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O jornal do empregado da Caixa

Representantes do atual 
governo confirmaram que 
a Reforma da Previdência 
será a primeira grande vota-
ção dessa gestão. A intenção 
é que a proposta seja apre-
ciada no primeiro semestre.

Na segunda-feira (11), 
os Ministros Paulo Guedes 
(Economia) e Onyx Loren-
zoni (Casa Civil) se reu-
niram para tentar fechar o 
texto final da proposta. 

 
Principais mudanças 

- Guedes vem defendendo 
uma equiparação da idade 
mínima de aposentadoria, 
seria 65 anos para homens 
e mulheres. 

Atualmente é possível se 
aposentar aos 65 anos para 
homens e 60 anos para mu-
lheres, com tempo mínimo 
de contribuição de 15 anos. 

Por tempo de contribuição, 
hoje são necessários 35 anos 
para homens e 30 para mu-
lheres, sem exigência de 
idade mínima. 

A proposta do governo é 
de que idade mínima pode-
rá subir a cada quatro anos, 
conforme aumente a expec-
tativa de vida da popula-
ção brasileira. Para receber 
100% da aposentadoria, o 
trabalhador terá de contri-
buir durante 40 anos e ter 
a idade que for estabelecida, 
segundo a versão preliminar 
da Reforma, que foi vazada 
pela imprensa. Já o tem-
po mínimo de contribuição 
passaria a ser de 20 anos 
(atualmente são 15). Quem 
se aposentar com o mínimo 
terá direito a 60% da apo-
sentadoria.

Outra mudança é na ca-

pitalização. A proposta é de 
que cada trabalhador contri-
buirá para a sua aposentado-
ria em uma conta individual. 
A gestão dessas contas seria 
feita por entidades públicas 
e privadas habilitadas pelo 
governo. O trabalhador po-
derá escolher a entidade 
que desejar para gerir seus 
recursos. O governo estuda 
também a possibilidade de o 
trabalhador usar parte de seu 
FGTS (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço) para 
complementar sua aposenta-
doria

Contra a reforma - 
Desde a proposta feita pelo 
governo Temer, a Reforma 
da Previdência vem sendo 
amplamente discutida pelas 
Centrais Sindicais e entida-
des representativas. O proje-

to que será apresentado por 
Bolsonaro é ainda mais radi-
cal que o de Temer, que foi 
rechaçado pelas entidades, 
por especialistas e pelos tra-
balhadores.

A proposta atual é seme-
lhante à que foi adotada por 
países como Chile, Colôm-
bia, México e Peru. No en-
tanto, em todos estes países 
o formato está sendo revisto 
justamente por ter gerado ou 
reforçado a crise pela qual o 
sistema de previdência des-
tes países passa. 

O que acabou ocorrendo 
é que o valor dos benefícios 
recebidos pelos aposentados 
era muito baixo ou o alcance 
do sistema se revelou muito 
restrito, o que deixa um per-
centual significativo da po-
pulação sem aposentadoria, 
principalmente no futuro.

Funcef: proposta de incorporação do Reb ao Novo 
Plano é negada

A Funcef publicou em seu site 
em 4 de fevereiro, que foi comu-
nicada pela Caixa em janeiro des-
te ano que o então Ministério da 
Fazenda e a Secretaria de Coorde-
nação e Governança das Empresas 
Estatais (SEST) se manifestaram 
contrários à proposta de incorpo-
ração do Plano de Benefícios Reb 
ao Novo Plano.

A alegação é de que não é pro-

pício que a patrocinadora assuma 
custos adicionais com contribui-
ções previdenciárias, concluindo 
que, “do ponto de vista de con-
veniência e oportunidade, o pro-
cesso não encontra respaldo para 
o aumento de custo apresentado”.

O Ministério da Fazenda (atu-
al Ministério da Economia) admi-
te realizar novo exame do pleito 
no futuro. 

A Funcef, por sua vez, decla-
rou que dará prosseguimento às 
tratativas com a Caixa.

A incorporação vem sendo 
discutida desde a criação do Novo 
Plano. Em 2014 a Caixa apresen-
tou proposta de incorporação e em 
2015 seu Conselho de Adminis-
tração (CA) a aprovou. No entan-
to, essa proposta ficou parada no 
Departamento de Coordenação e 

Governança das Empresas Esta-
tais (Dest).

Reb - Foi criado em 1998. 
Houve pressão da Caixa para 
que os empregados da ativa mi-
grassem para o plano. O Reb foi 
oferecido até 2006 e, segundo os 
últimos números divulgados pela 
Funcef, possui 7.394 participantes 
ativos e 891 assistidos. 



Os clubes da APCEF/SP em 
São Paulo e em Bauru estão com 
programações especiais para o 
período do Carnaval. 

A edição do APCEFolia 
2019 está recheada de atrações 
com muita música, diversão para 
todas as idades, confetes e ser-
pentinas, fantasias e máscaras!

Na capital - terá bloquinho 
infantil no dia 3, domingo, a 
partir das 15 horas. A matinê 
será na segunda-feira (4) das 14 
às 18 horas.

O baile noturno de carnaval 
será na segunda-feira (4) das 21 
às 2 horas da madrugada.

Em Bauru - a matinê será 
domingo (3), 14 às 18 horas.

Acesse o site e saiba mais.

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

Carnaval 2019

Evento

faleconosco@apcefsp.org.br

Colônias 

As Colônias da APCEF/SP são 
espaços ideais para você descan-
sar e se divertir com a família e 
amigos. Oferecem estruturas com-
pletas de lazer e conforto. Confira 
os períodos em que há vagas.

Avaré, Campos do Jordão e 
Suarão -  os períodos de feve-
reiro, março (exceto carnaval)  e 
abril, inclusive Páscoa.

Ubatuba - Vagas para todos 
os finais de semana em fevereiro 
e no feriado da Páscoa.

Ainda há vagas nas Colônias da APCEF/SP para os 
próximos períodos. Aproveite

Inscreva-se até dia 6 de mar-
ço no APCEF de Portas Aber-
tas especial Dia Internacional 
da Mulher, que será na sexta-
-feira (8). Saiba mais: (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br. 
Acesse o site.

Participe do APCEF 
de Portas Abertas 
em homenagem às 
mulheres

Estará em férias no mês de 
março? Seus dependentes, pais e 
sogros, estão procurando por um 

EsporteCampanha 

Show do cantor Roberto Leal será na 
excursão ao Mira Serra Parque Hotel

Participe do Interclubes 
de Xadrez 2019

Os associados que jogam xa-
drez podem se juntar à equipe 
da APCEF/SP para participar do 
Interclubes de 2019. 

Os jogos da competição, or-
ganizada pela Federação Paulista 
de Xadrez (FPX),  acontecem no 
Esporte Clube Pinheiros, dias 23 
e 24 de fevereiro e no clube da 
APCEF/SP, em  9 e 10 de março.

Para se inscrever deve ser fi-
liado da Confederação Brasileira 
de Xadrez. Saiba mais no Depar-
tamento de Esportes da APCEF/
SP, pelo  telefone (11) 5613-5601, 
WhatsApp (11) 96334-1276 ou e-
-mail esportes@apcefsp.org.br.

Colônia de Campos do Jordão oferece pensão completa, com sobremesa

Edson Nascimento ganha Smart TV, 
Led, 50", 4k da APCEF/SP

O associado da APCEF/SP e 
empregado da Caixa na agência Ta-
boão da Serra, Edson Nascimento 
recebeu na terça-feira (5), das mãos 
do diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra uma Smart 
TV Led 50” Samsung 4k - prêmio 

que ganhou no sorteio da Campanha 
"111 motivos para ser APCEF/SP", 
na fase Indicação e Autoadesão.

"Quando éramos criança era 
uma briga para ter uma televisão em 
casa", conta o associado que ficou 
imensamente feliz com o prêmio.

Edson recebe o prêmio do diretor-presidente da APCEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra

passeio bem agradável? 
Se você se encaixa nessas situ-

ações e se interessa por uma via-

APCEFolia 2019:   
diversão nos clubes

APCEFolia 2018: baile de carnaval noturno 

Comemoração do Dia da Mulher, em 2018

gem bem gostosa com o pessoal 
da Caixa, programe-se para a via-
gem ao Mira Serra Parque Hotel, 
na cidade de Passa Quatro-MG.

A excursão acontecerá de 25 a 
29 de março. 

Estão programados no pas-
seio: concurso Rei e Rainha Mira 
Serra, passeio de Maria Fumaça, 
show do cantor Roberto Leal e 
muito mais. Saiba mais no tele-
fone (11) 3017-8339 ou e-mail 
convites@apcefsp.org.
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresa que 
oferece desconto

Convênios

• CEL LEP- Associados e de-
pendentes ganham desconto de 
10% nas parcelas dos cursos 
regulares de inglês e espanhol, 
ao apresentar a carteirinha da 
APCEF/SP. Válido em todas as 
unidades da cidade de São Paulo 
e, também, para São Caetano do 
Sul, Sorocaba, São Bernardo do 
Campo, Santo André, Piracica-
ba, Campinas e Barueri. Acesse 
o site: https://br.cellep.com.

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.

Cervejaria Tarantino é 
a dica da semana

Para quem gosta e aprecia as 
chamadas “cervejas artesanais”, 
a dica é a Cervejaria Tarantino, 
no bairro do Limão, na capital.

No ano passado, a Cerveja-
ria inaugurou sua própria fábrica 
aberta ao público.  

São 10 torneiras exclusivas 
da casa em um ambiente desco-
lado, pet friendly e food trucks – 
bacana para curtir com a família 
e os amigos.

Está localizada na Rua Mi-
guel Nelson Bechara, 316 – Li-
mão, em São Paulo. O telefone 
é (11) 3297-7181.

Fenae

Vencedor do Talentos 
Fenae/Apcef participa 
da Campus Party Brasil

O convênio da APCEF/SP 
com o SESI São Paulo foi reno-
vado no início deste ano.

A maior novidade é a redução 
incrível nos valores das mensali-
dades: familiar e individual.

Plano Familiar que era R$ 80, 
agora o associado da APCEF/SP 
paga apenas R$ 36.

Plano Individual que estava 
R$ 42, baixou para R$ 18.

Vale muito a pena ser associa-
do da APCEF/SP e usufruir das 
dependências do SESI.

Convênio da APCEF/SP com o SESI oferece 
lazer em 54 cidades de São Paulo

Se você ou algum colega de trabalho está sofrendo assédio, denuncie 

Convênios

O empregado da Caixa e asso-
ciado da APCEF do Distrito Fe-
deral, Murilo Timo, campeão na 
categoria composição, na edição 
de 2018, do Talentos Fenae/Apcef 
fez uma apresentação na Campus 
Party Brasil, na quarta-feira, (13), 
em São Paulo.

Além de Murilo Timo, foram 
selecionados mais 11 artistas entre 
100 inscritos, para se apresenta-
rem no palco do evento.

Talentos - É um concurso 
cultural nacional promovido pela 
Fenae e Apcefs que tem como ob-
jetivo incentivar a produção cultu-
ral entre os empregados da Caixa. 

Unidade do SESI na cidade de Presidente Epitácio, na região de Presidente Prudente

SESI - São 54 Centros de 
Atividades com estrutura de clu-
be, que incluem piscinas, quadras 
poliesportivas, academias e muito 
lazer à disposição dos associados 
à APCEF/SP.

O associado também ganha 
desconto de 20% nas atividades 
na academia, natação, iniciação 
esportiva, ginástica e condiciona-
mento físico.

Entre no site da APCEF/SP e 
faça seu cadastro (www.apcefsp.
org.br).

A concepção para assédio mo-
ral, segundo a Organização  Assé-
dio Moral no Trabalho, pressupõe 
repetição sistemática, intenciona-
lidade - como forçar o outro a 
abrir mão do emprego, direcio-
nalidade - quando uma pessoa é 
escolhida como bode expiatório, 
temporalidade - acontece duran-
te a jornada, por dias e meses e 
degradação deliberada das condi-
ções de trabalho. Não é um ato 
isolado de humilhação, isso não 
caracteriza assédio moral.

Muitas vezes, o trabalhador 
assediado somatizando este sofri-
mento psicossocial, tem o desem-
penho do profissional comprome-
tido. 

Pesquisa - A Fenae encomen-
dou pesquisa denominada Saúde 
do Trabalhador da Caixa, realiza-
da pelo Instituto FSB Pesquisa, 
que ouviu dois mil empregados 
do banco público, entre os dias 2 
e 30 de maio de 2018, para tratar 
de temas relacionados à saúde dos 

empregados, diretamente ligada a 
questão do assédio moral (o re-
sultado completo da pesquisa está 
disponível no site da APCEF/SP).

A pesquisa demonstrou o peso 
do “assédio moral institucional” 
para os trabalhadores. 

Quando perguntados sobre si-
tuações típicas de assédio moral 
na relação com a chefia direta, 
tais como demanda excessiva por 
trabalho, pressão, atribuição inde-
vida de erros, ameaças, gritos, en-
tre outras, 53,6% dos empregados 
da Caixa disseram ter passado por 
ao menos um desses episódios. 
Outros 81,3% afirmaram que si-
tuações como essas ocorrem com 
outros colegas.

No entanto, apenas 3,1% de 
episódios de assédio moral foram 
registrados junto ao departamento 
de Recursos Humanos da Caixa.

Ainda na pesquisa, identifi-
cou-se que 6% dos empregados ti-
veram conhecimento de situações 
de assédio sexual no ambiente de 
trabalho.

A questão do suicídio tam-
bém foi citada pelos empregados 
da Caixa. Entre os entrevistados, 
46,9% tiveram conhecimento de 
algum episódio com colegas de 
trabalho. Mais da metade (51,7%) 
dos entrevistados conhece colegas 
que passaram por sofrimento con-
tínuo em virtude do trabalho.

Processos - No Brasil, os pro-
cessos envolvendo assédio moral 
na Justiça do Trabalho cresceram 
ao menos 28%, entre 2015 e 2017, 
segundo dados do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), somando 
ações do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) e nas primeiras e 
segundas instâncias dos Tribunais 
Regionais. 

Denúncia – Caso algum epi-
sódio de assédio moral esteja 
ocorrendo em sua unidade, pro-
cure a APCEF/SP pelo telefone 
(11) 3017-8315 ou pelo e-mail 
sindical@apcefsp.org.br. A sua 
identidade será preservada.

Assédio Moral, saiba como 
identificar indícios desta prática



Imagens

Anúncios

Apartamentos
• Aluga, Paraíso / Vila Mariana, capital, próx. metrô 
Paraíso e Brigadeiro, frente Praça Oswaldo Cruz e Sho-
pping Pateo Paulista, 62,55m2, 1 dorm., sala, coz., wc, 
despensa, armários embutidos, recém reformado. Eliete, 
(19) 99267-0650 / Cláudio, (11) 99946-7855 (Whatsapp). 
• Vd., Praia Grande, Jardim Imperador, bem localizado, 
200 mtos da praia, 3 andares, 645 m2, 2 dorms., 1 wc., 
coz. azulejada, sala, à.s., sacada, portaria, portão ele-
trônico, salão de festas, churrasq., 1 vaga. R$ 175 mil. 
Adriana, (11) 99914-9077
• Vd., Jardim Imperador, Praia Grande, 200 mts da praia, 
80 m2., 2 dorms. (1 suíte), 1 wc., coz. azulejada, sala 
espaçosa, à..s, sacada, portaria, portão eletrônico, inter-
fone, salão de festas, churrasq., 2 vagas. R$ 190 mil (cond. 
R$ 338). Adriana, (11) 99914-9077
• Vd., kit, República, capital, Av. Ipiranga, 200 mts do 
metrô, esquina Sta Ifigênia, 40m2. R$ 220 mil (cond. R$ 
280). Sandra, (11) 95966-6359
• Vd., Vila Mariana, entre metrô Ana Rosa e Ibirapuera, 
3 dorms amplos (suíte), 2 wc., sala c/ janela de 3 me-
tros, 2 aptos por andar, 1 vaga. R$ 1.000.000,00. Aceita 
financiamento. Roberto, (11) 9 4718-1843
• Vd., Água Branca, capital, Rua Carlos Vicari, próx. 
Shopping Bourbon, 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 2 
ambs., escritório, coz. planejada, à.s. c/ wc., infraestru-
tura de lazer, espaços gourmet, salão de festas, piscinas, 
playground, quadras esportivas, fitness, brinquedoteca, 2 
vagas cobertas. Gisele, (11) 99973-9144 / Ricardo, (11) 
98690-7326
• Vd., Paraíso, capital, 4 quadras da Av. Paulista, 7 
quadras do Parque do Ibirapuera, 53 m2., reformado, 1 
dorm., wc, salão de festas, gerador, 1 vaga. Sueli, (11) 
99989-4513

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

• Vd., Jarinu, Nova Trieste, Rua Danúbio, cond. fe-
chado, 2 dorms. R$ 190 mil. Mila, (11) 99700-4843 
/ 98575-0638 

Chácara
• Vd., Boituva, Cond. Nova Rhaeata, 1.000 metros de 
área, 2 dorms., wc., varanda de 15 metros, piscina, 
pomar formado, cercada, quiosque e churrasq, fogão à 
lenha, banheiro e depósito, gramada. R$ 450 mil. Roberto, 
(11) 9 4711-843

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. 
• Vd., Vila Dalila, capital, 3 dorms. (1 suíte), sala., coz., 
quintal, banheiro social, lavabo, 2 vagas. R$ 395 mil. 
Antonio, (11) 98489-1245.

Terrenos 
• Em Taubaté, condomínio fechado na Independência. R$ 
170 mil. Thiago, (12) 99602-2870

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
• Sergio Rogerio Américo, agência Juscelino Kubitschek, 
deseja permuta ou triangulação como técnico bancário 
para SR Santana. Contato: (11) 96084-2424
• 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. 

Informes publicitários

Fevereiro

Curso de Cerveja Artesanal, no clube
Dia 23

Automóveis
• March 1.6 SL, 2015, 30 mil km, flex, prata. R$ 38 mil. 
Rose, (11) 98759-0888
• Vd., Toyota Etios 1.3 X, 2017, cinza, 25 mil km, completo, 
com multimídia, bancos em couro, revisões em concessio-
nária, painel digital, garantia de fábrica até dez/2019., 
parcelas 1 e 1 do IPVA pagas. R$ 39.900. James, (11) 
99315-5112

Casa – Praia do Indaiá / Bertioga
Aluga, para temporada e finais de semana, litoral norte 
de SP, frente para praia do Indaiá, Bertioga, cond. com 
piscina, garagem, 2 dorms., sala, 2 wc., cozinha, chur-
rasq., ar condicionado, ventilador de teto. Acomoda 7 
pessoas. Anita, (11) 99451-2898

Casa – Ubatuba
Aluga, para temporada e finais de semana, 3 dorms. 
(1 suíte), WC social, sala 3 ambs., coz., lavanderia, 
área gourmet c/ churrasq., 3 vagas. Acomoda de 8 a 
12 pessoas. Alcides ou Maria Helena, (11) 99750-2345 
(Whatsapp). Solicite fotos.

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

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

APCEF nos Passos da Cultura - 
Parque Ecológico Imigrantes

Dia 27

Março

APCEFolia -Colônia Ubatuba
Dia 2

APCEFolia - Clube Capital, Colônia 
Ubatuba, Campos do Jordão, Subsede 
Bauru

Dia 3

APCEFolia - Clube Capital, Colônia 
Ubatuba, Colônia de Suarão

Dia 4

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

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

Dia do Aposentado: Revelações, a festa das máscaras

Espaço Hakka Ilusionista Issao Imamura Muita alegria    

Concurso Miss e Mister Maturidade 2019Diretoria da APCEF/SP e representante da Fenae Banda "Os Maravilhas" agitou a festa


