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O jornal do empregado da Caixa

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES) publicou, em setembro, 
novo edital do leilão de explora-
ção da Loteria Instantânea Exclu-
siva (Lotex).

As ofertas devem ser apresen-
tadas no dia 27 de novembro e a 
abertura das propostas ocorrerá no 
dia 29, na bolsa paulista B3.

Estudos elaborados pelo BN-
DES haviam definido, no primeiro 
edital, valor mínimo de outorga de 
R$ 542,1 milhões. 

Agora, sairá vencedor o par-
ticipante que apresentar o maior 
valor pela parcela inicial da outor-
ga, considerando o piso de R$ 156 

Novo leilão da Lotex será dia 29
milhões. Além disso, o concessio-
nário efetuará três pagamentos de 
R$ 162 milhões em até 12, 24 e 
36 meses a partir da assinatura do 
contrato. 

As loterias constituem im-
portante fonte de recursos para a 
União. Quase metade do total ar-
recadado com os jogos, incluindo 
o percentual destinado a título de 
Imposto de Renda, é repassado 
para investimentos em áreas prio-
ritárias para o desenvolvimento 
do país.

Ministério do Esporte, Seguri-
dade Social, Programa de Finan-
ciamento Estudantil (FIES), Fun-
do Nacional de Cultura (FNC), 

A Comissão de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público 
(CTASP) da Câmara dos Depu-
tados, aprovou no último dia 7, 
o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDC) 956, que pede a sustação 
da resolução CGPAR nº 23. 

Depois da CTASP, o proje-
to, de autoria da deputada Eri-
ka Kokay (PT/DF), segue para 
nova votação na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJC) e, em seguida, para o Ple-
nário da Câmara dos Deputados. 
Após a aprovação na Câmara, o 
PDC será submetido ao Senado 
Federal. 

Em caso de nova aprovação, 
o projeto suspenderá os efeitos da 
resolução que tenta acabar com os 
programas de saúde dos trabalha-
dores das estatais.

O relator do projeto na CTASP, 
deputado Ronaldo Nogueira (PTB/
RS), leu o seu parecer favorável 
à aprovação do projeto e afirmou 

que “a CGPAR extrapola seu po-
der regulamentar”. Ao final da vo-
tação, Erika Kokay agradeceu ao 
relator, que também é presidente 
da Comissão, e declarou: “Os 
planos de autogestão são instru-
mentos fundamentais para a saúde 
no país, ferramentas de controle 
epidemiológico, e deveriam ter 
condições diferenciadas porque 
não visam ao lucro.”

“Ainda há uma longa cami-
nhada no parlamento para garantir 
o modelo atual do Saúde Caixa, 
que passa pela votação dos parla-
mentares e por um Congresso um 
tanto quanto conservador”, enfa-
tizou o diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra.

PDC 956/2018 - O PDC, 
proposto pela deputada federal 
Erika Kokay, susta os efeitos da 
Resolução nº 23, de 18 de ja-
neiro de 2018, do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, que “estabelece diretrizes 
e parâmetros para o custeio das 
empresas estatais federais sobre 
benefícios de assistência à saúde 
aos empregados”.

Na prática, a resolução da 
CGPAR prejudica os programas 
de saúde dos trabalhadores de em-
presas públicas, pois viola direitos 
adquiridos e assegurados em acor-
dos coletivos de trabalho, estatu-
tos e convenções que regulam as 
entidades de autogestão de saúde. 
Essas medidas impostas pelo go-
verno deixarão os programas de 
saúde caros e inacessíveis, minan-
do gradativamente a assistência.

Foram três as resoluções da 
CGPAR publicadas no dia 26 
de janeiro, no Diário Oficial da 
União. Duas delas tratam dos 
planos de saúde, alterando para 
pior suas regras em 147 esta-
tais. As determinações diminuem 
a participação das empresas no 
custeio dos planos e restringem o 

rol de dependentes possíveis. As 
normas também vedam a criação 
de novos planos administrados 
pelos departamentos de RH das 
estatais e determinam que, nas 
futuras negociações, a previsão 
constante em Acordo Coletivo se 
limite à garantia do benefício de 
assistência à saúde, sem qualquer 
detalhamento.

Ministério Público do Traba-
lho - A Fenae - entre outras enti-
dades que representam bancários 
- entregou ao Ministério Público 
do Trabalho, em 27 de setembro, 
documento que solicita instaura-
ção de Inquérito Civil para inves-
tigar as Resoluções da CGPAR nº 
22 e 23 e sua pretendida aplicação 
sobre os benefícios de assistência 
à saúde dos empregados públicos 
federais. 

O documento será posterior-
mente encaminhado à Procurado-
ria Regional do Trabalho.

Fundo Penitenciário Nacional 
(FUNPEN), Fundo Nacional de 
Segurança Pública (FNSP) e 
Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
recebem recursos vindos da arre-
cadação nas loterias para desen-
volvimentos de programas, em 
um total de R$ 3,6 bilhões até 
julho de 2018.

“Não tem sentido leiloar a 
Lotex. Isso servirá apenas para 
formalizar a intenção do governo 
de entregar um setor público e 
produtivo à iniciativa privada. As 
loterias geram recursos para áreas 
específicas visando a melhoria da 
vida do povo”, afirmou o diretor 
da APCEF/SP Edvaldo Rodrigues.



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

Excursão

Participe do Encontro Anual dos 
Aposentados, em 5 de dezembro 
Evento, este ano, será no Restaurante Bambu, no Planalto Paulista

Bagunça boa na Colônia de Campos do 
Jordão no carnaval de 2018

Garanta agora mesmo sua viagem para Capitólio

Participe do 1º Festival de Xadrez em 
Campos do Jordão

Esportes

"Em nome do Rei e da Rai-
nha" é uma iniciativa do Clube de 
Xadrez da APCEF/SP para que os 
associados e dependentes possam 
conhecer melhor a modalidade. 

Os treinos gratuitos no clu-
be acontecem aos sábados, entre 
novembro e fevereiro, das 14 às 
18 horas. Informações, (11) 5613-
5601, 96334-1276 (WhatsApp) ou 
esportes@apcefsp.org.br. 

Participe dos treinos de 
xadrez no clube

Estão abertas as inscrições 
para a segunda excursão da AP-
CEF/SP para Capitólio (MG) nes-
te mês: saída dia 26 de novembro, 
segunda-feira, do Terminal Rodo-
viário Barra Funda, em São Paulo, 
e retorno dia 29, quinta-feira.

Cachoeiras, piscinas naturais 
e - o ponto mais visitado - os 
cânions são destaques da região.

Valores e condições de paga-
mento podem ser consultados em 
nosso site. Inscrições pelo (11) 
3017-8339 ou convites@apcefsp.
org.br. Vagas limitadas.

A primeira viagem aconteceu 
entre 9 e 11 de novembro. Veja 
fotos em nosso site.

Na terça-feira, dia 27, às 7 
horas, serão abertas as reservas 
para hospedagem durante o fe-
riadão do carnaval - de 1 a 5 de 
março - em todas as Colônias. 
É só ligar e garantir sua vaga.

Consulte a disponibilidade 
de vagas para os próximos fe-
riados e período de férias.

Dia 27 serão abertas 
reservas para o 
carnaval nas Colônias

As Colônias de Avaré e Cam-
pos do Jordão oferecem 20% de 
desconto para hospedagem du-
rante o mês de novembro. Ligue 
e garanta sua vaga.

As duas Colônias oferecem 
pensão completa, com refeições 
deliciosas, roupas de cama e ba-
nho. Em Campos do Jordão há 
piscina aquecida.

Confira os descontos 
e hospede-se nas 
Colônias em novembro 

A APCEF/SP convida todos 
os aposentados para participar do 
Encontro Anual dos Aposentados 
dia 5 de dezembro, quarta-feira, a 
partir das 11 horas, no Restaurante 
Bambu, Av. Moreira Guimarães, 
299, Planalto Paulista, capital.

A intenção é fazer um balanço 

O primeiro Festival de Xadrez 
na Montanha acontece dia 24 de 
novembro, sábado, na Colônia de 
Campos do Jordão, a partir das 
9h30. Haverá transporte com saí-
da do clube na sexta-feira, dia 23, 
às 19 horas.

Informações e inscrições, li-
gue (11) 5613-5601, 96334-1276 
(WhatsApp) ou envie e-mail para 
esportes@apcefsp.org.br. 

Dia 24 de novembro tem 
Festa do Havaí na Colônia de 
Suarão, com muita música, mesa 
com frutas fresquinhas e delicio-
sas bebidas, além de monitoria 
para todas as idades.

Faça já sua reserva!

Já fez sua reserva para 
a Festa do Havaí na 
Colônia de Suarão?

Encontro Anual dos Aposentados em 2017, no Centro de Eventos da APCEF/SP

das atividades da APCEF/SP para 
os aposentados em 2018 e debater 
o programa de trabalho para 2019.

Associado e dependente paga 
R$ 10; convidado, R$ 50; crian-
ças até 5 anos são isentas. Ins-
creva-se pelo (11) 3017-8339 ou 
convites@apcefsp.org.br.

Dia 21 tem APCEF de 
Portas Abertas na sede

A edição do APCEF de Por-
tas Abertas de novembro será 
dia 21, quarta-feira, a partir das 
13 horas, na sede da entidade, 
centro da capital.

O encontro, desta vez, terá 
um formato diferente: um chá da 
tarde com um mix de atividades 
e, também, exposição de produ-
tos. Faz parte da programação 
workshop de línguas, oficina de 
ponto cruz e comemoração dos 
aniversariantes.

A entrada será 1 quilo de ali-
mento não perecível. Inscrições 
pelo (11) 3017-8339 ou convi-
tes@apcefsp.org.br. Aposenta-
dos e dependentes do pessoal 
da ativa podem participar. 
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EXPEDIENTE

Cursos de CPA 20 serão oferecidos 
em Osasco e na Baixada Santista

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem descontos

Convênios

• Colégio João XXIII - Rua José 
Zappi, 165, Vila Prudente, capi-
tal, (11) 2271-3364 - www.co-
legiojoao23.com.br. Descontos: 
50% em ensino técnico, infantil 
e 1º ano fundamental; 40% do 2º 
ao 5º ano; 30% do 6º ao 9º ano 
e ensino médio.

• Tok Glass Design - Av. Ma-
riri, 105, Vila Mariri, capital, 
(11) 5565-4734 - www.tokglas-
sdesign.com.br. Descontos: 10% 
em como box para banheiros, 
guarda-corpo, fechamentos, apa-
rador e tampo de mesa, espelhos.

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

Inscrições devem ser realizadas na Rede do Conhecimento. São 50 vagas disponíveis! 

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.

APCEF Cidadã

Moradia e Cidadania arrecada 
doações para megabazar

Não perca tempo! Faça parte 
da campanha de associação da 
Fenae e das APCEFs “Nossa his-
tória continua na sua” e participe 
do sorteio dia 21 de novembro. 
Todos os que se associarem por 
meio da plataforma concorrerão a 
um iPhone 7, uma cafeteira Nes-
presso e uma Smart TV LG 43". 
Os associados que indicarem ami-
gos que efetivarem a associação 
concorrerão aos mesmos prêmios.

Acesse www.fenae.org.br/as-
sociacao e participe. Quem se as-
socia pelo site paga R$ 49,90 por 
um período de 60 dias. Em janeiro 
de 2019 será sorteada uma viagem 
com acompanhante para Paris.

Dia 21 tem sorteio 
da campanha de 
associação da Fenae

A ONG Moradia e Cidadania 
promoverá o megabazar “A Força 
do Bem”, de 24 de novembro a 
10 de dezembro, em suas unida-
des nas zonas sul, norte e leste 
da capital. O objetivo é repassar 
a mulheres em situação de vulne-
rabilidade social/vítimas de vio-
lência doações de roupas, calça-
dos, bolsas, bijuterias, roupas de 
cama, mesa e banho, utensílios 
domésticos, brinquedos, tecidos e 
retalhos, itens de higiene pessoal 
e cestas básicas.

As doações podem ser entre-
gues até 19 de no-
vembro, na Gipes/
SP, SRs da capital, 
ABC, Osasco e Bai-
xada Santista ou no 
clube da APCEF/SP. 

Após essa data, 
as doações podem 
ser entregues nos 
projetos da ONG: 
CDH Cecom (no 

clube da APCEF/SP), CDH Novo 
Norte ou CDH São Mateus.

Informações, (11) 2647-7890 ou 
moradiaecidadaniasp@gmail.com.

16 Dias de Ativismo – O me-
gabazar “A Força do Bem” - par-
ceria da Caixa, APCEF/SP, Age-
cef/SP e ONG - será realizado em 
paralelo à campanha “16 Dias de 
Ativismo” promovida pelo Pro-
grama Diversidade Caixa da Ge-
rência Nacional de Negociação 
Coletiva e Relacionamento com 
Empregados (Gener).

Você sabia que associados e de-
pendentes da APCEF/SP podem 
utilizar os espaços disponíveis 
nas Associações do Pessoal de 
todo o país?
Mas fique atento: cada APCEF 
tem uma regra específica para 
utilização de suas instalações 
e hospedagens para associados 
de outros estados. Acesse www.
apcefsp.org.br > Informações > 
Outras APCEFs e conheça as 
Associações de todo o país.

A plataforma de educação da 
Fenae e das APCEFs - a Rede do 
Conhecimento - irá oferecer, em 
novembro e dezembro, cursos de 
CPA 20 presenciais na Baixada 
Santista e em Osasco. 

O curso de CPA 20 é um dos 
mais acessados entre os mais de 
90 cursos oferecidos pela Rede do 
Conhecimento. 

Serão duas turmas em cada 
região: de 26 a 29 de novembro 
e de 3 a 6 de dezembro. 

Na Baixada Santista, os cur-
sos serão realizados no Sindicato 
dos Bancários de Santos e Região, 
Avenida Washington Luiz, 140, 
Encruzilhada, Santos, das 19 às 
22 horas. 

Em Osasco, o curso será na 
SR Osasco, Avenida dos Autono-
mistas, 2.423, no centro da cida-
de, das 17 às 20 horas.

 São 50 vagas em cada turma. 
Para se inscrever, acesse www.fe-
nae.org.br/rededoconhecimento. 

CPA 20 - O exame de certifi-
cação da Anbima CPA 20 foca nas 
aplicações para investidores quali-
ficados, que são aqueles que tem 
mais de R$ 300 mil aplicados. 
Trata-se de uma prova em que 
o dia a dia da agência não ajuda 
muito, pois muitos dos produtos 
financeiros estão fora do cotidiano 
de uma agência. A prova do CPA 
20 tem muitos conceitos, mas se 
você entender alguns deles, já 

será o suficiente. 

Curso on-line - O 
curso de CPA 20 também 
pode ser feito on-line na 
Rede do Conhecimento. 
São 15 aulas e exercí-
cios, em um total de 243 
minutos. O instrutor é 
Thiago Malaquias, ana-
lista de investimentos na 
Fundação Ceres. 

Todos os empregados 
podem iniciar os cursos, 
mas só associados às AP-
CEFs podem concluir os 
módulos.

Hospedagem nas 
APCEFs de todo país

Flat Lagoa Quente, da APCEF Goiás

Fenae

Crianças atendidas pela ONG durante festa de Natal no clube da APCEF



Para anunciar, envie e-mail para

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

Anúncios
Apartamentos
• Vd. quitinete na 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 troca, em Araras, centro, próx. ao Lago, 85 m2, 
2 dorms., 2 wc, 1 vaga coberta. Maria de Lourdes, (11) 
3542-7861.
• Vd., São Judas, capital, 3 dorms (1 suíte), sala 2 ambs., 
2 vagas. Estuda troca por casa na mesma região. R$ 600 
mil. Emília, (13) 99706-8620
• Vd., Guarujá, Morro do Maluf, 115 metros, 3 dorms., 2 
vagas. Estuda troca por casa na zona sul de SP. R$ 500 
mil. Emília, (13) 99706-8620. 
• Vd., Paraíso, capital, entre estação Brigadeiro do metrô 
e Parque Ibirapuera, 1 dorm., reformado, salão de festas, 
c/ garagem. Suely, (11) 99989-4513

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (1 

Agenda

suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ churrasq., jd. 
de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita financiamento. R$ 
580 mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos). 
• Vd., em Cerquilho, Di Napoli, próx. mercado, farmácia, 
escola, feira, 250 m, quitado, doc. ok. R$ 120 mil. Wagner, 
(15) 98181-9111 / pelycotys@gmail.com.

Veículos
• Honda Fit LX 1.4, 2013, flex, cinza metálico, baixa km, 
câmbio automático. R$ 39.900. Luciana, (11) 98882-5887. 

Diversos
• Vd., Câmera Canon T5i + lente Canon 50MM + flash. 
R$ 1.500. Renata, (17) 9 8135-0558 / (17) 3462-1070.

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

Informes publicitários

Imagens

#tbt

2017: Monja Coen no Encontro da Diversidade

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

Novembro

Ubatuba fechada para dedetização
Dias 26, 27 e 28

Festa do Havaí, em Colônia de Suarão
Dia 24

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

Dia 24

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

APCEF de Portas Abertas, na sede 
Dia 21

Festival de xadrez, Campos do Jordão
Dia 24

Copa Franco Montoro de Xadrez, dia 2 de novembro, no clube

3º Encontro da Diversidade, em 10 de novembro, na capital

Apartamento na 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 em Bertioga, Praia do Indaiá
Alugo, para temporada ou fins de semana, litoral nor-
te, c/ 2 dorms., 2 wc., cozinha equipada, churrasq., ar 
cond., ventilador de teto, condomínio c/ piscina, gara-
gem de frente para a praia. Acomoda até 7 pessoas. 
Anita, (11) 99451-2898. 

Exposição sobre mulheres com profissões ou 
que ocupam cargos tipicamente masculinos 

Participantes do Encontro

Palestra da psicóloga e mediadora 
interdisciplinar, Giselle Camara Groeninga

Participantes do Encontro

Apresentação teatral do grupo 
Pontos de Fiandeiras

Dirigentes da APCEF/SP

Disputas de xadrez no Centro de Eventos Enxadristas da APCEF/SP


