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O jornal do empregado da Caixa

A agência Reuters destacou 
nesta segunda-feira (29) entrevis-
ta do presidente eleito Jair Bol-
sonaro à TV Record no qual ele 
confirma a intenção de aprovar 
pelo menos parte da reforma da 
previdência ainda este ano e ini-
ciar as privatizações pelas estatais 
que estão deficitárias. Disse, ain-
da, que as empresas públicas que 
não cumprirem metas serão ven-
didas à iniciativa privada.

O economista Paulo Guedes, 
futuro ministro da Fazenda de 
Jair Bolsonaro, havia afirmado no 
domingo (28), logo após o térmi-
no das eleições, que o governo 
irá focar em três grandes itens: a 
prioridade será a reforma da pre-
vidência.

Segundo o economista, o se-
gundo item do controle de gastos 
públicos será a redução das des-
pesas de juros da dívida pública 
e, para isso, irá acelerar as pri-
vatizações. A ideia é amortizar 
as dívidas utilizando recursos 
provenientes da privatização das 
estatais, que Paulo Guedes estima 
em R$ 700 bilhões.

O terceiro é uma reforma do 
estado, sobre os gastos com a 
máquina pública. "Nós vamos ter 

A APCEF/SP enviou, em 5 de 
outubro, ofício à direção da Caixa 
pedindo explicações sobre a cria-
ção de seu banco digital por meio 
da parceria entre Money Ex (51% 
do capital) e CaixaPar (49% do 
capital).

No entanto, até o fechamento 
desta edição, a direção do banco 
não havia respondido ao pedido. A 
APCEF/SP também solicitou es-
clarecimentos por meio da Lei de 
Acesso à Informação (nº 12.527, 

APCEF/SP faz novo questionamento à Caixa sobre a MoneyEx
de 18 de novembro de 2011).

Banco digital - O negócio 
não pode ser confundido com o 
atendimento digital já realizado 
pelo banco. Trata-se de uma nova 
empresa que irá operar de modo 
semelhante à mais popular do gê-
nero, a NuBank.

O principal questionamento 
em relação ao negócio é: de quem 
será o controle deste novo banco 
digital? O modelo de plataforma 

de atendimento digital é uma 
tendência do mercado financei-
ro, mas, no caso da Caixa, banco 
100% público, é necessário saber 
se o controle do sistema será da 
instituição ou da MoneyEx.

O acordo entre a Caixa e a 
MoneyEx foi fechado em setem-
bro deste ano, mas a discussão so-
bre o projeto teria começado em 
maio de 2016.

O investimento inicial será de 
R$ 270 milhões. Avaliação econô-

mico-financeira estima que o ne-
gócio valerá a seus sócios mais 
de R$ 660 milhões. O acordo en-
tre a Caixa e a joint venture tem 
prazo inicial de 10 anos, permi-
tidas renovações indefinidamente. 
Cancelamento antecipado impõe à 
Caixa, se for dela a iniciativa da 
rescisão, multa de duas vezes o 
valor do investimento realizado. A 
remuneração da atividade à joint 
venture será definida conforme 
produto comercializado.

que reduzir privilégios e desper-
dícios", explicou.

Quem é Paulo Guedes - Nas-
cido no Rio de Janeiro, Paulo 
Guedes se formou na Universi-
dade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e fez mestrado e douto-
rado na Universidade de Chicago 
(EUA), berço do neoliberalismo 
econômico.

Defensor da menor participa-
ção possível do Estado na econo-
mia, nunca ocupou cargo público 
nem fez parte de equipe econômi-
ca de governo. Foi um dos fun-
dadores do Banco Pactual (atual 
BTG Pactual), entre outras tantas 
empresas que atuou.

É alvo de investigações do 
Ministério Público Federal (MPF)
que apuram possíveis "crimes de 
gestão temerária ou fraudulenta 
de investimentos vindos de fun-
dos de pensão". Segundo o MPF, 
fundos de pensão de estatais apli-
caram em dois fundos de inves-
timentos administrados por uma 
empresa de Paulo Guedes e per-
deram R$ 200 milhões. 

Outra investigação refere-se 
a dois fundos de investimentos 
criados por ele, com promessa de 

receber R$ 1 bilhão de fundos de 
pensão. A investigação não aponta 
quanto deste dinheiro foi, de fato, 
investido.

Banco Central - A Agên-
cia Brasil (EBC) publicou nesta 
terça-feira (30) que Paulo Gue-
des defendeu, mais uma vez, a 
independência do Banco Central, 
com mandato de presidente não 
coincidente com o do presidente 
da República, e disse que seria 
natural que o atual presidente Ilan 
Goldfajn, indicado por Temer, per-
manecesse no cargo. 

Polêmicas - Antes da eleição, 

Bolsonaro contestou propostas do 
economista como a privatização de 
todas as estatais. O presidente elei-
to afirmou ser a favor da privatiza-
ção somente de empresas que dão 
prejuízo. No plano de governo re-
gistrado no Tribunal Superior Elei-
toral, Bolsonaro não detalha quais 
estatais serão privatizadas.

"Vamos continuar defenden-
do que a Caixa cumpra sua mis-
são social, que continue sólida e 
100% pública", disse o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra. "Nossa luta em 
defesa do banco público e dos 
direitos dos trabalhadores é per-
manente", finalizou.



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

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Aposentados

Já fez sua inscrição para a excursão 
para Capitólio, Minas Gerais?
Primeiro grupo embarca na sexta-feira, 9 de novembro. Não vai perder, hein!

O mar de Minas, como é co-
nhecida a cidade mineira de Ca-
pitólio, localizada a cerca de 400 

Colônia de Suarão

Vai ter chá da tarde cultural e exposição de 
produtos no Portas Abertas. Participe!

APCEF/SP é vice-campeã no 1º Torneio da 
Amizade de Vôlei de Quadra Masculino

Esportes

No último domingo, 21 de ou-
tubro, o time da APCEF/SP entrou 
em quadra para disputa da final do 
1º Torneio da Amizade de Vôlei 
de Quadra Masculino, realizado 
no São Paulo Futebol Clube. 

A equipe conquistou o vice-
-campeonato do torneio que co-
meçou em setembro. Participe dos 
treinos, ligue (11) 5613-5601 ou 
esportes@apcefsp.org.br.

Participe da Copa 
Franco Montoro de 
Xadrez, no clube

O APCEF de Portas Abertas 
de novembro será dia 21, quarta-
-feira, na sede da APCEF/SP, 
próxima à estação República do 
metrô, das 13 às 17 horas.

Na programação tem workshop 
de línguas, oficina de ponto cruz, 
chá da tarde cultural, comemora-
ção dos aniversariantes e feira de 
Natal com exposição de produtos.

Inscreva-se pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br. 
Todos os associados e dependen-
tes podem participar (cônjuges, 
pais, mães, sogros, sogras).

Fique atento: na próxima 
terça-feira, dia 6, serão abertas 
as reservas para hospedagem du-
rante o quarto período do mês de 
férias - de 21 a 27 de janeiro -, 
nas Colônias de Suarão e Ubatu-
ba. Ligue a partir das 7 horas e 
faça sua reserva.

Consulte a disponibilidade de 
vagas para os demais períodos.

Dia 6 será aberto 
quarto período de 
janeiro para reserva

Faça sua reserva para hospe-
dagem no fim de semana de 24 
de novembro em Suarão. Vai ter 
Festa do Havaí com muita músi-
ca, mesa com frutas fresquinhas e 
deliciosas bebidas, além de moni-
toria para todas as idades.

Dia 24 de novembro 
tem Festa do Havaí na 
Colônia de Suarão

e - o ponto mais visitado - os câ-
nions são destaques da região que, 
nos últimos anos, tem atraído cen-
tenas de visitantes.

Na programação haverá visita 
aos principais pontos como o Mi-
rante dos Canyons: do alto avis-
tam-se paredões de 20 metros de 
altura e o Lago de Furnas. Visitas 
ao Vale dos Tucanos, Cascatinha 
e Lagoa Azul também estarão na 
programação da viagem.

São duas opções de data, am-
bas com saída do Terminal Rodo-
viário Barra Funda, em São Paulo: 
de 9 a 11 de novembro, sexta-feira 
a domingo, e de 26 a 29 de no-
vembro, segunda a quinta-feira.

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

Valores e condições de paga-
mento podem ser consultados em 
nosso site.

km de São Paulo, será o destino 
da próxima excursão da APCEF.

Cachoeiras, piscinas naturais 

Dia 2 de novembro, sexta-fei-
ra (feriado), o clube da APCEF/SP 
na capital sediará a Copa Franco 
Montoro de Xadrez, da Federação 
Paulista de Xadrez.

Para participar, entre em con-
tato pelo (11) 5613-5601, 96334-
1276 (WhatsApp) ou esportes@
apcefsp.org.br.

Cachoeira Cascatinha

Contação de histórias rendeu boas 
risadas na edição de setembro do 

APCEF de Portas Abertas

Quando seu filho completar 
25 anos, preencha o formulário 
disponível no site e encaminhe 
para o Departamento de Cadas-
tro da APCEF/SP, por malote 
ou e-mail, para que ele continue 
como seu dependente. Dúvidas, 
ligue (11) 3017-8357 ou cadas-
tro@apcefsp.org.br.

Filhos com mais de  
25 anos continuam  
como dependentes
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EXPEDIENTE

Diretor da Caixa antecipa: custeio do 
Saúde Caixa será 50/50

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem descontos

Convênios

• Centro Britânico - unidades 
em todo o estado, consulte www.
centrobritanicoidiomas.com.br. 
Desconto: 15%.

• Portal Pet - Avenida Aclima-
ção, 239, Aclimação, capital, 
(11) 3341-7620 - www.portalpe-
taclimacao.com.br. Descontos: 
10% em banho, tosa e consultas.

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

Declaração foi dada em Simpósio, por Roney Granemann, diretor de Gestão de Pessoas

Fique por dentro

Receba notícias e o 
jornal pelo WhatsApp

Quer receber o jornal e in-
formações da APCEF/SP pelo 
WhatsApp? Basta adicionar (11) 
99900-3146 nos contatos do seu 
celular e enviar mensagem com 
seu nome para o mesmo número.

Fenae

Rede do Conhecimento completa 
dois anos de existência

Seguem abertas no site www.
fenae.org.br/movimentosolidario 
três campanhas de arrecadação: 
construção da Casa de Farinha 
na comunidade Jabuti, em Belá-
gua (MA); compra do mobiliário 
do refeitório do Lar de Crianças 
Nossa Senhora das Graças, em 
Petrópolis (RJ) e reforma da sala 
de entretenimento da instituição.

O Movimento Solidário é o 
projeto da Fenae e das APCEFs 
para transformar o mundo. Cria-
do em 2005, tem como propósito 
levar desenvolvimento sustentável 
para regiões em condições precá-
rias, buscando erradicar a pobreza 
extrema, elevar os níveis de ensi-
no e saúde, além de promover a 
igualdade de gênero e a autono-
mia das mulheres.

Faça sua doação para o 
Movimento Solidário

A Rede do Conhecimen-
to completou dois anos no 
último dia 25. O aniversário 
da plataforma de educação 
é comemorado com núme-
ros expressivos: mais de 90 
cursos implantados e cerca 
de 33 mil participantes. No 
total, foram mais de 80 mil 
matrículas, uma vez que cada 
aluno pode fazer mais de um 
curso por vez.

Voltada para o pessoal da 
Caixa - da ativa e aposentados 
-, a Rede do Conhecimento pro-
move o aprimoramento profissio-
nal e o desenvolvimento pessoal 
da categoria. Em dois anos, foi 
construída uma grade de cursos 
que contempla temas financeiros 
e técnicos, como CPA 10 e 20, 
mas também assuntos de interesse 
geral, como fotografia, gastrono-
mia, moda, empreendedorismo e 
inovação, idiomas, entre outros.

Todos os trabalhadores da Cai-

xa têm acesso à primeira aula dos 
cursos. Mas apenas os associados 
às APCEFs podem usufruir dos 
módulos mais avançados. 

Além de ampliar a oferta de 
cursos, a Rede do Conhecimento 
tem apresentado várias inovações. 
Uma delas são as pílulas de co-
nhecimento divulgadas nos apli-
cativos da plataforma e da Fenae, 
abordando temas como tecnolo-
gia, entretenimento, cidadania e 
finanças pessoais. Em breve, os 
dependentes dos associados pode-
rão também acessar a plataforma 
e fazer os cursos. Aguarde!

O Parque Sabina é a concreti-
zação de uma ideia pedagógica 
que transcende o ensino formal e 
responde a um dos maiores desa-
fios da educação: alcançar o sa-
ber de forma prazerosa e lúdica. 
Tem atrações como pinguinário, 
planetário, jardim sensorial.
Local: Rua Juquiá, s/n (entrada 
na altura do n. 135), bairro Pa-
raíso, Santo André.
Horários: de terça a sexta-feira, 
atendimento exclusivo às esco-
las; sábados, domingos e feria-
dos, atendimento ao público em 
geral, das 9h30 às 17h30.
Ingressos: inteira, R$ 20; meia 
entrada, R$ 10. 
Informações: (11) 4422-2001 
ou www2.santoandre.sp.gov.br/
hotsites/sabina/.

No XL Simpósio da Federação 
Nacional das Associações de Apo-
sentados e Pensionistas da Caixa 
(Fenacef), que aconteceu entre 
22 e 26 de outubro, na Bahia, o 
diretor-executivo de Gestão de 
Pessoas da Caixa, Roney Gra-
nemann, antecipou que o custeio 
do Saúde Caixa caminha para o 
50/50, ou seja, 50% de custeio 
para usuários e, a outra metade, 
para o banco. Sem contar o custo 
administrativo, não citado por Ro-
ney, que também passará a ser dos 
empregados. Hoje, os usuários ar-
cam com 30% e a Caixa, 70%. O 
novo custeio passará a valer em 
2021, de acordo o diretor.

Veja outros pontos abordados 
por Granemann durante a palestra:

Atendimento - Roney alegou 
que as mudanças impostas pela 
ANS (criação da Central de Aten-
dimento) foram responsáveis pela 
perda do “caráter humano” do 
atendimento aos usuários feita por 
áreas do banco, apesar disso não 
impedir que continue. Junto com 
a reestruturação, esta é a descul-

pa para o encolhimento de várias  
áreas ligadas ao atendimento.

Além disso, o diretor reconhe-
ceu que houve mau planejamento 
na criação da Central, pois não 
teriam previsto a quantidade de 
atendimentos, mesmo sabendo que 
o número de usuários continuaria 
o mesmo. “Não tínhamos dimen-
sionado a nossa Central para este 
volume (100 mil atendimentos por 
mês). Nós não tínhamos ideia de 
tantas adesões”, afirmou.

Resolução da CGPAR - Gra-
nemann também reconheceu que 
as resoluções da CGPAR repre-
sentam uma ameaça aos empre-
gados que utilizam o plano, nas 
palavras do diretor elas “criaram 
uma insegurança”.

Suspensão - Quanto à suspen-
são do plano pela ANS, Roney 
explicou que os problemas foram 
causados por um aumento na de-
manda: “Chegamos ao primeiro 
plano de saúde com maior número 
de reclamações e ficamos vários 
meses com um dos planos mais 

reclamados e, por isso, tivemos a 
suspensão de inclusão de novos 
beneficiários”.

Segundo ele, a ANS ainda irá 
verificar os serviços oferecidos 
pelo plano. Mas, por fim, Grane-
mann jogou a culpa da situação 
nos usuários: “Em virtude dessa 
avalanche de reclamações que ti-
vemos no início do ano, o plano 
foi onerado na faixa de R$ 1,7 
milhão”, declarou ao pedir que 
os empregados não reclamem na 
ANS, apenas no canal do próprio 
plano. O diretor ainda disse que, 
aliado ao Basileia III, as multas 
irão prejudicar o capital do banco.

Porém, o valor destinado ao 
Saúde Caixa nada tem a ver com 
a necessidade de capitalização do 
banco. As multas são aplicadas à 
operadora (Caixa) e não podem 
elevar o custeio assistencial.

Por fim, Roney completou o 
tema ressaltando que o Estatuto 
da Caixa prevê a aplicação de um 
teto de 6,5% da folha de pagamen-
to e proventos para o desembolso 
do banco com a manutenção do 
plano de saúde a partir de 2020.

Sabina Escola Parque 
do Conhecimento
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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., quitinete, República, capital, Av. Ipiranga, 200 m 
do metrô, esquina Santa Ifigênia, 40 m2, reformado. 
R$ 220 mil (cond. R$ 280). Sandra, (11) 95966-6359. 
• Vd. ou alugo, zona leste, fácil acesso Shopping Ari-
canduva, Parque do Carmo, Rio das Pedras, Rodoanel, 
ônibus, mobiliado, portaria, piscina, quadra poliespor-
tiva, salão de festas, 2 churrasq. R$ 240 mil. Aluguel, 
R$ 900. Fabiano, (11) 98445-6692 (solicite fotos). 
• Vd., Bela Vista, capital, 600 m do metrô São Joaquim, 
50 m2, 1 dorms., reformado, móveis planejados, sem 
vaga. R$ 340 mil. Fernanda, (11) 98804-4418

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. 
(1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ chur-

Agenda

rasq., jd. de inverno, 2 vagas. Aceita financ. R$ 610 
mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos). 

Terreno
• Em Bragança Paulista, 300 m2, Cond. Euroville, 
ligeiro declive à esquerda, excelente vista. R$ 160 
mil (abaixo do mercado). Márcia, (11) 97264-9992 /
caramaschi12000@yahoo.com.br 

Permutas 
• Gabriel Rocha Cruz, ag. Largo 13 de Maio, capital, 
deseja permuta para Vitória da Conquista, Bahia. 
Contato: (11) 3475-6300 / 3475-6300 / 96886-1031. 
• Valéria Berlezi, SR Paulista, deseja permuta para 
SR Santo Amaro, agências na região de Santo Amaro 
ou Chácara Santo Antônio. Contato: (11) 99331-4976.

Apartamento na Praia da Riviera 
Alugo, para temporada e fins de semana, Jd. São 
Lourenço, com acesso às Praias da Riviera e Ita-
guaré, 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. 

Apartamento no Morro do Maluf, Guarujá
Alugo, para temporada ou fins de semana. Aco-
modações para 8 pessoas, com 3 dorm., 2 vagas. 
Emília, (13) 99706-8620.

Informes publicitários

Imagens

#tbt

2015: Excursão para Cunha

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

Novembro

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

Dia 10

Ubatuba fechada para dedetização
Dias 26, 27 e 28

APCEF em Movimento em Bauru, em 20 de outubro, na Subsede da Associação

Festa do Havaí na Colônia de Suarão
Dia 24

Festa do Chope, no Via Matarazzo, 
Água Branca, capital

Dia 24

Viagem para Capitólio (MG) - 1ª Saída
Dias 9, 10 e 11

Viagem para Capitólio (MG) - 2ª Saída
Dias 26, 27, 28 e 29

Copa Franco Montoro de Xadrez, no 
clube da capital

Dia 2

Festa Tropical na Colônia de Ubatuba
Dia 17


