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Caixa: garanta a saúde dos PcD
As entidades representativas 

dos empregados estão cobrando 
da Caixa um posicionamento ur-
gente em relação ao trabalhadores 
contratados após 31 de agosto de 
2018, grupo que não está inserido 
no Saúde Caixa e é formado em 
sua maioria por pessoas com defi-
ciência (PcD). 

Desde o anúncio da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), os 

pedidos de ajuda estão chegando 
às entidades que representam os 
trabalhadores do banco público, 
para que intercedam principal-
mente pelas mais de 2 mil pessoas 
com deficiência contratadas recen-
temente pela Caixa Econômica 
Federal. 

São trabalhadores que, em sua 
maioria, têm necessidade de acom-
panhamento médico, estão mais 
vulneráveis  à  contaminação e não  
     estão inseridos no Saúde Caixa.

Confira locais de teste do Covid-19
O Saúde Caixa incluiu no rol de 

cobertura o exame para detecção do 
coronavírus (Covid-19) para os ca-
sos suspeitos ou prováveis de doen-
ça. O pedido do exame e o relatório 
do médico indicando o enquadra-
mento do caso como suspeito ou 
provável são itens obrigatórios para 
cobertura pelo Saúde Caixa.

Segue lista dos hospitais cre-
denciados para realização do exa-
me, inclusive em casos de urgência 
e emergência. A Caixa informou 
que está negociando com outros 
credenciados em todas as regiões 
do Brasil. Acompanhe a atualização 

em nosso site ou com o próprio 
                      Saúde Caixa:
  

 

  - Hospital do Coração 
  - Beneficência Portuguesa 
  - Hospital Moriah 
  - Graacc 
  - Leforte Morumbi 
  - Leforte Liberdade 
  - Samaritano 
  - Hospital Vitória 
  - Hospital Carlos Chagas, em 
Guarulhos 
  - Hospital Ana Costa 
  - Hospital São Francisco, em Cotia 
  - Santa Catarina 
  - Nove de Julho 
  - A. C. Camargo 
  - Santa Paula 
  - Hospital Sabará (infantil) 
  - Rede São Camilo - Pompeia, 
Ipiranga e Santana. O principal é o 
São Camilo Pompeia.

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, anunciou um pacote de 
medidas como tentativa de enfren-
tamento da crise gerada pela pan-
demia do coronavírus (Covid-19). 
Entre elas estão a antecipação do 
13º salário do INSS, a ampliação 
de beneficiários do Bolsa Família, 
a antecipação do abono salarial e 
alterações no saque do FGTS.

As medidas devem aumentar 
o fluxo de pessoas nas agências 
da Caixa justamente no momento 
crítico de transmissão do vírus. É 
importante que o governo tome 
medidas para mitigar os efeitos 
econômicos da crise, mas estas 
deveriam ser tomadas em conjunto 
com aquelas que possam garantir 
o bem-estar dos trabalhadores e do 
povo, o que não ocorreu.

Por conta disto, a APCEF/SP, 
a AGECEF/SP e o Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, Osasco e 

 

 
São Paulo, 17 de março de 2020. 
Ofício 083/2020. 
 
À 
Caixa Econômica Federal 
À presidência da Caixa 
 
Sr. Presidente, 

 
Em face do agravamento da situação em São Paulo referente à epidemia do novo Coronavírus e 

da confirmação de um caso em uma unidade da Caixa, vimos, por meio deste ofício, cobrar da 
direção do banco público medidas efetivas e urgentes para minimizar os riscos à saúde pública, 
principalmente dos empregados e clientes do banco. 

Ademais, o governo anunciou medidas como a antecipação do décimo terceiro salário de 
aposentados e pensionistas do INSS e do abono salarial do PIS/Pasep, além do reforço do Bolsa-
Família, o que deve levar ainda mais pessoas às agências da Caixa. 

Assim, as medidas anunciadas pela direção, até o momento, mostram-se insuficientes diante da 
situação atual. Por este motivo, cobramos: 

- a oferta de assistência à saúde para os empregados admitidos após 31/08/2018, em especial aos 
PCDs; 

- adoção do teletrabalho para todos os departamentos nos quais seja possível este tipo de medida 
(e não só para os trabalhadores do grupo de risco); 

- ausência remunerada para os responsáveis de menores que tiverem aulas suspensas em função do 
COVID-19; 

- suspensão da cobrança de metas; 
- controle de acesso às agências para que não haja aglomerações; 
- suspensão temporária das atividades de agências em áreas de risco, como aeroportos e hospitais; 
- reforço nos procedimentos de limpeza em todos os locais de trabalho; 
- transparência das informações com os trabalhadores e os sindicatos; 
- retirada dos bancários do serviço no autoatendimento; 
- implementação de política de prevenção de contaminação do vírus pelas empresas terceirizadas 

para proteção de seus trabalhadores; 
- antecipação da campanha de vacinação da gripe, como forma de facilitar a identificação dos casos 

de Coronavírus. 
 

Pedimos urgência na adoção das medidas. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
________________________________ ___________________________________ 
APCEF/SP Associação de Pessoal da Caixa AGECEF/SP Associação dos Gestores da Caixa 
Econômica Federal de São Paulo  Econômica Federal no Estado de São Paulo 
 

 
 

_______________________________________ 
SEEB/SP Sindicato dos Bancários de São Paulo, 

 Osasco e Região 

 

Região encaminharam ofício à di-
reção do banco, em 17 de março, 
cobrando posicionamento e pro-
pondo a adoção de medidas para 
reduzir o risco de contágio de em-
pregados e clientes. O Comando 
Nacional dos Bancários e a Fenae 
também cobraram medidas para a 
segurança da população que vai 
aos bancos e os empregados. 

Na quarta-feira (18), a Caixa 
divulgou um comunicado com 
novas orientações, embora ainda 
insuficientes. Entre as medidas 
adotadas está o contingenciamen-
to do atendimento nas agências e a 
limitação da entrada no autoaten-
dimento. 

A Caixa precisa, entre outras 
coisas, liberar todos os emprega-
dos das áreas-meio para trabalho 
remoto e permitir a ausência de 
responsáveis por menores com 
aulas suspensas. Continuamos co-

brando da Caixa essas 
implementações.

Denuncie - A AP-
CEF/SP recebeu denún-
cias de que as orienta-
ções da Caixa não estão 
sendo acatadas em al-
guns locais. As questões 
estão sendo resolvidas 
diretamente com as che-
fias.

Caso tenha alguma 
informação sobre locais 
de trabalho com sus-
peita de contaminação, 
foco do vírus ou dificul-
dade na implantação das 
medidas para segurança 
da população e dos tra-
balhadores, ligue (11) 
3017-8305 ou envie 
e-mail para sindical@
apcefsp.org.br. 



APCEF/SP

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

APCEF/SP cancela eventos por conta 
da pandemia de coronavírus
Posteriormente serão divulgadas novas datas para os eventos. Acompanhe nosso site

Seguindo a recomendação do 
Ministério da Saúde, que orienta 
a diminuição do contato social, o 
que consequentemente reduzirá as 
chances de transmissão do novo 
coronavírus, a APCEF/SP cancelou 
as seguintes atividades:

- APCEF de Portas Abertas em 

Clube

Dependências do clube estão em reforma
O clube da APCEF/SP está 

passando por reformas. Está sendo 
construído um local para instala-
ção de cisternas para uso susten-
tável da água, reformado o Centro 
de Convivência Moisés Leiner, os 
vestiários, o banheiro social, o alo-
jamento e as quadras de tênis.

A obra está sendo feita em par-
ceria com a Fenae. Para detalhes, 
acesse nosso site ou assista aos ví-
deos publicados nas redes sociais.

O clube fica na Avenida Yer-
vant Kissajikian, 1.256, em Inter-
lagos, capital. Dúvidas, ligue (11) 
5613-5600. 

Confira o funcionamento das 
unidades da APCEF/SP desde 17 
de março:

- clube da capital e Subsede 
de Bauru - fechados para o pú-
blico até 27 de março, quando a 
situação será reavaliada.

- Colônias do litoral e inte-
rior (Avaré, Campos do Jor-
dão, Suarão e Ubatuba) - aber-
tas ao público por enquanto. No 
entanto, serão acompanhadas as 
orientações dos órgãos munici-
pais e governamentais quanto ao 
funcionamento de hotéis e pou-
sadas. Caso o associado queira 
cancelar sua reserva para hospe-
dagem, está assegurado o reem-
bolso ou crédito para posterior 
utilização.

- Sede administrativa - fun-
ciona com o quadro de funcio-
nários reduzido, em esquema de 
plantão, até 27 de março, quando 
a situação será reavaliada.

APCEF/SP altera 
funcionamento em 
razão da pandemia

18 e 25 de março;
- Seminário “Reforma da Previ-

dência e Funcef” em 21 de março;
- Curso de CPA-20 em Bauru;
- APCEF nos Passos da Cultura 

- passeio ao Borboletário, em 28 de 
março;

- Todas as atividades esportivas 

(treinos, seletivas para os Jogos da 
Fenae e amistosos);

- Assessoria para declaração de 
Imposto de Renda - atendimento 
somente por e-mail.

Qualquer dúvida, entre em con-
tato conosco pelo (11) 3017-8300 
ou faleconosco@apcefsp.org.br.



Diretor-presidente: Kardec de Jesus Bezerra. Jor-
nalistas: Luana Arrais (MTB 007108-4), Raquel 
Benini (MTB 39.593) e Tania Volpato (MTB 
24.688). Diagramação e artes: Cláudia Tieri e Mar-
celo Luiz. Impressão: TM Grafic. Tiragem: 9 mil 
exemplares. Sede: Rua 24 de Maio, 208, 10º andar, 
República, capital.

EXPEDIENTE

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

• Centro Auditivo Essenciale - 
Rua João Ramalho, 1.324, Per-
dizes, capital, (11) 3868-2280 
- www.centroessenciale.com.br. 
Desconto: até 15% em aparelhos 
auditivos, pagamento em 12 ve-
zes sem juros.

• Colégio Itatiaia - Topázio - 
Rua Topázio, 281, Vila Mariana, 
capital, (11) 2649-0919 - www.
colegioitatiaia.com.br. Descon-
to: 10% em berçário, educação 
infantil e ensino fundamental 1.

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

APCEF Indica

Já fez cursos na Rede do 
Conhecimento?

Na Rede do Conhecimento, 
os empregados da Caixa e seus 
dependentes têm acesso a uma 
grande variedade de cursos, pí-
lulas de conhecimento, infográ-
ficos e podcasts, além de cursos 
presenciais. O foco não é apenas 
a formação profissional, mas 
também a descoberta e o desen-
volvimento de hobbies e gostos 
pessoais. Na maioria dos cursos, 
há aulas e módulos disponíveis 
para todos. Porém, para dar con-
tinuidade e concluir os cursos é 
preciso estar associado à APCEF. 

Acesse www.fenae.org.br/
rededoconhecimento e conheça!

IR

APCEF fará live sobre 
Imposto de Renda 

Na sexta-feira, 20 de março, 
às 19h30, a APCEF/SP fará uma 
transmissão em tempo real no Fa-
cebook com bate-papo para sanar 
dúvidas sobre o Imposto de Renda. 

Anote o endereço da nossa pá-
gina no Facebook e não perca a 
oportunidade de tirar suas dúvidas: 
www.facebook.com/apcefsp. 

Assessoria - A APCEF/SP ofe-
rece serviços de assessoria de de-
claração de Imposto de Renda para 
seus associados. Envie sua dúvida 
para o e-mail impostoderenda@
apcefsp.org.br.

O atendimento presencial foi 
cancelado por conta das orienta-
ções do Ministério da Saúde e da 
Organização Mundial da Saúde, 
que orienta a diminuição do conta-
to social.

Movimento Solidário

Movimento Solidário inaugura dois 
novos projetos em Belágua

A alegria das crianças da co-
munidade Brandura ao virem, 
muitas pela primeira vez, uma tor-
neira jorrando água farta e limpa, 
dá a medida da emoção que mar-
cou as inaugurações em Belágua 
(MA), dia 29 de fevereiro.

Duas comunidades foram be-
neficiadas com ações do Movi-
mento Solidário: um poço artesia-
no em Brandura e, em Cabeceira 
da Prata, um tanque de piscicultura 
para 2.500 tilápias.  

Ambas as ações atenderam 
demandas apresentadas pelas pró-
prias comunidades que, por anos, 
conviveram com escassez de água 

Debate sobre reestruturação  
continua na SUV e SR Norte
Reuniões ocorreram entre representantes da APCEF/SP e da Caixa Econômica Federal

Dando continuidade às reu-
niões que vem ocorrendo desde 
o anúncio da reestruturação, hou-
ve mais um encontro entre os re-
presentantes da APCEF/SP e da 
SUVSP e SR Norte.

O representante da SUVSP in-
formou que até que a realocação 
dos empregados seja concluída, 
as nomeações por PSI ou Score no 
âmbito da SUVSP estão 
suspensas.

Foi firmado o compro-
misso de, havendo vagas 
disponíveis nas regiões 
pretendidas pelos empre-
gados, realocar as pessoas 
nas funções por laterali-
dade. A APCEF/SP pediu 
números atualizados das 
vagas disponíveis, pois 
havia a informação de 
que sobrariam vagas, mas 
não houve confirmação. 
Segundo os representan-
tes do banco, ainda não 

possuíam todos os relatórios, mas 
comprometeram-se a apresentar 
um posicionamento tão logo este-
jam disponíveis. 

Já na SR Norte houve o com-
promisso em tratar de casos com 
problemas ou pendentes de aloca-
ção, bem como tratar com cuidado 
dos casos dos funcionários em fé-
rias e licença médica.

Em 28 de fevereiro, represen-
tantes da APCEF/SP e do Sindica-
to dos Bancários de Limeira e da 
SR Piracicaba se reuniram para 
debater a reestruturação na região. 

Os empregados que tiverem 
dúvidas ou quiserem comunicar 
problemas podem procurar a AP-
CEF/SP através do sindical@ap-
cefsp.org.br ou (11) 3017-8305.

e de alimentos. 
A entrega das obras comple-

tam um total de 42 projetos im-
plantados em Belágua em quatro 
anos. As doações dos empregados 
da Caixa beneficiam diretamente 
1.800 pessoas de 27 comunidades 
As ações têm transformado a rea-
lidade local desde 2015, quando 
o Movimento Solidário chegou 
ao município maranhense, com 
pouco mais de 7 mil habitantes e 
marcado por um baixo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH).

Para saber mais sobre o Movi-
mento Solidário, acesse www.fe-
nae.org.br/movimentosolidario.



Anúncios Informes publicitários

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

Apartamento
• Vd. quitinete em São José dos Campos, Residencial 
Suite Service, c/ piscina, garagem, churrasqueira, Ame-
rican Bar, academia, perto do centro e do Shopping 
Center Vale. R$140 mil. Tais, (12) 98122-8721. 

Casa
• Vd., na capital, Jd. Bonfiglioli, c/ 3 dorm. (1 suíte), 
copa e cozinha americana, 4 banheiros reformados, 
área de serviço, suíte empregada, quintal, garagem p/ 
2 autos. Rua tranquila, arborizada, prox. USP, super-
mercados, comércio, parque. Mari, (11) 98080-7474 / 
Hiroco, (11) 97197-5355. 

Sobrado 
• 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).

Terreno
• Vd., 450 m2 - lote 13/Q IA no cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, em Paranapanema, c/ clube náutico, res-
taurante, piscinas, quadras poliesportivas. Segurança 
completa e portarias. Docs. em ordem. Margarida, (11) 
99464-9903/ (19) 3835-7525.

Veículos
• VW/Golf  comfortline, 2014/15, 1.4 turbo, 140 cv, au-
tomático, preto, 50 mil km, completo, controle tração 
e estabilidade, 7 airbags, revisões em dia, R$ 57.500. 
Tais, (11) 96827-2150 (Santos). 
• Moto Twister 2005 e Suzuki GRSI 2016, R$ 5.900 
cada ou R$ 3 mil + restante em 12 vezes sem juros 
no cartão. Ou no cheque p/ funcionário. Entrego até 
200 km de SP. Mariana, (11) 98101-8669.

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.

Apartamento na Praia da Riviera
Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São Lou-
renço, varanda c/ churrasq., 2 dorms., c/ ar condic., 2 
banheiros, hidro, 3 piscinas, sauna, ofurô, brinquedo-
teca, salão de jogos, fitness, lan house. Acomoda até 
8 pessoas. 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, acompanha-
das do respectivo parecer da auditoria externa, estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.
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