
O Projeto de Decreto Legisla-
tivo da Câmara (PDC) 956/18, de 
autoria da deputada Erika Kokay 
(PT/DF), em defesa das autoges-
tões, estava na pauta para ser vo-
tado na terça-feira (4), na Comis-
são de Constituição e Justiça e de 
Cidadania (CCJC) da Câmara dos 
Deputados. Porém, em virtude da 
ausência do relator, deputado Ta-
deu Alencar (PSB/PE), o PDC foi 
retirado de pauta. 

A deputada Erika Kokay, em 
sessão na Câmara, lembrou que 
“os planos de autogestão deve-
riam ser defendidos pelo governo 
que deixa claro que quer abrir 

PDC 956 não é votado na CCJC 
da Câmara dos Deputados

mercado para planos privados". 
Entre outros pontos, a resolução 
CGPAR determina a proibição 
da adesão de novos contratados, 
a restrição do acesso a aposenta-
dos, cobranças por faixa etária, 
carências e franquias e redução 
da participação das estatais no 
custeio da assistência médica.

No site da Câmara está dis-
ponível uma enquete para que os 
cidadãos possam manifestar seu 
apoio ao PDC 956/18. Até o fe-
chamento desta edição, cerca de 
41 mil pessoas haviam votado, 
sendo 95% a favor do projeto que 
susta a resolução CGPAR nº 23.
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O jornal do empregado da Caixa

Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O diretor-presidente da Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo (APCEF/
SP), em cumprimento ao Estatuto da entidade, artigo 18, parágrafo 4º, convoca Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada em 12 de dezembro de 2018, quarta-feira, com início às 18 horas em 
primeira chamada e às 18h30 em segunda chamada, na sede da APCEF/SP, Rua 24 de Maio, 208, 10º 
andar, centro, capital, com a seguinte ordem do dia:
• ratificação da propositura e ajuizamento de ação coletiva de horas extras e todos os pedidos propos-
tos na defesa dos direitos e interesses de seus associados. 

São Paulo, 5 de dezembro de 2018.
Kardec de Jesus Bezerra 

Diretor-presidente da APCEF/SP

O que o cenário atual tem 
mostrado aos empregados da Cai-
xa é que a luta não pode parar. 

Não à toa, empregados de todo 
Brasil participaram, no dia 29, do 
Dia Nacional de Luta contra o 
fatiamento do banco, simbolizado 
pelo leilão da Loteria Instantânea 
Exclusiva (Lotex), que estava 
marcado para 29 de novembro e 
foi adiado para 5 de fevereiro. 

Foram ocupadas unidades do 
banco com cartazes da campanha 
“Não tem sentido”, com recados 
como: “Não tem sentido privati-
zar a Lotex”, “Não tem sentido 
fatiar a Caixa”, “Não tem sentido 
enfraquecer a Caixa” e “Não tem 
sentido diminuir a Caixa”. 

Lotex - O Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) anunciou 
o adiamento do leilão da Lotex 
antes mesmo da apresentação das 
propostas, que iria ocorrer no dia 
27 de novembro. Na nota sobre o 
adiamento, o BNDES não explica 
o motivo da mudança de datas.

PDE - A Caixa divulgou, em 

comunicado no dia 23 de novem-
bro, a reabertura do Programa de 
Desligamento de Emprego (PDE).

As inscrições terminaram no 
dia 30, com adesão de 1.685 em-
pregados. Desde 2016, cerca de 
12,5 mil trabalhadores desliga-
ram-se da Caixa, sendo 8,6 mil 
por adesão aos programas de de-
missão voluntária.

Perda de mercado - O ba-
lanço do 3º trimestre da Caixa, 
divulgado em 14 de novembro, 
deixa clara a estratégia do ban-
co. Apesar de um lucro líquido 
anunciado de R$ 4,8 bilhões no 
período de julho a setembro e R$ 
11,4 bilhões no acumulado, os da-
dos indicam que o banco segue 
perdendo mercado.

O 3º trimestre seguiu a tendên-
cia identificada nos balanços an-
teriores de 2018 com crescimento 
dos ganhos oriundos da tarifas pa-
gas pelos clientes (mais R$ 1,65 
bilhão), de redução de gastos com 
pessoal (menos R$ 1,193 bilhão) 
e diminuição na oferta de crédito.

Segundo o relatório, a insti-
tuição tem 1.352 empregados a 

menos. O número de estagiários e 
aprendizes também caiu em 738. 
Outro número em queda é o de 
agências e pontos de atendimento, 
redução de 4,1% em relação ao 
que o banco tinha há um ano.

Já um dos principais indicado-
res de operações bancárias, a car-
teira de crédito ampliada, se redu-
ziu. Em dinheiro, menos R$ 18,5 
bilhões. A maior redução ocorreu 
em crédito à pessoa física, menos 
2,05 pontos porcentuais, mas tam-
bém se verificou em pessoa jurí-
dica, 1,25 ponto.   

Privatização - Ao juntar as 
peças deste “quebra-cabeça” fica 
claro que a Caixa Econômica 
Federal não se livrou do risco 
da privatização. Ela só não irá 
ocorrer da forma 
tradicional.

Apesar de 
ter afirmado que 
não pretende pri-
vatizar Caixa e 
Banco do Brasil, 
Jair Bolsonaro, 
presidente eleito, 
está montando 

sua equipe de governo focado em 
privatizar. O cotado para a presi-
dência do banco é Pedro Guima-
rães, economista, sócio do banco 
de investimentos Brasil Plural, 
trabalhou no BTG Pactual e é es-
pecialista em privatizações.

Sendo Guimarães o verdadei-
ro escolhido ou não, Bolsonaro e 
seus apoiadores deixam claro suas 
intenções para as estatais desde a 
campanha eleitoral. 

Além do próprio Bolsonaro 
declarar a intenção de privatizar 
a maioria das empresas estatais, 
o futuro “ministro da economia” 
Paulo Guedes também afirmou 
que este é um dos objetivos da 
gestão. Inclusive, anunciaram a 
criação de uma secretaria que irá 
tratar somente de privatizações.  



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

Dia 14 tem oficina de degustação de 
cerveja artesanal na sede
Inscreva-se agora mesmo para evento que acontece na sexta-feira, a partir das 18 horas

Piscina aquecida em Campos do Jordão

Na terça-feira, dia 11, às 7 
horas, serão abertas as reservas 
para hospedagem durante todo o 
mês de março nas Colônias da 
APCEF/SP. É só ligar e garantir 
sua vaga.

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

Dia 11 serão abertas 
reservas para todo o 
mês de março

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 

De uns tempos para cá, a cer-
veja passou de companheira das 
mesas de bares e bate-papo entre 
amigos para um novo status. E, 
entre opções claras, escuras, ado-
cicadas e aromáticas, se sofisticou.

Uma vertente tem feito a ca-
beça dos brasileiros: são as cha-
madas “cervejas artesanais”, que 
se destacam pela variedade de es-
tilos, qualidade dos ingredientes, 

processo produtivo cuidadoso e 
sabor único.

Por todos estes motivos, a AP-
CEF/SP promove, em 14 de de-
zembro, sexta-feira, uma oficina 
de degustação de cerveja artesa-
nal, na sede no centro da capital, 
das 18 às 21 horas.

Inscrições pelo (11) 3017-
8339, 3017-8355 ou convites@
apcefsp.org.br. Vagas limitadas.

Associado lança livro "Fantasmas" no Espaço Conviver
Espaço Conviver

O livro Fantasmas, do associa-
do Gledson Sousa (RSN Gestão 
de Pessoas), foi apresentado ao 
público na noite de 27 de novem-
bro, no Espaço Conviver, na sede 
da Associação, na capital.

Fantasmas é um livro com 
nove contos, histórias envolventes 
e diferentes temas que se relacio-
nam aos sentimentos e reflexões 

No dia 1º, o time feminino da 
APCEF/SP sagrou-se campeão da 
Copa Deo de Vôlei. "Parabéns 
pelo empenho e dedica-
ção", ressaltou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

A Copa começou em 
agosto, com jogos no 
Continental Parque Clube 
(CPC) e participação de 
16 equipes na categoria da 
qual a APCEF fez parte.

No próximo domingo, 9 de 
dezembro, acontece a grande fi-
nal da Copa Rochinha de Futebol 
de Campo, no clube da APCEF/
SP, em Interlagos, capital, a partir 
das 8h30.

Quatro equipes formadas, em 
sua maioria, por atletas com mais 
de 40 anos participam das dispu-
tas de futebol de campo desde 
setembro.

Informações, ligue (11) 5613-
5601 ou esportes@apcefsp.org.br.

Time de vôlei da APCEF/SP é 
campeão da Copa Deo

Prestigie a final da Copa 
Rochinha de Futebol

Quer participar da equipe? Os 
treinos de vôlei acontecem aos sá-
bados das 9 às 11 horas, no clube.

humanas. O livro está à venda 
no site www.editorajaguatirica.
com.br.

A noite de lançamento, bate-
-papo e autógrafos contou com 
a participação dos dirigentes da 
APCEF/SP Ivanilde de Miranda 
e Amauri Nogueira, de emprega-
dos da Caixa, familiares e amigos 
do autor.

- Dia 6/12: Bauru
- Dia 10/12: clube da capital
- Dia 11/12: Ubatuba
- Dia 13/12: sede da capital
Consulte funcionamento do local.

Datas das festas de 
confraternização dos 
funcionários

E tem mais novidade com a 
geladinha. Para fevereiro, dias 2 e 
23, sábados, está programado cur-
so de cerveja artesanal no clube 
da APCEF/SP, das 10 às 13h30.

O curso será oferecido por 
mestres cervejeiros da Sinnatrah 
Cervejaria-Escola, que minis-
tra cursos na área desde 2009 e 
tornou-se referência no ensino e 
cultura cervejeira. 

Informações e inscrições pelo 
(11) 3017-8339, 3017-8355 ou 
convites@apcefsp.org.br. Vagas 
limitadas.

Em fevereiro tem curso 
de cerveja no clube
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EXPEDIENTE

Associados às APCEFs São Paulo e 
Rio fazem curso presencial de CPA 20

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem descontos

Convênios

• Anne Óptica - Rua Estados 
Unidos, 1.619, Jardim América, 
capital, (11) 3085-4285 - www.
anneoptica.com.br. Descontos: 
20% à vista na compra de óculos 
e 15% em até 4 vezes em óculos 
solar ou receituário.

• Flyworld Nova Campinas - 
turismo e viagens - Rua Dom 
José Paulo da Câmara, 490, 
Jardim Paraíso, Campinas, (19) 
98205-0016 - www.flyworld.
com.br/novacampinas. Descon-
tos: 12%.

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

Conteúdo é o mesmo do curso on-line da Rede do Conhecimento. Acesse e conheça!

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

A Rede do Conhecimento, pla-
taforma de educação da Fenae e 
das APCEFs, lançou no dia 29, 
o curso “Oratória”, voltado para 
quem deseja se comunicar com 
clareza e se expressar melhor. São 
14 vídeos com aulas ministradas 
por Rodrigo Moreira, especialista 
em Audiologia. 

Acesse www.fenae.org.br/re-
dedoconhecimento e inscreva-se. 
Todos os empregados da Caixa 
podem iniciar o curso, mas só os 
associados poderão conclui-lo.

Entre as aulas estão “Como or-
ganizar uma apresentação”, “Ora-
tória para Atendimento ao Cliente 
no Cenário Bancário”, “Entrevista 
em Rádio e TV Media Training”, 
“Oratória para advogados”, “Re-
cursos audiovisuais”, “Oratória 
para startup” e “Oratória para pa-
lestras”.

Oratória é novo curso da 
Rede do Conhecimento

A Casa das Rosas é um casarão 
no estilo clássico francês, loca-
lizado na Avenida Paulista, de-
dicado a manifestações culturais, 
com enfoque em literatura e poe-
sia. É um dos edifícios remanes-
centes da época da ocupação ini-
cial de uma das principais vias 
da cidade de São Paulo, um dos 
poucos restantes desse período.
Funcionamento: de terça-feira a 
sábado, das 10 às 22 horas; do-
mingos e feriados, das 10 às 18 
horas. Entrada gratuita.
Programação: acesse www.ca-
sadasrosas.org.br e confira.

Mais três turmas do curso 
presencial de CPA 20 foram dis-
ponibilizadas pela Rede do Co-
nhecimento para os associados às 
APCEFs, em Osasco, na Baixada 
Santista e na cidade do Rio de 
Janeiro. Foram 50 vagas em cada 
turma, com aulas entre 26 e 29 de 
novembro e de 3 a 6 de dezembro.

Na Baixada Santista, o vice-
-presidente da Fenae, Sérgio 
Takemoto, e o diretor-presidente 
da APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra, abriram o curso. Em 
Osasco, o curso teve início com 
as boas-vindas dos diretores da 
Associação Edvaldo Rodrigues e 
Claudia Tome.

O CPA 20 é um dos mais 
acessados entre os mais de 90 
cursos disponíveis na Rede do 
Conhecimento. “De acordo com 
a demanda, estamos realizando 
aulas presenciais. Mas o conteú-
do é o mesmo do curso on-line. 

Todos os empregados da Caixa 
podem se matricular e assistir à 
primeira aula, mas a continuidade 
e a conclusão são exclusivas para 
os associados”, lembrou o vice-
-presidente da Fenae.

Acesse www.fenae.org.br/re-
dedoconhecimento e saiba mais.

CPA 20 - O curso de CPA 20 
destina-se a certificar profissionais 
que atuam na prospecção e venda 

Casa das Rosas

Fenae

Seja voluntário nas atividades 
de fim de ano da ONG

A ONG Moradia 
e Cidadania convida 
a todos para partici-
parem, como voluntá-
rios, nas entregas de 
kits de Natal da ONG 
Cidadania e Moradia:

- CDH Zona nor-
te - Vila Sabrina: 6 de 
dezembro, quinta-fei-
ra, das 9 às 18 horas 
(a entrega será das 13 
às 17h30);

- CDH Cecom - clube da AP-
CEF/SP: 9 de dezembro, domin-
go, das 7h30 às 13 horas;

- CDH São Mateus: 15 de de-
zembro, sábado, das 9 às 13 horas.

Para o CDH Cecom, no clube, 
também serão necessários volun-
tários para o evento "16 dias de 
Ativismo", que deve concentrar 
cerca de 100 mulheres da comu-
nidade em várias atividades em 
defesa da mulher

Interessados em atuar como 
voluntários podem entrar em con-
tato pelos seguintes telefones:

- zona norte, (11) 2901-3327
- São Mateus, (11) 2018-1326
- clube, (11) 98613-0330

- coordenação da ONG, (11) 
2647-7890

Moradia e Cidadania - A 
ONG teve origem no Comitê de 
Ação e Cidadania criado em 1993 
pelos empregados da Caixa e têm 
como foco educação e geração de 
trabalho e renda. Sem fins lucra-
tivos, atua em território nacional 
graças às doações recebidas dos 
trabalhadores. Só em São Paulo 
são cerca de 1.500 pessoas aten-
didas, 500 delas na unidade que 
funciona no clube da APCEF/SP.

Para saber mais sobre o traba-
lho da ONG, acesse www.mora-
diaecidadania.org.br.

de produtos de investimento ou na 
manutenção de carteira de clien-
tes atendidos nos segmentos Va-
rejo Alta Renda, Private Banking, 
Corporate e Investidores Institu-
cionais.

Na Rede do Conhecimento, 
são 41 vídeos, entre aulas e exer-
cícios. IPO, Tributação, Mercado 
Futuro, Derivativos, Ações, Esta-
tística e Compliance estão entre 
os temas abordados.

Curso na Baixada Santista



Para anunciar, envie e-mail para

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

Anúncios
Apartamentos
• Vd., Vila Suzana, capital, Rua. Dr. Luiz Migliano, 3 dor-
ms. (1 suíte), varanda, á. s. c/ lavabo, wc social, cond. c/ 
infraestrutura (churrasq., academia, piscinas, salões de 
festas), 2 vagas cobertas no subsolo. R$ 460 mil. Permuto 
por casa ou apartamento de menor valor em Jundiaí. 
Vilson, (11) 94341-9959.
• Vd., Paraíso, capital, entre estação Brigadeiro do metrô 
e Parque Ibirapuera, 1 dorm., reformado, salão de festas, 
garagem. Suely, (11) 99989-4513

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

Agenda
(1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ churrasq., 
jardim de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita financ. R$ 
580 mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos). 

Veículos
• Peugeot 1.4 Sedan 207 Passion XR S, modelo 2011, 40 
mil km, preto, placa final 9, completo, c/ câmera de ré 
e rádio, estepe nunca utilizado. R$ 21 mil. Fábio, (11) 
3475-2798, 2609-8850 ou 99128-4925.

Permutas
• Valéria Berlezi, TBN, da SR Paulista, deseja permuta 
para SR Santo Amaro, agências na região de Santo Amaro 
ou Chácara Santo Antônio. Contato: (11) 99331-4976 (fora 
do horário marcado). 
• Dalton Sérgio Moreno, TBN, agência Mooca Plaza Shop-
ping, foco no social e PF, deseja permuta para região da 
Paulista, qualquer área. Contato: (11) 97989-1027.

Informes publicitários

Imagens

#tbt

2012: Participantes do 
Acantonamento da APCEF no clube

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

Dezembro

Xadrez na Montanha, dia 24 de novembro, em Campos do Jordão

Excursão para Capitólio, de 26 a 29 de novembro

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

Apartamento na Praia da Riviera 
Alugo, p/ temporada e fins de semana, Jardim São Lou-
renço, acesso às Praias da Riviera e Itaguaré, varanda 
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, p/ temporada ou fins de semana, litoral norte, c/ 
2 dorms., 2 wc., cozinha equipada, churrasq., ar condic., 
ventilador de teto, cond. c/ piscina e garagem de frente 
p/ praia. Acomoda 7 pessoas. Anita, (11) 99451-2898. 

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

Final da Copa Rochinha de Futebol de 
Campo, no clube 

Dia 9

Oficina de degustação de cerveja, na sede
Dia 14

Abertura de reservas para hospedagem
nas Colônias em março 

Dia 11

Sorteio campanha de Associação Fenae
Dia 22


