
Movimento
Edição 1.315     -     Quinta-feira, 2 de maio de 2019     -     www.apcefsp.org.br     -     imprensa@apcefsp.org.br

O jornal do empregado da Caixa

A Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJC) 
aprovou na terça-feira (23), o pa-
recer do relator Marcelo Freitas 
(PSL-MG) sobre a reforma da pre-
vidência. A pauta segue agora para 
a Comissão Especial da Câmara. 

Se passar por essa comissão, a 
PEC 6/2019 - que trata da reforma 
da Previdência - será submetida à 
votação no Plenário em dois tur-
nos, onde precisará dos votos de 
três quintos dos deputados (308 
do total de 513) para ser apro-
vada. A tramitação segue depois 
para o Senado.

Aprovação na CCJ - Foram 
48 votos a favor da reforma e 18 
votos contrários.

Com um acordo de última 
hora, foram extraídos trechos que 
tratavam do fim do recolhimen-
to mensal e da multa de 40% 
do FGTS para aposentados que 
continuam trabalhando; da pos-
sibilidade de redução por meio 
de lei complementar na idade de 
aposentadoria compulsória de ser-
vidor, hoje em 75 anos; da cria-
ção de prerrogativa exclusiva do 
Poder Executivo para propor mu-
danças nas aposentadorias; e do 
fim da possibilidade de qualquer 
pessoa iniciar ação contra a União 
na Justiça Federal em Brasília.

Confira pontos da reforma:

Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária Anual e Assembleia Geral Extraordinária

O diretor-presidente da Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo (APCEF/
SP), em cumprimento ao Estatuto da entidade, artigo 18, parágrafo 3º, convoca Assembleia Geral 
Ordinária Anual e, de acordo com o artigo 18, parágrafo 4º, convoca Assembleia Geral Extraordiná-
ria a serem realizadas em 25 de maio de 2019, sábado, sendo a Assembleia Geral Ordinária Anual 
iniciando-se às 8h30 em primeira chamada e às 9 horas em segunda chamada. A Assembleia Geral 
Extraordinária terá início logo após o término da primeira assembleia, com qualquer número de asso-
ciados presentes, no clube da APCEF/SP, Avenida Yervant Kissajikian, 1.256, Interlagos, capital, com 
a seguinte ordem do dia:
• balanço de atividades e balanço patrimonial da APCEF/SP no período de 1º de abril de 2018 a 31 de 
março de 2019.
• renovação de operações de crédito.

São Paulo, 2 de maio de 2019.
Kardec de Jesus Bezerra 

Diretor-presidente da APCEF/SP



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

Colônias 

faleconosco@apcefsp.org.br

Tem promoção 
especial para as mães 
em Avaré e Campos

Para presentear as mamães, 
a APCEF/SP preparou uma pro-
moção especial em Campos do 
Jordão e Avaré.

No período de 10 a 12 de 
maio, a mãe associada titular 
acompanhada de seu filho e pelo 
menos um acompanhante pagan-
te não paga hospedagem. 

A mãe dependente ou con-
vidada acompanhada do filho e 
pelo menos um pagante ganha 
50% de desconto.

Ligue e faça agora mesmo 
sua reserva. Campos do Jordão 
já está com lista de espera.

Garanta a diversão da garotada,  
em julho, na Colônia de Avaré
Inscrições para a 2ª edição do Acantonamento de Férias já estão abertas

Aposentados

Bora se divertir na festança 
mais animada da APCEF/SP? Dia 
28 de junho, sexta-feira, tem Festa 
Junina dos Aposentados na Colô-
nia de Suarão. 

Dia 28 de junho tem arraiá na 
Colônia de Suarão. Participe!

Templo Luz do Oriente 
e Sítio Nakahara são 
destinos do APCEF nos 
Passos da Cultura

Em mais uma edição do Pas-
sos da Cultura, a APCEF leva 
você para conhecer o Templo Luz 
do Oriente (Torre de Miroku), em 
Ribeirão Pires, e o sítio Nakahara, 
em Mogi das Cruzes.

O almoço terá comida orgâni-
ca e visita ao cultivo e plantação 
local, além de participação na co-
lheita de morangos e caquis.

Que tal proporcionar dias de 
muita diversão para a garotada 
nas férias do meio do ano, com 
atividades dirigidas por profis-

Vai ter passeio em Santos, co-
mida e bebida boa, brincadeiras, 
desfile Miss e Mister Caipirinha, 
quadrilha e baile com música ao 
vivo. Inscreva-se!

Esportes

sionais especializados em meio à 
natureza? 

Esta é a proposta do Acanto-
namento de Férias da APCEF/SP, 

que acontece de 9 a 13 de julho, 
na Colônia de Avaré. 

Os associados-mirins (entre 7 
e 13 anos) poderão passar uma 

semana de aventuras e brin-
cadeiras com novos amigos.

Pacote inclui transporte, 
hospedagem, alimentação, 
recreação, suporte médico 
24 horas e seguro. 

Tire suas dúvidas pelo 
telefone (11) 3017-8339 ou 
envie e-mail para convites@
apcefsp.org.br. Vagas limita-
das, pagamento pode ser em 
pontos do Mundo Caixa.

Ficha de inscrição, ficha 
médica, autorização e Ma-
nual do Acampante estão 
disponíveis no site da AP-
CEF/SP.

Colônia de Avaré preparada para homenagear 
as mamães, em 2016

O mais novo espaço para 
hospedagem da APCEF, o Flat,  
está localizado próximo do me-
trô Santana, na capital.

Acomoda até três pessoas, 
possui TV a cabo, wi-fi, frigobar, 
cafeteira, micro-ondas. Há servi-
ço de portaria, estacionamento, 
sala fitness, sauna, limpeza do 
apartamento. Diárias incluem 
ainda café da manhã.

Ligue e faça sua reserva!

Hospede-se no Flat da 
APCEF/SP, em Santana

Galera que participou da primeira edição do Acantonamento de Férias da APCEF/SP em Avaré, em 2018

Inscrições e informações: (11) 5613-5601, 96334-1276 (WhatsApp) ou esportes@apcefsp.org.br.

Inscrições e informações: (11) 3017-8339 ou convites@apcefsp.org.br.

Participe do 1º Open 
de Tênis da APCEF/SP

A APCEF/SP irá promover no 
dia 4 de maio, sábado, a partir das 
9 horas, no clube da capital, seu 
1º Open de Tênis.

Podem participar associados e 
dependentes a partir de 16 anos. 
Os jogos serão disputados no 
formato melhor de três sets, em 
disputas individuais. Vagas limi-
tadas.

Torneio de Futebol 
Society começa dia 11

Começa dia 11 de maio, o Tor-
neio de Futebol Society Livre da 
APCEF/SP, com jogos aos sába-
dos, no clube da capital, a partir 
das 9 horas.

Inscreva sua equipe. Podem 
participar associados, dependen-
tes e empregados da Caixa não 
associados, tanto da ativa como 
aposentados.

Maio tem Torneio 
Relâmpago de Xadrez

Dia 11 de maio, sábado, a par-
tir das 9h30, no clube da capital, 
acontece o 2º Torneio Relâmpago 
de Xadrez. Participe!



Diretor-presidente: Kardec de Jesus Bezerra. 
Diretora de Imprensa: Claudia Fumiko Tome. 
Jornalistas: Luana Arrais (Mtb 007108-4), Raíssa 
Torres (Mtb 74.111), Raquel Benini (Mtb 39.593) e 
Tania Volpato (Mtb 24.688). Diagramação e artes: 
Cláudia Tieri e Marcelo Luiz. Impressão: TM 
Grafic. Tiragem: 9 mil exemplares. Sede: Rua 24 de 
Maio, 208, 10º andar, República, capital.

EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Cruzeiro do Sul Educacio-
nal - presencial e EAD - Veja 
unidades no www.cruzeirodosul.
edu.br. Desconto: 10% em cur-
sos de graduação. Solicite carta. 

• Instituto Seli - Unidade Ta-
tuapé - Rua Henrique Sertório, 
204, Tatuapé, capital, (11) 3715-
9086 - www.seli.com.br. Des-
conto: 20% em curso de libras 
e escola para surdos.

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.

Saúde Caixa

TRT determina que Caixa cumpra 
imediatamente cota legal dos PCDs

Doações alegram a 
Páscoa das crianças 
participantes da ONG

Excursão para Monte 
Sião e Serra Negra

Adulto: de R$ 174 por R$ 156
Criança (4 a 8 anos): de R$ 105 por R$ 94
Monte Sião é famosa por suas 
confecções e Serra Negra, pelo 
comércio e turismo.
Saída: 8 de junho, sábado, às 
6 horas da estação Sacomã do 
metrô e às 6h40 da Barra Funda.
Passeio inclui: transporte, segu-
ro-viagem, kit lanche (ida), almo-
ço, guia-acompanhante, passeio 
pela Fábrica de Porcelana, cen-
tro de compras em Monte Sião e 
centro de Serra Negra.
Desconto: compre pelo www.
bilheteria.com/apcefsp e ganhe 
desconto. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.

Fenae vai ao MPT tratar da denúncia 
contra as resolução da CGPAR 23

No dia 13 de maio, a Fenae 
se reunirá com o Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT) para tratar 
dos desdobramentos da denúncia 
feita contra as resoluções CGPAR 
nº 23 e seus impactos negativos 
sobre autogestões de saúde, como 
o Saúde Caixa.

A pressão tem o objetivo de 
que o órgão acolha a denúncia 
feita pelas entidades representa-
tivas dos trabalhadores e entre 
com a Ação Civil Pública contra 
a CGPAR. Também será entregue 
relatório sobre a situação de saú-
de dos trabalhadores da Caixa, 
incluindo ativos e aposentados, 
com informações de pesquisas 
encomendadas pela entidade.

A Federação solicitou ao MPT 
que averiguasse os riscos da apli-
cação das diretrizes contidas na 
CGPAR 23, resolução do governo 
que recomenda às empresas esta-
tais que limitem o investimento de 
recursos em programas de saúde 
para os trabalhadores.

Entenda - Em setembro de 
2018, as entidades representati-
vas dos trabalhadores das estatais 
federais apresentaram denúncia 

ao Ministério Público do Traba-
lho contra as resoluções CGPAR. 

A denúncia aponta uma série 
de incoerências e infrações con-
tidas na resolução CGPAR nº 23, 
tais como o desrespeito à livre 
negociação coletiva e à legislação 
setorial, a violação de direitos ad-
quiridos, ausência de competência 
do Poder Executivo para legislar, 
entre outros pontos.

Se as medidas propostas pelo 
governo federal forem implemen-
tadas, os programas de saúde das 
estatais serão encarecidos e, por-
tanto, excludentes.

Entre outros pontos, as reso-
luções determinam a proibição 
da adesão de novos contratados, 
a restrição do acesso a aposenta-
dos, cobranças por faixa etária, 
carências e franquias e a redução 
da participação das estatais no 
custeio da assistência médica.

APCEF Cidadã

Decisão é favorável às pessoas com deficiência aprovadas em concurso público de 2014

O Tribunal Regional do Traba-
lho (TRT) acatou, em 24 de abril, 
o recurso do Ministério Público 
(MP) - em que a Fenae é assis-
tente - determinando que a Caixa 
cumpra, imediatamente, a cota le-
gal de contratação de pessoas com 
deficiências (PCD), como prevê a 
Lei 8.213/91. 

Segundo informações do Mi-
nistério Público do Trabalho 
(MPT), a decisão por maioria fará 
com que o banco público seja a 
primeira empresa no país a atingir 
o patamar legal de contratação.

A vitória beneficia milhares de 
pessoas com deficiências aprova-
das no último concurso da Caixa, 
realizado em 2014, e que aguar-
dam contratação. “É uma vergo-
nha que a Caixa, uma empresa 
pública, tenha que ser acionada 
na justiça para cumprir a lei. Uma 
vergonha que milhares de profis-
sionais capacitados, aprovados 
em concurso, sejam submetidos a 
esse descaso para com seus direi-
tos”, afirma a diretora de Saúde 
e Previdência da Fenae, Fabiana 
Matheus.  A Caixa ainda pode 
recorrer da decisão no Tribunal 
Superior do Trabalho.

Entenda - A norma prevê que 
empresas com mais de mil traba-
lhadores tenham 5% dos cargos 
ocupados por pessoas com defi-
ciência ou reabilitados. 

Em agosto de 2017, a 6ª Vara 

do Trabalho do TRT da 10ª Região 
condenou, em primeira instância, 
a Caixa a cumprir a referida nor-
ma, além de ter sido condenada a 
pagar indenização de R$ 1 milhão 
por danos morais coletivos. O 
processo foi julgado em segunda 
instância no dia de hoje.

Dados da própria Caixa mos-
tram que o índice de trabalhado-
res com deficiência em atuação no 
banco é de apenas 1,42%, menos 
de 1/3 do exigido pela legislação, 
o que significa um déficit de mais 
3.500 pessoas para o cumprimen-
to da cota. Entre os aprovados do 
concurso de 2014, quase 3 mil são 
PCDs.

Na sentença de 2017, a juíza 
Maria Socorro Lobo destacou que 
a Caixa, enquanto se recusa a con-
tratar concursados, adota a tercei-
rização e fomenta a precarização 
das relações de emprego.

As crianças dos projetos da 
ONG Moradia e Cidadania rece-
beram, entre 13 e 21 de abril, cho-
colates para comemorar a Páscoa. 
Esta ação só foi possível graças 
ao apoio dos empregados das SRs 
Santana, Penha, Pinheiros e Santo 
Amaro, áreas-meio da Caixa, tra-
balhadores da APCEF, participan-
tes dos treinos de tênis no clube e 
aposentados da Caixa.   

"O resultado foi espetacular: 
10.252 bombons, entre outros 
chocolates, e depósito de R$ 
1.645, que resultou em coelhinhos 
com muito mais que bombons que 
tínhamos planejado", contou a 
aposentada da Caixa e gerente da 
ONG, Lourdes Barboza da Silva. 

Para saber mais sobre a ONG, 
ligue (11) 2647-7890 ou acesse 
www.moradiaecidadania.org.br.



Anúncios
Apartamentos
• Vd., Água Branca, capital, R. Carlos Vicari (próximo 
ao Shopping), 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 2 
ambientes, escritório, cozinha planejada, á. s. c/ wc, 
2 vagas, lazer. Gisele, (11) 99973-9144 ou Ricardo, (11) 
98690-7326.
• Vd., Santos, Boqueirão, 80 m2, 2 dorm., 2 banheiros, 
elevador, garagem, portaria. R$ 380 mil. Ana Elisa (13) 
99640-8088.

Terrenos
• Vd. 450 m², - lote 13/Q IA, cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII em Paranapanema, c/ clube, restaurante, 
piscinas, quadras, segurança. R$ 20 mil, estudo pro-
posta. Margarida (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.
•Vd. Cambuí (MG), 150 km de São Paulo, lote 1000 m2, 
cond. fechado, 2 frentes. R$ 245 mil,  cond. R$ 50, es-
tudo troca por caminhão/carro. Júlio, (11) 98628-7441.

Agenda

Veículos
• Polo Sedan, 2003, azul, ar cond. digital, computa-
dor de bordo, 48 mil km, air bags, travas elétricas e 
alarme, rodas. Janaína, (11) 98387-4257.
• Jeep Renegade TrailHawk, diesel, 4 x 4 (jipe), 9 mar-
chas, 2016, branco, ar cond. digital, computador, 88 mil 
km, air bags, travas elétricas, alarme, rodas. Fernando, 
(Campinas), (19) 99267-3468 (WhatsApp) / 3243-3579.
• Golf  2.0, ano 2000, R$ 11 mil. Selma, (11) 99763-
4524.

Diversos
• Vd., piano sem cauda da marca Bentley (inglês), 
preço a combinar. Selma (11) 99763-4524.

Apartamento na Praia da Riviera
Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São Lou-

Informes publicitários

Para anunciar, envie e-mail para

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

1º Open de Tênis, no clube da capital
Dia 4

Maio

Imagens

Feriado de Páscoa nas Colônias

APCEF em Movimento no Sesi Santos
Dia 4

APCEF nos Passos da Cultura, no 
Farol Santander - 2ª saída

Dia 8

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

Seminário sobre reforma da Previdência, 
no centro da capital

Dia 11

Torneio de Futebol Society, no clube
Dia 11

renço, acesso fácil às praias da Riviera e Itaguaré), 
varanda c/ churrasq., 2 dorms c/ ar cond., 2 wc., hidro, 
3 pisc., sauna, ofurô, brinquedoteca, salão de jogos, 
fitness, lan house. Acomoda até 8 pessoas. Paulo 
Santana / Maria do Carmo, (11) 96713-5421. Visite: 
Http://suareservakakaepaulo.blogspot.com.

Mobiliário - Marcenaria Ishida
Realizamos todos os tipos de mobiliários, guarda-roupas, 
home theaters, closets, cozinhas. Contamos c/ serviço de 
arquitetura de interiores e iluminação para projetos. 
Wenceslau, (11) 99912-8929 (WhatsApp) / www.marce-
nariaishida.com.br / arquitetoishida@gmail.com.

Campos do Jordão Campos do Jordão

AvaréSuarão

Ubatuba Ubatuba


