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O projeto de reestruturação 
apresentado pela Caixa trará mu-
danças drásticas na rede.

Em reunião ocorrida na segun-
da-feira (27) com representantes 
dos empregados, entre eles a AP-
CEF/SP, o superintendente da Cai-
xa em São Paulo, Robert Kennedy, 
informou que duas Superintendên-
cias (SRs) serão fundidas, passan-
do a se chamar SUV (Superinten-
dência Nacional de Varejo).  As 
Superintendências Regionais se-
rão reduzidas das atuais 18 para 9. 

Sobre os remanejamentos de 
funções, haverá flexibilização 
por meio de um processo seleti-
vo exclusivo para os empregados 
que buscarem ascensão de cargo. 
Kennedy afirmou que aqueles que 
buscarem a lateralidade (para con-
correr à mesma função) assumirão 
diretamente, sem passar por pro-
cesso seletivo.

Ignorando o atual estatuto da 
Funcef, o presidente do Conselho 
Deliberativo (CD) da Fundação, 
André Nunes, pautou para reunião 
do CD, na quinta-feira, dia 30, a 
discussão de mudança do Estatuto.

A intenção é acatar a posição 
da extinta Superintendência Na-
cional de Previdência Comple-
mentar (Previc) que defende que  

a última palavra seja sempre a dos 
representantes do banco. 

Estatuto atual - Hoje, para 
que o CD altere questões extre-
mamente importantes, como mu-
dança de estatuto, mudança de re-
gulamento, retirada de patrocínio 
e investimentos acima de 2% são 
necessários quatro votos.

O estatuto atual, válido desde 
2007, não veta o voto de minerva, 
como a Funcef afirma, pois a exi-
gência do mínimo de quatro votos 
em seis possíveis, para determina-
das mudanças, evita o impasse e, 
portanto, não há necessidade de o 
presidente do CD, representante do 
banco, votar duas vezes em caso de 
empate. 

A Lei complementar 108/2001 
instituiu o voto de minerva. 

O estatuto é essencial para ga-
rantir que os interesses da Caixa 
não prevaleçam sobre os dos par-
ticipantes e vice-versa. 

Ao contrário do que o banco 
e a Funcef afirmam, o estatuto é 
legal, está em conformidade com 
as Leis Complementares 108 e 
109, que dispõem sobre a relação 
entre as empresas públicas e suas 
entidades fechadas de previdência 
complementar e sobre o regime de 
Previdência Complementar e, por-
tanto, deve ser respeitado.

"Essa não é a primeira vez que 
a Funcef acata a posição de um 
órgão regulador em prejuízo dos 
participantes, e se esse golpe for 
efetivado, acontecerão casos como 
a quebra da paridade no Não Sal-
dado e outros muito piores", alerta 
Leonardo Quadros, diretor da AP-
CEF/SP.

A Fenae acionou sua assessoria 
jurídica para que se faça uma ava-
liação sobre as medidas legais que 
podem ser tomadas.

Ações - O momento pede que 
todos os participantes pressionem 
a Caixa e a Funcef. 

Uma das ações é enviar men-
sagens para os conselheiros, para a 
presidência do banco e da Funda-
ção por meio da Ouvidoria no site 
das instituições e deixar mensa-
gens nas redes sociais da Caixa, da 
Funcef e nos grupos de discussão 
da Fundação com a hashtag #Mu-
darEstatutoÉGolpe. 

 

Tamara Siqueira, que é em-
pregada da Caixa com função 
gerencial e está destacada para o 
trabalho de dirigente sindical, con-
ta para o APCEF em Movimento 
sobre a proposta do banco da pers-
pectiva dos empregados.

 
Desconfiança - Tamara conta 

que as promessas do banco geram 
apreensão entre os empregados e 
diante da afirmação de que 4 mil 
funções serão criadas para melho-
rar a rede o sentimento é de des-
confiança. 

“A direção da Caixa quer nos 
convencer de que fazem isso para 
melhorar e não é verdade”, afir-
mou. 

A dirigente exemplifica sua 
afirmação citando os auxiliares de 
atendimento. "A função será subs-
tituída pela de assistente, com ga-
nho maior, porém, será necessário 

ter a certificação CPA-10, que não 
era exigida para auxiliar". 

Direito preservado - O em-
pregado com 10 anos ou mais no 
mesmo cargo comissionado pode-
rá incorporar, isso só foi garantido 
com liminar de manutenção da RH 
151 em ação da Contraf.

Gerentes - A situação dos ge-
rentes é ainda mais delicada, prin-
cipalmente a dos de Pessoa Física 
e Gov. Social.

A Caixa diz que 2 mil vagas 
de gerente de Varejo serão criadas, 
mas não explica que a remunera-
ção é 45% menor que gerente PF e 
Gov. Social.

"Toda vez que a Caixa propõe  
reestruturação e/ou verticalização 
mostra que não tem carteira pra 
tanto gerente. Parece que nesse 
novo projeto isso não mudou, a 

empresa vai eliminar atual função 
para criar as que ganham menos”.

Privatização da Caixa - O ce-
nário se comprova pelos números 
da carteira de crédito (em queda), 
a apresentação da reestruturação, 
os projetos do governo e as decla-
rações do presidente do banco.

A nova estrutura irá alinhar a 
Caixa a práticas de mercado que 
levarão ao aumento de cobran-
ças, até porque a instituição visa 
aprimorar produtos como investi-
mentos, seguros, cartões e loterias. 
Não por acaso, estas são as áreas 
que estão na lista de abertura de 
capital (IPO).

Ou seja, os empregados, além 
de perder funções e ganhar menos, 
terão de lidar com a pressão de 
trabalhar com carteira de crédito 
menor e melhorar performance de 
produtos que serão vendidos. 

Empregados defendem a manutenção do Estatuto da Funcef. 
Mudança pode acontecer dia 30

Diretor da APCEF/SP Leonardo Quadros defende a manutenção do Estatuto da Funcef



APCEFolia 2020

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

Unidades de lazer da APCEF/SP estão 
com vagas para fevereiro e março
Faça agora mesmo sua reserva em um dos espaços da Associação e garanta sua diversão

A APCEF/SP oferece a melhor 
hospitalidade, atendimento exclu-
sivo e muito carinho para seus as-
sociados e convidados.

Aproveite os meses de feverei-
ro (exceto carnaval) e março pois 
ainda há vagas nas Unidades em 
Avaré, Campos do Jordão, Suarão 
e Ubatuba.

Partilhe com as pessoas que 
você ama os momentos mais gos-
tosos da vida! Entre em contato 
com a Unidade da sua preferência.

O APCEFolia é o carnaval 
dos associados da APCEF/SP. 

Confira tudo que vai rolar e 
participe: domingo (23) tem Blo-
quinho Infantil, a partir das 15h e 
segunda-feira (24) tem matinê, a 
partir das 14h. O Baile de Carna-
val é na segunda (24) a partir das 
21 horas. 

O clube fica na Av.Yervant 
Kissajikian, 1.256, Interlagos. 
Inscrições até 14 de fevereiro.

APCEFolia 2020 é o 
melhor carnaval de 
Sampa 

Associado, empregado da Caixa, e sua família 
no APCEFolia 2019

Esportes

Jogadora Fofão participa de evento 
no clube da APCEF/SP

A eterna levantadora da Sele-
ção Brasileira de vôlei, campeã em 
2008 nas Olimpíadas de Pequim, 
entre outros títulos, Hélia de Sou-
za, a Fofão, esteve nos dias 25 e 26 
de janeiro, no clube da APCEF em 

Os tamborins vão fazer o 
aquecimento para o APCEFolia 
2020 no pré-carnaval no clube da 
Associação, nos dias 15 e 16 de 
fevereiro.

O Palco APCEF será com 
tema pré-carnaval e vai reunir os 
participantes do Talentos Fenae, 
categoria música.

Haverá oficina e ensaios, e os 
músicos vão alegrar o dia com 
roda de samba e muito batuque!

Mais informações no site da 
APCEF/SP.

Dias 15 e 16 tem Palco 
APCEF pré-carnaval no 
clube 

Associados e convidados participam da Corrida Fenae/APCEF, em Suarão

evento realizado pela LMN Sport's 
e Articulação Esporte.

"A estrutura deste clube é ma-
ravilhosa para diversas práticas es-
portivas. Parabéns à APCEF/SP", 
diz a atleta.

Em fevereiro os associados da APCEF/SP recebem 
atenção especial nos treinos de corrida

Para a APCEF/SP a prática 
esportiva tem tudo a ver com qua-
lidade de vida. Mas, cada um tem 

Dependentes fazem 
aulas gratuitas de 
xadrez. Inscreva-se

Filhos de associados podem 
participar gratuitamente das aulas 
de xadrez.

Pode ser na sede administrati-
va da APCEF/SP, Rua 24 de maio, 
208, República, às quartas e quin-
tas, das 16h30 às 20h30 e/ou no 
clube da capital, em Interlagos, aos 
sábados, das 9 às 16 horas. 

Mais informações ligue para 
(11) 5613-5600, envie mensa-
gem no WhatsApp (11) 9.6334-
1276 ou e-mail para esportes@
apcefsp.og.br.A jogadora Fofão, blusa cinza em pé, e a equipe feminina de vôlei da APCEF/SP

seus objetivos: muitos gostam das 
competições e outros da integra-
ção. O importante mesmo é movi-

mentar-se! Faça treinos de corrida 
com a gente. 

Nos sábados de fevereiro, ex-
ceto dia 22, a equipe de Esporte 
da Associação estará nos locais de 
treinos interagindo com os asso-
ciados. 

Anote os dias e compareça: dia 
1º, clube da APCEF/SP, das 8h30 
às 9h30; dia 8, Parque Ibirapuera, 
das 7 às 9h30; dia 15, Parques Ibi-
rapuera e do Povo, das 7 às 9 ho-
ras e dia 29, Parque Alfredo Volpi, 
às 8h30. Dúvidas: WhatsApp (11) 
9.6334-1276

Piscina coberta e aquecida na Unidade de Campos do Jordão é o diferencial na cidade
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EXPEDIENTE

Diretoria da APCEF/SP apoia Chapa 1 - 
Movimento pela Saúde no Conselho
A eleição para o Conselho de Usuários do Saúde Caixa acontece de 3 a 7 de fevereiro

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.

Thermas do Vale é a 
opção do verão

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Compra Certa
Descontos especiais na linha 
branca direto da fábrica, com as 
vendas pelo site: www.compra-
certa.com.br. Solicite o código.

• Hotel Água Viva
Em Olímpia (SP) o associado 
ganha desconto de 12%. Acesse 
o site (www.aguavivahotel.com.
br) para conhecer as acomoda-
ções e fazer sua reserva com a 
carteirinha de associado.

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

Portal de Vantagens

Doutores da Estética oferece 
desconto aos associados

O Portal de Vantagens da AP-
CEF/SP é o canal de parcerias de 
descontos oferecido aos associa-
dos e seus dependentes.

Para obter todas as informações 
você deve acessar o site (www.ap-
cefsp.org.br) na aba de Serviços > 

Portal de Vantagens.
Nesta página selecione o servi-

ço que está buscando - por catego-
ria e a cidade de sua preferência.

Há ainda a possibilidade de dar 
sugestões para novas parcerias. 

O associado pode indicar es-
tabelecimentos que 
confia para que a 
APCEF/SP busque 
descontos.

Doutores da 
Estética - Os asso-
ciados e dependen-
tes ganham des-
conto de 30% em 
todos os serviços. 
Para obter o des-
conto é necessária 
a apresentação da 
carteirinha de as-
sociado. Válido so-
mente para a unida-
de da Vila Mariana.

 A associada da APCEF/SP Si-
mone Trevisan participa de muitas 
atividades realizadas pela Associa-
ção, vai à eventos, nas Unidades 
de lazer e muito mais.

Ela baixou o aplicativo Viva 
Fenae/APCEF e está participan-
do da Campanha Fenae 360º. No 
último sorteio ganhou um Google 
Chromecast 2. "Estou adorando 
participar da Campanha, nem pre-
ciso dizer o quanto vale a pena!".

Baixe o aplicativo Viva Fenae 
APCEF. Para saber mais, acesse 
www.fenae.org.br/fenae360.

Fenae 360º

Mais uma associada 
da APCEF/SP ganha na 
Campanha da Fenae!

Associados e dependentes da 
APCEF/SP ganham desconto no 
Parque Thermas do Vale, em São 
José dos Campos.

Adulto pagaria 70 reais, mas 
associado da APCEF/SP paga 
62. Criança de 5 a 11 anos paga-
ria 40, mas dependente paga 30 
reais.

O Thermas do Vale tem 13 
piscinas e infraestrutura de lazer 
incrível para toda família.

Entre em contato pelo e-mail: 
convenios@apcefsp.org.br e so-
licite o código de associado para 
usufruir os descontos por meio da 
parceria com a Bilheteria.com.

No período de 3 a 7 de feve-
reiro acontecerá a eleição para es-
colha dos novos membros do Con-
selho de Usuários do Saúde Caixa. 

A diretoria da APCEF/SP apoia 
a Chapa 1 - Movimento pela Saú-
de, que recebe apoio da Fenae, 
sindicatos, Contraf/CUT e outras 
Apcefs.Três chapas participam do 
processo eleitoral.

Conselho de Usuários - Con-
quista histórica dos empregados da 
Caixa, o Conselho de Usuários do 
Saúde Caixa foi criado em 2004 e 
tornou-se importante instrumento 
para assegurar transparência e de-
mocratização da gestão do plano 
de saúde, com acompanhamento 

da gestão financeira e administra-
tiva. 

O Conselho possui caráter con-
sultivo e tem composição paritária 
com cinco membros titulares elei-
tos pelos participantes e por cinco 
indicados pela Caixa, além de seus 
respectivos suplentes. O mandato 
é de 36 meses.

 
Como votar - Acesse o portal 

do Saúde Caixa (www.saude.cai-
xa.gov.br), clique no ícone "elei-
ções Conselho de Usuário", insi-
ra novamente os dados de acesso 
com senha e vote!  

Podem votar os empregados da 
Caixa ativos e aposentados, parti-
cipantes titulares do Saúde Caixa. 

 Confira a composição da Cha-
pa 1 – Movimento pela Saúde. 

Titulares: Marilde Perin Zar-
pellon, Marcia Boiczuk Lacerda 
Krambeck, Fabiana Uehara Pros-
choldt, Zuleida Martins Rosa e 
Edmar Martins André. 

Suplentes: Ana Lucia Fontes 
de Farias Brito Soares, Francisco 
Carlos Pugliesi, Adeir José da Sil-
va, Marcio Rogério Troya e Clau-
dio José Teixeira Cerqueira..

Participe - Faça a sua parte 
e  vote no processo eleitoral para 
conselheiros do Saúde Caixa. 

Acompanhe todas as publica-
ções sobre o Saúde Caixa no site da 
APCEF/SP (www.apcefsp.org.br).

Simone e o marido Valdir também aproveitaram o 
evento Ilumine-se
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Apartamentos
• Vd. ou alugo, mobiliado na Zona Leste em condomínio c/ 
portaria 24h, 2 piscinas, 2 churrasqueiras, salão de festas 
e quadra poliesportiva. Acesso ao Shop Aricanduva. Ponto 
de ônibus ao lado da portaria. Venda R$ 239 mil, aluguel 
R$ 900. Fabiano (61) 99844 5669

Casa
• Vd., na praia, Cibratel II, terreno 650 m, 231 m construída, 
4 dorms sendo 2 suítes, 1 wc, área serviço, ar condicionado 
em todos os dorms., churrasqueira, quintal e garagem mais 
uma edícula. Muito espaçosa e arejada. R$390 mil. Emìlia (11) 
950558533 (WhatsApp).

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$ 560 mil. Roberto / 
Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos).

Veículos
• Vd. Toyota/etios cross, 2017, 1.5 16v flex 4p automático, 
prata, 18.500 km, completo com sensor de ré e câmera 

Dia dos Aposentados Ilumine-se

de ré, único dono, todas as revisões pela concessionária, 
R$ 49 mil. Kico (11) 98232.2222 - resido em Santos/SP

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

Casa em Villagio - Praia Indaiá/Bertioga
Alugo p/ temporada e fins de semana, litoral norte, 
frente p/ praia, acomoda 7 pessoas, cond. c/ piscina, 
garagem, 2 dorm., 2 banheiros, churrasqueira, ar-con-
dicionado, ventilador de teto. Anita, (11) 99451-2898. 

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

Agenda

Janeiro

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

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).

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

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).

 
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 pessoas. Paulo / Maria do Carmo, (11) 96713-5421 / 
http://suareservakakaepaulo.blogspot.com.

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

Retorno dos ensaios do Coral 4 Cantos 
Encantos, em Ribeirão Preto

Dia 30


