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Movimento
O jornal do empregado da Caixa

Mais uma vez, a Caixa Econô-
mica Federal não apresentou pro-
posta alguma para as reivindica-
ções dos empregados relacionadas 
à carreira, jornada de trabalho e 
Sistema de Ponto Eletrônico (Si-
pon). “Inviável” foi a resposta da 
empresa a todos os itens apresen-
tados pelo Comando Nacional dos 
Bancários durante a quarta rodada 
de negociação da pauta específica 
dos trabalhadores na Campanha 
2014, na sexta-feira, dia 12.

“Esse posicionamento da Cai-
xa frustra mais uma vez os traba-
lhadores. Nós vamos insistir para 
buscar o atendimento às nossas 
reivindicações durante a Campa-
nha Nacional”, destacou a coorde-
nadora da Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE-Caixa), Fabia-

na Matheus.
A Caixa repetiu a atitude das 

demais rodadas, quando também 
não apresentou propostas. Já fo-
ram debatidos os seguintes temas: 
no primeiro encontro, Gestão de 
Desempenho de Pessoas (GPD); 
no segundo, Funcef, aposentados e 
isonomia; e no terceiro, contrata-
ção de mais empregados.

Os representantes dos traba-
lhadores solicitaram uma nova 
reunião com o banco para apro-
fundar o debate de algumas reivin-
dicações.

A data da negociação ainda não 
havia sido definida até o fecha-
mento desta edição. Acompanhe 
o andamento da campanha salarial 
no site da APCEF/SP: www.apce-
fsp.org.br.

APCEF/SP disponibiliza assessoria aos aposentados 
entre 2009 e 2012 para bitributação

Mais uma rodada de negociação 
com a Caixa termina sem proposta
Quarto encontro aconteceu na sexta-feira, dia 12, em Brasília, e não teve avanços
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Nos dias 6, 7, 13 e 14 de outu-
bro, a APCEF/SP irá disponibili-
zar aos associados, assessoria para 
quem se aposentou entre 2009 e 
2012 e tem de fazer declaração re-
tificadora por conta da Instrução 
Normativa da Receita Federal n. 
1.343.

A regra estabelece procedi-

mentos ao tratamento tributário 
a ser aplicado na apuração do 
Imposto sobre a Renda da Pessoa 
Física (IRPF) referente aos valo-
res pagos por entidade de previ-
dência complementar a título de 
complementação de aposentado-
ria correspondentes às contribui-
ções efetuadas, exclusivamente 

pelo beneficiário, no período de 
1/1/1989 a 31/12/1995.

Os beneficiários que se apo-
sentaram no período de 1/1/2009 
a 31/12/2012 e receberam, com 
retenção do imposto sobre a ren-
da, os rendimentos do período de 
1/1/1989 a 31/12/1995, e que não 
tenham ação judicial em curso, 

poderão pleitear o montante do 
imposto retido indevidamente me-
diante a retificação da Declaração 
de Ajuste Anual (DAA).

Os plantões serão das 9 às 18 
horas, na sede da APCEF/SP, no 
centro de São Paulo. Agende seu 
horário pelo telefone (11) 3017-
8311 ou 3017-8316.

Bancários aguardam proposta 
decente dos banqueiros

O Comando Nacional dos 
Bancários e a Fenaban voltaram 
à mesa de negociação para de-
bater as reivindicações de remu-
neração da Campanha Nacional 
Unificada 2014 nos dias 10 e 11. 
Nenhum número foi apresentado 
pelos negociadores das institui-
ções financeiras. 

A Fenaban informou que 
deve anunciar uma proposta 
global nas próximas rodadas de 
negociações, agendadas para os 
dias 16, 17 e 19.

Os representantes dos ban-
cários deixaram claro para os 
bancos que o aumento real é 
fundamental para a categoria. O 
índice de reajuste reivindicado é 
de 12,5%. 

Em relação à Participa-
ção nos Lucros e Resulta-
dos (PLR), os bancários 
pedem uma parcela maior 
do lucro das instituições 
financeiras, reivindicam o 
valor de três salários mais 
R$ 6.247,26. 

O Comando reivindi-

cou, ainda, a não compensação 
da PLR nos programas próprios 
dos bancos, pois os trabalhado-
res ficam sem saber o que rece-
beram em função das metas ou 
da PLR prevista na Convenção 
Coletiva de Trabalho.

Os bancários pedem, tam-
bém, o pagamento do 14º salá-
rio. Essa é uma demanda muito 
importante. 69% dos trabalhado-
res que responderam à consulta 
feita pelo Sindicato dos Bancá-
rios de São Paulo consideram 
a conquista do 14º salário uma 
prioridade.

Confira as reivindicações da 
categoria e o andamento de toda 
a campanha salarial em nosso 
site www.apcefsp.org.br.



Visite Buenos Aires ao lado dos seus 
amigos da Caixa e com desconto!
Sete noites no cruzeiro América do Sul, com a Royal Caribbean, em fevereiro

Workshop de dança será atração 
de evento para aposentados

Agenda

Dia 16, 17 e 19 de setembro   
Rodadas de negociação com a 
Fenaban

Dia 19 de setembro   
Último dia de inscrição para o passeio 
à Campos de Jordão e à Basílica

Dia 25 de setembro 
Abertura de reservas nas Colônias para 
o carnaval

Dias 27 e 28 de setembro 
Jogos dos Aposentados

Dia 30 de setembro 
Último dia de inscrição do 12º 
Concurso de Desenho Infantil

De 1 a 3 de outubro 
Excursão para a Basílica de Aparecida

Dia 8 de outubro 
APCEF de Portas Abertas - Workshop 
de Dança de Salão

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/spapcef
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Confira os novos 
conveniados do 
Cão & Cia
Patinhas Pet Shop
Rua Barretos, 363, Alto da 
Mooca, capital, (11) 2021-4521 
- www.patinhaspetshop.com.br. 
Especialidades: banho e tosa, 
tintura de pelagem, castração, 
fluidoterapia, consultas, inala-
ção, vacinas, limpeza de tártaro, 
pet shop, limpeza de ouvidos, 
corte de unhas, hidratação, ra-
ções e medicamentos.  

Clube de Cãompo Hotel  
Fazenda para Cães
Rodovia Dom Gabriel Paulino 
Bueno Couto (SP 300 - Estrada 
Itu-Jundiaí) km 95, Pedregulho,  
Jundiaí, (11) 4024-6968 / 4025-
0775 / 2715-1091 / 4897-9518 
/ 99968-4729 - www.clubede-
caompo.com.br. Especialidades: 
hospedagem, adestramento, agi-
lity, natação, day care, transpor-
te. 

Pet Vision Oftalmologia  
Veterinária
Rua Otavio Tarquino de Sousa, 
495, Campo Belo, capital, SP, 
(11) 2362-1857 -
www.petvision.com.br

A excursão dos aposentados, 
em 12 de setembro, para a Festa de 
Flores e Morangos de Atibaia foi 
para lá de animada!

Os aposentados apreciaram 
uma grande variedade de plan-
tas e flores, fizeram seus pedidos 
na fonte dos desejos, brincaram e 
dançaram muito com a Banda da 
Terceira Idade. Veja fotos no site e 
no Facebook.

A APCEF/SP está organizan-
do um passeio imperdível, em 
fevereiro, para os associados da 
APCEF/SP.

São sete noites com a Royal 
Caribbean, no Cruzeiro América 
do Sul, no navio Splendour of the 
Seas, com saída dia 1º de feverei-
ro, domingo, do Porto de Santos.

O navio passa por Punta Del 
Este e Montevideo, no Uruguay, 
e Buenos Aires, na Argentina. O 
retorno será no dia 8, domingo, 
em Santos.

O Splendour of the Seas pos-

sui cabines internas, externas e 
com varanda, e luxuosas suítes. 
Todas as cabines são confortáveis, 
aconchegantes, cheias de classe e 
são o local ideal para você passar 
as suas férias. Há diversas opções 
de restaurantes e atividades pro-
gramadas o dia todo, para diferen-
tes gostos.

As vagas são limitadas! Faça 
já sua reserva. As vendas serão 
feitas por meio da Casa do Agen-
te, com Cecília, (11) 98272-5437 
(TIM), 99501-6121 (Vivo) ou Ca-
mila, (13) 99711-6288 (Vivo).

Todos os eventos da APCEF/
SP voltados para os aposentados 
são pensados para oferecer mo-
mentos de descontração e oferecer 
informação e qualidade de vida. 

Pensando nisso, a próxima edi-
ção do APCEF de Portas Abertas, 
em 8 de outubro, quarta-feira, foi 
planejada para oferecer diversão e 
também uma forma de exercitar 
o corpo, com uma animada aula 
de dança de salão (além da troca 

de livros e da comemoração dos 
aniversariantes do mês).     

Além de proporcionar momen-
tos agradáveis, dançar traz equilí-
brio emocional, ajuda a emagre-
cer, estimula a circulação e ainda 
melhora a capacidade respiratória. 

Vai ficar de fora? As inscri-
ções terminam em 3 de outubro, 
sexta-feira, e podem ser feitas 
pelo (11) 3017-8358 ou pelo e-
-mail convites@apcefsp.org.br.  

O navio Splendour of the Seas que terá 
cabines reservadas para os associados da 
APCEF/SP e, ao lado, a piscina externa

Aposentados visitam a Festa de 
Flores e Morangos de Atibaia



APCEF perto de você

Eu Faço Cultura

Mobilizações em São Paulo marcam 
Dia Nacional de Luta por Isonomia
Protestos e reuniões aconteceram na capital e no interior em 11 de setembro

Uma série de atos e manifes-
tações realizadas pelas APCEFs, 
sindicatos e demais entidades 
sindicais nas agências da Caixa 
deram o tom de forte luta e mobili-
zação no Dia Nacional de Luta por 
Isonomia, na última quinta-feira, 
dia 11.

A data foi definida após o En-
contro Nacional de Isonomia, em 
agosto, e tinha como objetivo in-
tensificar a discussão em torno da 

luta pela igualdade de direitos e 
oportunidades entre todos os tra-
balhadores da Caixa.

A luta do movimento nacio-
nal dos empregados da Caixa vem 
desde 1998, ano em que ocorre-
ram as primeiras contratações em 
condições diferenciadas. Hoje, as 
principais reivindicações consis-
tem na concessão do Adicional por 
Tempo de Serviço (ATS) e licença-
-prêmio de 18 dias por ano - direi-

ClubeCultural Esportes

Próximo evento será
em Santo André

Atenção empregados da re-
gião do ABC: a próxima parada 
do projeto Eu Faço Cultura será 
em Santo André, no sábado, 20 de 
setembro. O evento acontece no 
Parque da Juventude - Ana Maria 
Brandão, das 9 às 19h30.

Entre as atividades estão pre-
vistas oficinas de percussão, foto-
grafia, circo, artes plásticas, dan-
ças e, ainda, um espaço chamado 
Rua brincante e uma mostra de 
filme em uma estrutura ao ar livre. 
Todas as atividades são gratuitas.

O Eu Faço Cultura é uma das 
atividades do Movimento Cultural 
do Pessoal da Caixa (MCPC), uma 
iniciativa da Fenae. É o maior pro-
jeto cultural do Brasil financiado 
com recursos do Imposto de Ren-
da de Pessoa Física (IRPF).

As piscinas e o restaurante do 
clube da APCEF/SP, em Interla-
gos, na capital, serão reabertos no 
sábado, 27 de setembro.

Para refrescar-se nas piscinas 
do clube é preciso fazer exame 
médico, realizado aos sábados, do-
mingos e feriados, das 9 às 16 ho-
ras. Não esqueça do traje de banho 
(sunga, biquíni ou maiô).

A piscina fica aberta das 9 às 
18 horas. Crianças menores de 7 
anos só podem entrar acompanha-
das de um responsável, maior de 
16 anos.

O clube fica na Avenida Yer-
vant Kissajikian, 1.256. Informa-
ções, ligue (11) 5613-5600.

Já diz o ditado que “quem can-
ta seus males espanta”, certo? En-
tão, que tal entrar em um coral e 
soltar a voz ao lado dos colegas do 
banco? 

O Coral do CDH Cecom, pro-
jeto da ONG Moradia e Cidadania 
em parceria com a APCEF/SP, 
oferece vagas para os associados e 
dependentes da entidade.

No repertório dos ensaios es-
tão clássicos da MPB, como “Que 
nem jiló”, de Luiz Gonzaga, “Eu 
só quero um xodó”, de Domingui-
nhos e, ainda, “A lua girou”, Mil-
ton Nascimento.

As aulas/ensaios são ministra-
das gratuitamente pelos voluntá-
rios da ONG e acontecem sempre 
aos sábados, das 10 às 12 horas, 
na sede da entidade, localizada 
no clube da APCEF/SP, Avenida 
Yervant Kissajikian, 1.256, Inter-
lagos, capital.

Para mais informações, ligue 
(11) 5614-1162.

A APCEF/SP está organizando 
dois grandes torneios em outubro, 
para os amantes do tênis e da si-
nuca. As inscrições do 1º Torneio 
Aberto de Tênis da Primavera de-
vem ser feitas até 21 de setembro, 
domingo, pelo site da APCEF/SP 
(www.apcefsp.org.br) ou na se-
cretaria do clube. Idade mínima: 
14 anos. A competição é dividida 
por categoria e gênero (masculino 
e feminino).

No 1º Torneio de Sinuca, a ida-
de mínima é 16 anos e a categoria, 
livre. As inscrições podem ser fei-
tas até 28 de setembro, domingo, 
na secretaria do clube.

Todas as disputas acontecem 
no clube da APCEF/SP, na Aveni-
da Yervant Kissajikian, 1.256, em 
Interlagos, na capital. Informações 
pelo telefone (11) 5613-5600 ou 
pelo e-mail superv.esportes@ap-
cefsp.org.br.

Em outubro tem 
torneio de tênis e 
de sinuca no clube

Piscinas serão 
reabertas no dia 27

Participe do coral 
do CDH Cecom

tos que os empregados que ingres-
saram no banco após 1998 ainda 
não reconquistaram. 
• Capital

Dirigentes da APCEF/SP, do 
Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região e da Fetec-
-CUT/SP estiveram no prédio do 
Brás, região central da capital e no 
prédio da São Joaquim. Foi entre-
gue uma carta aberta e, em segui-
da, o assunto foi debatido com os 
empregados.

• Ribeirão Preto
No interior também acontece-

ram ações para intensificar a mobi-
lização em torno da isonomia. Os 
diretores da APCEF/SP Ivanilde 
de Miranda e Edvaldo Rodrigues 
da Silva estiveram na agência 
Campos Elíseos, entregaram uma 
carta aberta e fizeram uma reunião 
com os empregados. Foram abor-
dados também assuntos referentes 
à Campanha Nacional.

• Catanduva
O Sindicato dos Bancários de 

Catanduva e Região realizou um 
ato em defesa da isonomia dos 
empregados da Caixa, passando 
pelas três agências na cidade. Os 
dirigentes sindicais conversaram 
com os empregados e distribuíram 
uma carta aberta.

• Guarulhos
Uma mobilização foi reali-

zada na agência na praça central, 
em Guarulhos, com os diretores 
da APCEF/SP e do Sindicato dos 
Bancários da região. Foram deba-
tidas, além da isonomia, as pau-
tas de reivindicações da categoria 
para a Campanha Nacional.

• Santos
Em Santos, a unidade do centro 

da cidade retardou o atendimento 
aos clientes em duas horas e hou-
ve concentração de trabalhadores, 
cartazes e carro de som.



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos
• Alugo, em Guarulhos, região central, imó-
vel novo, 64 m², 2 dorms. (1 suíte), varanda, 
1 vaga, salão de festas. R$ 1.300. Sandro,  
(11) 98255-3207.
• Vd., na capital, na Bela Vista, perto do Sho-
pping Paulista, 2 dorms., 2 banheiros, 92 m², 
sem vaga. R$ 550 mil. Célia, (11) 2503-1557 
/ 98366-4895.
• Vd., na capital, próx. à futura estação do 
metrô V. Sonia, 60,12 m², 2 dorms., 1 vaga. 
Entrega em setembro/2014. R$ 110 mil (en-
trada) + R$ 228.789,92 (transf. de dívida). 
Nelson, (11) 3012-1293 / (11) 99847-7019.
• Vd., na capital, prox. ao metrô Santa Cruz, 
a 3 min. do shopping, com 62 m², 2 dorms., 
semi-novo, coz. americana, móveis embuti-
dos, andar alto, c/ área de lazer. R$ 790 mil.  
Marcelo, (11) 2387-0061 / 99296-4353.
• Alugo, na capital, no Jabaquara, Vila Cam-
pestre, 3 dorms., 2 banheiros, reformado, 1 
vaga, 80 m², IPTU isento. R$ 1.400. Alexandre, 
(11) 99476-3874.
• Vd., na capital, no Belenzinho, na rua Ca-
tumbi com a rua Paulo Andrighetti, imóvel 
novo, da Cyrella, 2 dorms. (1 suíte), 65 m², 
terraço, 4ºandar, 1 vaga, de frente, lazer com-
pleto.  R$ 440 mil. Sidney, (11) 99533-6427 
/ 2905-0375. Solicite fotos pelo: sinop7@
yahoo.com.br.
• Vd., na capital, Rua das Uvaias, a 150 m do 
metrô Saúde, 68,01 m², 3 dorms., 2 banhei-
ros, sala p/ 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.

• Alugo, em Guarulhos, no Jd. Santa Mena 
/ Picanço, 2 dorms., sala, coz. e lavanderia, 
mobiliado ou não, 1 vaga. Preço a combinar. 
Anísio, (11) 99929-4546 / 2455-6598.
• Vd., na capital, próximo à SR Penha, 2 dor-
ms., reformado, sala com sanca, coz. e quarto 
de casal c/ armários planejados, 1 vaga, salão 
de festas, playground e quadra poliesportiva. 
Comércio próximo e condução na porta pa-
ra o metrô Vila Matilde. R$ 270 mil. Elaine,  
(11) 99578-2377.
• Vd., troco ou negocio como parte de pa-
gamento por apartamento em São Paulo, no 
Guarujá, na Praia da Enseada, na Rua Dois 
de Junho, 2 dorms. (1 suíte), sala p/ 2 ambs., 
á.s., varanda, 1 vaga, piscina, quadra, salão 
de festas e churrasq., mobiliado. R$ 320 mil. 
Zita, (11) 97225-5715 / 5012-0974 (à noite). 
Solicite fotos pelo: zita2805@ibest.com.br.
• Vd. ou alugo, no Guarujá, Morro do Maluf, 
a 30 m da praia, 3 dorms., 2 vagas, dep. 
de emp., sala p/ 2 ambs., 105 m². Solicite 
fotos emiliapinder@yahoo.com.br. Emília, 
(11) 2619-8460 / (13) 99706-8620 (somente 
à noite).
• Vd. em Santos, próx. ao José Menino e Canal 
1, 2 dorms., vista livre, sala e coz. amplas, 
armários nos dorms. e coz., quarto de emp. 
reversível, garagem. R$ 380 mil. Elizabeth, 
(13) 99171-3305.

Casa
• Vd., em Jarinu (prox. a Jundiaí e Atibaia), 
a 55min. de São Paulo, com 4 suítes, despen-
sa, churrasq., gramada, garagem p/ 7 carros,  
a. t.: 1.108 m² (20m X 60m), a. c.: 243 m², 

documentação OK (Habite-se, planta, CRI).  
R$ 450 mil. Aceito financiamento ou permuta 
(50% apto. em Jundiaí ou São Paulo). Sérgio, 
(11) 3023-1495 (à noite) / 99938-1423 (Vivo).
• Alugo, no Jardim Suarão, na Rua Lili, nº 21, 
c/ 1 dorm., sala, coz., banheiro, quintal e ga-
ragem. Juracy, (11) 2941-4548 / 98910-8194.

Sobrado
• Vd., na capital, no Belenzinho, na rua Ca-
tumbi com a rua Paulo Andrighetti, imóvel 
novo, da Cyrella, 2 dorms. (1 suíte), 65 m², 
terraço, 4ºandar, 1 vaga, de frente, lazer com-
pleto.  R$ 440 mil. Sidney, (11) 99533-6427 
/ 2905-0375. Solicite fotos pelo: sinop7@
yahoo.com.br.

Veículos
• Fiesta 1.0, 2011/2011, prata, sem ar, 44 mil 
km, todo revisado, pneus novos, único dono. 
R$ 22.500. Márcia / Júlio, (11) 99964-6353 
(Vivo) ou caramaschi12000@yahoo.com.br.
• Fiat Uno Vivace 1.0, Flex, 2011/2012, com-
pleto (ar, direção, travas e vidros elétricos e 
alarme), 85 mil km. R$ 23 mil. Tiago, (11) 
95159-3149 ou tiago.hiroaki@gmail.com.

Diversos
• Cooktoop Consul Facilite 4 bocas, novo, na 
caixa, na garantia. R$ 330. Karine ou Guilher-
me, (11) 98418-3143 / 97415-8030.
• Duas placas de vídeo da marca AMD Sapphi-
re usadas, modelo HD 5058 1 GB DDR5, ambas 
em perfeito estado, acompanham caixa, nota 
fiscal e todos os itens inclusos. Francisco, (11) 
98667-7408 ou fsvlopes@hotmail.com.

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

Permutas
• Célia Regina Cardoso de Carvalho, lotada 
na Ag. Centenário, em Bauru, deseja permu-
ta para unidades localizadas em Jaú, Terra 
Roxa ou João Ribeiro de Barros. Contato: (14) 
98146-3279 / 3233-3050.
• Elenir C. Thomazella Costa, lotada na Ag. 
Shopping Fiesta, na capital, deseja permuta 
ou triangulação para unidades localiza-
das na SR Florianópolis, SC. Contato: (11) 
99900-2281.  

• Leandro de Oliveira Novaes, lotado na Ag. 
Jundiaí/SP, em Jundiaí, deseja permuta ou 
triangulação para unidades localizadas na 
cidade de Osasco, São Paulo. Contato: (11) 
3699-4654 / 98147-7832.

Anuncie no jornal

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

(11) 3017-8318

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

Apartamento na Praia Grande
Alugo, na Praia Grande, Vila Tupi, para tem-
porada, a 50 m da praia, 3 suítes, sacada 
gourmet c/ vista para o mar, 2 vagas, para 
até 12 pessoas. Eugênia, (11) 5686-7014 
/ (11) 99667-7613. Fotos: https://www.
facebook.com/pages/Apartamento-na-Praia-
-Grande/198169183726168?fref=ts

Sobrado em Jarinu
Vendo, a 50 min de São Paulo, 4 dorms. (suíte), 
2 banheiros, lavabo, sala p/ 2 ambs., lareira, 
coz. americana c/ arm. embutidos, garagem 
coberta p/ 2 veículos, estacionamento (p/ até 
10 carros), salão c/ 83 m² c/ churrasqueira e 
forno à lenha, piscina de vinil (7 X 3,5 m) c/ 
aquecimento solar e vestiário, quarto de ferra-
mentas e canil. Á.T: 2.600 m² Á.C: 360 m². Ana, 
(11) 4016-3861 / (13) 99134-9672.


