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O jornal do empregado da Caixa

Está marcado para 29 de no-
vembro o leilão de concessão 
da Loteria Instantânea Exclusiva 
(Lotex). Esta é a segunda vez 
que uma data é marcada para o 
leilão, a primeira tentativa - em 
julho - foi cancelada por falta de 
propostas finais.

Desta vez, uma resolução assi-
nada pela Secretaria-Geral da Pre-
sidência da República e pelo Mi-
nistério da Fazenda define que “o 
pagamento pelo ônus da outorga 
fixa poderá ser realizado em até 
4 (quatro) parcelas, observado o 
seguinte: o critério de julgamento 
utilizado na licitação será a maior 
oferta sobre a parcela inicial pelo 
ônus da outorga, a ser paga como 
condição para celebração do con-
trato de concessão; as demais 
parcelas serão fixas e deverão ser 
pagas anualmente, com atualiza-
ção monetária, após a celebração 
do contrato de concessão”.

O valor do contrato é o es-
timado da renda bruta: R$ 14,4 
bilhões. A outorga inicial é R$ 
156,6 milhões. O prazo de con-
cessão é de 15 anos, com prorro-
gação podendo ocorrer a critério 
do poder concedente por interes-
se público ou “recomposição do 
equilíbrio econômico-financeiro”. 
O novo operador do negócio terá 
direito a 18,3% do ganho com as 
apostas. 

O leilão irá ocorrer em São 
Paulo, às 10 horas, na B3. As 
informações foram publicadas no 
Diário Oficial da União (DOU) de 
27 de setembro. 

Fatiamento da Caixa - A 
Lotex, conhecida popularmente 
pelas “raspadinhas”, é a primeira 
área da Caixa a ser privatizada 
pelo Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) criado pelo 
atual governo como forma de re-
duzir a dívida pública. 

Na mira deste programa tam-
bém estão a Eletrobras, Petrobras, 
Correios, Banco do Brasil e outras 
áreas da Caixa como a de seguros 
e cartões.

A venda em fatias - como o 
que se pretende fazer com a Cai-
xa e está sendo feito na Petrobras 
e na Eletrobras - é uma das ma-
neiras de driblar a liminar do mi-
nistro Ricardo Lewandowski, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
que proíbe o governo de privatizar 
empresas públicas sem autoriza-
ção do Legislativo.

A liminar atende um pedido 
feito pela Fenae e pela Contraf-
-CUT, em uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI).

Na sexta-feira, 28 de setem-
bro, aconteceu audiência pública 
para debater a liminar (veja no 
quadro).

Venda de ativos - No fim 
de setembro, aconteceu mais um 
leilão de campos do Pré-Sal, no 
Regime de Partilha de Produção, 
que o governo Temer realizou em 
dois anos. Neste curto espaço de 
tempo, as petrolíferas estrangeiras 
abocanharam a maior parte das 
reservas do Pré-Sal brasileiro que 
foram licitadas.

Nesta última rodada, as petro-
líferas estrangeiras, arremataram 
mais de 90% dos 17,39 bilhões 
de barris de petróleo que foram 
leiloados. Fazendo a equivalência 
entre os R$ 6,82 bilhões que o 
governo arrecadou em bônus de 
assinatura e o valor atual do bar-
ril de petróleo, chegaremos a ba-
gatela de R$ 0,34 o preço médio 
pago por cada barril do Pré-Sal 

Em audiência, entidades reforçam 
importância das empresas públicas

leiloado.
Ao todo, 13 multinacionais já 

se apropriaram de reservas equi-
valentes a 38,8 bilhões de barris 
de petróleo, de um total de 51,83 
bilhões de barris que foram leilo-
ados. Juntas, essas empresas con-
centram 75% das reservas, onde 
são operadoras em seis dos 14 
blocos licitados.

A Eletrobras segue o mesmo 
caminho de desmonte. Esta se-
mana tentou vender 71 participa-
ções em Sociedades de Propósito 
Específico (SPE), reunidas em 
18 diferentes lotes, que incluem 
ativos de geração eólica e linhas 
de transmissão. O preço mínimo 
estipulado era de R$ 3,1 bilhões 
para a totalidade dos ativos. Do 
total, 11 foram arrematados.

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) realizou na sexta-feira 
(28) audiência pública para de-
bater a liminar do ministro Ri-
cardo Lewandowski que proíbe 
privatizações sem autorização 
legislativa. 

No total, 38 expositores par-
ticiparam da audiência pública, 
entre eles, economistas, repre-
sentantes de centrais sindicais, 
de entidades da sociedade ci-
vil, de empresas públicas ou de 
economia mista. O presidente 
da Fenae, Jair Pedro Ferreira, 
e a presidente da Contraf-CUT, 
Juvandia Moreira ressaltaram a 
importância das empresas e dos 
bancos públicos. 

"Em um Estado de Direito, a 
atuação estatal pauta-se na lega-

lidade em todas as suas dimen-
sões, de acordo com a hierarquia 
normativa instituída pela Cons-
tituição. A alienação de bens e 
ativos da administração pública 
exige licitação, segundo o pró-
prio texto constitucional", defen-
deu Gilberto Bercovici, professor 
de Direito da USP.

"Desde os governos Collor 
e FHC, houve privatizações de 
empresas estratégicas e lucrati-
vas por valores irrisórios e ques-
tionáveis", ressaltou a pro fes so ra 
Ma ria Lu cia Fat to rel li Car nei ro, 
au di to ra fis cal fe de ral e co or de-
na do ra na ci o nal da Au di to ria Ci-
da dã da Dí vi da.

A íntegra dos debates estão 
disponíveis no Canal do YouTu-
be do STF. 



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) 3832-2452

Já garantiu sua vaga na próxima edição  
do APCEF nos Passos da Cultura?

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Aposentados

Anote na sua agenda: dia 24 
de novembro, sábado, tem Festa 
do Havaí na Colônia de Suarão. 
Está sendo preparada uma mesa 
especial com frutas fresquinhas, 
sucos e deliciosas bebidas.

Também vai ter monitoria 
com brincadeiras para todas as 
idades e muita música boa.

Prepare-se: em 
novembro tem Festa 
do Havaí em Suarão

Dia 20 tem APCEF em Movimento na cidade de Bauru
Em 20 de outubro, sábado, a 

APCEF/SP está organizando um 
dia repleto de atividades esporti-
vas e recreativas na Subsede de 
Bauru.

Na programação tem café da 
manhã a partir das 8 horas, jogos 
de futebol e vôlei, recreação in-
fantil, almoço e partidas de truco.

Inscrições pelo site ou direta-
mente na Subsede, Rua Francis-
co Pires Corrêa, 7-28, Panorama 
Parque. Dúvidas, ligue (14) 3234-
6166 ou bauru@apcefsp.org.br.

Subsede de Bauru

As Diferentes Formas de Violência 
contra a Mulher é tema de Encontro
3ª Encontro da Diversidade acontece em novembro, no Centro de Eventos São Luiz

A exposição Diálogo com o 
Tempo, em cartaz na Unibes Cul-
tural, será o destino do próximo 
APCEF nos Passos da Cultura, 
em 9 de outubro, terça-feira.

A exibição tem como proposta 
apresentar aos visitantes a experi-
ência de mundo das pessoas ido-
sas de forma criativa e educativa.

Inscrições pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br 
até 5 de outubro. 

Podem participar associados e 
dependentes, inclusive pais, mães, 
sogros e sogras.

Promover debates e incentivar 
a reflexão sobre temas diversos 
de modo a contribuir para a ci-
dadania e o desenvolvimento da 
sociedade são os objetivos dos 
Encontros da Diversidade organi-
zados pela APCEF/SP.

Em sua terceira edição, no 
dia 10 de novembro, sábado, no 
Centro de Eventos São Luiz (Rua 
Haddock Lobo, 400, Consolação, 
capital), o Encontro deste ano terá 
como tema As Diferentes Formas 
de Violência contra a Mulher.

Ao longo do Encontro, os as-
sociados participarão da explora-
ção do tema, em suas várias ver-
tentes, por meio de palestras com 
profissionais do meio, seguido de 
perguntas e debates. 

Inscrições pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br.

Estudante e guia da exposição “Diálogo com o Tempo” / Foto: site da Unibes Cultural

Participantes da Festa do Havaí da Colônia de 
Suarão em 2017

Ligue (11) 3017-8306 ou en-
vie e-mail para faleconosco@ap-
cefsp.org.br e informe-se sobre o 
bônus promocional, que oferece 
desconto em hospedagens.

Bônus promocional 
dá desconto em 
hospedagem 

Subsede de Bauru

Confira o calendário de reser-
vas para as férias de janeiro:

Dia 16 começam as 
reservas para janeiro

Colônia Período
Abertura de 

reservas

Avaré e                    
Campos do Jordão

Todo o mês de 
janeiro

16 de outubro, 
terça-feira, 7h

Suarão e Ubatuba
De 2 a 6 de 

janeiro
16 de outubro, 
terça-feira, 7h

Suarão e Ubatuba
De 7 a 13 de 

janeiro
23 de outubro, 
terça-feira, 7h

Suarão e Ubatuba
De 14 a 20 de 

janeiro
30 de outubro, 
terça-feira, 7h

Suarão e Ubatuba
De 21 a 27 de 

janeiro
6 de novembro, 
terça-feira, 7h

Suarão e Ubatuba
De 28 a 31 de 

janeiro
13 de novembro, 

terça-feira, 7h
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EXPEDIENTE

Caixa usa GDP para pressionar os 
empregados e retirar função

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem descontos

Convênios

• Influx English School - Rua 
Alfredo Pujol, 556, Santana, 
capital, (11) 2099-2998 - www.
influx.com.br. Descontos: 20% 
nos cursos de inglês e espanhol.

• Uninter - Av. Nações Unidas, 
17, Santo Antonio, Bauru, (14) 
3227-7764 - www.uninter.com.
br. Descontos: 10% em gradua-
ção e pós-graduação na moda-
lidade EAD. Solicite carta de 
desconto à APCEF/SP.

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

Problemas com o GDP, denuncie: (11) 3017-8315 ou sindical@apcefsp.org.br

Fique por dentro

Receba notícias e o 
jornal pelo WhatsApp

Quer receber o jornal sema-
nal e informações das atividades 
da APCEF/SP pelo WhatsApp? 
Basta adicionar (11) 99900-3146 
nos contatos do seu celular e en-
viar mensagem com seu nome 
para o mesmo número.

O programa de Gestão de 
Desempenho de Pessoas (GDP), 
forma truculenta que a direção 
da Caixa criou para pressionar os 
empregados para o cumpri-
mento de metas e, ainda, res-
ponsabilizá-los pela perda de 
função, produz cada vez mais 
pânico entre os empregados.

A pressão começa com a 
assinatura de Acordo de De-
sempenho, documento por 
meio do qual o empregado 
se compromete a atingir os 
resultados descritos. 

Já na etapa de avaliação, 
normalmente feita pelo ges-
tor imediato, além de compe-
tências técnicas, também são 
avaliadas as competências 
comportamentais, que tem 
um alto grau subjetivo. Esta 
avaliação deve ser feita até 31 

Fenae

Ajude a construção da Casa da 
Farinha, em Belágua (MA)

Atender a uma demanda cres-
cente dos empregados da Caixa 
por projetos de educação e de for-
mação profissional e pessoal. Foi 
com esse objetivo que a Fenae e 
as APCEFs lançaram, em 2016, a 
Rede do Conhecimento.

Por meio da plataforma, os 
empregados têm acesso a deze-
nas de cursos, entre eles CA 600, 
CPA 10, CPA 20, Inglês Básico 
e Intermediário, Educação Previ-
denciária, Planilhas e Formação 
de Custos, Matemática Financei-
ra com o uso da HP12C na práti-
ca, MasterMind - Desenvolvendo 
uma Mente Poderosa, etc.

Todos os empregados da Cai-
xa podem iniciar os cursos, mas a 
conclusão é restrita a associados.

Para saber mais, acesse www.
fenae.org.br/rededoconhecimento.

Museu Afro Brasil

Você conhece a Rede do 
Conhecimento?

O Museu Afro Brasil destaca a 
perspectiva africana na forma-
ção do patrimônio, identidade 
e cultura brasileira, celebrando 
a Memória, a História e a Arte 
Brasileira e Afro Brasileira.
Local: Parque do Ibirapuera, Av. 
Pedro Álvares Cabral (acesso 
pelo portão 3), na capital.
Horários: de terça-feira a do-
mingo, das 10 às 17 horas.
Ingressos: inteira, R$ 6; meia 
entrada, R$ 3. Gratuidade aos 
sábados. 
Informações: (11) 3320-8900 
ou www.museuafrobrasil.org.br.

de dezembro de 2018.
O método utilizado acentua a 

comparação entre pessoas da mes-
ma equipe individualizando um 

trabalho que é coletivo, estabele-
ce ranking interno, classificando 
os empregados de acordo com o 
desempenho individual e gera alto 

estresse por conta do assédio, 
da pressão e da falta de em-
pregados nas unidades e de-
partamentos.

Muitos empregados estão 
preocupados com o programa 
e com os feedbacks que re-
ceberam.  “Não consigo ven-
der os produtos, mas realizo 
todas as atividades atribuídas 
à minha função. Estou com 
muito medo de perder a fun-
ção”, contou uma empregada 
da Caixa.

Caso você esteja com pro-
blemas vinculados ao GDP, 
entre em contato pelo e-mail 
sindical@apcefsp.org.br ou 
ligue para (11) 3017-8315.

A comunidade Jabuti, em Be-
lágua (MA), irá receber um novo 
projeto-piloto: uma casa de fari-
nha que será implementada para 
melhorar a renda dos habitantes. 

O Movimento Solidário pre-
tende juntar R$ 23 mil para 
comprar telhas, tijolos, cimento, 
forno, balança industrial e todo 
o material necessário para imple-
mentar o projeto-piloto. 

Cultivada tradicionalmente 
entre os pequenos produtores, o 
aproveitamento da mandioca visa 
não apenas ao alimento, mas tam-
bém à melhoria da qualidade de 
vida, ao aumento da oferta de em-
pregos e à ampliação do mercado. 

Acesse www.fenae.org.br/mo-
vimentosolidario e contribua!

Belágua - Município ma-
ranhense com 7 mil habitantes 
classificado na escala dos piores 
Índices de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) do país. 

Alguns dados chamam a aten-
ção: 75% da população adulta é 
analfabeta; 42% não tem acesso 
à água potável; 96% da popula-
ção não tem acesso a saneamento 
e serviços essenciais. Esse pano-
rama, entretanto, está em fase de 
transição graças às doações.

Faça também sua parte, doe e 
ajude em mais este projeto!
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Para anunciar, envie e-mail para

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

Anúncios
Apartamentos
• Vd., em Campo Grande (MT), Vila Margarida, 89 m2, 
2 demi-suíte, wc social, sacada, armários planejados, ar 
cond., sanca de gesso na sala, circuito de câmera interna, 
2 vagas. R$ 430 mil. Edson, (67) 99890-6813 (WhatsApp). 
• Vd. ou alugo, na capital, Chácara Inglesa, próx. metrô, 
86 m2, capital, 3 dorms. (1 suíte), sala 2 ambs., lav., 
dep. de emp., armários, piscina aquec., brinquedoteca, 
academia, sauna, salão de festas, churrasq., 2 vagas. R$ 
770 mil. Aluguel R$ 2.700 (cond. R$ 880). IPTU R$ 240. 
Aceita financ. e FGTS. Lygia ou Cícero, (11) 3567-8511 
/96713-1073.
• Vd. estúdio, Largo do Arouche, capital, reformado, Ed. 
Santa Elisa, 35 m2, assinado pelo arquiteto Arnaldo Maia 
Lello, art decó, próx. metrô República, sacada ampla, sem 
vaga. R$ 370 mil (cond.: R$ 276, isento de IPTU). Maria 
Luiza, (11) 99894-2408 / maluhatum@gmail.com. 
• Vd., Rua Tapiraí, zona norte, capital, 57 m2, 1º andar, 5 
anos, 2 dorms (1 suíte), varanda c/ vidros, piscina coberta 
e aquecida, academia, aceita cães, 1 vaga. Isento de IPTU. 
R$ 370 mil (cond. R$ 420). Aceita financ. e contraproposta. 
Marcia, (11) 8085-3784 / 98085-3784.

Agenda

Casa
• Vd., Jarinu, 55 min de São Paulo, a.t.: 1.108 m2, á. c.: 243 
m2, 4 suítes, despensa, churrasq., gramada, 7 vagas. Doc. 
ok (Habite-se, planta, CRI). Alugada. R$ 400 mil. Aceita 
financ. Sérgio, (11) 3023-1495 / 99938-1423 (Vivo).                    

Veículos 
• Mercedes Classe A 190, 2001, preta, manual, direção 
elétrica, ar condic., som, bancos de couro, pneus em bom 
estado. R$ 9 mil. Cláudio, (11) 95271-5992. 

Permutas 
• Claudia Simas e Silva, agência em Ilhéus/Bahia, deseja 
permuta para zona sul de São Paulo. Contato: (73) 98806-
6383 (WhatsApp) / (73) 99118-7168. 
• Albiena Miranda, TBN na agência Itaim Paulista, SR 
Penha, deseja permuta ou triangulação para Suzano ou 
arredores. Contato: (11) 98333-2053.

Apartamento na República 
Vd., Rua do Arouche, 49, República, 60 m2, 1 dorm + 
opcional. R$ 395 mil. Mauri, (11) 99233-2746.

Apartamento no centro 
Vd., na capital, R. Riachuelo, em frente à FAC-USP, 75 m2, 
2 dorms., copa, coz. R$ 365 mil. Mauri, (11) 99233-2746.

Casa em Bertioga, Praia do Indaiá 
Aluga para temporada ou fins de semana, litoral norte, 
c/ 2 dorms., sala, 2 wc, coz., churrasq., ar cond., ven-
tilador de teto. Acomoda até 7 pessoas. Diárias baixa 
temporada, R$ 280; alta temporada (dez., jan. e fev.): 
R$ 350. Feriados: a combinar. Anita, (11) 99451-2898. 

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

Informes publicitários
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2017: Encontro da Diversidade

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

Jogos dos Aposentados, 29 e 30 de setembro, no clube da APCEF/SP

Outubro

APCEF nos Passos da Cultura - 
Exposição “Diálogo com o tempo”

Dia 9

Festa de premiação do Concurso de 
Desenho Infantil 2018

Dia 27

Novembro

Encontro da Diversidade - As Diferentes 
Formas de Violência contra a Mulher

Dia 10

Suarão fechada para dedetização
Dias 15 e 16

Ubatuba fechada para dedetização
Dias 26, 27 e 28

Diretores da APCEF/SP e a Monja Coen em evento no clube


