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O jornal do empregado da Caixa

No próximo dia 27, terça-fei-
ra, representantes dos empregados 
participarão de uma nova rodada 
da mesa permanente de negocia-
ção com a direção da Caixa.

Os pontos da pauta foram de-
batidos durante o 35º Congresso 
Nacional dos Empregados da Cai-
xa Econômica Federal (Conecef), 
que aconteceu dias 1 e 2 de agos-
to, em São Paulo.

Comissão dos Empregados debate condições de trabalho com a Caixa

A Câmara dos Deputados con-
cluiu, no dia 14 de agosto, a vota-
ção da Medida Provisória 881/19, 
chamada pelo governo de “MP da 
Liberdade Econômica”, também 
apelidada de minirreforma traba-
lhista. 

Agora, o texto será analisado 
pelo Senado e, caso não seja vo-
tada na Casa até o dia 27, perde 
a validade.

Uma das emendas incluída na 
MP (e que faz parte do texto apro-
vado) revoga a Lei nº 4.178/62, 
que definia que “estabelecimentos 
de crédito não funcionarão aos sá-
bados, em expediente externo ou 
interno”. Veja na tabela ao lado 
outros pontos.

Apesar da revogação, o Acor-
do Coletivo de Trabalho, no caput 
da cláusula 23, estabelece que a 
jornada de trabalho normal dos 
empregados da Caixa é de segun-
da a sexta-feira. 

No entanto, o Acordo tem vi-
gência até 31 agosto de 2020.

Para que os bancários tenham 
seus direitos garantidos - como o 
não trabalho aos sábados e o pa-
gamento de horas extras, caso o 
banco abra no fim de semana - a 
mobilização na Campanha Nacio-
nal de 2020 será vital.



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 abertas para o 17º Concurso 
de Desenho Infantil da APCEF/SP
"Com música, meu desenho tem mais cor!" é o tema deste ano

Anote as datas de 
abertura de reservas 
para Natal e Réveillon

Fique atento às datas de aber-
tura de reservas para novembro e 
dezembro em todas as Colônias 
da APCEF/SP. É só ligar a partir 
das 7 horas e garantir sua vaga:

- 27 de agosto, terça-feira - 
reservas para dezembro, inclusi-
ve Natal;

- 3 de setembro, terça-feira - 
reservas para Réveillon;

- 10 de setembro, terça-feira 
- reservas para novembro, inclu-
sive feriado da Proclamação da 
República.

Tem promoção em 
Ubatuba e Avaré para 
os pais em agosto

Excursão

A APCEF/SP celebrará, entre 
20 e 22 de setembro, a chegada 
da primavera com uma excursão 
para a Colônia de Avaré.

Neste evento você poderá 
conhecer as ferramentas que au-
xiliam a harmonização do corpo, 
da mente e da alma, na busca do 
equilíbrio e bem-estar, com ativi-
dades relacionadas da gastrono-
mia a terapias.

Informações pelo convites@
apcefsp.org.br ou (11) 3017-8355.

Avaré comemora chegada da primavera com excursão

Esportes

Dia 31 tem torneio     
de tênis no clube da 
APCEF/SP

Dia 31 de agosto, sábado, a 
partir das 9 horas, acontece o 1º 
Open de Tênis em Dupla, nas mo-
dalidades masculina e feminina, 
no clube da APCEF/SP.

O clube fica na Avenida Yer-
vant Kissajikian, 1.256, em Inter-
lagos, capital. Há treinos de tênis 
de quadra todo sábado e domingo, 
a partir das 8h30.

Informações e inscrições: (11) 
96334-1276 (WhatsApp) ou es-
portes@apcefsp.org.br.

Com o tema “Com música, 
meu desenho tem mais cor”, o 
17º Concurso de Desenho Infantil 
da APCEF/SP une dois elementos 
inspiradores para as crianças sol-
tarem a imaginação: sons e cores.

Filhos, filhas, netos e netas de 
associados da APCEF/SP podem 
participar. 

Acesse o site da APCEF/SP, 
imprima a ficha de inscrição e 
envie, por malote, junto com o 
desenho.

Os participantes são divididos 
em categorias: jardim (de 3 a 5 
anos), infantil (de 6 a 9 anos) e 
júnior (de 10 a 12 anos).

As crianças criadoras dos três 

Ceia de Natal em Campos do Jordão, em 2018

Pai associado titular ganha 
hospedagem e pai dependente ou 
convidado tem 50% de desconto 
nas Colônias em agosto. 

Em Ubatuba e Avaré, a pro-
moção vale para todo o mês, 
inclusive para o último fim de 
semana (31 de agosto e 1º de 
setembro). Mas fique atento: é 
preciso estar acompanhado do 
filho para ter direito ao descon-
to. Veja regulamento no site.

Comemoração do Dia dos Pais em Ubatuba, 
em 2018

Vantagens

Conheça os ganhadores da campanha  
Meu Momento Meme Pai e Filho

Os associados da APCEF/SP 
capricharam nas fotos e vídeos 
enviados para a campanha espe-
cial da Associação para celebrar 
o Dia dos Pais. 

O tema deste ano foi “Meu 
Momento Meme Pai e Filho”.
Confira os sorteados que irão re-
ceber vales-presentes de R$ 500:

- Carla Garofalo de Castro;
- Marcello Pereira Bueno;
- Tatiane dos Anjos dos Santos;
- Danilo André Martins;
- Luiz Eduardo Souza. 

Foto do associado Marcello Pereira Bueno, um 
dos sorteados, com o pai Antonio Carlos dando 
comida na boca

desenhos escolhidos, em cada 
categoria, serão premiadas com 
vales-presentes da loja de brin-
quedos Ri Happy.

A cerimônia de entrega da pre-
miação será em outubro, em um 
lugar muito especial. Aguardem!

Informações, (11) 3017-8331  
ou convites@apcefsp.org.br.



APCEF percorre interior para ressaltar 
importância dos bancos públicos
Visitas acontecem em agências de Araraquara, Catanduva, São José do Rio Preto e Barretos

Funcef
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Uninter - Bauru/Curitiba 
- Consulte www.uninter.com. 
Descontos: 10% em graduação, 
pós-graduação e EAD. Solicite 
carta de desconto.

• Universidade Anhembi Mo-
rumbi - Consulte http://portal.
anhembi.br. Descontos: 20% em 
graduação presencial, ensino a 
distância, pós-graduação lato 
sensu, aperfeiçoamento e MBA. 
Descontos válidos para ingres-
santes, exceto medicina humana, 
medicina veterinária e gastrono-
mia. 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.

Governo extingue Previc e dá carta 
branca ao mercado financeiro

O governo anunciou, esta se-
mana, a criação da Autoridade 
de Seguros e Previdência Com-
plementar (ASPC). A nova autar-
quia, como prometido, substituirá 
a Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Pre-
vic) fundindo o órgão com a Su-
perintendência de Seguros Priva-
dos (Susep).

Quem está à frente da nova 
autarquia é Solange Vieira, supe-
rintendente da Susep desde março. 
Vieira, conduzida ao cargo pelo 
ministro da Economia, Paulo Gue-
des, desde o início deixou clara a 
intenção de diminuir a participação 
do Estado no ramo de seguros e na 
previdência complementar.

Com o discurso de eliminar 
diferenças entre previdências fe-
chadas e abertas, nas entrelinhas, 
o mesmo fiscalizador poderá dis-
ciplinar interesses do mercado fi-
nanceiro e reduzir a possibilidade 
de fiscalização direta de partici-
pantes dos fundos de pensão. O 
governo cede à pressão do mer-
cado financeiro, de olho em um 
patrimônio que, em maio de 2019, 

era de R$ 935,1 bilhões e repre-
sentava 13,6% do PIB nacional.

A nova comandante da ASPC, 
em entrevista ao Valor Econômi-
co em 13 de maio, afirmou que 
a política de investimentos das 
previdências fechadas se dará se-
gundo a ótica de mercado, não de 
previdência, e cita a portabilidade 
como alívio para as patrocinado-
ras no pós-emprego, pela possível 
isenção de responsabilidade no 
caso de déficit, clara sinalização 
de que a preocupação é com a 
patrocinadora e não com o parti-
cipante do fundo de pensão.

Solange pinta a possibilidade 
de portabilidade como um mundo 
sem defeitos. Mas a ideia escon-
de três problemas importantes. 
Em uma seguradora privada não 
há necessariamente menos gastos 
administrativos e menos taxas. 
Elas podem ser maiores que no 
fundo fechado. Também não há 
participação aberta nas decisões, 
até porque elas serão guiadas pe-
los interesses privados da segura-
dora. E, por fim, não há qualquer 
garantia de resultados.

Uma viagem na história, costu-
mes e folclore da 1ª Vila da Fer-
rovia Paulista, que mantém sua 
arquitetura e características origi-
nais do período de 1861. Inclui 
caminhada monitorada e visita a 
pontos turísticos.
Ponto de encontro: Estação da 
Luz, centro da capital.
Inclui: ingressos das visitações, 
bilhete do Expresso Turístico, 
monitoria local, almoço self ser-
vice, seguro viagem.
Desconto: solicite código e com-
pre com desconto pelo www.bi-
lheteria.com/apcefsp.

Vila de Paranapiacaba 
- Cultural & Histórico

Nesta semana, a APCEF/SP e 
a representante dos empregados 
no Conselho de Administração 
do banco público, Rita Serrano, 
estão percorrendo cidades do in-
terior para ressaltar a importância 
das empresas públicas.

Nas reuniões que aconteceram 
em Araraquara, Catanduva, São 
José do Rio Preto e Barretos fo-
ram apresentados dados da atua-
ção dos bancos públicos nestas 
regiões, mostrando a correlação 
entre a atuação e o desenvolvi-
mento econômico destas cidades. 

Foram também apontados os 
riscos para os empresários, traba-
lhadores e poder público local da 
mudança da política adotada pelo 
governo para os bancos públicos, 
que leva à redução de seu papel e, 
por consequência, compromete sua 
capacidade de executar políticas 
públicas. "Os impactos da evolu-
ção da concessão de crédito pelos 
bancos públicos na economia dos 

Funcef revisa alíquota 
do equacionamento e 
frustra participantes

A Funcef informou que as alí-
quotas adotadas nas contribuições 
extraordinárias do equacionamen-
to sofrerão alterações. Na prática, 
ficará mais alto. Essa revisão é 
prevista em lei, mas precisa ser 
melhor explicada. No momento 
em que todos aguardam a adoção 
da resolução CNPC nº 30, que per-
mite ampliação do prazo e diluição 
dos descontos, a Fundação parece 
caminhar na direção contrária. 

No caso do REG/Replan Sal-
dado, a soma de descontos dos 
três planos de equacionamento 
em 2018 chegava a 20,23% ao 
mês. Em junho de 2019, chegava 
a 19,48%. Agora, segundo a Fun-
cef, o total de descontos a partir 
deste mês será 19,53%.

:: Acesse nosso site e leia ma-
téria completa sobre o assunto.

municípios no período pesquisa-
do mostra a relevância destas po-
líticas e, ainda, a importância das 
instituições no desenvolvimento 
equilibrado entre as regiões do 

país", afirmou o diretor-presiden-
te da APCEF/SP, Kardec Bezerra.

Leia mais, em nosso site, so-
bre a atuação dos bancos públicos 
nestas cidades.
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Para ver mais fotos e vídeos, acesse www.apcefsp.org.br > Informações > Multimídia

Comemoração do Dia dos Pais nas Colônias

Agosto
Apartamentos
• Vd., Água Branca, capital, R. Carlos Vicari (próx. ao 
Shopping), 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 2 amb., es-
critório, coz. planejada, á. s. c/ wc, 2 vagas, cond. c/ lazer. 
Gisele, (11) 99973-9144 ou Ricardo, (11) 98690-7326.
• Vd., Paraíso, capital, 4 quadras da Av. Paulista, 7 qua-
dras do Parque do Ibirapuera, 45 m2, reformado, 1 dorm., 
salão de festas, gerador, 1 vaga. Sueli, (11) 99989-4513.

Sobrado 
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (1 
suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ churrasq., jd. 
de inverno, 2 vagas. Aceita financ. R$ 580 mil. Roberto / 
Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos).

Casa
• Vd., Resid. Quinta dos Vinhedos, Bragança Paulista, c/ 3 
dorms. (1 suíte), garagem p/ 2 carros, lavanderia coberta. 
R$ 290 mil. Aceito financ. e/ou terreno. Márcia, caramas-
chi12000@yahoo.com.br / (11) 99964-6363.
• Vd., em Jarinú, a 55 min. de S. Paulo, recém-reformada, c/ 
4 suítes, despensa, churrasq., gramada, garagem p/ 7 car-
ros. A.t.: 1.108 m². A.c.: 243 m². (desocupada) Doc. ok. Acei-
to financ. e permuta. Sérgio, (11) 3023-1495/99938-1423.

Terreno
• No Cond. Riviera de Santa Cristina XIII, Paranapanema/

SP, c/ clube náutico, restaurante, piscinas, quadras polies-
portivas, 450 m², lote 13/Q IA. R$ 20 mil. Estudo proposta. 
Margarida (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Veículos
• Vd. Scooter Garinni (igual à SH 150 Honda), 2007, 150cc, 
bege metálico, 5.600 km., c/ baú, rodas aro 17, partida 
c/ controle remoto, bateria nova, freios a disco, manual, 
chave reserva. R$ 4.800. Sérgio, (11) 3023-1495 (noite) / 
99938-1423 (Vivo).
• 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

Abertura de reservas para 
hospedagem nas Colônias em 
dezembro, inclusive Natal

Dia 27

Abertura de reservas para 
hospedagem nas Colônias  
no Ano Novo

Dia 3

Setembro

Abertura de reservas para 
hospedagem em novembro, inclusive 
feriado da Proclamação da República

Dia 10


