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APCEF/SP realiza plenária para debater reestruturação na Caixa
A APCEF/SP organizou, em 11 

de janeiro, na capital, plenária para 
debater com os empregados os 
impactos e formas de enfrentar a 
proposta de reestruturação na rede 
anunciada pela direção da Caixa. 

As medidas preveem mudan-
ças na rede de atendimento como a 
aplicação da “verticalização”, am-
pliação da segmentação e criação 
do conceito de “gestão operacio-
nal” nas agências, com a extinção 
da função de tesoureiro. Parte das 
agências não teria caixas.

O assunto é pauta de reunião 
entre a Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE) e a direção 
da Caixa nesta quarta-feira (15). 
Acompanhe em nosso site.

A Caixa Econômica Federal 
completou neste domingo (12) 159 
anos de existência. 

No lugar de comemorações e 
festividades, os empregados lem-
braram a data com manifestações 
e protestos em todo o país para 
cobrar melhores condições de tra-
balho e defender a manutenção do 
caráter 100% público do banco.

Convocados pelas entidades 
representativas, seguindo orien-
tação da Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE), os atos do 
Dia Nacional de Luta em Defesa 
da Caixa foram realizados em 13 
de janeiro, segunda-feira, e tive-

(RR), Florianópolis (SC), Araca-
ju (SE), São Paulo (SP) e Palmas 
(TO).

Em São Paulo, dirigentes da 
APCEF/SP realizaram panfleta-
gem e reuniões com empregados 
em todas as regiões da capital pau-
lista e um ato simbólico no Largo 
da Concórdia (Brás), com distri-

buição de bolo para a população 
e empregados do banco público. 
Além disso, os trabalhadores ves-
tiram a camiseta da campanha.

Em Campinas, interior de São 
Paulo, foi distribuída Carta Aberta 
à população e aconteceram reu-
niões nas agências com emprega-
dos e clientes.

O diretor da APCEF/SP Leonardo Quadros (de branco, à frente) conversa com empregados sobre os 
ataques à Caixa na segunda-feira (13), dia de luta em defesa da Caixa, na agência Vila Esperança, capital

ram como mote nas redes sociais a 
#ACaixaÉTodaSua.

Empregados vestiram a cami-
seta e portaram broches da campa-
nha em defesa da Caixa na lapela 
de suas roupas. No Dia de Luta 
também houve um tuitaço. 

As atividades do Dia Nacional 
de Luta em Defesa da Caixa ocor-
reram principalmente nas capitais. 
O foco foi o diálogo com a socie-
dade sobre a importância da Caixa 
como um banco público funda-
mental para o desenvolvimento 
econômico e social do país. 

Há registro de protestos em 
Rio Branco (AC), Macapá (AP), 
Manaus (AM), Maceió (AL), 
Salvador (BA), Fortaleza (CE), 
Brasília (DF), Vitória (ES), Goiâ-
nia (GO), São Luís (MA), Cuiabá 
(MT), Campo Grande (MS), Belo 
Horizonte (MG), Belém (PA), João 
Pessoa (PB), Curitiba (PR), Recife 
(PE), Teresina (PI), Natal (RN), 
Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro 
(RJ), Porto Velho (RO), Boa Vista 



Colônias

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3042-1640

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flats, (11) 3017-8335

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

faleconosco@apcefsp.org.br

Tem carnaval no clube da APCEF?
Tem sim senhor...
Tem bloquinho das crianças no dia 23, matinê e baile de carnaval no dia 24. Participe! 

A folia no clube da APCEF/
SP começa no domingo, dia 23 de 
fevereiro, às 15 horas, com o Blo-
quinho Infantil. Na segunda-feira, 
dia 24, a diversão continua com 
a Matinê Infantil, às 14 horas, e 
o Baile de Carnaval, às 21 horas, 
com a banda Furalupa.

Compre seu convite para o 
Baile de Carnaval, com open bar, 
pelo (11) 3017-8331, 3017-8355 
ou convites@apcefsp.org.br. O 
Bloquinho e a Matinê infantis são 
gratuitas, mas é preciso inscrever-
-se para garantir a participação.

O clube fica na Avenida Yer-
vant Kissajikian, 1.256, em Inter-
lagos, capital.

Quer passar dias incríveis nas 
Colônias da APCEF/SP? É só 
ligar, verificar a disponibilidade 
de vagas e garantir seu lazer ou 
descanso.

Foram abertas no último dia 
14 as reservas para hospedagem 
durante o mês de março.

Faça agora mesmo sua 
reserva para janeiro, 
fevereiro ou março

Piscina da Colônia de Ubatuba

Aposentados

Banda Mega, personal dancers e interpretação de 
Ney Matogrosso são atrações no Dia do Aposentado 

Esportes

As músicas e ritmos que mar-
caram épocas fazem parte do re-
pertório da Banda Mega, uma das 
atrações da festa do Dia do Apo-
sentado: “Ilumine-se: a melhor 
idade é fazer brilhar a vida”.

Personal dancers incentivarão 
os participantes a fazer passinhos 
e se divertir. Outra surpresa será 
a participação de Francis Duarte, 
aposentado da Caixa que, com ir-
reverência, fará  uma interpretação 
de Ney Matogrosso. 

Os aposentados também po-
dem participar do concurso Miss e 
Mister Maturidade durante o even-
to. Mas atenção: inscreva-se com 
antecedência, pois as vagas são 
limitadas. 

Francis Duarte, que fará interpretação de Ney 
Matogrosso, é aposentado da Caixa

O evento - A festa será no do-
mingo, 26 de janeiro, meio-dia, no 
Buffet Tôrres, em Moema, capital.

Informe-se sobre a disponibili-
dade de convites: (11) 3017-8331, 
3017-8355 ou convites@apcefsp.
org.br. Associados do interior têm 
desconto em hotel.

Dia do Aposentado - O Dia 
Nacional dos Aposentados é co-
memorado anualmente em 24 de 
janeiro. A data é destinada a ho-
menagear os profissionais que se 
dedicaram a vida inteira ao traba-
lho. Por este motivo, a APCEF/SP 
organiza todos os anos uma grande 
festa em homenagem a estas pes-
soas tão especiais.

Informações: (11) 5613-5600, 96334-1276 (WhatsApp) ou esportes@apcefsp.org.br.

Participe das equipes esportivas da APCEF/SP. Treine com a gente!
A APCEF/SP oferece gratuita-

mente treinos esportivos em diver-
sas modalidades. As aulas foram 
retomadas em 8 de janeiro. 

Há vôlei para os aposentados, 
futebol society livre masculino, 
vôlei de quadra masculino e femi-
nino, futsal masculino e feminino, 
futebol de campo masculino, bas-
quete masculino e xadrez. Veja os 
horários no quadro ao lado.

Somente as partidas de xadrez 
ocorrem na sede, centro da capital. 
As demais modalidades são dispu-
tadas no clube, em Interlagos.

Aposentados têm  
10% de desconto  
nas Colônias

Aposentados associados (ti-
tulares) têm 10% de desconto 
sobre as diárias das Colônias de 
Avaré, Campos do Jordão, Sua-
rão, Ubatuba e, também, do flat 
Santana e Paulista.

Quando seu filho completar 
25 anos, preencha o formulário 
disponível no site da APCEF/
SP e encaminhe para o Departa-
mento de Cadastro, por malote 
ou e-mail, para que ele continue 
como seu dependente. 

Informações, ligue (11) 3017-
8356, 3017-8357 ou envie e-mail 
para cadastro@apcefsp.org.br.

Filhos com mais de  
25 anos continuam  
como dependentes

APCEFolia no Centro de Eventos do clube da APCEF/SP, na capital, em 2019

Modalidade Dias Horário

Vôlei dos aposentados terça e quinta-feira das 13 às 15h30

Xadrez (sede) quarta e quinta-feira das 16h30 às 20h30

Futsal feminino sábado das 11 às 13 horas

Futebol society livre sábado das 9 às 11 horas

Vôlei de quadra sábado das 9 às 11 horas

Basquete sábado das 15 às 17 horas

Xadrez (clube) sábado das 9 às 17 horas

Futsal masculino domingo das 11 às 13 horas

Futebol de campo domingo das 8h30 às 13 horas

Programação de treinos
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EXPEDIENTE

Pressionada, Funcef anuncia pedido de 
prorrogação de convênio com INSS
Novo prazo permitiria construção de proposta para manter acordos técnicos

APCEF Indica

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.

1ª Fest Férias para 
Crianças - Em busca da 
Boneca Azul

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Casa do Povo - O Tour da 
Arena Corinthians - Av. Mi-
guel Ignário Curi, 111, Itaquera, 
capital, (11) 3152-4077 - https://
arena.corinthians.com.br/tour. 
Desconto: 15% em ingressos no 
site ou bilheteria. Solicite cupom.

• Universidade Nove de Julho 
(UniNove) - Veja unidades em 
http://uninove.br. Desconto: 10%  
em graduação e 20% em pós-gra-
duação e MBA. Solicite carta.

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

Fenae 3600

Associado de São Paulo é um dos 
ganhadores da campanha Fenae 360°

O associado da APCEF/SP Fá-
bio Prina, empregado da Caixa de 
Itanhaém, é mais um dos premia-
dos na Campanha Fenae 360°. Ele 
foi contemplado no sexto sorteio e 
ganhou um mixer inox.

Fábio conta que é associado da 
APCEF/SP desde que ingressou na 
Caixa, em 2000, e sempre que pos-
sível acompanha as informações e 
promoções nos sites da Fenae e da 
APCEF/SP. “Achei muito boa a 
iniciativa de incentivar novas ade-
sões”, contou o associado.

Ele baixou o aplicativo Viva 
Fenae e divulgou a campanha para 
vários colegas da Caixa que ainda 
não são associados da APCEF/SP.

Ao indicar os nomes dos co-
legas no aplicativo, Fábio ganhou 
cupons com os números da sorte 
para concorrer ao sorteio de prê-
mios da campanha Fenae 360°. 
“Tento mostrar aos colegas que 
ainda não são associados que a 
adesão fortalece a categoria”, re-
forçou Fábio.

Muito mais prêmios - A Cam-
panha Fenae 360° vai até 7 de abril 
e ainda há muitos prêmios para se-
rem sorteados, como um pacote 
duplo de viagem para Búzios (RJ) 
e para Arraial d’Ajuda (BA), um 
pacote de viagem triplo para Na-
tal, Vila Galé, e três pacotes para a 

Patagônia. 
Participam da 

Campanha Fenae 
360° os associados 
que indicarem e tam-
bém os novos asso-
ciados que aderirem 
à APCEF/SP. Apro-
veite para participar 
e baixe agora mesmo 
o aplicativo Viva 
Fenae.

Para atender aos empregados 
interessados em obter a certifica-
ção da Anbima CPA-20, a Fenae 
e a APCEF/SP estão preparando 
mais um curso presencial neste 
mês, na SR Penha.

O curso acontece de 20 a 23 de 
janeiro (de segunda a quinta-feira) 
e continua de 27 a 30 de janeiro 
(de segunda a quinta-feira), das 19 
às 22 horas.

Inscrições pelo e-mail faleco-
nosco@apcefsp.org.br. Dúvidas, 
ligue (11) 3017-8306.

Rede do Conhecimento - O 
curso de CPA-20 também pode 
ser feito on-line, gratuitamente, na 
plataforma de educação da Fenae e 
APCEFs, a Rede do Conhecimen-
to. Saiba mais, acesse www.fenae.
org.br/rededoconhecimento.

Rede do Conhecimento

Dia 20 começa curso de 
CPA-20 na SR Penha

Tulipa e Tabefe são dois palhaços 
que recebem uma mensagem so-
bre o desaparecimento da boneca 
Azul, uma bailarina. Eles trans-
formam-se em detetives para en-
contrá-la, porém são surpreendi-
dos pelas armadilhas e magias da 
feiticeira Líria e seu assistente, o 
desastrado Panklata.
Onde: Teatro Commune, Rua da 
Consolação, 1.218, Consolação, 
capital.
Quando: 18 de janeiro, 15h.
Desconto: solicite código e com-
pre com desconto pelo www.bi-
lheteria.com/apcefsp.

Curso de CPA-20 na SR ABC, em dezembro

Após mais de 40 dias do anún-
cio do fim do convênio, a Funcef 
comunicou, dia 13, que solicitou 
adiamento da decisão do governo 
que põe fim ao contrato Caixa/
INSS/Funcef. 

O ofício que pede a prorroga-
ção do convênio foi encaminhado 
ao INSS para que a Funcef tenha 
tempo de discutir uma alteração le-
gal no artigo 117 da Lei 8.213/91, 
que trata de acordos de cooperação 
técnica entre fundos de pensão e 
INSS.

O anúncio foi feito depois da 
pressão das entidades representa-
tivas dos trabalhadores, entre elas 
a Fenae, e muita reclamação dos 
participantes.

Fim do convênio com o INSS 
- A Funcef anunciou no início de 
dezembro as mudanças no Acordo 
de Cooperação Técnica que manti-
nha com o INSS. 

O convênio permitia comodi-

dades como o acesso a serviços do 
INSS para contagem de tempo de 
contribuição e marcação para con-
cessão de aposentadoria por meio 
da Fundação. 

Após a concessão do benefício, 
o participante também podia optar 
por receber de forma unificada o 
pagamento do INSS e a suplemen-
tação/complementação da Funcef 
no dia 20 do mês corrente. 

Com a mudança anunciada, os 
participantes que recebem de for-
ma unificada terão os benefícios 
desmembrados a partir de março. 
Para eles, suplementação/com-
plementação da Funcef continua 

sendo feita no dia 20, enquanto 
o crédito do INSS será realizado 
nas datas previstas pelo governo. 
Aqueles que se aposentaram a par-
tir de janeiro já recebem de manei-
ra desmembrada.

A mudança afeta o pagamento 
do imposto de renda, das mensali-
dades do Saúde Caixa e emprésti-
mos consignados. Com o benefício 
desmembrado, a base de cálculo 
do imposto de cada benefício fica 
menor, podendo reduzir a alíquota. 

No caso dos empregados da 
ativa, o fim do convênio Caixa/
INSS/Funcef significa que o em-
pregado que se afastar do trabalho 
para tratamento de saúde por pe-
ríodo superior a 15 dias passa ago-
ra a ser responsável pelo agenda-
mento da perícia junto ao Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), 
a fim de requerer o benefício, e de 
todo o acompanhamento referente 
à licença, o que antes era feito pela 
própria Caixa.
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Para ver mais fotos e vídeos, acesse www.apcefsp.org.br > Informações > Multimídia

Apartamento
• Vd., na Praia Grande, aprox. 200 m. da praia, prédio 
de 3 andares, 2 dorms. (1 suíte), 1 banheiro, 2 vagas, 
cozinha c/ azulejo, sala espaçosa, área de serviço, sa-
cada, 80 m2, c/ portaria, portão eletrônico, interfone, 
salão de festas, churrasqueira. R$ 210 mil, condom. 
R$ 338. Adriana, (11) 99914-9077.

Sobrados 
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. 
(1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ chur-
rasq., jd. de inverno, 2 vagas. Aceita financ. R$ 560 
mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos).
• Vd., na capital, Jd. Bonfiglioli, 3 dorm. (1 suíte), 
cozinha americana, 4 banheiros reformados, área de 
serviço, suíte empregada, quintal, garagem p/ 2 au-
tos, rua tranquila, próx. USP, supermercados, comércio, 
parque. Hiroco, (11) 97197-5355.

Veículos
• Vd, i30 2.0 16v 145cv 5p automático, 2009/2010, 
gasolina, prata. Thais, (11) 94183-9372.

Comemoração de Ano-Novo nas Colônias

Casa na Praia Grande
Alugo p/ o verão, 300 m do mar, c/ 2 dorms. (1 suí-
te), sala c/ sofá-cama, cozinha ampla, espaço para 
festas c/ churrasq., piscina, garagem p/ 3 carros, 
wi-fi, TV a cabo. Adão, (11) 98339-6722 (WhatsApp) 
ou Edgar, (13) 99143-9097 (WhatsApp).

Quitinete no centro
Vd., 40 m², reformado, próx. ao metrô Luz, andar 
alto. R$ 165 mil. Mauri Rodarte, (11) 99233-2746 
(WhatsApp).
 

Escritório no centro
Vd./alugo, 45 m², Rua Riachuelo, próx. a USP, R$ 130 
mil, aluguel R$ 1.400 o pacote. Mauri Rodarte, (11) 
99233-2746 (WhatsApp).

Apartamento no Guarujá - Morro do Maluf
Alugo p/ temporada, c/ 3 dorms., 2 vagas, a 50 
m da Praia Pitangueiras. Emília, (13) 99706-8620 
(WhatsApp).

Agenda

Janeiro

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

Sorteio da campanha de associação 
Fenae 360o - Viva a Experiência

Dia 22

Espaço D - móveis planejados e decorações
Home, sala, cozinha, banheiros, home office, dorm., 
terraço, corporativos. R. Oswaldo de Oliveira, 259, 
Boqueirão, Praia Grande. Contato: (13) 3034-2049.

Casa em Villagio - Praia Indaiá/Bertioga
Alugo p/ temporada e fins de semana, litoral nor-
te, frente p/ praia, acomoda 7 pessoas, cond. c/ 
piscina, garagem, 2 dorm., 2 banheiros, churras-
queira, ar-condicionado, ventilador de teto. Anita, 
(11) 99451-2898. 

 

Apartamento na Praia da Riviera
Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São 
Lourenço, varanda c/ churrasq., 2 dorms., c/ ar 
cond., 2 wc, hidro, 3 pisc., sauna, ofurô, brinq., 
salão de jogos, fitness, lan house. Até 8 pes-
soas. Paulo / Maria do Carmo, (11) 96713-5421 / 
http://suareservakakaepaulo.blogspot.com.

Curso presencial de CPA-20 na SR Penha
Dia 20

Torneio Início de Xadrez
Dia 25

Comemoração do Dia do Aposentado
Dia 26

Último dia para se associar e participar 
das ações coletivas a serem propostas 
em fevereiro

Dia 31

Sorteio da campanha de associação 
Fenae 360o - Viva a Experiência

Dia 29

Avaré Campos do Jordão

Suarão Ubatuba


