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O jornal do empregado da Caixa

Na segunda-feira, dia 17 - em 
mais um golpe contra o caráter 
público da Caixa -, o Conselho de 
Administração do banco aprovou 
alteração no Estatuto que permite 
que diretorias da área de controle 
(Jurídica, Auditoria e Corregedo-
ria) sejam ocupadas por não con-
cursados da instituição.

“Esta alteração pode levar 
ao aparelhamento da Caixa. Há 
quase 30 anos, esses cargos são 
preenchidos exclusivamente por 
empregados concursados do ban-

co. Agora irão colocar gente do 
mercado que não tem comprome-
timento com a empresa e com a 
Caixa enquanto agente de política 
de estado”, apontou o diretor-pre-
sidente da APCEF/SP, Kardec de 
Jesus Bezerra. "É mais um passo 
para atender exigências do merca-
do, descaracterizando a empresa", 
completou.

A medida, para vigorar, pre-
cisa ser aprovada em Assembleia 
Geral do banco, ainda sem data 
marcada. 

Segundo relatos, a presidenta 
do Conselho, Ana Paula Vesco-
vi, chegou a tencionar os demais 
membros a aceitarem as mudanças.

Presidente e vice-presidentes 
- Atualmente, o presidente da Cai-
xa Econômica Federal é indicado 
pelo governo e os vice-presiden-
tes, de acordo com a alteração 
feita no Estatuto ano passado, são 
nomeados pelo próprio Conselho 
de Administração, após seleção 
externa. 

Em agosto, o Conselho de 
Administração da Caixa anunciou 
que os próximos vice-presidentes 
do banco público já serão escolhi-
dos em processo seletivo conduzi-
do por consultoria privada.

O diretor da APCEF/SP Leo-
nardo Quadros alertou: “Será que 
alguém acredita que uma pessoa 
vinda do mercado vai, a partir 
de sua nomeação para dirigir a 
Caixa, passar a se orientar pelo 
interesse público e não mais pelo 
interesse do mercado?”.



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

Escolhido o representante de São Paulo para a 
etapa nacional de música do Talentos Fenae

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Talentos

Vai ter muita coisa boa no 
clube no último fim de semana 
de setembro. No sábado, dia 29, 
serão reabertos as piscinas e o 
restaurante.

Também no sábado, e no do-
mingo, acontecem os Jogos dos 
Aposentados.

Dia 29 tem muitas 
atividades no clube. 
Não perca!

3º Encontro da Diversidade da 
APCEF/SP acontece em novembro

Promover debates e incentivar 
a reflexão sobre temas diversos 
de modo a contribuir para a ci-
dadania e o desenvolvimento da 
sociedade são os obje-
tivos dos Encontros da 
Diversidade organiza-
dos pela APCEF/SP.

Em sua terceira 
edição, dia 10 de no-
vembro, no Centro de 
Eventos São Luiz (Rua 
Haddock Lobo, 400, 
Consolação, capital), 
o Encontro terá como 

Eventos

APCEF nos Passos da Cultura visita 
exposição Diálogo com o Tempo
Passeio está agendado para 9 de outubro, terça-feira. Faça já sua reserva!

Hélio Barbosa dos Santos (ag. 
Registro) foi o primeiro colocado 
em Composição e em Interpreta-
ção na Seletiva Estadual do Ta-
lentos Fenae e irá representar o 
estado de São Paulo na fase na-
cional, em Natal (RN), de 4 a 8 
de dezembro.

A Seletiva Estadual foi rea-
lizada no Espaço Cultural Lélia 
Abramo, na capital, no dia 15 de 
setembro.

Acesse o banco de imagens do 
site ou nossa página do Facebook 
para ver outras fotos.

tema As Diferentes Formas de 
Violência contra a Mulher.

Inscrições pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br.

A Colônia de Suarão passará 
por dedetização dias 15 e 16 de 
outubro, segunda e terça-feira. O 
espaço ficará fechado nesses dias.

Colônia de Suarão 
passa por dedetização 
em outubro

A exposição Diálogo com o 
Tempo, em cartaz na Unibes Cul-
tural, será o destino do próximo 
APCEF nos Passos da Cultura, 
em 9 de outubro, terça-feira.

Pela primeira vez na América 
Latina, a exibição tem como pro-
posta apresentar aos visitantes a 
experiência de mundo das pessoas 
idosas de forma criativa e educa-
tiva. A amostra é composta por 
instalações interativas, que geram 
um novo olhar - positivo - sobre 
a passagem do tempo.

Inscrições pelo (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br até 5 
de outubro. Podem participar as-
sociados e dependentes, inclusive 
pais, mães, sogros e sogras.

Equipes da APCEF/SP 
participam de torneios

Para se preparar para compe-
tições nacionais e regionais, as 
equipes esportivas da APCEF/SP 
participam de diversos torneios ao 
longo do ano. 

Nos últimos dias, as equipes 
de futsal feminino e masculino 
participaram do 2º Festival de 
Futsal dos Bancários; as de vôlei 
feminino e masculino, do 4º Tor-
neio de Voleibol Máster Feminino 
e do 1º Torneio da Amizade de 
Voleibol Masculino.

Quer participar das nossas 
equipes? Entre em contato: (11) 
5613-5601 ou 96334-1276. 

Garanta seu passeio para as 
Colônias da APCEF/SP em ou-
tubro. É só ligar no espaço de sua 
preferência e fazer a reserva.

Confira os descontos de outu-
bro: Avaré, 30% nas diárias com 
pensão completa; Campos do 
Jordão, 20% nas diárias com pen-
são completa; e Suarão, 20% nas 
diárias por casa para seis pessoas.

Confira os descontos 
promocionais nas 
Colônias em outubro

Atividade durante o 2º Encontro da Diversidade, em 2017, no clube

Colônia de Avaré

Turminha animada durante a edição de agosto do Passos da Cultura, em passeio ao Mosteiro São Bento 

Hélio dos Santos foi o primeiro colocado em Composição e em Interpretação na Seletiva Estadual

Esportes
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EXPEDIENTE

Entidades debatem estratégias para 
defesa das autogestões de saúde
Encontro em Brasília contou com 24 entidades e o Ministério Público do Trabalho

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.

Dirigentes e assessores jurídi-
cos de 24 entidades representati-
vas dos trabalhadores de estatais 
federais se reuniram na quinta-fei-
ra (20), em Brasília, para deba-
ter estratégias judiciais que serão 
adotadas para proteger as autoges-
tões de saúde contra os impactos 
das resoluções CGPAR. 

A reunião contou com a pre-
sença dos sub-procurador-geral 
do Trabalho, André Spies. As 
entidades analisaram a minuta da 
denúncia que será protocolada nos 
próximos dias no Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT).

Bancários, petroleiros, eletrici-
tários, carteiros e diversas outras 
categorias estão unidas em defe-
sa dos programas de assistência à 
saúde que o governo federal tenta 
inviabilizar. Estão em discussão 
questões fundamentais como a de-
fesa dos direitos adquiridos, a de-
fesa da livre negociação coletiva, 
a violação imposta pela CGPAR à 
legislação brasileira e a relevância 
das autogestões para as políticas 
de saúde e segurança no trabalho. 

Fenae

Democracia é tema de novo 
curso na Rede do Conhecimento

Os associados Ricardo Blandy 
Fernandes (ag. Itupeva) e Patrícia 
de Carvalho Ando (CN Opera-
ções Imobiliárias) indicaram no-
vos associados para a APCEF/SP 
e foram sorteados na campanha 
"Nossa história continua na sua" 
em 19 de setembro. Cada um ga-
nhou uma cafeteira Nespresso.

Viagens para o Natal Luz, em 
Gramado (RS), serão os prêmios 
do próximo sorteio em 20 de 
outubro. Se você ainda não está 
participando da campanha de as-
sociação não perca tempo, acesse 
www.fenae.org.br/associacao.

Todos que se associam por 
meio da plataforma ou indicam 
colegas que efetivam a associação 
participam dos sorteios mensais.

Empregados de São 
Paulo são sorteados em 
campanha de associação

A partir do debate, foi possível 
alinhar entendimentos e definir 
um plano de ação conjunto.

No dia 6 de setembro, os re-
presentantes dos trabalhadores das 
estatais federais se reuniram com 
o procurador-geral em exercício 
do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), Luis Eduardo Guimarães 
Bojart, e com o coordenador da 
Coordenadoria Nacional de Ad-
ministração Pública (Conap), do 
MPT, Afonso Rocha, para dis-
cutir os impactos das resoluções 
CGPAR. A audiência contou com 
a presença da deputada federal 
Erika Kokay (PT/DF).

A mobilização em defesa dos 
programas de saúde das estatais 
também envolve o Congresso 
Nacional. Em 28 de agosto, en-
tidades participaram de audiência 
pública promovida pela Comissão 
de Trabalho, de Administração e 
Serviço Público (CTASP), na Câ-
mara dos Deputados, onde o Pro-
jeto de Decreto Legislativo (PDC) 
nº 956/2018 aguarda a nomeação 
de um relator.

Apoie o PDC 956 - Apoie o 
PDC 956/2018, de autoria da de-
putada federal Erika Kokay (PT/
DF), e participe de consulta no 
site da Câmara dos Deputados. O 
texto susta a resolução nº 23 da 
CGPAR, que trata do custeio das 
empresas estatais em relação aos 
benefícios de assistência à saúde 
aos empregados.

Em 25 de setembro, 95% das 
pessoas que haviam opinado na 
consulta manifestaram-se favorá-
veis à proposta da parlamentar de 
Brasília. 

O curso “Democracia e Siste-
ma Eleitoral” foi lançado dia 18, 
na Rede do Conhecimento, plata-
forma de educação da Fenae e das 
APCEFs. Entre os temas estão os 
conceitos básicos da ciência po-
lítica, os Três Poderes, partidos 
políticos, financiamento eleitoral, 
eleições e atores da sociedade ci-
vil. São 15 vídeos, em um total 
de 151 minutos.

As aulas têm como objetivo 
analisar a democracia brasilei-
ra desde sua evolução histórica, 
passando pela Primeira e Segun-
da República até chegar ao atual 

regime presidencialista. Os cami-
nhos e descaminhos da inclusão 
do povo e da extensão do voto 
fornecem a matéria prima para 
pensar a relação entre o eleitor 
e o sistema político, enquanto as 
mudanças no arranjo institucional 
do sistema político decisório, a 
relação entre os Poderes.

O curso é apresentado pelo 
professor Alexandre Sampaio 
Ferraz, que atua como técnico do 
Dieese na CUT e professor volun-
tário do Departamento de Ciência 
Política da UnB. Ele é formado 
em Economia pela PUC, com 

mestrado e doutorado em 
Ciência Política pela USP.

Todos os empregados da 
Caixa podem se matricular 
e iniciar os cursos, mas a 
conclusão é restrita aos as-
sociados.

Acesse www.fenae.org.
br/rededoconhecimento e 
bons estudos!

Convênios

A APCEF/SP firmou dois im-
portantes convênios com farmá-
cias, com lojas em todo o Esta-
do. Confira e aproveite mais essa 
vantagem em ser associado:

APCEF firma convênios 
para descontos em 
medicamentos

• Drogaria São Paulo - mais de 
600 filiais em todo o país. Acesse 
www.drogariasaopaulo.com.br.
Descontos: 30% para medica-
mentos genéricos tarjados, 15% 
para medicamentos de marca tar-
jados e 5% para OTC (vendidos 
sem receita médica).
Beneficiados: associados titulares.
Como proceder: no caixa, infor-
me que possui convênio de des-
contos da APCEF/SP e forneça o 
número de matrícula (seis núme-
ros mais o dígito).

• Farma Conde - unidades em 
mais de 70 municípios. Acesse 
www.farmaconde.com.br.
Descontos: 15% em medicamen-
tos éticos e 45% em genéricos e 
similares.
Beneficiados: associados titulares 
e dependentes.
Como proceder: no balcão de 
atendimento, ao pedir o medica-
mento, informe que possui con-
vênio de descontos da APCEF/SP 
e apresente a carteirinha.

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



Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
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Anúncios
Apartamentos
• Vd., Guarujá, Praia da Enseada, 86 m2, 3 dorms., sala 2 
ambs., sacadas, 2 banh., 1 vaga. Aceita financ., carta de 
crédito e carro como parte do pagto. R$ 260 mil. Airton, 
(11) 9 4766-7882 (Tim) / (11) 99992-0986 (Vivo). 
• Vd., região do Butantã, capital, próx. Shopping e Carrefour, 47 
m2, lazer. R$ 230 mil. Fabiana, (11) 2594-0427 / 98124-2055. 
• 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. 
• Aluga, Rua Aibi, capital, próx. metrô Vila Madalena, 3 
dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., dep. de emp., lazer, 1 vaga. 
Aurélio, (11) 4123-3939

Casas
• Vd., Bragança Paulista, plana, loteamento fechado, 4 km 
do Shopping, 305 m, á. c. 200 m, 2 dorms estilo americano 
(1 suíte), sala 2 ambs., área gourmet integ. à piscina, rede 
p/ aquec., porcelanato, 3 vagas. Márcia, (11) 99964-6353. 
• Vd., Jarinu, 55 min de SP, a. t.: 1.108 m2, á. c.: 243 
m2, 4 suítes, despensa, churrasq., gramada, 7 vagas. Doc. 
ok (Habite-se, planta, CRI). Alugada. R$ 400 mil. Aceita 
financ. Sérgio, (11) 3023-1495 / 99938-1423 (Vivo).                

Agenda

Veículos 
• Corolla Xei 1.8, 2004/2005, 127 mil km, preto, gasolina, 
c/ manual, chave reserva, 2º dono, doc. ok. R$ 23.500. 
Luiz, (11) 98219-8406 (Tim / WhatsApp). 
• Sandero Expression 1.6, modelo 2011, 56 mil km, prata, 
A/C, DH, travas, vidros, limpadores e desembaçadores tra-
seiros, placa final 4, chave reserva e manual. R$ 22.900. 
Antonio, (11) 8489-1245 / (11) 98489-1245. 
• Fox Prime 1.6, 2013, vermelho, 42 mil km, completo, única 
dona, c/ central multimídia. R$ 32 mil. Sheila, (11) 99676-1134.
• Mercedes Classe A 190, 2001, preta, câmbio manual, 
direção elétrica, ar cond., som, bancos de couro, pneus em 
bom estado. R$ 9 mil. Cláudio, (11) 95271-5992. 

Permuta 
• Claudia Simas e Silva, agência em Ilhéus/Bahia, deseja 
permuta para zona sul de São Paulo. Contato: (73) 98806-
6383 (WhatsApp) / (73) 99118-7168. 

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.

Casa em Bertioga, Praia do Indaiá 
Aluga, para temporada ou fins de semana, litoral norte, 
c/ 2 dorms., 2 banh., churrasq., ar cond., ventilador 
de teto. Acomoda até 7 pessoas. Baixa temporada: 
R$ 280; alta temporada (dez., jan. e fev.): R$ 350.  
Feriados a combinar. Anita, (11) 99451-2898.

Apartamento - Praia da Riviera 
Alugo, para temporada e fins de semana, Jd. São 
Lourenço, acesso às Praias da Riviera e Itaguaré, 
varanda gourmet com churrasqueira, 2 dorms., 2 wc., 
ar cond., hidro, piscinas, sauna, brinquedoteca, salão 
de jogos, fitness. Acomoda 8 pessoas. Paulo ou Maria, 
(11) 96713-5421.

Informes publicitários

Setembro

Imagens

#tbt

2011: passeio de trem para Jaguariúna

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

Jogos dos Aposentados, no clube
Dias 29 e 30

Reabertura da piscina e restaurante 
do clube

Dia 29

Ganhador da ação de Dia dos Pais

Excursão para Campos do Jordão, de 21 a 23 de setembro

Outubro

APCEF nos Passos da Cultura - 
Exposição “Diálogo com o tempo”

Dia 9

Festa de premiação do Concurso de 
Desenho Infantil 2018

Dia 27

Marcello Pereira Bueno 
(ag. Engenheiro Caetano)

Novembro

Encontro da Diversidade - As Diferentes 
Formas de Violência contra a Mulher

Dia 10


