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O jornal do empregado da Caixa

Empregados dão o recado: 
defendemos a Caixa 100% pública

O Dia Nacional de Luta em 
defesa da Caixa 100% pública, 
realizado na última sexta-feira, 
dia 27, mobilizou empregados e 
entidades sindicais e associativas 
em todo o País.

Faixas, cartazes, abraços sim-
bólicos, leitura e distribuição de 
manifestos, reuniões, postagens 
nas redes sociais buscaram ganhar 
o apoio da sociedade na luta para 
que a Caixa não seja privatizada 
e continue a cumprir seu papel 
social e a fortalecer o desenvol-
vimento econômico do País.

O Dia Nacional de Luta em 
defesa da Caixa 100% pública 
fechou uma semana de manifes-
tações contra a abertura de capital 
da instituição. Na segunda-feira, 
dia 23, Miriam Belchior assumiu 
a presidência da Caixa sob inten-
sos protestos de empregados. 

Na quarta-feira, 25, houve 
audiência pública na Câmara dos 
Deputados, em Brasília, organi-
zada pela deputada federal Érika 
Kokay (PT/DF), que teve como 
resolução a criação de uma frente 
parlamentar pela defesa da Caixa 
100% pública. 

Ainda no dia 25, durante o se-
minário organizado pela Contraf-
-CUT e Fenae, definiu-se a criação 
de uma comissão nacional com a 
participação das centrais sindicais 
CUT, CTB, Intersindical e CSP-
-Conlutas e foi referendado o ma-
nifesto “A Caixa não se vende”. A 
primeira reunião da comissão está 
agendada para 6 de março.

Dia Nacional de Luta
No dia 27, na capital, ocor-

reram manifestações em diversas 
unidades: ag. Santana, ag. Pedro-
so de Moraes, ag. Av. Paulista, 
ag. Largo Treze, prédio da São 
Joaquim e do Brás, ag. Ipiranga, 
ag. B. Coutinho, Gipes São Paulo. 
Também foram registrados atos 
no ABC, Campinas, Catanduva, 
Limeira, Santos, Ribeirão Preto e 
outras regiões do Estado. “O re-
cado foi claro: somos contrário à 
privatização. A Caixa é uma em-
presa pública fundamental para 
o Brasil e para os brasileiros!”, 
afirmou a diretora da APCEF/SP 
Ivanilde de Miranda.

Veja outras fotos do Dia de 
Luta em nosso site e no Facebook.



APCEF/SP leva você para uma viagem 
inesquecível de trem no sul do País

Dia 23 tem 
workshop sobre 
redes sociais

Fale conosco
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faleconosco@apcefsp.org.br
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Conheça Curitiba, Morretes, Caiobá e Ilha do Mel ao lado dos seus colegas

Agenda
Dia 6 de março 
Workshop de automaquiagem na sede da 
APCEF/SP

Dia 7 de março  
Jantar italiano na Colônia de Avaré e 
Noite do Fondue em Campos do Jordão

Dias 7 e 8 de março  
Primeiro fim de semana dos Jogos de 
Integração 

Dia 12 de março 
Abertura de reservas nas Colônias para o 
feriado de Corpus Christi

Dia 17 de março 
APCEF de Portas Abertas em Santos

Dia 21 de março 
Noite do Havaí em Ubatuba

Dia 23 de março 
Workshop “Bem-vindo às redes”

Dias 28 e 29 de março  
Último fim de semana dos Jogos de 
Integração

De 12 a 16 de abril  
Excursão para o sul do País,  
com passeio de trem

Próxima edição do APCEF de Portas 
Abertas será na Baixada Santista

Reservas para 
Corpus Christi 
serão abertas dia 12

www.apcefsp.org.br

“Ói, ói o trem, vem surgindo 
de trás das montanhas azuis, olha 
o trem...”, cantou o roqueiro bra-
sileiro Raul Seixas em “Trem das 
Sete”, um de seus grandes suces-
sos da década de 70.

E, no relembrar da canção, 
quem não aprecia - ou mesmo 
não se recorda - do sacolejar gos-
toso de um trem em movimento 
enquanto belas paisagens são ad-
miradas pelas janelas dos vagões?

A próxima excursão da AP-
CEF/SP será uma viagem no 
tempo, com visita às cidades his-
tóricas do Paraná e, ainda, um de-
licioso passeio de trem pela Serra 
do Mar. Então, é hora de reunir os 

amigos, arrumar as malas e garan-
tir sua “poltrona”!

Embarque em 12 de abril, do-
mingo, no Terminal Rodoviário 
da Barra Funda, na capital. Estão 
previstos visitas ao Parque Tanguá 
e Jardim Botânico, em Curitiba, 
descida de trem até Morretes 
e tradicional almoço da região 
(barreado), jantar e hospedagem 
no Sesc Caiobá, passeio de escu-
na para Ilha do Mel e visitas às 
belas praias do Paraná. 

O retorno será no dia 16, quin-
ta-feira, pela Estrada Turística da 
Serra da Graciosa.

Inscrições até 20 de março 
pelo telefone (11) 3017-8358 ou 

pelo e-mail convites@apcefsp.
org.br. Pagamento em até seis 
parcelas. 

Confira mais detalhes deste 
delicioso passeio em nosso site 
www.apcefsp.org.br.

Atenção aposentados da Bai-
xada Santista: a APCEF/SP con-
vida vocês para participarem da 
próxima edição do APCEF de 
Portas Abertas.

O evento acontece na terça-
-feira, 17 de março, a partir das 14 
horas, na Associação do Pessoal 
Técnico e Administrativo da Co-
desp (Atac), Avenida Ana Costa, 
89A, Vila Matias, Santos. 

Fazem parte da programação 
do encontro: palestra sobre a Fun-
cef (características e resultados do 
plano, déficit e estrutura de gover-
nança), oficina de artesanato e jo-
gos de salão (damas e dominó).

Informações e inscrições, li-

Você usa Whatsapp, Face-
book, Messenger? Quer conhecer 
melhor esses aplicativos da inter-
net e redes sociais?

Então faça sua inscrição para o 
workshop “Bem-vindo às redes”, 
oferecido pela APCEF/SP para os 
aposentados e pensionistas asso-
ciados em 23 de março, segunda-
-feira, às 14 horas, na sede da 
APCEF/SP, Rua 24 de Maio, 10º 
andar, próximo à estação Repúbli-
ca do metrô.

Inscrições até 18 de março 
pelo telefone (11) 3017-8358 ou 
pelo e-mail convites@apcefsp.
org.br. Vagas limitadas.

gue (11) 3017-8358 ou envie e-
-mail para convites@apcefsp.org.
br.

Não esqueça que aposentados 
dependentes de associados da ati-
va (pai, mãe, sogro ou sogra) tam-
bém podem participar de todas as 
atividades propostas pela APCEF/
SP. Fique atento!

As reservas para se hospedar 
nas Colônias durante o feriado de 
Corpus Christi (de 3 a 7 de junho) 
serão abertas em 12 de março, 
quinta-feira.

Para fazer sua reserva, ligue 
no espaço de sua preferência a 
partir das 7 horas. Confira os tele-
fones no site www.apcefsp.org.br.

Verifique a disponibilidade de 
vagas para os feriados cujas re-
servas já foram abertas: Páscoa, 
Tiradentes e Dia do Trabalhador.

Participe das 
comemorações do 
Dia da Mulher

A APCEF/SP tem uma progra-
mação especial neste mês para ho-
menagear as mulheres. Confira e 
participe: dia 6, sexta-feira, às 14 
horas, tem workshop de automa-
quiagem na sede da APCEF/SP, 
no centro da capital, para aposen-
tadas, pensionistas e dependentes. 
No sábado, dia 7, tem festa do 
Fondue na Colônia de Campos do 
Jordão e Jantar Italiano em Avaré.

Para saber mais, acesse o site 
www.apcefsp.org.br.

Mês de março tem 
Festa do Havaí na 
Colônia de Ubatuba

Dia 21 de março, sábado, tem 
Festa do Havaí na Colônia de 
Ubatuba, com música ao vivo e 
mesa de frutas.

Faça sua reserva: (12) 3834-
1450 ou (12) 3834-1451.

APCEF de Portas Abertas na capital



Precisa de ajuda 
para fazer seu IR?

Imposto de Renda

Empregados da agência Fernandópolis 
sofrem com problemas de refrigeração

Fernandópolis

Indique associados 
e ganhe prêmios

Desafio

APCEF/SP faz reuniões em todo o Estado
para esclarecer dúvidas sobre a Funcef
Próximo encontro acontece em 5 de março, no centro da capital

A APCEF/SP, por meio de sua 
subseção do Dieese, está realizan-
do palestras em todo o Estado so-
bre a Funcef. Os temas debatidos 
nestes encontros são: característi-
cas e resultados dos planos, déficit 
e estrutura de governança.

Confira abaixo as datas e os 
locais das próximas reuniões. In-
formações, ligue (11) 3017-8315 
ou envie e-mail para sindical@
apcefsp.org.br.

- 5 de março, quinta-feira, 9 
horas, na SR Sé, Praça da Sé, 111, 
capital.

- 9 de março, segunda-feira, 
17 horas, no Auditório  da SR 
Ipiranga, Avenida Dr. Gentil de 
Moura, 78, capital.

- 14 de março, sábado, 10 
horas, no clube do Sindicato dos 
Bancários de Votuporanga, Rua 

Felício Gorayb, s/n.
- 17 de março, terça-feira, 14 

horas, na Associação do Pessoal 
Técnico e Administrativo da Co-
desp (Atac), Avenida Ana Costa, 
89A, Vila Matias, Santos (para 
aposentados e pensionistas).

- 17 de março, terça-feira, 
17h30, no auditório da SR Baixa-
da Santista, Rua Senador Pinheiro 
Machado, 824, Marapé, Santos.

Reunião na sede
No sábado, dia 28, foi realiza-

do encontro na sede da APCEF/
SP, no centro da capital, para de-
bater problemas relacionados à 
Funcef.

Vários participantes tiveram 
a oportunidade de tirar dúvidas 
sobre o fundo de pensão dos tra-
balhadores da Caixa. 

Funcef responde questionamentos 
encaminhados pela APCEF/SP

Diversos questionamentos 
têm surgido durante as reuniões 
realizadas pela APCEF/SP sobre 
a Funcef. A Associação encami-
nhou estas dúvidas ao fundo de 
pensão. 

Confira resumo das respostas 
enviadas pela Funcef em 19 e 20 
de fevereiro.

Investimentos estruturados  
- a Funcef esclareceu que desti-
na mais recursos a este tipo de 
investimento, desde 2004, pela 
necessidade de diversificação e 
busca de rentabilidade. 

A Fundação avalia que os 
resultados têm sido bons. Nos 
últimos quatro anos, a rentabili-
dade acumulada é de 55%, ante 
meta atuarial de 56%, sendo que 
a maioria dos fundos está ainda 
em fase de investimentos.

Perdas com ações da Pe-
trobras - foi informado, no OF 
Presi 012/15, que a Funcef não 
teve perda nas operações reali-
zadas com papéis da Petrobras. 
Ainda segundo a Funcef, em 

2014 o valor das ações vendidas 
foi maior que o das compradas.

Perdas com investimentos 
em parceria com a IBM - a 
Funcef informou que os recursos 
foram aplicados por meio dos 
Fundos de Investimentos e Parti-
cipações (FIP) Caixa Veneza, do 
qual detém 25%. A operação está 
suspensa por apontamento do Tri-
bunal de Contas da União, dada a 
participação da Caixa no FIP.

Características, montante e 
resultado de investimentos com 
a Invepar -  a Funcef informou 
o valor aportado desde 2009, lista 
de empresas investidas e conside-
ra “um excelente investimento”.

Características, montante 
e resultado de investimentos 
com a Sete Brasil - frente às de-
núncias de envolvimento da Sete 
Brasil na operação Lava Jato, a 
Funcef esclareceu que aguarda 
apuração dos fatos. Caso neces-
sário, serão adotadas medidas 
judiciais para a preservação do 
patrimônio da Companhia. 

Representantes da APCEF/SP 
e do Sindicato de Votuporanga 
reuniram-se com a SR São José 
do Rio Preto a fim de cobrar uma 
solução para o problema de clima-
tização da agência Fernandópolis. 

Há mais de 30 dias, os em-
pregados queixam-se do calor ex-
cessivo dentro da agência devido 
às falhas no equipamento de ar 
condicionado central. Técnicos 
foram enviados à unidade sem 
que o problema fosse resolvido. 

Durante a reunião, os repre-
sentantes da SR propuseram o 
desligamento do ar central e a 
instalação de modelos “splits” no 
prazo de 15 dias. A proposta se-
ria apresentada aos empregados, 

no entanto, já no dia seguinte, 
técnicos estiveram na agência e 
deixaram o ar central operando 
com 75% da potência. 

“Apesar da situação ter tido 
uma leve melhora, a questão da 
climatização ainda não foi resolvi-
da. A APCEF/SP irá acompanhar 
o desfecho do caso”, explicou o 
diretor da APCEF/SP Leonardo 
dos Santos Quadros. 

Em março e abril, a APCEF/
SP disponibiliza consultoria para 
declaração do Imposto de Renda 
aos aposentados e pensionistas. 

Na capital, o atendimento será 
feito às segundas, terças e sextas-
-feiras, das 9 às 12 horas e das 
13 às 18 horas, na sede da Asso-
ciação, Rua 24 de maio, 208, 10º 
andar, próxima à estação Repúbli-
ca do metrô.

No interior, a assessoria será 
na Subsede de Bauru aos sábados 
e domingos, das 9 às 12 horas e 
das 13 às 17 horas, na Rua Fran-
cisco Pires Corrêa, 7-28, Panora-
ma Parque.

Agende seu horário pelo (11) 
3017-8311 ou 3017-8316.

Quer ganhar 20 mil pontos do 
Mundo Caixa e um kit especial? 
É só apresentar dois novos asso-
ciados à APCEF/SP. 

Leve-os aos Jogos de Integra-
ção - nos dias 7, 8, 28 e 29 de 
março, no clube da APCEF/SP - 
ou entregue as fichas de adesão no 
estande montado pela Associação 
especialmente para receber os do-
cumentos e tirar dúvidas sobre sua 
entidade.

O kit especial contém 1 cami-
seta, 1 cheque-teatro, 1 viseira, 1 
squeeze e 1 mouse pad.

Informações sobre o desafio 
nos Jogos de Integração, ligue 
(11) 3017-8351 ou envie e-mail 
para marketing@apcefsp.org.br.

Confira a íntegra dos ofícios enviados pela Funcef no site  
www.apcefsp.org.br, ícones Informações, Funcef.



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos
• Vd., na capital, Bela Vista, em frente à Câ-
mara Municipal, quarto, sala, á. s., 14º andar. 
Yolanda, (62) 8294-0012 / (62) 8593-3769. 
• Vd., na Barra Funda, próx. ao metrô Mare-
chal Deodoro, 63 m2, 2 dorms. (1 suíte), á. s., 
móveis planejados, varanda, lazer completo. 
Solicite fotos pelo e-mail leopafernandes@
hotmail.com. Leonardo, (11) 98131-9572. 
• Vd., na Praia Grande/Boqueirão, 200 m da 
praia, 70 m2, 2 dorms., 2 vagas, portaria 24 
horas. Aceita financ./FGTS ou troca por aparta-
mento em São Paulo (Jabaquara ou Saúde). R$ 
250 mil. Maria, (11) 4324-0877 / 97682-0930. 
• Vd. ou alugo, no Guarujá, Morro do Maluf, 
a 30 m da praia, 105 m2, 3 dorms., dep. de 
emp., 2 vagas. Solicite fotos pelo e-mail emi-
liapinder@yahoo.com.br. Emilia, (11) 2619-
8460 ou (13) 99706-8620 (à noite).
• Vd., na capital, Belenzinho, Rua Catumbi com 
a Rua Paulo Andrighetti, novo, da Cyrella, 2 
dorms. (1 suíte), 65 m², terraço, 4º andar, 1 
vaga, frente, lazer completo.  Doc. em ordem.  
R$ 465 mil. Sidney, (11) 99533-6427 / 2905-
0375. Fotos: sinop7@yahoo.com.br.
• Vd., na capital, zona leste, próx. à SR Pe-
nha, reform., 2 dorms., 1 vaga, salão de festa, 
churrasqueira, quadra, playground. Aceita fi-
nanc., FGTS e carta de consórcio. R$ 265 mil. 
Elaine, (11) 2647-0555 / 99578-2377. 
•  Alugo, na capital, Rua Maria Paula, centro, 
1 dorm., R$ 1.250 (aluguel e condom.). Rachel, 
(11) 2916-7755 (à noite) ou 99623-6640. 
• Alugo, em Cambui, Campinas, 62 m², c/ 1 
suíte, sala 2 ambs., varanda, banheiro social, 
arm. emb., vent. de teto, aquec. à gás, gara-
gem, salão de festas, espaço fitness. Eliete, 
(19) 3243-3579/3579-5329.
• Vd., na capital, a 150 m do metrô Saúde, 
Rua das Uvaias, 68,01 m², 3 dorms., 2 banhei-
ros, sala 2 ambs., sacada, coz. ampla, á. s., 
1 vaga, piscina, playground, salão de festas. 
R$ 500 mil. Maria Aparecida, (14) 3326-1835 
/ (14) 99759-0881.

Casas
• Vd., no Ipiranga, próx. ao metrô Alto do 
Ipiranga, terreno 10 x 25 m, 3 dorms., sala 
2 ambs., 2 banheiros (1 suíte c/ hidromassa-
gem e 2 chuveiros), edícula, quintal c/ árvores 
frutíferas, 4 caixas d’água, jardim, 4 vagas. 
R$ 850 mil. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim) 
ou Roberto, (11) 98556-5772 (Tim). 

Sobrados
• Vd., em Itanhaém, Cibratel I, 100 m. da 
praia, 400 m2 de terreno, 265 m2 a. c., 4 suítes 
c/ varandas, sala 3 ambs., despensa, lavabo, 
dep. de empreg., á. s., garagem. Yolanda, (62) 
8593-3769 / (62) 8294-0012.
• Vd., na capital, 650 m do metrô Parada 
Inglesa, 3 dorms. (1 suíte), c/ armários, re-
formado, ar-condic., churrasq., fogão e forno 
a lenha, 2 vagas. Aceita financ./FGTS. R$ 619 
mil. Marcelo, (11) 97515-4074 / 3145-8619. 
• Vd., na capital, Jd. Bonfiglioli, 174 m2 a. c., 
3 dorms. (1 suíte), sala de jantar, suíte de 
empregada, a. s., quintal. Edison, (11) 3726-
4295/ 3721-4424 (após 13h). 
• Vd., na capital, a 150 m do metrô Vila Matil-
de, 3 dorms. (1 suíte c/ hidro), salas de jantar 
e estar, 2 vagas. R$ 480 mil. Aceita proposta e 
financ. Carlos, (11) 99547-5674 / 98727-7596. 
• Vd., na capital, Vila Maria, zona norte, 2 
casas: embaixo 2 dorms. (1 suíte), sala, coz., 
2 banheiros, á. s., 1 vaga. Em cima: 2 dorms., 
sala, coz., banheiro, á. s., terraço, próx. ao 
comércio. R$ 620 mil. Sidney, (11) 99533-6427 
/ 2905-0375. Fotos: sinop7@yahoo.com.br.

Terrenos
• Em Paranapanema, cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, com 450 m². R$ 
25 mil. Margarida, (11) 99464-9903 / (19) 
3835-7525.
• Em Avaré/Arandu, Riviera de Santa Cristina 
Gleba I, com 450 m, próx. ao Rio Paranapa-
nema e Jurumirim, cond. fechado, portaria, 

clubes, IPTU 2014 pago. R$ 26 mil. Estuda pro-
posta. Carlos, (11) 99547-5674 / 98727-7596. 

Veículos
• Honda New Civic, 2008, LXS, 1.8, Verde 
Vermont, 79 mil km, flex, autom., bancos de 
couro, ar-condicionado, CD player + MP3 de 
fábrica. R$ 35 mil (abaixo da tabela Fipe). 
Kleberson, (11) 98632-6470 / 5872-3366. 
• Fiat Punto Sporting, 1.8, flex, Vermelho Mo-
dena, 33 mil km, placa final 7, licenc. 2015 
pago, ar, alarme. R$ 34 mil. Armando, (11) 
97698-0244 / 5506-3290. 
• Suzuki Bandit N1250, 2011, preta, 19 mil 
km, ponteira Jescap, suporte GIVI, lanterna 
cristal, acessórios originais, único dono. Não 
aceita troca. R$ 23 mil. Gentil Neto, (11) 
98263-4007 / 5581-1326. 

Diversos
• Compro livros, revistas, gibis e DVDs. Sula, 
(11) 99754-4333 (Vivo) ou 3203-1931.

Permutas
• Alexandre Vasconcelos Mello, ag. Jd. do Tre-
vo, Campinas, deseja permuta ou triangulação 
no cargo de TBN para região central de São 
Paulo. Contato: (19) 98162-3192. 
• Arilton Ferro, assistente pleno da CECVS 
(7005), capital, deseja transferência, permuta 
ou triangulação para área-meio de Campinas 
ou Jundiaí. Contato: (11) 97326-9670.

Os produtos / serviços anunciados no jornal APCEF em Movimento são de responsabilidade do anunciante.

Anuncie no jornal

APCEF em Movimento
E-mail: classificados@apcefsp.org.br

Empresas conveniadas
Água de Cheiro -  
Ribeirão Preto
Rua Barão do Amazonas, 732, 
Centro, (16) 3610-4804. Des-
conto: 10% em perfumes, ma-
quiagens, hidratantes e demais 
produtos de beleza.

APCEF Saúde
• São Bernardo do Campo
Centro Crescer
Rua Afonso Celso Figueiredo, 
232, térreo, Jardim Montreal, 
(11) 2809-0618 ou 2355-5652 
- www.centrocrescersaude.com.
br. Especialidades: psicologia 
(consultas individuais, casal, 
grupo, reabilitação profissio-
nal, orientação vocacional, 
psicodiagnóstico).

• Capital
Clínica São Judas Cirurgia 
de Cabeça e Pescoço
Rua Bom Pastor, 2.224, cj. 509, 
Ipiranga, (11) 2193-1213. Es-
pecialidades: consultas (cirugia 
de cabeça e pescoço).

Clínica Médica Uni-Neo
Av. Adolfo Pinheiro, 1.281, 
Santo Amaro, (11) 5525-
6369 - www.unineo.com.br. 
Especialidades: clínica médi-
ca, cardiologia, dermatologia, 
endocrinologia, gastroentero-
logia, ginecologia, mastolo-
gia, neurologia, proctologia, 
urologia e nutrição.

• Graziela Celestino da Silva, assistente jú-
nior, deseja permuta para SR Penha ou regiões 
da Paulista, Liberdade ou República. Contato: 
(11) 98735-5761 / 2038-1559. 

Apartamento na Enseada, Guarujá
Alugo, na Praia da Enseada, para tempo-
rada ou fins de semana, ótima localização, 
c/ 2 dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., á. s., 
varanda, 1 vaga, mobiliado, acomoda até 
6 pessoas. Zita, (11) 97225-5715 ou 5012-
0974 (à noite). Solicite fotos: zita2805@
ibest.com.br

Apartamento na  
Praia da Enseada, Guarujá

Alugo para temporada ou fins de sema-
na, 85 m2, 500 m da praia, 2 banheiros, 
ventiladores, 1 vaga, p/ até 8 pessoas. 
Wenceslau, (11) 99950-7385 (noite). Fotos:  
https://www.facebook.com/Apto11praiada-
enseadaGuaruja; Email: apto11enseada-
guaruja@uol.com.br.

Apartamento em Maceió
Alugo para temporada, na Praia de Jatiúca,  
a 6 quadras da praia, entre Cruz das Almas, 
Ponta Verde e Pajuçara, próx. à comércio, 
varanda, 3 dorms. (1 suíte), á. s., internet 
e TV a cabo, Split, 1 vaga, p/ até 6 pessoas. 
Diária: R$ 400. Fotos: amorim.jl@hotmail.
com. Jorge, (82) 8830-5284 / 9351-8798.

Convênios


