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Movimento
O jornal do aposentado e pensionista da Caixa

A Campanha Nacional dos Bancários 2020 
foi encerrada no dia 31, quando a maioria da 
categoria no país aprovou, virtualmente, a pro-
posta final negociada pelo Comando Nacional 
dos Bancários com a Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban), com validade de dois anos. 

No mesmo dia, a maioria dos empregados 
da Caixa aprovou o Acordo Coletivo de Tra-
balho (ACT), com cláusulas específicas, assim 
como ocorreu com os bancários do Banco do 
Brasil e do Nordeste, Banrisul e Basa. Os do-
cumentos foram assinados em 4 de setembro. 

Conjuntura - A campanha deste ano acon-
teceu em meio a uma crise sanitária gravíssima 
e frente a um governo que defende pautas que 
representam retrocesso e retirada de direitos, 
além de demonstrar total desinteresse pela clas-
se trabalhadora.

“As negociações começaram com propostas 
muito rebaixadas por parte dos banqueiros e do 

governo. Os representantes dos trabalhadores 
conseguiram reverter a situação, mesmo diante 
de um cenário de ataque aos direitos”, disse o 
diretor-presidente da Apcef/SP, Kardec Bezer-
ra. O dirigente acredita que a categoria saiu da 
campanha com saldo positivo. 

Saúde Caixa - A garantia do Saúde Caixa 
para todos foi a principal conquista deste ano, 
com a inclusão de mais de 2 mil participantes 
no plano. Assim, os empregados novos ingres-
sam no banco em igualdade de direitos e se ga-

rante a sustentabilidade do plano, o que é bom 
para todos.

O Supremo Tribunal Federal (STF), em reu-
nião virtual finalizada em 17 de agosto, apre-
ciando o tema 452 da repercussão geral (cláu-
sula de plano de previdência complementar que 
estabelece valor inferior de complementação de 
benefício para mulheres em virtude de seu tem-
po de contribuição), negou, por maioria, provi-
mento ao recurso extraordinário.

Com isso, todas as empregadas da Caixa 
que aderiram a um plano de benefícios da Fun-
cef antes de 1978 e que se aposentaram propor-

cionalmente com menos de 30 anos de contri-
buição para a Previdência Social têm direito a 
um acréscimo de até 10% no valor do comple-
mento de aposentadoria.

Em nota, a Funcef critica a decisão do STF 
e afirma que “há uma possibilidade futura de 
equacionamento de déficit para cobrir as des-
pesas decorrentes deste contencioso de matéria 
exclusivamente previdenciária”.

Ação da Apcef/SP - A decisão do STF tem 

Empregadas pré-78 podem ingressar na ação de isonomia movida pela Apcef
efeito imediato, sendo assim, a Apcef/SP vai 
peticionar nos processos o prosseguimento das 
ações. 

Estas ações em grupo em andamento vêm 
sendo distribuídas desde 2008, mas, as empre-
gadas que ainda não fazem parte podem entrar 
agora. Não há limite de data para ingresso da 
ação. 

Faça contato com o Jurídico da Apcef/SP 
pelo e-mail juridico@apcefsp.org.br ou envie 
mensagem para o WhatsApp (11) 97568-3379.

Governo propôs custo  maior para o Saú-
de Caixa - Confira abaixo um comparativo en-
tre o custo da mensalidade na proporção 50/50, 
que foi evitada com a proposta conquistada pe-
los empregados para o Saúde Caixa, e na pro-
porção 70/30, garantida na proposta:

Projeções em prédios da capital paulista denunciaram os planos do governo na Campanha dos Bancários 2020

http://www.apcefsp.org.br
https://www.apcefsp.org.br/campanhanacional/caixa-mobilizacao-garante-plr-social-saude-caixa-e-todos-os-direitos-do-act
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Expediente

• Avaré, (14) 3848-3000
• Bauru, (14) 3234-6166
• Campos do Jordão, (12) 3042-2177
• Clube, (11) 5613-5600
• Flats, (11) 3017-8300
• Suarão, (13) 3426-3860
• Ubatuba, (12) 3832-2452

Para receber informações das 
atividades da APCEF/SP pelo 
WhatsApp, adicione (11) 99900-
3146 nos contatos do seu celular 
e envie mensagem com seu nome 
completo para o mesmo número.

Apcef/SP promove tour virtual para o 
Centro Velho e para o Bixiga. Participe

APCEF nos Passos da Cultura

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

Tour virtual: Bom Retiro e Paranapiacaba

A Apcef/SP se reinventou em 
tempos de distanciamento social e 
retomou as atividades do APCEF 
nos Passos da Cultura de uma for-
ma diferente: com o tour virtual.

Já foram dois passeios: para o 
bairro do Bom Retiro e para Para-
napiacaba. Cada encontro reuniu 
mais de 60 participantes. Na página 
da Apcef/SP há matérias sobre os 
passeios (www.apcefsp.org.br).

Participe dos próximos desti-
nos: Centro Velho e Bixiga.

Centro Velho - Acontece no 
sábado, dia 26, das 15 às 17 horas. 
Inscreva-se até 24 de setembro. 

O roteiro visita o Pateo do Col-
legio, a Catedral da Sé (incluindo 
a Cripta), a igreja e o interior do 
Mosteiro São Bento, o Farol San-
tander, os Edifícios Matarazzo e 
Martinelli e outros locais.

Bixiga - Será no dia 14 de ou-
tubro, quarta-feira, das 14 às 16 ho-
ras. Inscreva-se até 12 de outubro.

O roteiro explora as ruas do 
bairro Bela Vista, que se divide nas 
regiões do Bixiga e do Morro dos 
Ingleses. Neste trajeto há feira de 
artesanato, prédios históricos, co-
mércios de imigrantes italianos e 
muita cultura.

Como acontece - O guia Olavo 
Medeiros, @omelhordesampa, usa 
a plataforma Zoom para o passeio 
virtual.

 
Solidariedade - Além do gos-

toso passeio virtual, todos colabo-
ram com R$ 10 para doação a uma 
instituição social por meio da Ap-
cef Cidadã. 

Informação - Entre em con-
tato com o Departamento de 
Eventos pelo WhatsApp (11) 
97612-3900 ou e-mail convi-
tes@apcefsp.org.br para parti-
cipar dos eventos.

Espaços permanecem 
fechados em setembro

Em virtude das restrições de-
terminadas pelos órgãos de saúde 
em São Paulo, a diretoria da Ap-
cef/SP decidiu manter fechadas 
as Colônias de Avaré, Campos 
do Jordão, Suarão e Ubatuba bem 
como a Subsede de Bauru. 

Os Flats e o clube, todos na 
capital, estão abertos. Em caso de 
dúvida, entre em contato pelo fale-
conosco@apcefsp.org.br ou (11) 
3017-8300.

Incentive seu filho ou 
neto a participar 

Com o tema: “O mundo visto 
da minha casa”, a Apcef/SP rea-
liza a 18° edição do Concurso de 
Desenho Infantil. 

Podem participar filhos e fi-
lhas, netos e netas dos associados 
titulares, de 3 a 12 anos e 11 me-
ses completos até 15 de outubro. 

Os desenhos devem ser esca-
neados ou fotografados e envia-
dos até 15 de outubro para o for-
mulário que está no site ou para o 
e-mail convites@apcefsp.org.br. 

Os vencedores ganham vales-
-presentes da Ri Happy. 

Leia todas as informações e o 
regulamento no site da Apcef/SP.

Promoção 

Campanha do mês dos 
pais sorteia prêmios

Os associados sorteados fo-
ram: Osmário Guilherme, Carla 
Garofalo e Rosangela Soares. 
Cada um ganhou um vale-compra 
de R$ 1 mil. Participe das promo-
ções e seja o próximo a ganhar.

Todo mundo pode participar, de qualquer região, o acesso é on-line. Inscreva-se!

Concurso de Desenho

Corrida Virtual Unidades de Lazer

Até dia 28, a Apcef/SP rece-
be as inscrições de associados, 
dependentes e convidados para a 
Corrida Virtual.  

A atividade pode ser realizada 
no local que o participante quiser. 
Caso não faça em casa, evite aglo-
merações, respeite o distancia-
mento social e use máscara.

Inscreva-se agora mesmo na Corrida Virtual e 
divirta-se com a família

Ao término da prova, faça um 
print do aplicativo no smartphone, 
do relógio com GPS ou foto do 
painel da esteira com a distância e 
o tempo, e envie para o WhatsApp 
(11) 96334-1276  ou para o e-mail 
esportes@apcefsp.org.br, entre 
os dias 9 e 31 de outubro.

As categorias são: 3 km, 5 km 
e 10 km, caminhada livre e corrida 
mirim livre (de 6 a 12 anos).

Cada participante ganha um kit 
com uma camiseta, uma sacochila, 
uma máscara, álcool em gel de 60 
ml e um certificado digital.

Dúvidas, entre em contato pelo 
WhatsApp (11) 96334-1276.

Paranapiacaba

Bom Retiro

https://www.apcefsp.org.br/aposentados/tour-virtual-centro-velho
https://www.apcefsp.org.br/aposentados/18-concurso-de-desenho
https://www.apcefsp.org.br/aposentados/corrida-virtual
https://www.apcefsp.org.br/



