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O jornal do empregado da Caixa

O Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social 
(BNDES) anunciou novo adia-
mento do leilão da Loteria Instan-
tânea Exclusiva (Lotex), previsto 
para 29 de novembro. 

Desta vez, o governo nem es-
perou a apresentação das propos-
tas, que iria ocorrer no dia 27 de 
novembro. 

A nova data de apresentação 
das propostas é 30 de janeiro na 
B3 (Bolsa de Valores de São Pau-
lo), com abertura dos envelopes e 
leilão marcados para 5 de feverei-
ro. Na nota sobre o adiamento, o 
BNDES não explica o motivo da 
mudança de datas.

A privatização da Loteria Ins-
tantânea integra o Programa Na-
cional de Desestatização, sendo 
esta a terceira vez que o governo 
tenta efetivar a venda.

Governo adia novamente leilão da Lotex
Dos R$ 6,5 bilhões arrecada-

dos no primeiro semestre de 2018, 
aproximadamente R$ 2,4 bilhões 
foram transferidos para programas 
como o Fies e os Fundos Nacio-
nais de Cultura e Penitenciário. 
Em 2017, foram quase R$ 14 
bilhões arrecadados e R$ 6,44 bi-
lhões de repasses sociais. 

Se a venda for efetivada, es-
ses recursos deverão ser reduzidos 
de forma drástica, tendo em vista 
que o leilão prevê repasse social 
de apenas 16,7%.

ACP - A Fenae ajuizou, em 22 
de novembro, Ação Civil Pública 
(ACP) contra a privatização da 
Lotex. Entre os argumentos apre-
sentados, a entidade atesta que o 
leilão causa prejuízos ao patrimô-
nio público e social, além de in-
fringir a ordem econômica. 

Está sendo divulgado na gran-
de imprensa que o escolhido pelo 
presidente eleito, Jair Bolsonaro, 
para assumir a presidência da Cai-
xa é Pedro Guimarães. 

No entanto, como em tantos 
outros assuntos, enquanto alguns 
veículos dizem que a escolha de 
Guimarães já está certa, outros 
dizem que ele aceitou o convite 
e alguns, que ele apenas estaria 
em uma lista de possíveis nomes.

Não há certeza sobre quem real- 
mente será o presidente da Caixa 

no novo governo, assim como a 
maioria dos nomes que irão as-
sumir ministérios e secretarias. 
Várias pessoas já foram aponta-
das pelos jornais e nas redes so-
ciais como possíveis membros da 
gestão Bolsonaro e, depois, estas 
informações foram desmentidas 
pela equipe do presidente eleito.

Pedro Guimarães é econo-
mista, sócio do banco de inves-
timentos Brasil Plural, trabalhou 
no BTG Pactual e é especialista 
em privatizações.

Sendo Guimarães o verdadei-
ro escolhido ou não, Bolsonaro 
e seus apoiadores já dão claras 
evidências de suas intenções para 
as estatais desde a campanha elei-
toral. 

O próprio presidente eleito de-
clarou sua intenção de privatizar 
a maioria das empresas estatais, 
embora, em entrevista durante a 
campanha, afirmar que a Caixa 
não fazia parte da lista de priva-
tizações. 

O futuro “ministro da econo-

mia” Paulo Guedes também refor-
ça, o tempo todo, que privatiza-
ções e Estado mínimo são alguns 
dos objetivos da sua gestão. 

Não à toa anunciaram a cria-
ção de uma secretaria que irá tratar 
exclusivamente das privatizações.  
Ou seja, não importa quem estará 
à frente da Caixa, do Banco do 
Brasil ou da Petrobras (o que só 
saberemos com certeza em 2019). 
Para o próximo governo, há indí-
cios de que o futuro das empresas 
públicas já está definido. 

A Federação destaca também 
que a Caixa promove, há décadas, 
com sucesso e eficiência inques-
tionáveis, a exploração de lote-
rias, mas os requisitos do leilão 
mostram-se orientados a direcio-
nar a escolha do vencedor, pois 
afastam as exploradoras de lote-
rias nacionais.

Sobre os danos ao erário, a 
arrecadação total da Lotex pode 
chegar a R$ 6,3 bilhões no quinto 
ano, o que significaria, nesse pe-
ríodo, uma perda de arrecadação 
pela Caixa e pela União da ordem 
de R$ 2,53 bilhões, 4,6 vezes o 
valor de outorga mínimo previsto, 
de R$ 546,1 milhões. 

O banco público perderia uma 
receita operacional potencial anual 
da ordem de R$ 3,58 bilhões (já 
descontados impostos/contribui-
ções).



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

Esportes

Almoço de confraternização fecha 
eventos dos aposentados em 2018
Inscreva-se agora mesmo para evento que acontece dia 5 de dezembro, quarta-feira

Refeições deliciosas estão incluídas nos 
valores das diárias de Avaré

Na terça-feira, dia 4, às 7 
horas, serão abertas as reservas 
para hospedagem durante todo 
o mês de fevereiro, em todas as 
Colônias da APCEF/SP. É só li-
gar e garantir sua vaga.

Consulte a disponibilidade 
de vagas para Natal, Ano Novo, 
carnaval e janeiro e faça agora 
mesmo sua reserva.

Dia 4 serão abertas 
reservas para todo o 
mês de fevereiro

A Colônia de Campos do 
Jordão oferece 20% de desconto 
para associados que queiram se 
hospedar em dezembro. Ligue e 
garanta sua vaga.

Diárias incluem pensão com-
pleta, roupas de cama e banho. A 
Colônia possui piscina aquecida.

Campos do Jordão está
com 20% de desconto
em dezembro 

2018 se aproxima do fim e, 
para fechar com chave de ouro 
um ano repleto de momentos es-
peciais, a APCEF/SP promove o 
2º Encontro Anual dos Aposenta-
dos no dia 5 de dezembro, das 11 
às 17 horas, no Restaurante Bam-
bu, na capital.

O objetivo, além de promover 
o reencontro dos colegas do ban-

co, é fazer um balanço das ati-
vidades e debater a programação 
para 2019.

O associado que não for de 
São Paulo poderá hospedar-se 
em hotéis próximos ao local do 
evento: Estanplaza Ibirapuera, Av. 
Jandira, 501, Indianópolis; ou The 
Tsue Palace Flat, Alameda dos 
Anapurus, 1.661, Indianópolis.

Inscreva-se para oficina de degustação de cerveja artesanal
Eventos

Atenção cervejeiros de plan-
tão! Que tal deixar de ser um 
mero admirador e passar a ser 
um verdadeiro entendedor do 
universo da cerveja? Se você tem 
interesse em aprender mais sobre 
a deliciosa geladinha, inscreva-se 
para uma oficina de degustação de 
cerveja artesanal.

A oficina será dia 14 de de-

Se você gosta de xadrez, tem 
curiosidade de aprender ou me-
lhorar suas habilidades no jogo,  
a APCEF/SP criou um projeto 
especial para isso: Em nome do 
Rei e da Rainha.

A iniciativa é gratuita e volta-
da para associados e dependentes. 
Os treinos acontecem no clube da 
capital aos sábados (dias 1, 8 e 15 
de dezembro; 12, 19 e 26 de ja-
neiro; 2, 9, 16 e 23 de fevereiro), 
das 14 às 18 horas.

Toda quarta e quinta-feira, 
das 16h30 às 20h30, há treino de 
xadrez na sede da APCEF/SP, no 
centro da capital. A cada duas se-
manas, aos sábados, às 9h30, os 
jogos acontecem no clube.

A atividade é gratuita e aberta 
à participação de todos os associa-
dos e dependentes.

Informações, ligue (11) 5613-
5601, envie e-mail para espor-
tes@apcefsp.org.br ou WhatsApp, 
(11) 96334-1276.

Conheça melhor o jogo de xadrez
em projeto no clube

Tem treino gratuito de 
xadrez o ano todo

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

zembro, sexta-feira, das 18 às 21 
horas, no Espaço Conviver da 
sede da APCEF/SP, Rua 24 de 
Maio, 208, 10º andar, centro da 
capital, bem pertinho da estação 
República do metrô.

Informações e inscrições, li-
gue (11) 3017-8339, 3017-8355 
ou envie e-mail para convites@
apcefsp.org.br. Vagas limitadas. 

Associado e dependente paga 
R$ 10; convidado, R$ 50. Crian-
ças até 5 anos são isentas.

O Restaurante Bambu fica na 
Av. Moreira Guimarães, 299, no 
Planalto Paulista, na capital (ao 
lado do Clube Sírio Libanês).

Inscrições, ligue (11) 3017-
8339 ou envie e-mail para convi-
tes@apcefsp.org.br.

- Dia 3/12: Suarão
- Dia 4/12: Campos do Jordão
- Dia 5/12: Avaré
- Dia 6/12: Bauru
- Dia 10/12: clube da capital
- Dia 11/12: Ubatuba
- Dia 13/12: sede da capital

Datas das festas de 
confraternização dos 
funcionários
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EXPEDIENTE

Caixa divulga reabertura de mais 
um programa de desligamento

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem descontos

Convênios

• Amigos da Mel - Av. Santo Al-
bano, 414, Sacomã, capital. (11) 
2548-8412 - www.amigosdamel.
com.br. Descontos: 20% para ba-
nho e tosa, hospedagem e home 
care; 10% pet shop e creche.

• EViajar - Viaduto 9 de Julho, 
160, cj. 4E, centro, capital, (11) 
4106-8593 - www.eviajar.com.
br. Descontos: 10% em pacotes 
de viagens conforme folhetos e 
20% nas reservas do Prive, Ho-
téis e parques de Caldas Novas.

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

Banco já contou com mais de 100 mil empregados. 2018 deve fechar só com 84 mil

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.

Eu Faço Cultura

Que tal antecipar as compras 
de Natal e ainda adquirir produtos 
com descontos incríveis de 40% a 
70%? Prepare-se! Vem aí a nova 
safra do Nosso Valor. 

Interaja com os projetos - Eu 
Faço Cultura, Movimento Soli-
dário, Rede do Conhecimento, 
Talentos, Associação On-Line, 
Desbravadores, Nosso Valor - e 
acumule moedas para garantir as 
ofertas especiais.

Acesse www.fenae.org.br/
nossovalor e conheça mais essa 
iniciativa da Fenae e das APCEFs.

Compre produtos com 
descontos incríveis no 
Nosso Valor

Localizado em São José dos 
Campos, o Parque Aquático 
Thermas do Vale foi feito para 
relaxar e enfeitiçar quem ama 
diversão na água. Além das pis-
cinas, há um rio lento com 350 
metros e uma piscina com ondas.
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 7 às 22 horas; 
sábado, domingo e feriado, das 
8 às 18 horas.
Desconto: compre pelo www.
bilheteria.com/apcefsp e ganhe 
descontos (sujeito à disponibili-
dade e datas da empresa parcei-
ra). Solicite código de acesso na 
APCEF/SP.

Menos empregados e mais so-
brecarga. Neste cenário, a direção 
da Caixa divulgou, dia 23 de no-
vembro, em comunicado (CI De-
pes/Surbe 012/2018), a reabertura 
do Programa de Desligamento de 
Emprego (PDE) para empregados 
de todo país.

De acordo com o documento, 
o período para adesão termina na 
sexta-feira, 30 de novembro, com 
o limite de 1.626 desligamen-
tos. A expectativa da direção do 
banco é de gerar economia anual 
de aproximadamente R$ 324 mi-
lhões.

Desde 2016, cerca de 12,5 
mil empregados desligaram-se do 
banco público, sendo 8,6 mil por 
adesão aos programas de demis-
são voluntária.

“Com mais este PDE, a Cai-
xa deve fechar o ano com apro-
ximadamente 84 mil empregados. 
E pensar que já fomos mais de 
100 mil!", lamentou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra. "Além disso, a 
não contratação dos aprovados em 
2014 e nenhuma perspectiva de 

novos concursos, aumenta, ainda 
mais, a sobrecarga nos bancários 
que continuam na ativa”, enfati-
zou.

Mesmo com esta redução de 
empregados, sem substituição, 
a Caixa apresentou, em 14 de 
novembro, lucro acumulado nos 
nove primeiros meses do ano de 
R$ 11,4 bilhões.

Orientação - Está disponível, 

no site da APCEF/SP, vídeos com 
orientações da assessora jurídica 
da APCEF/SP, a advogada Gis-
lândia Ferreira, para auxiliar os 
empregados na decisão de aderir 
ou não ao Programa.

Também há atendimento gra-
tuito aos associados, via e-mail, 
telefone ou presencial. Agende 
seu horário. Anote nossos conta-
tos: juridico@apcefsp.org.br, (11) 
3017-8311 ou 3017-8316.

Thermas do Vale

Fenae

Destine parte do seu IR devido 
para produções culturais

As adesões ao Eu Faço Cul-
tura seguem até 17 de dezembro. 
Para fazer parte do projeto de in-
centivo à cultura, basta entrar no 
site do Eu Faço Cultura e fazer 
a adesão. Não se esqueça de ter 
em mãos as informações da sua 
última declaração de IRPF.

Aderir ao Programa não tem 
custo algum. A Fenae antecipa o 
valor que você se comprometeu a 
destinar, por meio de um depósito 
em seu nome na conta do Eu Faço 
Cultura. Quando sua declaração 

for processada e seu lote de resti-
tuição estiver disponível, a Fenae 
debita exatamente o valor destina-
do na sua conta. Simples assim!  

Além de ajudar a democrati-
zar a cultura, você pode resgatar 
livros, ingressos e várias outras 
coisas. Mais de mil projetos cul-
turais e 800 mil pessoas já foram 
beneficiadas.

Com um clique, você faz par-
te do espetáculo. Conheça o pro-
jeto, acesse www.eufacocultura.
com.br.



Para anunciar, envie e-mail para

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

Anúncios
Apartamentos
• Vd., Alto do Mandaqui, zona norte, 63 m2, 2 dorms., 
sacada, s/ garagem, prédio de 3 andares. Doc ok. R$ 
260 mil (cond. R$ 150). Aceita financiamento. Érica, (11) 
95216-6731 (WhatsApp). 
• Vd., São Judas, capital, 3 dorms (1 suíte), sala 2 ambs., 
2 vagas. Excelente localização. Estuda troca por casa na 
mesma região. R$ 600 mil. Emília, (13) 99706-8620.
• Vd., Guarujá, Morro do Maluf, 115 m2, 3 dorms., 2 vagas. 
Excelente localização. Estuda troca por casa na zona sul 
de SP. R$ 500 mil. Emília, (13) 99706-8620. 
• Vd., Paraíso, capital, entre estação Brigadeiro do me-
trô e o Parque Ibirapuera, 1 dorm., reformado, salão de 
festas, c/ garagem. Suely, (11) 99989-4513
• Alugo, Bela Vista, capital, 1 dorm., s/ garagem. R$ 1.100 
+ cond. R$ 325. Só seguro fiança. Rachel, (11) 99623-6640.

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$ 580 mil. 

Agenda
Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos). 
• Vd., Jardim Sapopemba, zona leste, capital, 320 m, 3 
dorms., sala 2 ambs., á. s., sacadas, terraço, lav., aquec. 
solar, casa nos fundos, 3 vagas. Aceita financ. e FGTS. R$ 
395 mil. André, (11) 3475-7919 / 98952-5122. 

Terrenos
• Em Paranapanema, cond. Riviera de Santa Cristina XIII, 
lote 13/Q IA, 450 m2, clube, restaurantes, pisc., quadras, 
segurança, portarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. Estuda 
proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Veículos
•  Toyota Etion Hatch 1.3X, 2016, prata, som multimídia 
Pioneer, revisado, garantia de fábrica até 3/2019. R$ 
35.900. Helen, (11) 4426-7260 / 98381-6306.

Permutas
• Valéria Berlezi, TBN, da SR Paulista, deseja permuta 
para SR Santo Amaro, agências na região de Santo Ama-
ro ou Chácara Santo Antônio. Contato: (11) 99331-4976. 

Informes publicitários
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2017: Atividade durante Encontro Anual dos 
Aposentados, no Centro de Eventos do clube

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

Dezembro

Abertura de reservas para hospedagem
nas Colônias em fevereiro 

Dia 4

APCEF de Portas Abertas, dia 21 de novembro, na sede

Festa do Chope, em 24 de novembro, no Via Matarazzo, capital

Apartamento na Praia da Riviera 
Alugo, para temporada e fins de semana, Jardim São 
Lourenço, acesso às Praias da Riviera e Itaguaré, va-
randa 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. 

Apartamento no Morro do Maluf, Guarujá
Alugo, p/ temporada ou fins de semana. Acomodações 
p/ 8 pessoas, 3 dorm., 2 vagas. Emília, (13) 99706-8620.

Casa em Bertioga, Praia do Indaiá
Alugo, para temporada ou fins de semana, litoral norte, 
c/ 2 dorms., 2 wc., cozinha equipada, churrasq., ar cond. 
e ventilador de teto, cond. c/ piscina, garagem frente p/ 
praia. Acomoda até 7 pessoas. Anita, (11) 99451-2898. 

Encontro Anual dos Aposentados 
Dia 5

Último dia de votação popular do 
Talentos Fenae

Dia 5

Final do Talentos Fenae, em Natal (RN)
Dia 8

Abertura de reservas para hospedagem
nas Colônias em março 

Dia 11

Sorteio campanha de Associação Fenae
Dia 22


