
Movimento
Edição 1.244 - Quinta-feira, 16 de novembro de 2017   -   www.apcefsp.org.br   -   imprensa@apcefsp.org.br

O jornal do empregado da Caixa

Comunidade e empregados fazem festa para 
comemorar permanência da ag. Jardim Camargo Novo

Fruto da mobilização de em-
pregados e população, a suspensão 
do fechamento da agência Jardim 
Camargo Novo foi comemorada 
com festa na segunda-feira, 13 de 
novembro. Esta era a data em que 
a agência deixaria de funcionar.

A decisão de não fechar a uni-
dade só veio após os empregados, 
APCEF/SP e demais entidades re-
presentativas se unirem aos mo-
radores em uma mobilização que 
se estendeu durante todo o mês 
de outubro.

“As pessoas aqui são mui-
to humildes, dependem de uma 
agência bancária perto e só temos 
essa da Caixa. Sem a agência, as 
pessoas teriam de se deslocar até 

8 km”, lembrou Luiz Carmo Is-
rael, presidente da Associação de 
Moradores do Jardim Camargo 
Novo. O Itaim Paulista, região 
da qual o Jardim Camargo Novo 
faz parte, tem mais de 120 mil 
moradores.

O fechamento da agência fa-
zia parte do plano anunciado pelo 
presidente da Caixa, Gilberto Oc-
chi, que pretende fechar até 120 
agências em todo o país

Camila Caroline, 26 anos, 
moradora do bairro, fez questão 
de acompanhar a festa com seu 
bebê no colo. “Aqui tudo é longe, 
a agência mais próxima da minha 
casa é a Caixa, se ela fechasse se-
ria muito ruim”, afirmou.

Na mesma semana em que 
entrou em vigor o maior ataque 
aos direitos dos trabalhadores dos 
últimos tempos - a reforma traba-
lhista -, a direção da Caixa desfe-
riu dois outros grandes golpes em 
seus empregados.

Nada de garantia de empre-
go - Nos dias 8 e 9, em rodada de 
negociação permanente, os repre-
sentantes do banco negaram ga-
rantia de emprego aos bancários e 
recusaram assinatura de Termo de 
Compromisso que resguarda di-
reitos frente à reforma trabalhista.

A reunião teve início com de-
bates sobre as propostas do banco 
para instituir um limite orçamen-
tário para o Saúde Caixa. Em 
seguida debateu-se a garantia de 

empregos e de incorporação de 
função, o que representaria esta-
bilidade de remuneração dos tra-
balhadores. 

Também foi cobrada a assina-
tura de Termo de Compromisso 
(leia a íntegra do documento no 
nosso site), entregue em 26 de ou-
tubro, que protege os empregados 
dos efeitos perversos da reforma 
trabalhista. No entanto, a Caixa 
negou todas as garantias.

“Ao travar a negociação, a 
direção da Caixa escancarou os 
ataques que planeja contra os em-
pregados", indignou-se o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra.

Revogado RH que garantia 
incorporação de função - na 

sexta-feira, um dia depois de en-
cerrada a negociação, a direção da 
Caixa surpreendeu a todos com a 
revogação do RH 151, o que aca-
ba com a incorporação de função. 
Segundo o banco, o objetivo é se 
adequar à reforma trabalhista, que 
já está em vigor.

A APCEF/SP já havia impe-
trado ação coletiva declaratória 
com pedido liminar de tutela de 
urgência para garantia de manu-
tenção do direito de incorporação 
das gratificações - por conta das 
mudanças da reforma trabalhista - 
e aguarda liminar da Justiça.

A Fenae - entidade que repre-
senta as APCEFs de todo o país - 
também estuda ação coletiva para 
assegurar os direitos dos trabalha-
dores. 

A Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE) enviou ofício 
à direção da Caixa no mesmo dia 
manifestando contrariedade com a 
revogação do RH 151 e as alte-
rações do RH 184, solicitando o 
restabelecimento dos normativos 
e cobrando informações sobre os 
motivos e as consequências da 
medida.

"Participe das manifestações e 
das audiências promovidas pelas 
entidades, busque informações, 
converse com seus colegas", con-
vocou Kardec de Jesus Bezerra. 
“Vamos intensificar a defesa da 
Caixa, dos empregos e direitos 
dos trabalhadores. Só com união 
conseguiremos barrar o desmonte 
do banco público e a extinção dos 
nossos empregos”, reforçou.

De acordo com a direção da 
Caixa, o fechamento da agência 
está suspenso e em janeiro será 
reavaliado. “Conseguimos fazer 
com que a Caixa voltasse atrás 
na decisão de fechar a agência, 
por isso é importante comemo-

rar. A maioria dos moradores fre-
quentam a agência, pagam con-
tas, abrem poupança”, ressaltou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra, lem-
brando que a chegada da unidade 
trouxe desenvolvimento à região.
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Nossos espaços

Fale conosco

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Clube, (11) 5613-5600

• Salto Grande, (14) 3378-1622

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Muito chope, Banda PopSoul e dupla 
sertaneja: só tem na Festa da APCEF
Mesas para quatro pessoas serão vendidas até 21 de novembro. Garanta já a sua!

APCEF Indica

Última apresentação do 
espetáculo teatral  
O Monge e o Executivo

Vai ter muita festa nas Colô-
nias da APCEF/SP no feriadão de 
carnaval de 2018, entre 9 e 13 de 
fevereiro. 

Os associados que quiserem 
curtir a folia em um dos espaços 
da Associação devem ficar liga-
dos: a abertura de reservas para 
hospedagem no carnaval será dia 
28, terça-feira, às 7 horas. 

Ligue na Colônia de sua prefe-
rência (Avaré, Campos do Jordão, 
Suarão ou Ubatuba) e garanta a 
diversão no carnaval de 2018!

Reservas para o carnaval serão abertas dia 28, às 7 horas
Colônias

A Banda PopSoul - que toca 
os mais variados ritmos - será 
uma das atrações da 21ª Festa do 
Chope da APCEF/SP. O evento 
acontece em 25 de novembro, 
sábado, às 21 horas, no clube da 
capital.

Também vai ter muito chope 
Brahma, campeonato de chope, 
show com a dupla Breno e Lu-
ciano (sertanejo universitário) e 
com a bateria da escola de samba 
Fábrica das Belas Artes.

Haverá traslado do metrô Con-
ceição até o clube. Confira os ho-
rários: ida, 20h30, 21h30, 22h30 e 
23h30; volta, 4h, 4h40, 5h30 e 6h10.

Reserve sua mesa ou convite 
pelo (11) 3017-8339, convites@
apcefsp.org.br ou na secretaria do 
clube, (11) 5613-5600. Há poucas 
mesas disponíveis.

Esportes

Equipe da APCEF 
participa de final de 
torneio de vôlei

Associado da APCEF tem des-
conto na compra de ingressos pela 
Bilheteria.com da última apresen-
tação de 2017 da peça O Monge 
e o Executivo, no Teatro Santo 
Agostinho, Liberdade.

Espetáculo dia 24 de novem-
bro, sexta-feira, 20h30. Valor com 
desconto: R$ 40.

Informações, (11) 3017-8332 
ou convenios@apcefsp.org.br. 

A equipe de vôlei feminino 
máster da APCEF/SP irá disputar 
a final da série ouro do 2º Torneio 
Deo Sports em 25 de novembro, 
sábado, às 11h30, no Continental 
Parque Clube, Rua Dr. Augusto 
Meirelles Reis Neto, 18, capital. 

A disputa contou com 16 
equipes. Parabéns meninas! Quer 
participar também do nosso time? 
Ligue (11) 5613-5600.

Dezembro tem "APCEF que nos inspira". 
Faça já sua inscrição!

A Boutique do Turismo ofe-
rece tarifa diferenciada para os 
associados que quiserem embar-
car em cruzeiros em dezembro, 
janeiro e fevereiro próximos.

Entre em contato pelo telefone 
(13) 3345-5690 e confira as van-
tagens oferecidas.

Aposentados

Boutique do Turismo 
oferece tarifas especiais 
para cruzeiros

Apresentação da atração da Festa do Chope, a banda PopSoul, na Seletiva Estadual do Talentos Fenae

Monitoria durante o feriadão do carnaval na Colônia de Ubatuba, em 2017

Dia 7 de dezembro acontece 
o “APCEF que nos inspira”, no 
clube. Você é convidado especial 
do 1º Encontro Anual dos Apo-
sentados. Afinal, qual a sua ins-

piração para 2018?  Vamos somá-
-la, reencontrar colegas da Caixa 
e aproveitar o dia!

Na programação estão a apre-
sentação da proposta da APCEF/

SP para as atividades de 
2018 e palestra com o neu-
rologista Fabiano Moulin 
de Moraes sobre formas de 
manter o cérebro ativo, bus-
car novos horizontes e viver 
de forma plena e saudável.

A entrada será 1 quilo 
de alimento não perecível. 
Inscrições (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br.

Entre as atividades organizadaspara os aposentados, todos 
os anos, está a tradicional festa junina de Suarão.



É preciso desativar o interruptor da 
privatização no setor elétrico

Aproveite desconto em 
viagens e universidade

Convênios

Agenda

• Unisoli Viagens e Turismo
Rua Caetano Pinto, 539, Brás, ca-
pital, (11) 2626-6830 / 3330-3656 
- www.unisoli.com.br. Vantagens: 
6% de desconto em pacotes de 
viagem, 10% no seguro-viagem, 
3% em hotelaria, 3% em loca-
ção de carros, cruzeiros (exceto 
Disney Cruise Line) e passagens 
aéreas nacionais e tarifas espe-

ciais para passagens 
aéreas internacionais.

• Cruzeiro do Sul Educacional
Unidades na capital e interior, (11) 
2178-1581 - www.cruzeirodosu-
leducacional.com.br. Vantagens: 
30% nos cursos de graduação e 
pós-graduação à distância, 20% 
em graduação presencial e exten-
são, exceto medicina. Solicite car-
ta de desconto 
na APCEF/SP.

Informações, (11) 3017-8332 ou 
convenios@apcefsp.org.br.

Novembro

Festa do Havaí, 
na Colônia de Suarão25

Festa Tropical,  
na Colônia de Ubatuba18

Festa do Chope, no clube,  
a partir das 21 horas25

APCEF Cidadã

Aposentados visitam Lar das Crianças em excursão a Petrópolis

A APCEF/SP organizou, entre 
22 e 28 de outubro, uma excur-
são para a cidade de Petrópolis, 
no Rio de Janeiro, com parada no 
Lar das Crianças Nossa Senhora 
das Graças, entidade que o Mo-
vimento Solidário da Fenae (enti-

parar os irmãos e, junto com o 
Juizado da Infância e Juventude, 
tem buscado a reinserção social e 
o retorno das crianças e dos ado-
lescentes às suas famílias.

Graças às doações feitas por 
empregados da Caixa e ao apoio 
do Movimento Solidário, o Lar 
das Crianças já recebeu várias 
benfeitorias, a exemplo de uma 
nova cozinha, sala de reforço es-
colar, berçário, parque infantil e 
brinquedoteca.

Acesse www.fenae.org.br/mo-
vimentosolidario e apoie esta e 
outras iniciativas.

Abertura de reservas  
para carnaval 28

Dezembro

Encontro Anual dos 
Aposentados, no clube7

Final da Copa José Félix,  
no clube3

Aberta votação do 
Talentos Fenae. 
Incentive São Paulo

Fenae

Até 1º de dezembro, os traba-
lhos das categorias Foto e Filme, 
Literatura, Música e Artes Visuais 
estarão disponíveis para receber 
as notas do júri popular no www.
fenae.org.br/talentos. 

Participe, incentive o talento 
dos colegas de São Paulo!

dade que congrega as APCEFs de 
todo o país) e os empregados da 
Caixa apoiam.

Foi um dia dedicado a ativida-
des de interação com as crianças 
e adolescentes da entidade: houve 
entrega de brinquedos, alimentos 
não perecíveis, livros, latas de lei-
te em pó e fraldas descartáveis.

Histórico - O Lar das Crian-
ças acolhe crianças em regime 
integral, garantindo proteção, edu-
cação e promovendo o convívio 
social. É uma instituição mista, 
que tem como princípio não se-

Mais uma negociata que beneficiará os especuladores e resultará em prejuízo ao consumidor

Quantas vezes você ouviu es-
tes discursos: “Empresa estatal é 
ineficaz e dá prejuízo ao governo, 
por isso deve ser privatizada” ou 
“O governo precisa de recursos 
para reforçar o caixa e a saída é 
privatizar a estatal”.

O sistema de energia elétri-
ca brasileiro, até os anos 60, era 
eminentemente privado. Todo o 
desenvolvimento do setor estava 
subordinado aos interesses dos 
grupos que controlavam e explo-
ravam o serviço. Em 1962, no 
governo João Goulart, com a es-
truturação da Eletrobrás, o Estado 
brasileiro passou a planejar, coor-
denar, executar e regular o desen-
volvimento do setor elétrico, que 
foi estatizado. 

A principal fonte de energia 
utilizada para produzir eletrici-
dade no Brasil advém das usinas 
hidrelétricas, que geram 65,2% da 
energia elétrica consumida. A ge-
ração promovida pela Eletrobrás 
é responsável pelo abastecimento 
de 31% do total do consumo.

No sistema brasileiro, além do 
segmento de geração de energia, 
há o de comercialização, que é 
feito por empresas privadas, agen-

tes importadores, exportadores e 
comercializadores. E a distribui-
ção, realizada por empresas con-
cessionárias, que realizam o aten-
dimento da demanda de energia 
aos consumidores com tarifas e 
condições reguladas pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica.

No governo Fernando Henri-
que Cardoso (1995-2002), parte 
do setor elétrico brasileiro sofreu 
forte processo de privatização. 
Com a falta de investimentos 
no setor, já privatizado, ocorreu 
o episódio mais marcante de ra-
cionamento aos consumidores 
e elevação de tarifas: o apagão 
(2001/2002), que custou, na épo-
ca, R$ 45,2 bilhões para os cofres 
públicos, de acordo com o Tribu-
nal de Contas da União.

A energia elétrica é um bem 
essencial para a sociedade. Entre 
inúmeros benefícios, é respon-
sável pelo fornecimento de luz 
que chega à casa do consumidor 
e pelo funcionamento de equipa-
mentos em hospitais.

A Eletrobrás, empresa de eco-
nomia mista e capital aberto, é o 
maior grupo de setor elétrico da 
América Latina. A receita líquida 
em 2016 foi de R$ 60,7 bilhões. 
Seu ativo é composto por 13 
subsidiárias, 178 empresas e 233 
usinas, tem capacidade de geração 
de 46.856MW de energia e tem 
47% do sistema nacional de linhas 
de transmissão, com 70.201 km. 
Uma grande potência nacional.

Privatização - Em agosto 

deste ano, Temer anunciou a in-
tenção de privatizar a Eletrobrás. 
A projeção de arrecadação com a 
venda, apresentada pelo governo, 
é de R$ 15 bilhões. Os cálculos se 
baseiam nos valores contábeis dos 
ativos e passivos de balanço, não 
estão contabilizados neste preço 
os valores das concessões de 183 
usinas, o que representa um patri-
mônio muito maior.

Para o jornalista Luis Nassif, 
colunista do site GGN, a privati-
zação da Eletrobrás será a maior 
negociata da privatização da histó-
ria brasileira, maior que o da Vale 
e da telefonia. “Quem representa o 
interesse público nesse processo se 
quem vende e quem compra estão 
do mesmo lado?”, questiona. 

Por fim, a avaliação do jor-
nalista é que “consumada a pri-
vatização, além do golpe monu-
mental no erário público, haverá 
o comprometimento do equilíbrio 
do mercado de energia, dos in-
vestimentos futuros na integração 
da energia na América Latina”. 
Ganho para especuladores, pre-
juízo para o país e para o povo 
brasileiro.

Esta é a quarta matéria da 
série “Vende-se. Privatização” 
Acompanhe os textos e vídeos 
no site.



Anúncios Informes publicitários

Apartamentos
• Vd., na Vila Mariana, capital, próx. à estação 
Ana Rosa do metrô, 3 dorms., 2 banh., dep. de 
emp., 2 vagas. Suely, (11) 99989-4513.
• Vd., térreo, em Santos, vista livre, 86 m2, 2 
dorms., 1 vaga, garagem coletiva. R$ 270 mil. 
Aceita financiamento / FGTS. Claudinei, (13) 9111-
0161 / (13) 3877-2145. 
• Alugo, Bragança Paulista, Res. Colinas da 
Mantiqueira, 2 dorms., 1 banh., sala 2 ambs., á. 
s., 1 vaga. Elza, (11) 4035-0812 / 99707-5237 / 
elzagoncalves@hotmail.com.
• Vd., flat, Al. Campinas, capital, próx. metrô 
Trianon/Masp, Av. Paulista e Ed. Gazeta, 30 m2, 
mobiliado, coz. equipada, limpeza, tv a cabo, in-
ternet, 1 vaga. Aceita carta de crédito / financ. Vi-
dimar, (11) 99449-6711 / vidimar.s@globo.com.
• Aluga, em Bragança Paulista, Cond. Bragança 
III. Fábio, (11) 97115-1473
• Vd., Guarujá, Praia de Pitangueiras / Morro do 
Maluf, 3 dorms., dep. de emp., 2 vagas. Estuda 
troca por imóvel em São Paulo ou em São José 
dos Campos. Maria Emília, (13) 99706-8620 / 
emiliapinder@yahoo.com.br. 
• Vd., Vila Vera, capital, R. Descampado, cond. 
Gardens Living Club, 2 dorms. (1 suíte), 2 banh. 
c/ box e armários, á. s., sacada com fechamento. 
R$ 410 mil. Armando, (11) 99804-7590. 
• Vd., Praia da Enseada, Guarujá, próx. à Unaerp, 
mercados, 74 m2, novo, 2 dorms. (1 suíte), sala 2 
ambs., coz. americana, á. s., varanda, tv a cabo, 
piscinas, salão de festas e jogos, churrasq., sau-
na, garagem. R$ 280 mil. Aceita financ. e FGTS. 
Estuda permuta. Walter, (13) 3321-9146 / 98202-
3805 (após 12h) / walterjr1962@hotmail.com.

Casas
• Vd., próx. ao metrô Ipiranga, capital, 10 x 
25 m, 3 dorms. (1 suíte c/ hidro e 2 chuveiros), 
sala 2 ambs., 2 wc, edícula c/ banheiro, 3 caixas 
d’água, jardim, corredor lateral, quintal c/ árvo-
res frutíferas, 3 vagas (1 coberta). R$ 700 mil. 
Estuda proposta. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
• Vd., Bragança Paulista, lot. fechado, plana, 305 

á. u., 200 m, 2 dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., 
área gourmet integ. à piscina, rede p/ aquec., 
porcelanato, 3 vagas. Márcia / Julio (11) 9964-
6353 / caramaschi12000@yahoo.com.br.
 
Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. a metrô, 3 
dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., coz. c/ armários, 
quintal c/ churrasq., 2 vagas. Aceita financiamen-
to. R$ 650 mil. Mirian / Roberto, (11) 99941-1421 
/ 99629-2712. 
• Vd., Jardim Imperial, Atibaia, novo, 2 dorms., 
70 m2, quintal. R$ 225 mil. Aceita financ. Arthur, 
(11) 98353-5441 / Rafael, (11) 98118-3019. 

Terrenos 
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube náutico, 
restaurantes, pisc., quadras, segurança e porta-
rias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. Estuda proposta. 
Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Veículos 
• Corsa Sedan Classic Spirit 1.0, 2008, flex, ar 
cond., direção hidráulica. R$ 16 mil. Aceita con-
traoferta. Cecilia, (15) 3316-3643 / 3011-4018 / 
99794 2608. 
• Jipe Gurgel, 1985, bege, teto rígido, fibra, gaso-
lina, catalisador, guincho-catraca, teto solar, tra-
ção positiva, c/ manual, final 8, mecânica e doc. 
ok. R$ 10 mil. Cristina, (11) 96426-7616 (Tim). 
 • Peugeot 307 Sedan Presence, 2006, flex, ban-
cos de couro, travas e vidros elétricos. Marilza, 
(11) 2082-3296 / 99588-5157 (Vivo). 
• Ford Fiesta 1.6, 2014, 16V, automático, verme-
lho, única dona, 53 mil km, airbag, alarme, farol 
de neblina, freios ABS, ar-condic., computador, vi-
dros, travas e retrovisores elétricos, rodas, som 
original, sistema Isofix. Davi, (11) 94722-7959. 
 
Diversos 
• Terreno no Cemitério Parque dos Girassóis, 
Parelheiros. R$ 6.500. Geny, (11) 96283-8141 / 
5641-7257

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

Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os produtos / serviços anunciados neste jornal 

são de responsabilidade do anunciante.

Imagens

Passeio de Maria Fumaça em Guararema

Vídeo

Nossa história 
em 110 manchetes

A cada edição do jornal APCEF em Movimento, você poderá recordar 
momentos importantes das lutas dos empregados da Caixa. Acompanhe!

#TBT = dia de relembrar! E, hoje, a gente refresca a memória 
da 19ª edição da Festa do Chope da APCEF/SP, realizada 
no clube da capital, em 2015. Como parte da tradição, os 

associados e seus dependentes divertiram-se em uma noite 
cheia de música, com show da Banda Young, brincadeiras 
diversas e, claro, muito chope gelado! Os convites para a 
Festa deste ano já estão disponíveis. Já garantiu o seu?

Em 27 de junho, o salário da maioria dos empregados da 
Caixa ultrapassava mil dias sem reajuste. O último reajuste 

havia sido em 1995, de 20,94%. O presidente da Caixa, 
Sérgio Cutolo, cumpria com fidelidade as ordens da equipe 

econômica do governo Fernando Henrique Cardoso congelando 
os pagamentos. Até mesmo o único aumento recebido pelos 

gerentes não havia sido incorporado aos salários. 

"1000 dias  
sem reajuste salarial"

junho de 1998

 
Permutas 
• Dalton Sérgio Moreno, TBN, ag. Mooca Plaza 
Shopping, com foco no Social e PF, deseja permu-
ta para TBN, área meio ou na região da Av. Pau-
lista, mesma função. Contato: (11) 97989-1027. 
• Leonardo Cymberknop, ag. Planalto Paulista, 
SR Paulista, deseja permuta para SR Baixada 
Santista, com função de caixa ex. Contato: (13) 
3471-2099 / (11) 96380-6262. 
• Nathalie Oliveira, ag. Jaçatuba, Santo André, 
deseja permuta para área-meio do Largo da Con-
córdia, Sicoc, capital. Contato: (11) 95083-9809. 
• Héberson Sette de Almeida, técnico bancário 
novo, sem função, ag. Valinhos, deseja permuta 
para Louveira ou triangulação que atenda neces-
sidade dos três funcionários. Contato: caixa-mail 
C116116-5 ou (19) 99356-2896. 

Casa em Bertioga
Alugo, para temporada e fins de semana, no 
Villaggio, frente para praia Indaiá, 2 dorms., 
cozinha completa, 2 wc, churrasqueira, piscina, 
vaga de garagem. Acomoda 8 pessoas. Diárias, 
R$ 280. Anita, (11) 99451-2898. 

Apartamento no Guarujá 
Aluga para fins de semana ou temporada, 
Morro do Maluf, entre as praias Pitangueiras e 
Enseada, Guarujá, 3 dorms., dep. de emprega-
da, ótima localização. Emília, (13) 99706-8620 
/ emiliapinder@yahoo.com.br.

Apartamento em Caraguatatuba
Alugo, para temporada ou fim de semana, 
praia Martin de Sá, 50 m da praia, 2 dorms., 
2 banh. Cleuza, (11) 98021-7789.

Excursão aconteceu em 11 de novembro, com almoço no Hotel Vale dos Sonhos e passeio pela cidade

Depois de aumentar a dívida externa e interna do país, o governo 
Fernando Henrique Cardoso jogava com a alternativa de privatizar 

a Caixa, o Banco do Brasil e a Petrobrás para cobrir os rombos 
financeiros do país. A venda das empresas não abateria nem 10% 

do valor das dívidas, alertava as entidades representativas de 
bancários. O que se pretendia, mesmo, era entregar as empresas 

para o setor privado e dinheiro para especuladores. 
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