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O jornal do empregado da Caixa

A primeira reunião da 
mesa permanente de ne-
gociação deste ano entre 
a Comissão Executiva dos 

Empregados (CEE) e a Cai-
xa aconteceu na sexta-feira, 
dia 1º.

A Caixa não trouxe solu-

ção à maioria das questões 
que haviam sido encami-
nhadas previamente e argu-
mentou que há ainda muitas 

mudanças a serem efetivadas 
nas vice-presidências e dire-
torias, algumas previstas para 
depois de 22 de fevereiro.

N E G O C I AÇ Õ E S  P E R M A N E N T E S :
Caixa causa preocupações pelas respostas apresentadas



Participe da viagem para o 
Mira Serra

Um lugar maravilhoso com 
piscinas para adultos e crianças, 
quadras esportivas, salão de jo-
gos, cinema, academia, quartos 
arejados, área externa para des-
canso, vista para a Serra da Man-
tiqueira, três bares temáticos e 
amplo espaço para as refeições, 
com cardápio delicioso, opções 
de comida mineira e muito mais.

Ficou com vontade de conhe-
cer o Mira Serra Parque Hotel?

Então participe da excursão 
que a APCEF/SP está organizan-
do para Passa Quatro, no sul de 
Minas Gerais - cidade onde está 
localizado este paraíso, de 25 a 
29 de março 

Entre em contato com o De-
partamento de Eventos da AP-
CEF/SP pelo telefone (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.
br e faça sua inscrição.

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8306

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

Evento

Excursão

faleconosco@apcefsp.org.br

Carnaval 2019

O APCEF Folia 
2019 vai agitar os 
clubes em Bauru e 
em São Paulo.

Na capital terá 
bloquinho infantil no 
domingo, dia 3, com 
muitas brincadeiras 
a partir das 15 ho-
ras e no dia seguinte, 
segunda-feira, terá a 
matinê infantil, com 
muita música, confete 

Clubes da APCEF/SP em Bauru e em São Paulo 
promovem o APCEF Folia 2019

e serpentina, das 14 às 18 horas.
O baile de carnaval para os 

adultos será na segunda-feira, dia 
4, das 21 às 2 horas, com o show 
das sambistas do grupo Samba de 
Rainha.

Já no clube de Bauru, a brin-
cadeira será no domingo, dia 3, 
das 14 às 18 horas, com as músi-
cas carnavalescas, brincadeiras e 
pinturas faciais. 

Participe. Acesse o site e saiba 
mais (www.apcefsp.org.br)

Inscreva-se até dia 6 de mar-
ço no APCEF de Portas Abertas 
especial Dia Internacional da 
Mulher. O encontro será na sede 
administrativa da Associação, 
na República, das 13h30 às 16 
horas. Oficina criativa de voz, 
workshop de automassagem, 
chá da tarde e aniversariantes 
do mês. 

Saiba mais: (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br.

APCEF de Portas 
Abertas homenageia 
as Mulheres. Convide 
suas dependentes Quer ir para a Colônia em 

Suarão com uma turma ou ape-
nas com um acompanhante?

A novidade é que a partir de 
abril você pode escolher o me-
lhor jeito de fazer sua viagem 
com valores muito convidati-
vos. Afinal, a forma de preci-
ficação nas diárias da Colônia 
de Suarão mudou.

Os associados que quiserem 
ir para este espaço poderão 
pagar as diárias individuais ou 

EsporteCampanha 

Colônia da APCEF em Suarão oferece 
valores das diárias por pessoa

Corrida GRAACC: 
inscreva-se no 1º lote

O Circuito da Corrida Fenae 
terá largada na Corrida e Cami-
nhada Graacc (Grupo de Apoio 
ao Adolescente e Criança com 
Câncer) e será em 12 de maio. 
Você vai praticar o seu esporte 
preferido e, ainda, fazer uma boa 
ação. 

Inscreva-se até dia 28 de fe-
vereiro, no 1º lote e pague mais 
barato: apenas R$ 40 para asso-
ciados e R$ 80 para convidados, 
com o kit Fenae e Kit Graacc.

Informações pelo telefone e 
WhatsApp (11) 96334-1276 ou 
e-mail esportes@apcefsp.org.br.

Matinê das crianças no APCEF Folia 2018 no clube, na capital

Confira o resultado da Campanha 
"111 motivos para ser APCEF/SP"

Na tarde de quarta-feira, dia 30, 
a APCEF/SP realizou o sorteio dos 
prêmios da última etapa da Campa-
nha "111 motivos para ser APCEF/
SP", para os participantes de setem-
bro a dezembro de 2018.

O sorteio foi realizado no Espa-
ço Conviver pelo diretor-presidente 
da entidade, Kardec de Jesus Be-
zerra, com transmissão ao vivo nas 
redes sociais da APCEF/SP.

Entre os vencedores estão asso-
ciados e novos associados. 

Confira:  Edson Nascimento 
(Ag. Taboão da Serra):  1 Smart 
TV LED 50” Samsung 4k; Gerson 
Galvão dos Santos (Ag. Campo 
Limpo Paulista): 1 Notebook Dell 
Inspiron 7ª Geração; Carlos Alberto 
Chimello  (Ag. Bebedouro): 1 Con-
sole Playstation 4; Ricardo Marushi 
Desideri (Ag. Largo do Capão): 1 
Smartphone Samsung Galaxy S8 
64GB; Jairo Vaz Neto (Ag. São José 
dos Campos): 1 Caixa de som JBL 
BOMBOX.

Diretor-presidente da APCEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra fez o sorteio com transmissão ao vivo

pela quantidade de 
pessoas hospedadas 
no mesmo aparta-
mento. O valor por 
apartamento conti-
nua valendo, caso 
a reserva seja para 
seis pessoas.

Consulte o site 
e saiba mais (www.
apcefsp.org.br). As 
reservas para abril 
já começaram.
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresa que 
oferece desconto

Convênios

• FECAP- Acesse http://www.
fecap.br, confira os cursos e es-
colha o seu.

Para obter o desconto ofere-
cido pela Fecap é preciso enca-
minhar e-mail para convenios@
apcefsp.org.br com os seguintes 
dados: nome completo do titular, 
matricula, lotação (ativo) ou en-
dereço (aposentado), nome com-
pleto do dependente, RG. CPF, 
RA, curso, semestre, nome da 
Universidade.

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

Fique por dentro

Receba notícias e o 
jornal pelo WhatsApp

Quer receber o jornal e in-
formações da APCEF/SP pelo 
WhatsApp? Basta adicionar (11) 
99900-3146 nos contatos do seu 
celular e enviar mensagem com 
seu nome para o mesmo número.

Excursão para 
Cachoeira Grande

Na segunda-feira, 4 de mar-
ço, véspera do feriado de Car-
naval, a Bilheteria.com promo-
verá excursão para Cachoeira 
Grande. Uma reserva ambiental 
localizada em propriedade parti-
cular de uso turístico na cidade 
de Lagoinha, no Vale do Paraíba. 
O passeio inclui transporte ida e 
volta, seguro viagem, kit lanche, 
almoço e ingresso de entrada na 
cachoeira. Acesse: www.bilhete-
ria.com/apcefsp) e saiba mais.

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

Fenae

Rede do Conhecimento: cursos 
beneficiam dependentes

Mais uma oportunidade de ga-
nhar descontos como associado da 
APCEF/SP é na rede de farmácias 
da Droga Raia e Drogasil, com lo-
jas localizadas em todo o Estado 
de São Paulo.

Para aproveitar é simples: as-
sociados e dependentes ganham 
desconto de 10% em medicamen-
tos tarjados. Solicite a carteirinha 
da rede no e-mail convenios@
apcefsp.org.br, colocando nome, 
matrícula e lotação (ativo) ou en-
dereço (aposentado). 

Associado da APCEF 
tem desconto na Droga 
Raia e Drogasil

Agência Limeira recebe 
equipamentos e aguarda instalações
Problemas com aparelhos de ar-condicionado são crônicos em agências da Caixa

Há muito tempo os emprega-
dos da agência Limeira, vinculada 
à Superintendência Regional Pira-
cicaba, sofrem com problemas de 
infraestrutura e péssimas condi-
ções de climatização na unidade.

Com frequência, clientes e 
empregados passam mal dentro 
da unidade, resultado do intenso 
calor. 

A APCEF/SP, com o Sindicato 
dos Bancários de Limeira, organi-
zou mobilizações com os empre-
gados com o objetivo de alertar 
os representantes da Caixa da gra-
vidade do problema e cobrou do 
banco uma solução.

Relatou-se à Gilog/Bu a insa-
lubridade do ambiente, especial-
mente nos dias mais quentes.

No entanto, desde setembro, 
técnicos vão e voltam na unidade 
para resolver os problemas de for-
ma paliativa. No mês de janeiro, 
a agência Limeira recebeu alguns 
equipamentos de climatização no 
modelo split e também foram re-
alizados alguns reparos nos equi-
pamentos já instalados.

De acordo com relatos, as 
máquinas que passaram por ma-
nutenção não funcionam plena-
mente e as novas máquinas não 
serão instaladas em toda a agên-
cia, somente no autoatendimento 
e áreas internas como corredor de 
abastecimento, servidor e sala de 
segurança.

“A forma como a Caixa acom-
panha as empresas que prestam 

Convênios

Desde dezembro do ano passa-
do os dependentes dos associados 
da APCEf/SP já podem usufruir 
da Rede do Conhecimento.

A plataforma de educação  da 
Fenae oferece cursos à distância 
voltados para a qualificação pro-
fissional e para o desenvolvimento 
de hobbies e habilidades pessoais. 

Para liberar o acesso é 
muito simples: basta entrar na 

plataforma de associação online 
(https://associacao.fenae.org.br/), 
ir em atualize seu cadastro e pre-
encher os dados pessoais do(s) 
dependente(s). 

Em seguida, o cadastrado re-
ceberá um e-mail para criar uma 
senha. 

Depois é só entrar na Rede do 
Conhecimento e fazer login para 
começar os cursos que desejar.

Na plataforma www.fenae.org.
br/associacao o empregado Caixa 
também pode se associar à AP-
CEF/SP e a partir daí usufruir da 
Rede do Conhecimento. 

Cada curso que a pessoa faz 
vale pontos do Mundo Caixa 
e moedas que dão desconto de 
até 70% em produtos do Nosso 
Valor.

serviços de manutenção de equi-
pamentos nas unidades não é sa-
tisfatória, influencia nas péssimas 
condições de trabalho de seus 
empregados, que ficam ainda mais 
evidentes com estes episódios. É 
preciso que a administração da 
Caixa acompanhe de perto o tra-
balho das empresas contratadas”, 
enfatiza o diretor da APCEF/SP 
Edvaldo Rodrigues.

Denúncia - Caso haja neces-
sidade de ajuda para resoluções 
de problemas na sua unidades 
entre em contato com a APCEF/
SP, envie e-mail para sindical@
apcefsp.org.br ou ligue para (11) 
3017-8315.



Imagens

Anúncios

Apartamentos
• Vd., Paraíso, capital, 4 quadras da Av. Paulista, 7 
quadras do Parque do Ibirapuera, 45 m2., reformado, 1 
dorm., wc, salão de festas, gerador, 1 vaga. Sueli, (11) 
99989-4513
• Vd. ou alugo, zona leste, fácil acesso Shopping Arican-
duva, Parque do Carmo, Rio das Pedras, Rodoanel via Jacú 
Pessego, ônibus ao lado da portaria c/ opções para Tatuapé 
e metrô Carrão (20 minutos percurso), mobiliado, portaria 
24 horas, piscina, quadra poliesportiva, salão de festas, 2 
churrasq. R$ 240 mil. Aluguel, R$ 900. Fabiano, Fabiano 
Wernner (11) 98445-6692. Solicite fotos pelo Whatsweb. 
• Vd. ou alugo, zona leste, acesso ao Shop. Aricanduva, 
Parque do Carmo, Rodoanel via Jacu Pêssego, ônibus p/ 
Tatuapé e metrô, Carrão, 20 min., mobiliado, portaria 
24 horas, piscina, quadra poliesportiva, salão de festas, 
churrasq. R$ 240 mil / Aluguel, R$ 900. Fabiano, (11) 
98445-6692. 
• Vd., Tucuruvi, capital, fácil acesso linha Azul do metrô, 
2 dorms (1 suíte), sala 2 ambs., wc, cozinha, à.s., móveis 
planejados, cond. baixo, isento de IPTU. Doc ok para fi-
nanciamento ou carta de crédito.  R$ 360 mil. Luciana, 
(11) 98882-5887

Casas
• Vd., Praia Grande, Vila Tupi, 500 metros do mar, 130 
mts, à.c. 65 m2., 2 dorms., 2 wc., coz., churrasq., 2 vagas. 
R$ 250 mil. Aceita financiamento pela Caixa. Marcia, (11)  
98107-6264.

Agenda

Sobrado
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. 
(1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., coz., quintal com 
churrasq., jardim de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita 
financiamento. R$ 580 mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-
1421. Solicite fotos pelo Whastsapp

Permutas
• Erika Cristina Vieira da Silva, TBN, agência Vila Virginia, 
em Itaquaquecetuba, deseja permuta para agência das 
regiões Aricanduva, São Mateus ou Itaquera. Contato: 
(11) 99413-5136
• Albiena Miranda, TBN na agência Itaim Paulista, SR 
Penha, deseja permuta ou triangulação para agências na 
cidade de Suzano ou arredores, ou área meio. Contato: 
(11) 98333-2053
• Aldaiza Baciega, TBN, agência Carapicuíba, deseja per-
muta ou triangulação para agência de Quitauna ou SR 
Osasco. Contato: (11) 99762-0089
• Dalton Sergio Moreno, TBN agência Mooca Plaza Sho-
pping, com foco no social e PF, deseja permuta para 
região da Av. Paulista, em qualquer área. Contato: (11) 
97989-1027.

Automóveis
• Chevrolet Ônix LT 1.4, 2013/2013, preto, ar condi-
cionado, travas elétricas, vidros elétricos nas portas 
dianteiras, chave canivete com controle do alarme e 

Informes publicitários

Fevereiro

Curso de Cerveja Artesanal, no clube
Dia 23

Comemoração do Dia do Aposentado 
no Espaço Hakka, capital

Dia 10

da abertura das portas e porta-malas, direção hidráu-
lica, sistema My Link. Licenciado 2019. Cristiane, (11) 
98435-5583
• Mitsubishi Pajero TR4, 2012, preta, automática, 4x4, 
flex, banco de couro, IPVA pago. R$ 42.500. Margarida, 
(11) 97720-9569. 
• Moto Kawasaki Vulcan, 2018, branca, IPVA pago. R$ 30 
mil. Margarida, (11) 97720-9569
• Polo Sedan 2002/2003, 47.800 km., completo com 
ar condicionado, roda de liga leve, excelente es-
tado de conservação, IPVA 2019 pago. Menon, (11) 
98387-4257

Apartamento – Praia da Riviera 
Alugo, para temporada e finais de semana, Jardim São 
Lourenço, com acesso às Praias da Riviera e Itaguaré, 
varanda gourmet com churrasq., 2 dorms. c/ ar cond., 
2 wc.,  hidro, 3 piscinas, sauna, ofurô, brinquedoteca, 
salão de jogos, fitness, lan house,. Acomoda 8 pessoas. 
Paulo ou Maria, (11) 96713-5421. Acesse http://suare-
servakakaepaulo.blogspot.com.br

Apartamento – Morro do Maluf – Guarujá
Alugo, para temporada ou finais de semana, no Guaru-
já, Morro do Maluf. Acomodações para 8 pessoas, com 
3 dorm, 2 vagas. Emilia, (13) 99706-8620

APCEF nos Passos da Cultura - 
Parque Ecológico Imigrantes

Dia 27

Março

Viagem para Passa Quatro, com show 
do Roberto Leal

Dias 25, 26, 27, 28 e 29

Para anunciar, envie e-mail para

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

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

Curso de Cerveja

Serviços de marido de aluguel
Trabalho de hidráulica e elétrica. Também reparos 
diversos.Entrar em contato com Raul  (11)94759-6314.

Festa da Uva

Eventos da APCEF/SP: Curso de Cerveja e Festa da Uva


