolvimento)


