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O jornal do empregado da Caixa

O Dia Nacional de Luta em 
Defesa do Saúde Caixa movimen-
tou empregados do banco público 
em todo o país na quarta-feira, 20 
de junho.

Em São Paulo, entidades que 
representam os bancários da Cai-
xa organizaram importante mo-
bilização no prédio da Gipes/SP. 
Muitos usuários do Saúde Caixa 
participaram da atividade e des-
tacaram a importância do plano 
de saúde para suas vidas e a de 
seus dependentes. “No momen-
to que mais precisei, que recebi 
o diagnóstico de um câncer, tive 
todo o suporte do Saúde Caixa 
e fui muito bem tratada. Posso 
afirmar que foi graças ao Saúde 
Caixa que tive a oportunidade de 
receber um tratamento excelente. 
Só quem precisa sabe o valor que 
tem”, contou a aposentada Maria 
do Carmo Sacco.

O Saúde Caixa funciona em 

sistema de mutualismo, sem ca-
rência, com despesas administra-
tivas 100% custeadas pela Caixa e 
despesas assistenciais de 70% do 
banco e 30% dos usuários.  “O 
Saúde Caixa é uma conquista dos 
empregados e foi negociado com 
a empresa, que queria acabar com 
o antigo modelo do plano de saú-
de, o PAMS”, contou o diretor da 
APCEF/SP Edvaldo da Silva Ro-
drigues. "O plano que temos hoje 
só foi possível com muita luta", 
reforçou.

Ataques - Mensalidades mais 
altas, cobrança por faixa etária, 
exclusão dos aposentados, dos 
pais e dos filhos acima de 24 anos 
estão entre as mudanças que po-
dem vir nos próximos meses.

Em janeiro, o Ministério do 
Planejamento publicou as reso-
luções CGPAR nº 22 e 23, com 
determinações para que empresas 

estatais reduzam despesas com 
assistência à saúde de seus traba-
lhadores. No mesmo mês, o Con-
selho de Administração da Caixa 
alterou o estatuto do banco de 
acordo com essas resoluções. 

"O Acordo Coletivo garante o 
modelo atual do plano de saúde 
até 31 de agosto deste ano", lem-
brou o diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra. 
"Depois desta data, não se sabe o 
que pode acontecer com o Saúde 
Caixa", alertou.

Hotsite da APCEF/SP  - A 
APCEF/SP criou um hotsite com 
notícias, fotos e vídeos sobre o 
plano de saúde dos empregados 
da Caixa. Há, inclusive, um vídeo 
sobre a história do Saúde Caixa e 
da luta dos empregados para con-
quistar o modelo atual.

Acesse www.apcefsp.org.br/
saudecaixa e fique por dentro.

Conselho de Usuários - Em 
20 de junho aconteceu reunião do 
Conselho de Usuários do Saúde 
Caixa. A Caixa, mais uma vez, 
não apresentou os relatórios finan-
ceiros de 2016 e 2017 e atuariais 
de 2017 do plano de saúde. 

A desculpa, novamente, foi 
de que os relatórios financeiros 
ainda estão sendo elaborados por 
empresa de consultoria externa 
contratada pela GN Plano de Saú-
de e Previdência Complementar 
(Gesap). Afirmaram, apenas, que 
deixaram de cobrar cerca de R$ 
21 milhões em mensalidades no 
exercício de 2017.

Seminário e audiência pública 
- Em 28 de junho acontece Seminá-
rio Nacional em Defesa dos Planos 
de Saúde de Autogestão das Esta-
tais Federais, em Brasília. O evento 
será transmitido ao vivo pelo Face-
book e YouTube da Fenae.

Reunião do Conselho de Usuários



Unidades

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8306

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3042-2134

Próxima edição do Portas Abertas será em agosto

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Aposentados

Está terminando o prazo de inscrição
no Acantonamento de Férias...
Não deixe seu filho de fora dessa semana de diversão: entre 9 e 13 de julho, em AvaréAs Colônias de Suarão e Ava-

ré estão preparando festas julinas 
para o sábado (21). Em Ubatuba 
acontece no mesmo fim de sema-
na em que haverá a excursão para 
a 16ª Festa Literária Internacio-
nal de Paraty (Flip). A festa será 
no sábado (28).

Avaré e Suarão estão com 
40% de desconto para hospeda-
gens em julho e Ubatuba, 20%.

Ligue, faça sua reserva e ga-
ranta a diversão da família toda.

Veja as datas das festas 
julinas nas Colônias e 
garanta sua vaga

A APCEF/SP está organizando 
um evento que vai ficar na me-
mória da criançada por muitos e 
muitos anos! 

O Acantonamento de Férias 
em Avaré promete dias de muita 
brincadeira, contato com a nature-
za, emoção e diversão para depen-
dentes e convidados de associados 
da APCEF/SP com idade entre 7 
e 13 anos.

Para inscrever seus pequenos, 
ligue para (11) 3017-8339 ou 
acesse www.apcefsp.org.br/acan-
tonamento. 

Não deixe para a última hora: 
as vagas são limitadas e as ins-
crições terminam dia 6 de julho 

Confira o horário da 
sede durante os jogos 
do Brasil na Copa
Dia 27, quarta-feira, Brasil x Sér-
via, 15 horas:
• Sede funciona das 8h30 às 13 

horas.

Vida no Campo é tema do Concurso de 
Desenho Infantil da APCEF/SP deste ano 

Eventos

Separe lápis, caneta, caneti-
nhas, giz de cera, papel... e in-
centive seus filhos ou netos a de-
senharem sobre a Vida no Campo.

Depois, é só acessar o site 
da APCEF/SP, im-
primir a ficha de 
inscrição do Con-
curso de Desenho 
deste ano, preen-
cher e encaminhar, 
por malote, para o 
Departamento de 
Eventos da APCEF/
SP.

Assim como nas 
edições anteriores, 
o concurso é divi-
dido em três cate-

Festa julina na Colônia de Suarão em 2017

A próxima edição do APCEF 
de Portas Abertas está agendada 
para o dia 17 de agosto, sexta-fei-
ra, na sede da APCEF/SP, centro 
da capital, das 14 às 17 horas.

Faz parte da programação um 
workshop de Organização de Es-
paços, Narração de História, con-
fraternização e comemoração dos 
aniversariantes do mês.

Podem participar empregados 
da Caixa da ativa, aposentados e 
dependentes dos associados (pais, 
mães, sogros, sogras). Garanta 
sua vaga, ligue (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br.   

Em agosto tem desconto e 
programação especial nos espa-
ços da APCEF/SP para comemo-
rar o Dia dos Pais. 

Em Campos do Jordão e 
Avaré, entre 10 e 12 de agosto, 
pai associado não paga a hospe-
dagem (confira as condições no 
site). 

Ligue, consulte a disponibili-
dade de vagas e faça sua reserva.

Pais associados não 
pagam em Campos do 
Jordão e Avaré

APCEF de Portas Abertas, em maio, que comemorou o Dia das Mães

Filhos com mais de 25 
anos continuam como 
dependentes

Dependentes

Atenção você que é associado 
da APCEF/SP e tem filhos com 
mais de 25 anos. Quer que eles 
continuem a ser seus dependentes 
na entidade?

É só preencher o formulário 
disponível no site e encaminhá-lo 
para o Departamento de Cadastro 
da APCEF/SP, por malote ou e-
-mail, junto com a documentação 
comprobatória necessária.

Como dependente, eles podem 
utilizar o clube e as Colônias com 
valores especiais, ganham descon-
tos em universidades, participam 
de eventos e concursos...

Dúvidas, ligue (11) 3017-8357 
ou cadastro@apcefsp.org.br.

Performance na recepção dos participantes da cerimônia de premiação 
do Concurso de Desenho em 2017 

gorias: jardim (de 3 a 5 anos); 
infantil (de 6 a 9 anos) e júnior 
(de 10 a 12 anos). 

Informações, ligue (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br. 
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EXPEDIENTE

Leilão da Lotex termina, por ora, sem 
apresentação de propostas

APCEF Indica

Tour em Bombinhas/SC
De R$ 175 por R$ 164

Datas: todos os dias, até novem-
bro (necessário agendamento).
Horário: saída às 8 horas com 
retorno previsto para 16 horas.
Endereço: ponto de encontro na 
Casa do Turista, Av. Central, 25, 
Balneário Camboriú, SC.
Atrações: snorkeling na Praia 
da Sepultura e safári pelas praias 
Bombas, Bombinhas, Quatro 
Ilhas, Mariscal, Canto Grande, 
Conceição e Zimbros. 
Compre pelo www.bilheteria.
com/apcefsp. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.

Aproveite os descontos

Convênios

• Centro Universitário Ba-
rão de Mauá - Rua Ramos de 
Azevedo, 423, Jardim Paulista, 
Ribeirão Preto, (16) 3603-6600 
- www.baraodemaua.br. Descon-
to: entre 10% e 20%. Solicite 
carta de desconto.

• Pousada Marambaia - Rua 
Joaquim Franc. Oliveira, 534 
(ant. Rua Itaberaba), Boiçucan-
ga, (11) 3451-6626 ou 99217-
1296 - www.pousadamarambaia.
com.br Desconto: 5% em de-
zembro, janeiro, fevereiro, datas 
festivas e feriados.

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

Fenae

Leilão da Loteria Instantânea estava previsto para 4 de julho, em São Paulo 

Fique por dentro

Receba notícias 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.

O leilão da Lotex não teve 
interessados, segundo informou 
a Secretaria de Acompanhamento 
Fiscal, Energia e Loterias (Sefel) 
do Ministério da Fazenda na se-
gunda-feira (25). O prazo para en-
trega dos envelopes foi encerrado 
às 13 horas da segunda-feira. Os 
próximos passos ainda não estão 
definidos. 

A princípio, o leilão estava 
marcado para 14 de junho e foi 
adiado, pelo governo federal, para 
4 de julho e cancelado novamen-
te. "A imprensa havia divulgado 
que três ou quatro empresas es-
trangeiras estavam interessadas na 
Lotex", contou o diretor-presiden-
te da APCEF/SP, Kardec de Je-
sus Bezerra. "Mas ninguém apre-
sentou proposta. Por que será?", 
desconfia.

Privatização das loterias - A 
concorrência pela Loteria Instan-
tânea é o primeiro ativo que o 
governo de Michel Temer pre-
tende vender neste ano dentro do 
chamado “Programa Nacional de 
Desestatização”. O lance mínimo 
era de R$ 542 milhões, equivalen-
te a 3,76% do valor do contrato.

O resultado do processo de pri-
vatização da Loteria Instantânea 
será devastador para a sociedade. 
Sob a gestão da Caixa, cerca de 
45% da arrecadação bruta das lo-
terias é destinada para programas 
sociais, como o financiamento 
estudantil, seguridade social, es-
porte e cultura. Em 2016, o valor 
repassado foi de R$ 6 bilhões. 
De acordo com informações do 
governo, o concessionário iria re-
duzir este percentual para 16,7%, 
quase dois terços a menos. 

"Não há vantagem alguma em 

Quer fazer parte de uma ação 
que busca um futuro melhor para 
moradores de comunidades caren-
tes de Belágua, no Maranhão? 

No portal Mundo Caixa, você 
pode doar pontos e colaborar com 
a segunda etapa do processo de 
criação de abelhas sem ferrão na 
comunidade de Preazinho, cujo 
projeto-piloto foi desenvolvido 
para aproveitar a floração da árvo-
re genealógica Miriam (Humiria 
balsamífera), abundante na região. 

Acesse www.fenae.org.br/mo-
vimentosolidario, conheça esse e 
outros projetos de cidadania da 
Fenae e APCEFs. 

entregar a Lotex para a iniciati-
va privada", reforçou o diretor-
-presidente. 

A Caixa tem experiência de 
mais de 15 anos na operação da 
Loteria Instantânea e uma rede lo-
térica espalhada por todo o país. 
Ou seja, o próprio banco tem con-
dições de alcançar maior eficiên-
cia nesse serviço. “Vamos ficar 
de olho nas próximas manobras 
do governo com o objetivo de 
entregar serviços da Caixa para a 
iniciativa privada", alertou Kardec 
de Jesus Bezerra.

Escrita Criativa é o mais novo 
curso da Rede do Conhecimento

A criatividade não pode parar! 
Por isso, a Rede do Conhecimento 
lançou o curso “Escrita Criativa”. 
As nove aulas, em um total de 
120 minutos, abordam os temas 
Estrutura e Linguagem, Técnica, 
Criatividade e Expressão. Sempre 
de forma clara e direta.

O curso é ministrado pelo pro-
fessor Jéferson Assumção, que é 
autor de mais de 20 livros entre 

Faça sua doação para 
projeto de mel em 
Belágua

APCEF Cidadã

romances, contos, infanto-juvenis 
e de não ficção. Ele também é pós-
-doutor em Teoria Literária pela 
Universidade de Brasília (UnB) 
e foi coordenador-geral e diretor 
de Livro, Leitura e Literatura no 
Ministério da Cultura (MinC).

Acesse www.fenae.org.br/re-
dedoconhecimento e conheça este 
e mais 80 outros cursos disponí-
veis.



Anúncios
Apartamentos
• Vd. quitinete, República, capital, Av. Ipiranga, 200 m do 
metrô, esquina Santa Ifigênia, 40 m2, reformado. R$ 245 mil 
(cond. R$ 280). Sandra, (11) 95966-6359. 
• Vd., Parque Vila Maria, próx. a Marginal Tietê, 15 min do 
metrô Tatuapé, 2 dorms., sala 2 ambs., área de lazer, qua-
dra poliesportiva, salão de festas e de jogos, brinquedoteca, 
churrasq., R$ 180 mil (cond. R$ 320). Marli, (11) 98976-9497.
• Vd., Av. Nova Cantareira, Tremembé, capital, 2 dorms., wc 
social, á. s., 1 vaga. Miriam, (11) 96300-2746 / (16) 3234-
9075. 
• Vd., Vila Vera, capital, Rua Descampado, cond. Gardens 
Living Club, 2 dorms. (1 suíte), 2 wc c/ box e armários, à. 
s., sacada com fechamento. R$ 395 mil. Solicite fotos pelo 
WhatsApp. Armando, (11) 99804-7590. 
• Vd., praia José Menino, Santos, 1 dorm., á. s. Miriam, (11) 
96300-2746 / (16) 3234-9075.

Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os itens anunciados são de responsabilidade do anunciante.

Agenda

Junho

• Vd., Vila Santo Estéfano, capital, zona sul, fácil acesso ao 
metrô São Judas, 5º andar, 2 dorms. 1 wc, armários plane-
jados, sacada, lazer c/ quadra, churrasq., parquinho, piscina, 
sauna, salão de festas, academia, 1 vaga. R$ 320 mil. Vânia, 
(11) 5589 9027 / 99414-8160.

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. ao metrô, 3 dorms. 
(1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal com churrasq., 
jardim de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita financ. R$ 610 
mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421. Solicite fotos pelo 
WhatsApp. 

Casa 
• Vd., Bragança Paulista, plana, loteamento fechado, 4 km do 
Bragança Garden Shopping, 305 m, á. c. 200 m, 2 dorms estilo 
americano (1 suíte), sala 2 ambs., área gourmet integrada à 

piscina, rede hidráulica p/ aquec., piso em porcelanato, 3 
vagas. Márcia, (11) 99964-6353. 

Permutas 
• Albiena Miranda, TBN na ag. Itaim Paulista, SR Penha, de-
seja permuta ou triangulação para agências na cidade de 
Suzano ou arredores. Contato: (11) 98333-2053.
• Leonardo Cymberknop, caixa na ag. Planalto Paulista, de-
seja permuta para SR Baixada Santista. (11) 9 6380-6262. 
• Sergio Rogério Americo, agência Juscelino Kubitschek, de-
seja permuta ou triangulação como técnico bancário, para SR 
Santana. Contato: (11) 96084-2424. 

Festa Junina em Suarão
Dia 29

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

Colônia de Suarão fechada para 
manutenção

De 1 a 31

Informes publicitários

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

Imagens

Inauguração do Espaço Conviver, na sede, 20 de junho

Promoção e comemoração do Dia 
dos Pais, nas Colônias

De 10 a 12

Colônia de Ubatuba fechada para 
manutenção

Até dia 5

Festa julina em Suarão e Avaré
Dia 21

Festa julina em Ubatuba
Dia 28

Excursão para Festa Literária 
Internacional de Paraty

De 27 a 29

Vídeo

Conhece a Colônia de Campos do Jordão?

#tbt

2012: acantonamento no clube da capital

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 ou Maria, (11) 96713-5421. 

 

Casa 
Bertioga, Praia do Indaiá 

Aluga, para temporada ou fins de semana, litoral norte, 
c/ 2 dorms., 2 wc, churrasq., ar cond., ventilador de teto. 
Acomoda até 7 pessoas. Baixa temporada: R$ 280. Alta 
temporada (dez., jan. e fev.): R$ 350. Feriados a combinar. 
Anita, (11) 99451-2898.

Extreme Trail Run, em Avaré
Dia 26


