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O jornal do empregado da Caixa

O leilão da Lotex, as famosas 
raspadinhas da Caixa, já tem data 
marcada: 4 de julho. 

Segundo o secretário de 
Acompanhamento Fiscal, Energia 
e Loteria do Ministério da Fa-
zenda, Alexandre Manoel Angelo 
da Silva, existem quatro empre-
sas estrangeiras interessadas. Isso 
porque, pelos parâmetros do edital 
de venda, empresas nacionais não 
atendem aos requisitos mínimos e 
a Caixa não poderá participar do 
leilão. A venda da Lotex terá ou-
torga mínima de R$ 542 milhões.

Hoje, o mercado de loterias 
movimenta cerca de US$ 300 
bilhões por ano no mundo e é 
dominado por “três ou quatro” 
grandes operadores (oligopólio), 

que respondem por 80% do setor, 
segundo o secretário. No Brasil, 
gira entre US$ 3 bilhões e US$ 
4 bilhões. No entanto, o governo 
afirma que a venda trará competi-
ção neste mercado no país e o fim 
do monopólio da Caixa.

Privatização - Na prática, a 
concessão da Lotex representa 
a retirada do negócio de loteria 
instantânea das mãos da Caixa. O 
banco público, no entanto, mante-
rá as demais modalidades.

A Caixa explorou o negócio de 
loterias instantâneas entre 1991 e 
2015, atingindo uma arrecadação 
de R$ 191,54 milhões em 2014. 
Quase metade da arrecadação to-
tal das loterias é destinada para 

programas sociais. Em 2016, o 
Governo Federal arrecadou apro-
ximadamente R$ 13 bilhões com 
as loterias. Os repasses sociais 
(educação, esporte, cultura, segu-
rança e saúde), naquele ano, so-
maram quase R$ 6 bilhões. Após 
o leilão, o repasse social das lote-
rias instantâneas passará a ser de 
16,7% (queda de quase 30%). 

A intenção de vender a Lotex 
foi anunciada logo que Gilberto 
Occhi, hoje ministro da saúde, 
assumiu a presidência do banco. 
Durante todo o tempo em que foi 
presidente da Caixa, Occhi disse 
que o plano era fazer o mesmo 
com as áreas de cartões e seguros.

O leilão da Lotex é parte do 
projeto de retomada das privatiza-

ções do governo de Michel Temer. 
Além da Caixa, Correios, Petro-
bras, Banco do Brasil e BNDES 
estão na mira. 

Atualmente, a Eletrobras está 
em primeiro lugar na fila das 
privatizações. O que não afasta 
o perigo da Caixa, já que a pri-
vatização do banco em fatias é 
uma estratégia anunciada e que, 
aparentemente, está em pleno an-
damento. "Está claro que a tática 
de redução dos programas sociais 
e de privatizações continua sendo 
a meta do governo", comenta o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra. "Esse é 
mais um passo no desmonte do 
último banco 100% público do 
país", finalizou.

Mudança de estatuto da Caixa representa arrendamento do banco

De acordo com influente jor-
nal de Brasília, está em discussão, 
no Conselho de Administração da 
Caixa, uma proposta de alteração 
do estatuto do banco. 

Dentre as mudanças previstas 
destaca-se o fato de o colegiado 
- que é composto, em sua maio-

ria, por indicados do Ministério 
da Fazenda - querer acabar com 
a prerrogativa de que emprega-
dos concursados do banco públi-
co ocupem Diretorias-Executivas, 
a Diretoria Jurídica e o posto de 
Auditor-Chefe, com a nomeação 
de “pessoas do mercado”.

Atualmente, o presidente do 
banco é indicado pelo governo 
e os vice-presidentes, de acordo 
com a alteração feita no estatuto 
ano passado, são nomeados pelo 
próprio Conselho de Administra-
ção após "seleção externa". Os 
demais cargos são ocupados por 
empregados de carreira, que têm 
competência e conhecimento para 
administrá-la.

“Será mesmo que em meio a 
mais de 80 mil trabalhadores não 
há ninguém capaz de dirigir a 
Caixa?”, questionou o diretor da 
APCEF/SP Leonardo Quadros. 
“Será que alguém acredita que 
uma pessoa oriunda do 'merca-
do' vai, a partir de sua indicação 
e posterior nomeação na Caixa, 

passar a se orientar pelo interesse 
público e não mais pelo dito inte-
resse ‘de mercado’?”, completou.

Essa proposta já havia sido 
feita por ocasião do debate do Es-
tatuto recém aprovado, em 2017, 
mas não foi levada adiante. Agora, 
próximo às eleições presidenciais, 
o Conselho de Administração faz 
nova investida. 

“É previsível que, se deter-
minada instituição financeira tem 
interesse, por exemplo, no FGTS, 
irá pressionar o governo para in-
dicar alguém ligado a ela para 
dirigir essa área. A medida signi-
fica, na prática, uma espécie de 
‘arrendamento’ das áreas banco 
público aos concorrentes”, enfati-
zou Leonardo.



Unidades

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8306

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

Ação de junho está no ar. Concorra a minigeladeirasTem promoção 
especial para os pais 
em Avaré e Campos

Aproveite as 
promoções de junho 
em Avaré e Suarão

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Em agosto, tem desconto e 
programação especial nos espa-
ços da APCEF para comemorar 
o Dia dos Pais. 

Nas Colônias de Campos do 
Jordão e Avaré, entre 10 e 12 
de agosto, pai não paga a hos-
pedagem (confira as condições 
no site). Ligue, consulte a dis-
ponibilidade de vagas  e faça sua 
reserva.

111 anos

Dia 29 tem festa junina 
na Colônia de Suarão

A campanha “111 motivos 
para ser APCEF/SP” entra, neste 
mês, em sua terceira fase. 

Na ação do mês de junho, 
“Meu Momento”, é hora de os 
associados compartilharem lem-
branças especiais passadas junto 
com a Associação.

Pelo hotsite da campanha - 
www.apcefsp.org.br/111anos -, 
o associado envia um registro 
fotográfico de algum momento 
passado em um espaço, evento 
ou luta da APCEF/SP junto com 
a descrição, o local e a data do 
acontecimento.

Quem participa concorre a 30 
minigeladeiras. As inscrições ter-
minam em 30 de junho.

Aposentados

Estão todos convidados para a 
tradicional Festa Junina em Sua-
rão dia 29 de junho, sexta-feira.

Consulte sobre transporte e 
hospedagem no fim de semana 
(domingo tem Corrida Fenae).Ins-
crições e informações: (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br

Julho é mês de diversão da garotada 
no Acantonamento de Férias em Avaré
Acesse www.apcefsp.org.br/acantonamento e inscreva seu dependente agora mesmo!Tem preços especiais para 

aqueles que gostam de curtir as 
Colônias da APCEF/SP e, é cla-
ro, para os associados que ainda 
não conhecem esses espaços de 
lazer e descanso.

Na Colônia de Avaré tem 
desconto de 40% em junho e na 
Colônia de Suarão, 30%. Ligue e 
garanta sua vaga!

A Colônia de Suarão estará 
fechada para serviços de manu-
tenção entre 1 e 31 de agosto.

Colônia de Suarão 
fecha em agosto para 
manutenção 

Dança da quadrilha durante festa junina em 2017

Leve seus convidados 
ao clube e aproveite a 
promoção

Clube

Até 22 de setembro, é possível 
levar 10 convidados ao clube, por 
mês, e não pagar nada por isso. 

Solicite seu voucher pelo te-
lefone (11) 5613-5600 ou pelo 
e-mail baixatemporada.cecom@
apcefsp.org.br e aproveite!

Espaço para descanso no clube da capital

Participe da Corrida 
Fenae em Suarão

Esportes

A terceira e última etapa da 
Corrida Fenae do Pessoal da Cai-
xa, em São Paulo, acontece dia 1º 
de julho, na praia de Suarão.

A largada será às 8 horas, com 
percurso de 2,5 km para caminha-
da e 5 km para corrida. Crianças 
até 12 anos podem participar.

Para se inscrever, preencha 
o formulário disponível no site 
até 22 de junho. Consulte sobre 
transporte e hospedagem na Co-
lônia da APCEF/SP durante o fim 
de semana.

Informações, (11) 5613-5601 
ou esportes@apcefsp.org.br.

Julho é mês de férias da crian-
çada, mas nem sempre período de 
descanso dos pais.

Que tal dias de muita diversão, 
com atividades dirigidas por pro-
fissionais especializados em meio 
à natureza? Inscreva seu 
dependente no Acantona-
mento de Férias da AP-
CEF/SP.

De 9 a 13 de julho, os 
associados-mirins (entre 7 
e 13 anos) poderão pas-
sar uma semana de muita 
aventura na Colônia de 
Avaré. Vagas limitadas.

O pacote inclui trans-
porte, hospedagem, ali-

mentação, recreação, suporte mé-
dico 24 horas e seguro.

Informações no www.apcefsp.
org.br/acantonamento, pelo tele-
fone (11) 3017-8339 ou e-mail 
convites@apcefsp.org.br. 

Num vai perdê o arraiá 
da APCEF sábado hein!

Neste sábado (9) tem festa 
junina no clube da capital, com 
animação do trio Ó do Forró e da 
dupla de sertanejo universitário 
Alysson e Adysson. E tem muita 
diversão, comida e bebida boa! 
Adquira seu convite: (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br.

Colônia de Avaré

Alysson 
e Adysson
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EXPEDIENTE

Dia de Luta mobiliza empregados de 
todo o país em defesa do Saúde Caixa

APCEF Indica

Peça de teatro: E 
como diz o ditado... 
quem casa, quer casa!
De R$ 40 por R$ 20

Já diz o ditado popular que 
“quem casa, quer casa”. E foi 
dessa situação que o casal de 
atores teve ideia para o enredo.  
Com uma cortina pendurada 
num varal e alguns adereços, a 
cigana e o palhaço trazem a am-
bientação do circo para resgatar 
os elementos da cultura popular.

Dia 10, domingo, 16 horas, 
no Teatro KidZania, Av. Rebou-
ças, 3.970, Pinheiros, capital. 
Compre pelo www.bilheteria.
com/apcefsp. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.

Aproveite os descontos

Convênios

• Pousada Broto D´Água - 
Av. Lourival Jaubert S. Braga, 
1.466, (14) 3653-5003 - www.
pousadabrotodagua.com.br. Des-
conto: 12%.

• First Idiomas - Unidades 
em Boituva, Sorocaba e Tatuí - 
www.firstidiomas.com. Descon-
to: 46,6% manhã e tarde, 43,2% 
turmas noite, 39,8% turmas aos 
sábados, mais R$ 10 caso o des-
conto promocional seja superior 
ao do conveniado.

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

Anapar

Diretor da APCEF/SP participa do 
XIX Congresso Nacional da Anapar

Luta em defesa dos direitos da categoria ganha força com mobilizações dos trabalhadores 

Fique por dentro

Receba notícias da 
sua APCEF/SP pelo 
WhatsApp

Quer receber informações 
das atividades da APCEF/SP 
pelo WhatsApp? Basta adicionar 
(11) 99900-3146 nos contatos do 
seu celular e enviar mensagem 
com seu nome para este número.

Empregados da Caixa de todo 
o país atenderam à convocação 
das entidades representativas e re-
alizaram uma grande mobilização 
nas redes sociais e em unidades 
do banco em 24 de maio, Dia de 
Luta em Defesa do Saúde Caixa. 
O objetivo era repudiar as medi-
das do governo que ameaçam o 
plano de saúde dos trabalhadores 
do banco.

A manifestação 
faz parte da campa-
nha “Saúde Caixa: eu 
defendo”, criada pela 
Fenae e APCEFs, com 
apoio da Contraf-CUT, 
Fenacef, Fenag, Advo-
cef, Aneac e Social Cai-
xa, visando sensibilizar 
os empregados da Caixa 
e seus familiares para 
a importância da políti-
ca de assistência à saúde 
ameaçada pelas novas de-
terminações do governo.

Ataques - As reso-
luções publicadas pelo 
governo e a recente al-
teração no Estatuto da 
Caixa impõem um limite 

correspondente a 6,5% da folha 
de pagamento para a participação 
da empresa nas despesas com o 
Saúde Caixa, à revelia do mode-
lo de custeio previsto no Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT), que 
vigora até 31 de agosto.

Hoje, 70% das despesas as-
sistenciais e 100% das não as-
sistenciais 

Fenae

Cerca de 400 obras já foram 
inscritas no Talentos Fenae/AP-
CEF 2018. E você, já enviou a 
sua? O prazo final para o envio 
de obras é 17 de junho. Podem 
participar empregados da Caixa, 
da ativa e aposentados.

O concurso reúne quatro ca-
tegorias: Imagem (Fotografia e 
Filme), Artes Visuais (Desenho/
Pintura e Desenho Infantil), Lite-
ratura (Conto/Crônica e Poesia) e 
Música (Composição e Interpre-
tação). Acesse www.fenae.org.br/
talentos e participe!

Faltam poucos 
dias para o fim das 
inscrições do Talentos

O diretor da APCEF/SP Val-
ter San Martin participou do XIX 
Congresso Nacional dos Partici-
pantes de Fundos de Pensão, orga-
nizado pela Associação Nacional 
dos Participantes de Fundos de 
Pensão (Anapar) no Rio de Janei-
ro, entre os dias 17 e 18 de maio.

O evento reuniu juristas, eco-
nomistas, jornalistas e acadêmicos, 
além dos participantes de fundos 
de pensão. Fo-
ram discutidos 
temas como a 
perspectiva para 
os investimen-
tos e gestão de 
riscos, práticas 
da fiscalização e 
necessidade de 
reforço na go-
vernança.

Um dos as-
suntos mais co-

mentados durante o encontro foi 
a interferência da Previc (Superin-
tendência Nacional de Previdên-
cia Complementar) nos planos. O 
jurista Fábio Junqueira apontou, 
durante sua palestra, que há li-
mites que a Previc nem sempre 
respeita. “O papel da Previc é 
fiscalizar os fundos de pensão e 
não interferir na gestão”, ressaltou 
Valter San Martin.

são pagas pela Caixa. Como a 
inflação médica aumenta mais 
rápido que os índices usados na 
correção dos salários e benefícios 
previdenciários, e como a Caixa 
vem reduzindo seus quadros com 
sucessivos planos de demissão e 
aposentadoria, em breve, o novo 
limite estipulado será atingido e 
os custos excedentes recairão so-
bre os beneficiários.

"Temos de participar de todas 
as manifestações em defesa do 
plano de saúde. Só a união e a 
mobilização poderá impedir que 
a direção da Caixa retire nossos 
direitos", enfatizou a diretora da 
APCEF/SP Ivanilde de Miranda.

Valter San Martin, diretor da APCEF/SP, no Congresso da Anapar



Anúncios
Apartamentos
• Vd., Parque Vila Maria, capital, próx. à Marginal Tietê, e 
metrô Tatuapé, c/ 2 dorms., sala 2 ambs., área de lazer, 
quadra, salão de festas e jogos, brinquedoteca, churrasq. R$ 
180 mil (cond. R$ 320). Marli, (11) 98976-9497.
• Vd., na capital, próx. Shopping Aricanduva, Pq. do Carmo, 
Sesc Itaquera, 46 m2, fácil acesso à Rodoanel via Jacu Pês-
sego, Rio das Pedras, piscina, quadra, salão de festas, duas 
churrasq. R$ 250 mil. Fabiano, (11) 98445 6692 (fotos via 
WhatsApp). 
• Vd., Rua Catumbi, capital, próx, ao metrô Belém, 46 m2, á. 
s., armários na coz. e quarto, sem vaga. IPTU isento, cond. 
R$ 320. Aceita contraproposta. Solicite fotos. Cristina, (11) 
98140-5833
• Aluga ou venda, Vila Mariama, capital., Cond. dos Ban-
cários, 85 m2, próx. metrô Imigrantes, Av. Ricardo Jafet, 3 
dorms., sala 2 ambs. R$ 1.900 + cond. e IPTU. Henrique, 
(11) 99592-8577. 
• Vd., em Londrina (PR), bairro Gleba Palhano, c/ 100 m2 área 
total, 69 m2 exclusiva, 3 suítes, á. s., armários, luminárias, 
chuveiro, Blindex, churrasq. Josane, (14) 9973-6648 / (14) 
3205-1383 / (43) 99997-749. 
• Vd., capital, 300 m do metrô Jabaquara, 3 dorms., suíte, 

Para anunciar, envie e-mail para

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

responsabilidade do anunciante.

Agenda

Junho

terraço, área de lazer c/ churrasq., quadra, piscina, salão 
de jogos, playground. R$ 650 mil. Roseli, (11) 99660-3558. 

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (1 
suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ churrasq., jd. de 
inverno, 2 vagas cobertas. Aceita financ. R$ 610 mil. Roberto 
/ Mirian, (11) 99941-1421 (fotos pelo WhastsApp). 
• Alugo, capital, novo, próx. ao metrô Guilhermina, 3 dorms. 
(1 suíte), 1 vaga. Vera, (11) 2362-2361 / 98387-3595

Casa 
• Vd., Londrina (PR), Vale do Arvoredo, cond., 202 m2, sala 2 
ambs., lav., 3 dorms., coz. completa., churrasq., jardim, armá-
rios, box, iluminação, aquec. solar e elétrico, 2 vagas cober-
tas. Cond. R$ 430. Josane, (14) 9973-6648 / (41) 3205-1383.

Diversos 
• Coleção para montar, completa, McLaren MP4/4, 1988, 
Honda esc. 1/12, Ayrton Senna. Acompanha fascículos en-
cadernados para montagem e containers. R$ 4.100. Aceita 
contraoferta razoável. Miguel, (11) 98333-8740 (Tim). 
• Volante Logitech G29, Driving Force PS3/PS4, c/ efeitos 

realistas e pilotagem, 6 meses de garantia, na caixa, sem 
arranhão. R$ 1.550 (aceita contraoferta). Miguel, (11) 98333-
8740 (Tim). 

Terrenos
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa Cristina XIII, 
lote 13/Q IA, 450 m2, clube náutico, restaurantes, piscinas, 
quadras, segurança, portarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. 
Estuda proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.
• Em Bragança Paulista, Cond. Euroville II, 300 m, declive à 
esquerda, excelente vista. R$ 150 mil (abaixo do mercado). 
Márcia, (11) 97264-9992 / caramaschi12000@yahoo.com.br. 

Veículos 
• Fusca, 70, bege, mec., lata, pintura e doc. ok. R$ 12 mil. 
Marco, (11) 99195-6664 / 2231-4165. 
• Celta 2P Life VHC Flex 1.0, 2008, preto. R$ 12.900 (tabela 
Fipe R$ 13.973). Ana Luiza, (11) 99860-3014.
• Moto Yamaha Fazer, 250 cc, 09/10, prata, baixa quilome-
tragem. R$ 7 mil. Marco, (11) 99195-6664.

Permuta
• Albiena Miranda, TBN na Agência Itaim Paulista, SR Penha, 

deseja permuta ou triangulação para agências na cidade de 
Suzano ou arredores. Contato: (11) 98333-2053.

Apartamento - Praia da Riviera 
Alugo, para temporada e fins de semana, Jardim São 
Lourenço, acesso às Praias da Riviera e Itaguaré, varanda 
gourmet com churrasq., 2 dorms., 2 wc, ar cond., hidro, 
piscinas, sauna, brinquedoteca, salão de jogos, fitness. 
Acomoda 8 pessoas. Paulo, (11) 96713-5421. 

Casa - Bertioga, Praia do Indaiá 
Aluga, para temporada ou fins de semana, lito-
ral norte, c/ 2 dorms., 2 wc, churrasq., ar cond., 
ventilador de teto. Acomoda até 7 pessoas.  
Preço das diárias, baixa temporada: R$ 280. Alta tempo-
rada (dez., jan. e fev.): R$ 350. Feriados prolongados: a 
combinar. Anita, (11) 99451-2898.

Corrida Fenae do Pessoal da 
Caixa, no clube

Dia 10

Festa Junina em Suarão
Dia 29

Abertura de reservas para feriado de
12 de outubro, em todas as Colônias

Dia 26

Festa Junina com Trio Ó do Forró e 
dupla Alysson e Adysson, no clube

Dia 9

Julho

Acantonamento de Férias, na 
Colônia de Avaré

De 9 a 13

Jogos da Fenae, em São Paulo
De 14 a 21

Corrida Fenae do Pessoal da 
Caixa, em Suarão

Dia 1

Feijoada Solidária (ONG Moradia 
e Cidadania), no clube da capital

Dia 28

Agosto

Promoção e comemoração do Dia 
dos Pais, nas Colônias

De 10 a 12

Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa (Conecef)

Dias 7 e 8

Informes publicitários

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

Imagens

Excursão para Barra Bonita e Colônia de Avaré

#tbt

Um dos muitos dias de luta dos bancários

Inauguração do novo espaço de 
convivência da APCEF/SP

Dia 20


