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O jornal do empregado da Caixa

O 35º Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa Econômica 
Federal (Conecef) e o 30º Con-
gresso Nacional dos Funcionários 
do Banco do Brasil (CNFBB) 
aconteceu em São Paulo, nos dias 
1 e 2 de agosto. 

Cerca de 600 bancários de 
todo o país (300 em cada um 
dos Congressos) debateram te-
mas transversais como defesa 
dos bancos públicos, dos planos 
de saúde de autogestão - como 
o Saúde Caixa -, dos fundos de 

Logo após os Congressos Na-
cionais da Caixa e do Banco do 
Brasil ocorreu a 21ª Conferência 
Nacional dos Bancários, nos dias 
2, 3 e 4 de agosto. Foram aprova-
das resoluções que vão nortear o 
movimento sindical bancário no 
próximo período. 

As resoluções aprovadas pelos 
cerca de 600 bancários - trabalha-
dores de bancos públicos e priva-
dos de todo o país - abordam as 
mobilizações contra a reforma da 
Previdência e contra a MP 881, 
que libera o trabalho aos sábados 
e domingos e feriados; em defesa 

da unidade da categoria bancária 
e da mesa única de negociação, 
em defesa da saúde; da sobera-
nia nacional e contra a MP 873, 
que trata da auto-organização dos 
trabalhadores.

Os delegados e delegadas da 
21ª Conferência Nacional dos 
Bancários aprovaram a partici-
pação nas atividades do calendá-
rio de luta das centrais sindicais, 
como as manifestações contra 
a reforma da Previdência (6 de 
agosto) e em defesa da Educação 
(13 de agosto).

Confira:

previdência complementar e as 
alterações nos estatutos das em-
presas que atacam os direitos dos 
empregados.

Especificamente no Congresso 
da Caixa, que teve como slogan 
“Todos contra o retrocesso”, a 
categoria aprovou a estratégia de 
luta dos seguintes temas:

- defesa da Caixa;
- defesa do Saúde Caixa para 

todos;
- defesa da Funcef e da demo-

cracia no fundo de previdência;

- combate ao assédio moral e 
ao programa de gestão de desem-
penho (GDP);

- combate à reestruturação e 
discussão sobre as novas formas 
de trabalho;

- combate ao descomissiona-
mento arbitrário;

- luta por melhores condições 
de trabalho;

- luta pela contratação de em-
pregados.

A pauta do encontro incluiu 
também temas como a luta con-
tra a reforma da Previdência e a 
defesa da democracia.

:: Acesse nosso site e confira 
detalhes sobre os assuntos debati-
dos no Congresso da Caixa.



Unidades

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flats, (11) 3017-8300

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

faleconosco@apcefsp.org.br

Inscrições de viagem para Minas Gerais 
terminam dia 12
Roteiro inclui visitas a cidades de Caxambu, São João Del-Rei e Tiradentes

Excursão 

Excursão para Avaré celebra o 
Encontro do Equinócio da Primavera

Esportes

Últimos dias para 
garantir sua vaga no 
Torneio de Xadrez

Comemore o Dia dos 
Pais na Colônia de 
Avaré ou Ubatuba

Comemore o Dia dos Pais 
com a APCEF/SP. Ainda há 
vagas nas Colônias de Avaré e 
Ubatuba. 

E o melhor: pai associado 
titular ganha hospedagem e pai 
dependente ou convidado tem 
50% de desconto em agosto. Só 
não esqueça que é preciso estar 
acompanhado do filho para ter 
direito aos descontos. 

Confira o regulamento com-
pleto em nosso site.

Informações e inscrições no Departamento de Esportes: (11) 96334-1276 (WhatsApp) ou esportes@apcefsp.org.br

Dia 25 tem corrida rústica na cidade de 
Avaré. Já fez sua inscrição?

A 3ª Meia Maratona Rústica 
Alecrim e Super 7k, dia 25, fazem 
parte do calendário oficial de cor-
ridas de São Paulo.

O percurso será no Horto Flo-
restal de Avaré. Nos 21 km, os 
atletas farão a volta conhecida 
como três coqueiros, em piso de 
terra. Para os atletas do Super 7 
km, o percurso será na mata do 
Horto. Haverá também caminhada 
e corrida infantil. Participe! 

Cultural 

A primavera é a estação da 
renovação, de florescer e inovar. 
É momento de novos projetos e 
ideias. 

No período de 20 a 22 de se-
tembro, a APCEF/SP irá organi-
zar uma excursão para a Colônia 
de Avaré, com saída do Terminal 
Barra Funda, na capital.

Da gastronomia às terapias, 
os associados irão vivenciar mo-
mentos de alegria para iniciar a 
primavera com energias positivas.

Inscrições: convites@apcefsp.
org.br ou (11) 3017-8331.

Música é tema do 
Concurso de Desenho 
Infantil da APCEF/SP

Crianças entre 3 e 12 anos já 
podem começar a preparar um 
belo trabalho para enviar para o 
Concurso de Desenho Infantil da 
APCEF/SP.

Os três primeiros colocados 
de cada categoria ganham vales-
-presentes de até R$ 300.

Acesse o site e veja o regula-
mento e a ficha de inscrição. 

Entre 19 e 23 de agosto, a AP-
CEF/SP leva você para conhecer 
Caxambu, em Minas Gerais, cida-
de onde encontra-se o maior com-
plexo hidromineral do mundo.

A hospedagem será no Hotel 
União, em Caxambu, com progra-
mação especial para todos os dias.

Mais passeios - A programa-
ção da excursão inclui passeio no 
Parque das Águas, em Caxambu, 
e um cafezinho colhido e fabrica-
do no sítio Seival, no município 
de Baependi, que fica ao lado de 
Caxambu.

E, ainda, estão previstos pas-
seios na cidade de São João Del-
-Rei, para conhecer a Igreja de 
São Francisco e outras atrações 
e em Tiradentes, nas lindas Igre-
jas Nossa Senhora do Rosário, de 
Santo Antônio e dos Mulatos.

Igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei, uma das paradas da excursão da APCEF/SP

Comemore a chegada 
da primavera nos 
espaços da APCEF

Celebre com a APCEF/SP, 
em 21 e 22 de setembro, a che-
gada da primavera.

Em Campos do Jordão terá 
programação especial com jantar 
dançante na noite do sábado.

Em Suarão e Ubatuba, o fim 
de semana vai ser animado, com 
música, mesa de frutas e surpre-
sas para os hóspedes.

E também tem excursão para 
Avaré. Ligue e garanta sua vaga. 

Dia 12, segunda-feira, termi-
nam as inscrições para o 5º Tor-
neio de Xadrez Pensado da AP-
CEF/SP. 

A competição irá ocorrer nos 
dias 17 e 18 de agosto, sábado e 
domingo, no clube da capital, a 
partir das 9h30.

Podem participar associados 
da APCEF/SP e seus dependentes, 
da ativa ou aposentados.

Campos do Jordão

Ubatuba

Inscrições no Departamento de Eventos: (11) 3017-8339 ou convites@apcefsp.org.br

Corrida rústica em Avaré, 
em 2018



Cronograma de pagamento do FGTS 
prevê trabalho aos sábados até dezembro
Também está prevista a abertura das agências duas horas mais cedo por vários dias

O governo federal divulgou 
nesta segunda-feira (5) o calen-
dário de saques das contas ativas 
e inativas do FGTS. 

No caso de saque imediato, o 
trabalhador com conta poupança 
na Caixa (cerca de 78 milhões) 
deve obedecer ao seguinte cro-
nograma: nascidos em janeiro, 
fevereiro, março e abril poderão 
retirar seus recursos a partir de 13 
de setembro e assim por diante. 

Para quem não tem conta pou-
pança na Caixa, o cronograma 
muda. Veja tabela.

Abertura antecipada e aos 
sábados - O presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, anunciou que, 
no início do calendário, as agên-
cias abrirão duas horas mais cedo. 
No sábado seguinte, também vão 
funcionar, e nos cinco dias úteis 
subsequentes, as agências voltam 
a abrir duas horas antes. 

Guimarães recuou do anúncio 
inicial de previsão de abertura aos 
domingos. Mas afirmou que, con-
forme a demanda, esta possibili-
dade poderá ser analisada. 

Visto que os trabalhadores 
clientes do banco poderão receber 
automaticamente o valor em suas 
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Instituto Presbiteriano Ma-
ckenzie - Consulte www.ma-
ckenzie.br. Descontos: 10% em 
graduação Lato Sensu, pós-gra-
duação Stricto Sensu e extensão; 
25% em educação infantil, 20% 
para ensino fundamental e 15% 
para ensino médio. Solicite carta 
de desconto.

• UniSant'Anna - Rua Volun-
tários da Pátria, 257, Santana, 
capital, (11) 2175-8000 - www.
unisantanna.br. Desconto: até 
50%. Solicite carta de desconto.

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.

Se você vai se hospedar no Flat 
da APCEF/SP na Paulista, reser-
ve um tempinho para visitar o 
Sesc da avenida mais famosa da 
cidade. Há salas de exposições e 
espetáculos, cafeteria com uma 
vista  privilegiada e um mirante 
perfeito para contemplar a cida-
de e tirar fotos incríveis.
Onde fica: Avenida Paulista, 
119, Bela Vista, capital, bem 
próximo da Casa das Rosas e 
Itaú Cultural (também excelen-
tes dicas de passeios).
Saiba mais: confira a programa-
ção do Sesc Avenida Paulista em 
www.sescsp.org.br.

Sesc Avenida Paulista

Belágua quatro anos: empregados da Caixa  
doam esperança e mudam vidas

Quem doa para o Movimento 
Solidário nunca doa só dinheiro, 
doa também esperança para cen-
tenas de famílias na cidade mara-
nhense de Belágua. 

Foram 34 projetos em 21 co-
munidades nestes quatro anos e o 
milagre da multiplicação dos re-

cursos impressiona: faz-se muito 
porque as pessoas põem a mão na 
massa, os fornecedores locais fa-
zem preços especiais, a prefeitura 
e o governo do Estado facilitam a 
logística das ações e o que come-
ça com simples clique de doação 
de pontos do Mundo Caixa adqui-

re a dimensão do 
resgate da cida-
dania de centenas 
de brasileiros.

Todos os pro-
jetos implantados 
nas comunidades, 
seja de criação 
de galinhas, pei-
xes ou codornas, 
seja de plantio 
de hortas comu-
nitárias, já pro-
duzem mais do 
que o necessário 

para o consumo das famílias. E a 
intenção é mesmo essa: preparar 
as comunidades para, de maneira 
coletiva, gerarem renda para as 
famílias.

Além das doações feitas no 
site do Movimento Solidário e do 
Mundo Caixa, foram arrecadados 
ainda R$ 130 mil com as vendas 
dos produtos Fenae em eventos 
como os Jogos Fenae, Talentos, 
Inspira e Jogos dos Aposentados. 

Ações emergenciais também 
foram realizadas, como a compra 
de 505 filtros de barros, 600 kits 
de higiene, 600 kits de educação, 
300 cestas básicas e 484 óculos 
de grau.

Para conhecer este projeto 
impressionante, que conta com a 
parceria da Fenae e APCEFs de 
todo o país, acesse www.fenae.
org.br/movimentosolidario.

contas, é realmente necessária a 
abertura de agências em tantos 
sábados? 

Os empregados da Caixa estão 
sempre à disposição para atender 
a população em situações atípicas, 
no entanto, em uma conjuntura na 
qual há falta de pessoal nas uni-
dades, a abertura de agências aos 
sábados pode piorar a sobrecarga 
dos trabalhadores.

Em 2017, quando o saque de 
contas inativas do FGTS foi li-
berado, a APCEF/SP entrou com 

ação judicial para barrar o traba-
lho dos empregados aos sábados. 
A ação foi cassada.

Desta vez, o cronograma de 
atendimento é maior e mais inten-
so. A Associação irá exigir que os 
direitos dos empregados, como o 
pagamento de vale-transporte e o 
descanso, sejam respeitados neste 
período de atendimento especial.

Caso tenha dúvidas sobre seus 
direitos, ligue (11) 3017-8315 ou 
envie e-mail para sindical@ap-
cefsp.org.br.



Anúncios AgendaInformes publicitários

Para anunciar, envie e-mail para

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

Imagens

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

Moda de viola e comida caipira, na Colônia de Avaré

Torneio de Xadrez Pensado, no clube 
da APCEF/SP

Dias 17 e 18

Agosto

Promoção especial para os pais na 
Colônia de Campos do Jordão

Dias 10 e 11

Apartamento
• Vd., Água Branca, capital, R. Carlos Vicari (próx. ao 
Shopping), c/ 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 2 amb., 
escritório, coz. planejada, á. s. c/ wc, 2 vagas, cond. c/ la-
zer. Gisele, (11) 99973-9144 ou Ricardo, (11) 98690-7326.
• Vd. em Santos, Boqueirão, 80 m2, 2 dorms., 2 banheiros, 
elevador, garagem coletiva, portaria 24h. R$ 360 mil. Ana 
Elisa, (13) 99640-8088.

Casas
• Vd., em Bragança Paulista, Res. Quinta dos Vinhedos, c/ 
3 dorms. (1 suíte), garagem p/ 2 carros, lavanderia. R$ 
290 mil, aceito financ. e/ou terreno. Marcia, (11) 99964-
6363 / caramaschi12000@yahoo.com.br.
• Vd., em Jarinú, 55 min. de S. Paulo, recém-reformada, 
c/ 4 suítes, despensa, churrasq., gramada, garagem p/ 7 
carros. A. t.: 1.108 m², a.c.: 243 m². (desocupada) Doc. ok 
(habite-se, planta, CRI). Aceito financ. e permuta. Sérgio 
(11) 3023-1495 / 99938-1423 (Vivo).
• Vd., em cond., Vargem Grande Paulista, a. c.: 200 m², 
t.: 500 m², 3 suítes, churrasqueira,  próx. área de lazer 
do cond. R$ 685 mil. Dário, (11) 99384-9314.

Veículos
• Toyota Corolla GLI 1.8, 2011, 81 mil km, flex, mecânico, 
preto, completo, ar cond., vidros, direção elétricos, placa 
final 1 de Barueri. R$ 38 mil. Wilson (11) 96327-7357.
• Honda HR-V EXL, automática, cinza, 2016, 42 mil km, 
única dona, top de linha, c/ banco couro. R$ 77.100. Val-
quíria, (11) 99446-6515.

 
Apartamento na Praia da Riviera

Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São Lou-
renço, acesso às praias da Riviera e Itaguaré, varan-
da 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. Campeonato de Natação no Ibirapuera, 

com apoio para atletas da APCEF/SP

Dia 25

Corrida Rústica na cidade de Avaré
Dia 25

Curso de CPA20 em Santo Amaro Campeonato de Futebol em Santos

Viagem para Caxambu (MG), com visita 
a Tiradentes e São João Del-Rei

De 19 a 23


