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APCEF/SP discute reestruturação com chefias locais Leia mais

• MP 905 - votação aconte-
ce nesta semana
• Duas chapas participam 
da eleição da Funcef:  Con-
trole e Resultado e Juntos 
em Defesa da Funcef
• Comitê realiza mobiliza-
ção no Congresso em defe-
sa das empresas públicas
• Caixa Seguridade decide 
suspender IPO pelo menos 
até julho

>www.apcefsp.org.br

Após a Caixa frustrar nova-
mente os empregados na audiência 
de conciliação ocorrida em 4 de 
março, ao não apresentar nada di-
ferente do que já havia garantido, a 
APCEF/SP e os sindicatos seguem 
discutindo a reestruturação com as 
chefias locais, para buscar minimi-
zar os efeitos para os empregados.

Algumas áreas visitadas pelas 
entidades seguem com incertezas. 
Na Gigad, área que será transfor-
mada em centralizadora e passará 
a chamar Cigad, nem mesmo os 
técnicos bancários conseguiam 
confirmar a permanência. Após 
discussões feitas pela APCEF/SP e 
o Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e região, foi garan-
tida a permanência na área.

O segmento Exclusivo, desen-
volvido para atender clientes com 
determinado perfil, havia sido sur-
preendido com a inclusão de parte 
de seus empregados na reestrutu-
ração, em mensagem recebida por 
eles dia 2. Após conversas com a 
Matriz e os responsáveis pela rede 
em São Paulo, também foi garan-
tida a realocação dos empregados 
com a manutenção da função.

Já a Ceate passa por situação 
delicada. Com data prevista para 
encerrar as atividades, 13 dos cer-
ca de 50 empregados ainda não ha-
viam conseguido a realocação. 

Neste caso, a APCEF/SP está 
em contato com chefias locais, 
buscando o mapeamento das fun-
ções disponíveis. 

Há uma reunião prevista com 
o Superintendente da SUVSP, 
para que seja apresentado à AP-
CEF/SP e ao Sindicato o balanço 
da primeira etapa da reestrutura-
ção e discutido o provimento das 
vagas remanescentes.

"Com todo este processo, a 
direção da Caixa passa a impres-
são de que o histórico, a carreira 
e a experiência dos empregados 
não vale nada para os atuais di-
rigentes do banco", comentou o 
diretor da APCEF/SP Leonardo 
Quadros.

Caso tenha dúvidas referen-
tes à reestruturação, entre em 
contato conosco pelo sindical@
apcefsp.org.br ou (11) 3017-
8305.

O Conselho Deliberativo da 
Funcef aprovou em reunião na 
quinta-feira (5) a implementação 
da Resolução 25 da CGPAR no 
regulamento do REG/Replan Não 
Saldado, o que pode mudar drasti-
camente as características do pla-
no e prejudicar severamente seus 
participantes.

A votação para implementação 
da Resolução terminou empatada, 
com três votos dos membros elei-
tos pelos participantes e três votos 

dos conselheiros indicados pela 
patrocinadora. No entanto, a dire-
ção da Caixa Econômica Federal, 
desrespeitando o Estatuto, utilizou 
o voto de desempate e aprovou a 
medida.

A sessão II do Estatuto, que 
fala das competências do Conse-
lho Deliberativo da Funcef, expli-
cita no inciso II do artigo 32 que 
compete ao Conselho aprovar a al-
teração de Estatuto e Regulamen-
tos dos Planos de Benefícios sem 

o uso do voto de Minerva, como 
detalha o parágrafo 1º. 

Risco para outros planos 
- Importante salientar que a ati-
tude da Caixa traz um enorme 
risco para os demais planos da 
Funcef.

A mesma decisão tomada 
pela Caixa neste mês já foi im-
posta pelo governo nos fundos 
de pensão da Petrobras (Petros) 
e BNDES (Fapes).

Entidades entram com 
ação contra aprovação 
da CGPAR 25

A Fenae e a Contraf-CUT vão 
ingressar com ação judicial contra 
a decisão do Conselho Deliberativo 
em relação à CGPAR 25. 

A medida judicial visa proteger 
os direitos do REG/Replan Não 
Saldado e não permitir que este 
precedente coloque em risco toda 
a estrutura de governança e direitos 
dos participantes.

Arte do seminário

- exclusão de dispositivos que 
indiquem percentuais de contri-
buição para custeio dos planos de 
benefícios e que estejam incorpo-
rados aos seus regulamentos;

- adoção da média de, no mí-
nimo, os últimos 36 salários de 
participação como a base para o 
cálculo do salário real de bene-
fício da complementação/suple-
mentação de aposentadoria por 

tempo de contribuição/serviço;
- adoção de teto para salário de 

participação não superior à maior 
remuneração de cargo não estatu-
tário da empresa patrocinadora;

- desvinculação do reajuste dos 
benefícios dos assistidos do rea-
juste concedido pelo patrocinador 
aos seus empregados;

- vinculação do reajuste dos 
benefícios dos assistidos ao índice 

do plano;
- desvinculação dos valores 

de complementações/suple-
mentações de aposentadorias 
do valor do benefício pago pelo 
Regime Geral da Previdência 
Social (RGPS); e

- vinculação dos valores de 
complementações/suplementa-
ções de aposentadorias a valor 
de RGPS hipotético.

Mudanças que a CGPAR 25 pode fazer nos planos de 
Benefício Definido, como o Não Saldado:



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

Dia 28 tem passeio com a família 
organizado pela APCEF/SP. Participe!
Área de preservação ambiental na zona sul tem borboletário e dezenas de outras atrações

A próxima edição do APCEF 
nos Passos da Cultura será no sába-
do, 28 de março, uma boa oportu-
nidade para passear com a família.

O passeio será no Borboletário 
Águias da Serra, região sul de São 
Paulo. O local abriga mil borbo-
letas de 17 espécies, entre outras 
atrações.

Você pode ir com a excursão 
da APCEF/SP, saída do metrô Ver-
gueiro, ou veículo próprio.

Inscrições pelo e-mail convi-
tes@apcefsp.org.br ou ligue (11) 
3017-8331.

Tem promoção para 
as mães em todas as 
Colônias da APCEF

Comemoração do Dia das Mães em Campos 
do Jordão ano passado

Esportes

Estão abertas as inscrições  
para a Corrida Fenae-Graacc

Pelo quarto ano consecutivo, a 
APCEF/SP une a tradicional Cor-
rida Fenae com a Corrida e Cami-
nhada do Grupo de Apoio ao Ado-
lescente e Criança com Câncer 
(Graacc). 

A corrida acontece em 10 de 
maio, domingo, no Parque do Ibi-
rapuera, na capital, às 6h55. Serão 
percursos de 5 e 10 km e caminha-

Estão abertas, desde 10 de 
março, as reservas para todo o 
mês de julho, alta temporada, em 
Campos do Jordão. É só ligar e 
garantir sua vaga.

Estão abertas as 
reservas para julho  
em Campos do Jordão

Para presentear as mamães, 
a APCEF/SP preparou uma pro-
moção especial em todas as Co-
lônias. De 8 a 10 de maio, mãe 
associada titular acompanhada 
do filho e de pelo menos 1 pagan-
te ganha sua hospedagem. 

Mãe dependente ou convi-
dada ganha 50% de desconto na 
hospedagem. Dias 18 e 25 tem novas edições do Portas Abertas

As quartas-feiras de março 
estão bem movimentadas na AP-
CEF/SP. Toda semana, um tema 
diferente é escolhido para o AP-
CEF de Portas Abertas.

Dia 18, o assunto será design 
gráfico e comunicação visual. E, 
dia 25, acontece oficina de xadrez 
para iniciantes.

As atividades acontecem das 
14h30 às 16h30, no Espaço Convi-
ver, centro da capital. Inscreva-se: 
convites@apcefsp.org.br ou (11) 
3017-8331.

Aplicativo oferece 
prêmios para mulheres

Neste mês, a Fenae em parceria 
com as APCEFs lançou a campa-
nha "Lute como uma bancária" no 
aplicativo Viva Fenae/APCEF des-
tinada às empregadas da Caixa (da 
ativa, aposentadas e pensionistas, 
associadas e não associadas).

A cada ação você ganha cupons 
para concorrer a prêmios: e-Book, 
moedas do Nosso Valor, nécessaire, 
cursos da Rede do Conhecimento e, 
no fim do mês, haverá o sorteio de 
uma viagem para Búzios (RJ), com 
direito a acompanhante.

Baixe o aplicativo e participe!

Atenção atletas: participe do 
Circuito Ubatuba Beach Run, na 
praia do centro de Ubatuba, dia 
26 de abril, domingo. Tem corri-
da de 10 e 5 km, caminhada de 2 
km e corrida kids. Inscrições no 
site da APCEF/SP.

Para hospedagem, ligue dire-
tamente na Colônia de Ubatuba.

Circuito Ubatuba 
Beach Run 2020 está 
com inscrição aberta

Corrida em Ubatuba em 2019

Fenae

da de 3 km para crianças com um 
acompanhante.

Preencha o formulário disponí-
vel no site da APCEF/SP ou envie 
e-mail para esportes@apcefsp.org.
br. Informações, ligue (11) 5613-
5600 ou 96334-1276 (WhatsApp). 

Quer praticar esporte e fazer 
uma boa ação? Então, inscreva-se 
agora mesmo! 

Aposentados

Edição do 
Portas Abertas 
de setembro 

Borboletário Águias da Serra
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EXPEDIENTE

IR

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.

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Colégio Alvorada - Praça Nos-
sa Senhora das Vitórias, 92, Vila 
Formosa, capital - www.drum-
mond.com.br. Desconto: de 30% 
a 50%.

• Wise Up - Consulte unidades 
em www.wiseup.com. Desconto: 
15% na matrícula e 20% no ma-
terial didático dos cursos da Wise 
Up, Wise Up Teens, You Move e 
Wise Up Life.

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

Fenae 360º

APCEF/SP oferece 
assessoria gratuita 
para declaração de IR

A APCEF/SP oferece asses-
soria gratuita para declaração de 
Imposto de Renda.

Associados e dependentes da 
Grande São Paulo podem agen-
dar seu horário para atendimento 
presencial na sede da APCEF/SP 
pelo (11) 3017-8322. Dúvidas, 
envie e-mail para impostoderen-
da@apcefsp.org.br.

Interior ou litoral - Quem 
é do interior ou litoral pode tirar 
dúvidas, enviar documentos e 
solicitar assessoria gratuita para 
declaração do Imposto de Renda 
pelo e-mail impostoderenda@
apcefsp.org.br.

Fenae

Eleições da Fenae terá chapa única. 
Exerça seu direito, vote!

Para atender os empregados in-
teressados em obter a certificação 
da Anbima CPA-20, a Fenae e a 
APCEF/SP estão preparando dois 

Rede do Conhecimento

Março tem curso de CPA-20 no interior
cursos presenciais neste mês, em 
Ribeirão Preto e Bauru.

Em Ribeirão Preto, o curso tem 
início em 16 de março, de segunda 
a quinta-feira. Em Bauru acontece 
aos sábados, a partir do dia 21.

Para se inscrever, envie e-mail 
para faleconosco@apcefsp.org.br. 
Dúvidas, ligue (11) 3017-8306.

Acesse www.fenae.org.br/re-
dedoconhecimento e saiba mais.

Caixa Econômica Federal:  
o banco da exclusão
Caixa extingue programa que auxiliava empregados com filhos incapacitados para trabalho

Mais duas associadas 
são premiadas em 
campanha da Fenae

A associada Sonia Maria Gama 
(foto), empregada da agência Ja-
guaré, que há 19 anos está na Cai-
xa e na APCEF/SP, ganhou uma 
mochila Victorinox na Campanha 
Fenae 360°. Outra associada que 
também se deu bem foi a Ana Ma-
ria Crocci, empregada da Caixa 
aposentada que ganhou um PlayS-
tation PS4 Sony

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

A Federação Nacional das 
Associações do Pessoal da Caixa 
Econômica Federal (Fenae) prepa-
ra-se para realizar novas eleições 
nos dias 17 e 18 de março. 

Para auxiliar os associados 
que queiram votar, estarão dispo-
níveis mesas coletoras itinerantes 
nas unidades da Caixa. Elas irão 
receber votos dos aposentados e 
associados ativos que estejam em 
férias ou licença. Também serão 
instaladas urnas fixas nas APCEFs.

O pleito vai decidir novos 

membros para a Diretoria Executi-
va e o Conselho Fiscal da entidade 
para gestão 2020/2023. 

Nesta eleição, apenas uma cha-
pa entrou para a disputa, a Chapa 
1 - Movimento em Defesa da Cai-
xa, que tem como candidato a pre-
sidente o atual vice-presidente da 
Federação e secretário de Finanças 
da Contraf-CUT, Sérgio Takemo-
to. Ele foi diretor-presidente da 
APCEF/SP entre 2008 e 2014 e 
conta com o apoio da atual direto-
ria da Associação.

Podem votar associados ativos 
e aposentados cuja filiação tenha 
ocorrido até 31 de agosto de 2019. 
Para votar é preciso apresentar um 
documento com foto. 

Confira o edital e regulamento 
das eleições Fenae 2020 em www.
fenae.org.br/eleicoesfenae2020.

Aprovado curso presencial 
do CEA em São Paulo

A APCEF/SP conseguiu tra-
zer o curso presencial preparató-
rio para o CEA para São Paulo e 
contamos com a sua participação 
para escolha do melhor local da 
primeira turma. Acesse nosso site 
e dê sua opinião!

Curso de 
CPA-20 na Sé

A Caixa extinguiu o enquadra-
mento de filhos entre 7 e 21 anos 
no Programa de Auxílio à Infância 
(PAI), oferecido aos dependentes 
de empregados do banco conside-
rados incapacitados permanente-
mente para o trabalho. O anúncio 
ocorreu após questionamentos de 
diversos empregados que haviam 
deixado de receber o benefício.

Segundo resposta da institui-
ção, “a solicitação de enquadra-
mento de filho na condição de in-
capacitado permanentemente para 
o trabalho ocorre em um dos pe-
ríodos a seguir: entre 180 dias e 1 
dia antes data de 21 anos, no caso 
de beneficiário que está cadastrado 
como dependente direto. E entre 

180 dias e 1 dia antes data de 24 
anos, no caso de beneficiário que 
está cadastrado como dependente 
indireto”. 

O PAI, conhecido como “auxí-
lio-creche” deveria ser pago sem 
limite de idade para os emprega-
dos com filhos que, por problemas 
de saúde, nunca poderão trabalhar.

Na última reunião do GT 
Saúde, em 20 de dezembro, os 
representantes dos empregados 
cobraram a Caixa acerca da altera-
ção do RH 221 para correção dos 
problemas apontados e a empresa 
ficou de apresentar uma minuta de 
normativo para avaliação. O GT 
Saúde, conquista dos empregados, 
assessora a Comissão Executiva 

dos Empregados (CEE). O tema 
deve ser pautado na próxima mesa 
permanente de negociação.

A atitude da empresa, que quer 
economizar sobre empregados 
que estão em situação de fragili-
dade, mostra a insensibilidade da 
direção. A Caixa, que se apresenta 
como banco da inclusão, ao tratar 
desta maneira seu público interno, 
mostra que é o banco do marketing.  

Ações judiciais - O problema 
também passou por verificação 
jurídica da APCEF/SP, que dis-
ponibilizou análise para ingresso 
de ação. Os interessados podem 
entrar em contato pelo (11) 3017-
8311 ou juridico@apcefsp.org.br.
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Casa
• Vd., na capital, Jd. Bonfiglioli, c/ 3 dorms. (1 suíte), 
copa e cozinha americana, 4 banheiros reformados, 
área de serviço, suíte p/ empregada, quintal, garagem 
p/ 2 autos. Rua tranquila, arborizada, prox. à USP, 
supermercados, comércio, parque. Mari, (11) 98080-
7474 / Hiroco, (11) 97197-5355. 

Terreno
• 450 m2 - lote 13/Q IA no condom. Riviera de Santa 
Cristina XIII, em Paranapanema, c/ clube, restauran-
te, piscinas, quadras. Segurança e portarias. Docs. em 
ordem. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.
• Plano, 510 metros, loteamento fechado, a 8 km do 
centro de Bragança Paulista. Condomínio Terras de 
Santa Cruz. Aceita financ. Márcia, (11) 99964-6353.

Veículos
• Toyota/Etios Cross, 2017, 1.5, 16v flex 4p automá-
tico, prata, 18.500 km, completo c/ sensor e câmera 
de ré, único dono, revisões pela concessionária, R$ 
47.450 mil. Kico, (11) 98232-2222 (Santos). 
• VW Polo Sedan, 2003, azul, ar cond. digital, comp. de 
bordo, CD player, trava elétrica e alarme, 49.100 km, 
vidros elétricos, rodas liga, manual, chave reserva. 
Segundo dono, R$ 17 mil. Janaina, (11) 98387-4257.

Diversos
• Vd., malas Samsonite: seminova, vermelha, com-

Bloquinho, matinê e baile de carnaval no clube

prim. 47 cm x alt. 80 cm x larg. 33 cm, peso 7,3 kg, 
4 rodinhas 360°, R$ 200. Outra vermelha, comprim. 42 
cm x alt. 70 cm x larg. 28 cm, peso 5,8 kg, 4 rodinhas 
360°, R$ 300. Sônia, (11) 97394-9562 / 3503-2124 ou 
3503-2100.

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, Jardim 
São Lourenço, varanda c/ churrasqueira, 2 dor-
ms., c/ ar condicionado, 2 banheiros, hidro, 3 
piscinas, sauna, ofurô, brinquedoteca, salão de 
jogos, fitness, lan house. Acomoda até 8 pes-
soas. Paulo / Maria do Carmo, (11) 96713-5421 / 
http://suareservakakaepaulo.blogspot.com.

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

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
NO ESTADO DE SÃO PAULO - APCEFCREDI-SP

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O diretor-presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO 
ESTADO DE SÃO PAULO - APCEFCREDI-SP, CNPJ (MF) nº 07.814.673/0001-24, no uso das atribuições que lhe confere o Esta-
tuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 236 em condições de votar, para reunirem-se em 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em espaço cedido pela APCEF/SP- à Rua 24 de maio, 208, 10º andar, Republica, 
São Paulo/SP, no dia 31 de março de 2020, às 16 horas, com a presença de 2/3 dos associados, em primeira convocação; 
às 17 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 18 horas, com a presença 
de no mínimo 10 associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

ORDEM DO DIA: 
1. Assembleia Geral Ordinária - 1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2019 compreendendo o 

relatório da Administração do Demonstrativo de Sobras e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal; 2. Destinação das sobras 
apuradas (ou rateio das perdas) do exercício de 2019; 3. Aplicação do fundo de Assistência Técnica Educacional e Social 
(Fates); 4. Deliberação sobre as políticas e normas internas da Cooperativa para atendimento a legislação; 5. Eleição dos 
membros da diretoria para mandato até agosto de 2023; 6. Aprovação e revisão das políticas e normas da cooperativa 
para atendimento à legislação; 7. Outros assuntos de interesse da cooperativa. 2. Assembleia Geral Extraordinária - 1. 
Análise do desempenho da cooperativa e continuidade do projeto; 2. Outros assuntos de interesse da cooperativa.

As deliberações da Assembleia Geral Ordinária serão tomadas por maioria simples dos votos dos associados 
presentes (artigo 27, parágrafo 3º, do Estatuto Social). Segundo dispõe o Artigo 31 do Estatuto Social, fica impedido de 
votar e ser votado, nas Assembleias Gerais, o associado que tenha sido admitido após a sua convocação e seja ou tenha 
sido empregado da cooperativa, até a aprovação das contas em Assembleia Geral do exercício em que deixou as funções.

São Paulo, 11 de março de 2020.

Edvaldo Rodrigues da Silva
Diretor-presidente

Nota: Conforme determina a Resolução C.M.N. n. 4.434/15, em seu art. 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2019, 
acompanhadas do respectivo parecer da auditoria externa, estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.


