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O jornal do empregado da Caixa

As entidades representativas 
dos trabalhadores e aposentados 
da Caixa reuniram-se, no fim de 
dezembro, para dar início à cam-
panha em defesa dos participantes 
da Funcef, contra a implementa-
ção das diretrizes da CGPAR 25. 

A campanha Minha Aposenta-
doria: Eu Defendo será o mote de 
mobilização contra as regras que 
o governo tenta implementar para 
reduzir a aposentadoria dos traba-
lhadores das estatais federais.

O primeiro ato da campanha 
foi a publicação de uma carta 
aberta aos participantes da Fun-
cef, na qual as entidades chamam 

Entidades lançam campanha em defesa da 
aposentadoria dos participantes da Funcef

atenção para os riscos contidos 
na CGPAR 25 e a necessidade de 
engajamento de todos na defesa 
do direito à aposentadoria. Par-
ticipam da campanha, junto com 
a Fenae e as APCEFs, a Contraf/
CUT, Fenacef, Fenag, Aneac, Ad-
vocef, Social Caixa e Anacef.

O que é - A resolução nº 25, 
publicada pela CGPAR (órgão que 
define estratégias e diretrizes para 
as participações societárias da 
União) foi publicada em 7 de de-
zembro, menos de um ano depois 
das resoluções CGPAR 22 e 23 
que orientam as estatais federais 

a reduzir o investimento na assis-
tência à saúde dos trabalhadores, 
além de limitar o acesso a essa 
assistência e de torná-la inviável.

Para adotar a resolução 25, a 
Funcef receberá da Caixa a in-
dicação das mudanças e, assim, 
irá submetê-las à votação em sua 
Diretoria Executiva e, depois, ao 
Conselho Deliberativo, onde é ne-
cessário o voto de maioria para 
aprovação, não vale o desempate.

Se forem implementadas, as 
diretrizes contidas na resolução 
CGPAR 25 podem gerar redução 
na aposentadoria dos participantes 
de fundos de pensão.

Tomou posse na segunda-
-feira, dia 7, junto com os novos 
presidentes do Banco do Brasil 
e do BNDES, o presidente da 
Caixa Econômica Federal, Pedro 
Guimarães. Guimarães afirmou 
que irá prosseguir com a aber-
tura de capital das operações de 
cartões, loterias, asset e seguros. 
"A de loterias, temos a empresa 
pronta. A que vai demorar mais é 
a de 'asset'. Temos que criar um 
DTVM (Distribuidora de Títulos 
e Valores Mobiliários)", disse.

Disse ainda, durante o discur-
so de posse, que a classe média 
vai pagar juros de mercado no fi-
nanciamento habitacional da Cai-
xa Econômica Federal: "Quem é 
classe média tem que pagar mais. 
Ou vai buscar no Santander, no 
Bradesco, no Itaú. Na Caixa, vai 
pagar juros maiores que Minha 
Casa Minha Vida, certamente, e 
vão ser juros de mercado. A Cai-
xa vai respeitar, acima de tudo, o 
mercado. É a lei da oferta e da 
demanda".

Questionado se os custos do 
financiamento à casa própria se- Gr
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rão elevados, o presidente da Cai-
xa respondeu que "depende".

O novo presidente da Caixa 
disse ainda que o banco vai se-
curitizar (oferecer a terceiros com 
deságio) parte das carteiras de 
crédito imobiliário e que a Caixa 
"vai passar a ser uma originado-
ra imobiliária, mais do que reter 
crédito no balanço".

No início de janeiro, ele já ha-
via declarado que o foco do banco 
irá mudar. Segundo Guimarães, a 
Caixa voltará a priorizar o cré-
dito imobiliário e o atendimento 
à população de baixa renda. No 
entanto, não explicou se a institui-
ção irá recuperar o mercado que 
perdeu nos últimos dois anos e de 
onde virá o recurso que pretende 
conceder no crédito.

Situação da Caixa - Até 
2016, a Caixa tinha sua concessão 
de crédito distribuída com certo 
equilíbrio entre micro, pequenas, 
médias e grandes empresas. Des-
de então, o foco dessas operações 
passou a ser as empresas de gran-
de porte. Além de perder merca-

do, o banco diminuiu o saldo de 
operações e direcionou o pouco 
que “sobrou” para grandes cor-
porações (veja gráfico abaixo).

No último balanço divulgado 
pela Caixa, com números do ter-
ceiro trimestre de 2018, é possí-
vel observar esse movimento: a 
carteira de crédito ampliada, em 
setembro de 2017 tomando 22,9% 
do mercado financeiro, se reduziu 
a 21,5% um ano depois. Em di-
nheiro, menos R$ 18,5 bilhões. 
A maior redução ocorreu em cré-
dito à pessoa física, menos 2,05 
pontos porcentuais, mas também 

verificou-se em pessoa jurídica, 
1,25 ponto.

Por conta disso, apenas mu-
dar o foco da concessão de cré-
dito não fará diferença. E como a 
Caixa irá trazer recursos para as 
concessões? A perda de mercado 
dos últimos dois anos foi signi-
ficativa e atendeu aos interesses 
dos bancos privados. É necessário 
retomar este espaço, caso contrá-
rio, a Caixa continuará deixando 
o mercado livre para estes bancos.

Porém, não se sabe quais in-
tenções estão escondidas nas mu-
danças anunciadas.



Issao Imamura é atração da 
comemoração do Dia do Aposentado
Evento acontece dia 10 de fevereiro, domingo, no Espaço Hakka, na capital

No dia 10 de fevereiro, do-
mingo, a partir do meio-dia, a 
APCEF/SP está preparando um 
grande evento para comemorar o 
Dia Nacional dos Aposentados, 
no Espaço Hakka, na capital.

Entre as atrações previstas 
está uma palestra-espetáculo com 
o ilusionista Issao Iamamura, con-
curso Miss e Mister Maturidade, 
muita música e diversão na Festa 
das Máscaras.

Issao Iamamura - Seu nome 
é aclamado pela mídia televisiva 
como o melhor ilusionista do Bra-
sil e um dos maiores do mundo.

Com uma carreira de 25 anos, 
Issao tem como proposta gerar 
desenvolvimento humano e pro-
vocar transformações verdadeiras 
por meio da arte do ilusionismo. 
Com a palestra “A magia estraté-
gica”, os associados irão mergu-
lhar em um processo de mudanças 
de visão e de mentalidade como 
formas de respostas e inspirações 
para enfrentar desafios da vida de 
forma sábia e consistente.

Inscrições - Associado apo-
sentado ou dependente de associa-
do aposentado a partir de 7 anos 
paga R$ 25; associado da ativa ou 
dependente de associado da ativa 
a partir de 7 anos, R$ 50; convi-
dado, R$ 100. 

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

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8306

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

Unidades

Comemoração da Páscoa em Ubatuba

As reservas para hospeda-
gem nas Colônias da APCEF/
SP em abril e durante o feriado 
da Páscoa (de 18 a 21 de abril) 
serão abertas dia 5 de fevereiro, 
terça-feira, às 7 horas.

É só ligar e fazer sua reserva. 
Consulte, também, a disponibili-
dade de vagas para janeiro, feve-
reiro e carnaval. 

Reservas para Páscoa 
serão abertas dia 5

Nos dias 14, 15 e 16 de janei-
ro, segunda, terça e quarta-feira, 
a piscina aquecida da Colônia de 
Campos do Jordão passa por ma-
nutenção e ficará fechada para 
utilização dos hóspedes.

Piscina aquecida de 
Campos do Jordão 
passa por manutenção

faleconosco@apcefsp.org.br

Esportes

Se você gosta de jogar xa-
drez, tem curiosidade de aprender 
ou melhorar suas habilidades no 
jogo,  a APCEF/SP criou um pro-
jeto 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 12, 19 
e 26 de janeiro; 2, 9, 16 e 23 de 
fevereiro), das 14 às 18 horas.

Os tradicionais treinos esporti-
vos (futebol society e de campo, 
futsal, basquete, vôlei de quadra 
e de areia) que ocorrem semanal-
mente no clube da capital estão 
em recesso e serão retomados no 
dia 19 de janeiro, sábado.

Os treinos de vôlei de quadra 
dos aposentados, às terças e quin-
tas-feiras, retornam dia 15.

Informações, (11) 5613-5601, 
esportes@apcefsp.org.br ou (11) 
96334-1276 (WhatsApp).

Participe dos treinos gratuitos de 
xadrez no clube da capital

Atividades esportivas no 
clube retornam dia 19

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

Tem presente para os aposentados nas Colônias
As Colônias também entrarão 

no clima da comemoração do Dia 
do Aposentado.

Entre os dias 24 e 27 de janei-
ro, associado aposentado (titular) 
hospedado nas Colônias de Avaré 
ou Campos do Jordão ganha duas 
diárias.

Não vai perder esse presentão 
hein? Para fazer a reserva, é só 
ligar no espaço de sua preferência 
e garantir sua vaga.

Colônia de Avaré

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

Bônus promocional 
dá desconto em 
hospedagem 



Diretor-presidente: Kardec de Jesus Bezerra. 
Diretora de Imprensa: Claudia Fumiko Tome. 
Jornalistas: Luana Arrais (Mtb 007108-4), Raíssa 
Torres (Mtb 74.111), Raquel Benini (Mtb 39.593) e 
Tania Volpato (Mtb 24.688). Diagramação e artes: 
Cláudia Tieri e Marcelo Luiz. Impressão: TM 
Grafic. Tiragem: 9 mil exemplares. Sede: Rua 24 de 
Maio, 208, 10º andar, República, capital.

EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem descontos

Convênios

• Hospital Veterinário Santa 
Catarina - Av. Santa Catarina, 
433, capital, (11) 5031-9604. 
Descontos: 30% em consulta e 
20% em exames, vacinas, inter-
nação, banho e tosa.

• Faculdade Progresso - Av. Dr. 
Timóteo Penteado, 4.525, Gua-
rulhos, (11) 2542-8844 - www.
faculdadeprogresso.edu.br. Des-
conto: 15% para graduação e 
pós-graduação. Solicite carta de 
desconto.

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

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.

Excursão para  
o Wet´n Wild 

Um dos maiores parques aquáti-
cos do Brasil, o Wet'n Wild con-
ta com 25 atrações para todas as 
idades, em uma belíssima área 
com lago natural e mata nativa.
Saída: 27 de janeiro, domingo, 
às 7h30, de São Bernardo do 
Campo; às 8h do metrô Sacomã 
e às 9h do metrô Tietê.
Passeio inclui: transporte, se-
guro-viagem, lanche de bordo, 
ingresso e guia acompanhante.
Desconto: compre pelo www.
bilheteria.com/apcefsp e ganhe 
desconto. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.

Fenae

Concorra a uma viagem para 
Paris na campanha de associação

O último sorteio da campanha 
de associação da Fenae e das AP-
CEFs “Nossa história continua na 
sua” será dia 23 de janeiro. 

Os que se associarem por 
meio da plataforma e aqueles que 
indicarem amigos que efetivarem 
a associação irão concorrer a uma 
viagem para Paris, um iPhone 7, 
uma Smart TV 43” e cinco cafe-
teiras Nespresso. 

Quem se associa pela platafor-
ma paga R$ 49,90 por um período 
de 60 dias. Depois disso, valem as 
regras e valores da APCEF esco-
lhida, conforme o estatuto. 

Acesse www.fenae.org.br/as-
sociacao, participe da campanha 
e concorra a muitos prêmios. 

Projetos e serviços - No site 
de associação é possível conhecer 
os projetos desenvolvidos pela 
Fenae e pelas APCEFs de todo 
o país, a exemplo do Eu Faço 
Cultura, Rede do Conhecimento, 
Talentos Fenae/APCEF, Jogos da 
Fenae, Nosso Valor e Movimento 
Solidário.

Também é possível conhecer 
os serviços oferecidos pelas 27 
APCEFs. Acesse agora mesmo!

A Fenae e as APCEFs acabam 
de disponibilizar mais um presen-
te para o pessoal da Caixa. A par-
tir de agora, os dependentes dos 
associados de todo o país podem 
usufruir da Rede do Conhecimen-
to, a plataforma de educação que 
oferece cursos à distância.

Para liberar o acesso, basta 
entrar na plataforma de associa-
ção on-line (www.apcefsp.org.br/
associacao), ir em “atualize seu 
cadastro” e preencher os dados 
pessoais do dependente. Em se-
guida, o cadastrado receberá um 
e-mail para criar uma senha. Aí 
é só acessar www.fenae.org.br/
rededoconhecimento para fazer 
os cursos.

Dependentes já podem 
fazer cursos na Rede do 
Conhecimento

Resolução 23 da CGPAR:  
como fica o PDC 956 em 2019?
Discussão provavelmente avançará no Congresso Nacional na nova legislatura

Iniciamos 2019 com expec-
tativas quanto à tramitação do 
Projeto de Decreto da Câmara 
(PDC) 956/18, que susta a reso-
lução CGPAR 23 e as diretrizes 
que tornam inviáveis as autoges-
tões de saúde. 

O PDC foi debatido na Co-
missão de Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJC) e esteve em 
pauta três vezes, mas não foi vo-
tado em 2018. A discussão prova-
velmente avançará no Congresso 
Nacional na próxima legislatura, 
que se inicia em 1º de fevereiro.

De acordo com o regimento 
interno da Câmara dos Deputados, 
todas as proposições em curso são 
arquivadas ao final da legislatura, 
com exceção, dentre outras re-
gras, das que tenham tido parece-
res favoráveis aprovados em todas 
as comissões. 

O PDC 956 será arquivado, 
mas com a possibilidade de ter o 
pedido de desarquivamento feito 
pela autora, deputada Érika Kokay 

(PT/DF). Já a relatoria depende da 
nova composição da CCJC. 

Trajetória do PDC 956/18 - 
O PDC 956 foi aprovado em 7 de 
novembro, na Comissão de Tra-
balho, de Administração e Servi-
ço Público (CTASP). No mesmo 
mês, a Fenae e outras entidades 
representativas dos trabalhadores 
encontraram-se com o então re-
lator do projeto, deputado Tadeu 
Alencar (PSB/PE), para pedir a 
aprovação. Na ocasião, o par-
lamentar mostrou-se favorável, 
pois considerava equivocadas as 
medidas do governo que tornam 
inviáveis os programas de saúde 
dos trabalhadores das estatais, 
prejudicando milhões de pessoas.

Na sessão de 28 de novembro, 
o pedido de retirada de pauta, de 
autoria dos deputados Lelo Coim-
bra (MDB/ES) e Alceu Moreira 
(MDB/RS), foi rejeitado. Porém, 
por falta de quórum, a proposi-
ção não foi votada e a sessão foi 

encerrada. Em 4 de dezembro, a 
matéria não foi votada devido à 
ausência do relator. Em 5 de de-
zembro, o projeto voltou à pauta, 
mas não houve apreciação, nova-
mente por falta de quórum.

Resolução CGPAR nº 23 - 
Publicada em janeiro de 2018, a 
resolução CGPAR nº 23 “estabe-
lece diretrizes e parâmetros para 
o custeio das empresas estatais 
federais sobre benefícios de assis-
tência à saúde aos empregados”.

A medida reduz a participa-
ção das estatais federais no cus-
teio dos programas de assistência 
à saúde dos trabalhadores, limita 
a inscrição de dependentes diretos 
para até 24 anos, além de determi-
nar o não detalhamento do plano 
nos Acordos Coletivos de Traba-
lho, entre outros aspectos. 

Na prática, a CGPAR 23 torna 
as autogestões excludentes, fada-
das à inviabilidade e ao crescente 
encarecimento.



Para anunciar, envie e-mail para

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

Anúncios
Apartamentos
• Vd., em Santos, Boqueirão, 80 m2, 2 dorms., 2 wc., elevador, 
garagem coletiva, portaria 24 horas. R$ 380 mil. Ana Elisa, 
(13) 99640-8088.
• Vd., zona norte, capital, R. Voluntários da Pátria, 80 m2, 3 
dorms. (1 suíte), lavabo, vaga, lavanderia, piso de madeira, 
armários, água quente, triturador. Prédio c/ área de lazer, 
salão de festas, piscinas, quadra, parquinho. Condomínio R$ 
500, isento de IPTU. Daniele, (11) 94761-2486.
• Vd., Água Branca, capital, R. Carlos Vicari, 3 dorms (1 suí- te, 
varanda, living 2 ambs., escritório, coz. planejada, á. s. c/ 
wc., cond. c/ jardim, espaço gourmet, salão de festas, piscina, 
playground, quadras, fitness, brinquedoteca, 2 vagas. Gisele, 
(11) 99973-9144 / Ricardo, (11) 98690-7326.

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (1 
suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal com churrasq., jar-
dim de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita financ. R$ 580 mil. 
Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos). 

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

Veículos
• Prisma LT 1.0 8V, direção hidráulica, 2013, flex, prata. R$ 
33.500. Abnaziel, (11) 99509-4442.
• Peugeot 1.4, Sedan 207 Passion XR S, 2011, 40 mil km, 

Agenda
preto, placa 9, completo, câmera de ré, rádio, estepe sem uso. 
R$ 21 mil. Fabio, (11) 2609-8850 / 99128-4925.
• Spin, GM, preta, 2014/2015, 24 mil km, autom., 7 lugares, 
tela LCD, bluetooth. Jeane ou Carlos, (11) 98427-8201. 
• Mercedes Classe A 190, 2001, preta, câmbio manual, di-
reção elétrica, ar condic., som, bancos de couro, pneus bom 
estado. Cláudio, (11) 95271-5992.
• Fiat Palio 1.0 2p, 2004/2005, 98 mil km, gasolina, desemba-
çador traseiro, estofado e pneus em bom estado, peq. avarias 
(R$ 1.300 conserto). R$ 9.900 (abaixo da Fipe). Cinara, (11) 
98215-7403. 

Terrenos 
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa Cristina XIII, 
lote 13/Q IA, 450 m2, clube náutico, restaurantes, piscinas, 
quadras, segurança, portarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. 
Estuda proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.
• Em Bragança Paulista, Cond. Euroville II, 33 metros, declive 
à esquerda, excelente vista. R$ 150 mil (abaixo do mercado). 
Márcia, (11) 97264-9992 / caramaschi12000@yahoo.com.br.

Permutas
• Antônio Lúcio Miranda Júnior, TBN da agência Embu das 
Artes, SR Santo Amaro, deseja permuta ou triangulação para 
agência da SR Campinas. Contato: (11) 99379-7726  

Apartamento na Praia da Enseada, Guarujá
Alugo p/ temporada ou fins de semana, 300 m da praia, 
próximo a padaria, superm. e restaurantes, 2 min. do Car-
refour e Extra. Portaria 24 horas, 2 vagas. Acomoda até 8 
pessoas. Carlos, (11) 98811-5570. 

Informes publicitários

Imagens

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

Comemoração do Natal

Janeiro

Sorteio da campanha de Associação
Dia 23

Fevereiro

Curso de Cerveja Artesanal, no clube
Dias 2 e 23

Comemoração do Dia do Aposentado 
no Espaço Hakka, capital

Dia 10

Apartamento na Praia da Riviera 
Alugo p/ temporada ou fins de semana, Jd. São Lourenço, 
acesso às Praias da Riviera e Itaguaré, varanda c/ chur-
rasq., 2 dorms., 2 wc., ar cond., hidro, piscinas, sauna, 
brinquedoteca, salão de jogos, fitness. Acomoda 8 pessoas. 
Paulo ou Maria, (11) 96713-5421. Acesse http://suareser-
vakakaepaulo.blogspot.com.br.

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

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

Casa no Indaiá
Aluga, em Bertioga, uma praia antes da Riviera de São 
Lourenço, para até 7 pessoas. R$ 500 a diária. Neide, (11) 
98372-7699 (solicite fotos).

Serviços em hidráulica e elétrica 
Faz-se trabalhos de hidráulica, elétrica e pequenos reparos 
em geral. Raul, (11) 94759-6314.

(11) 3017-8300

Comemoração do Ano Novo

Colônia de AvaréColônia de Campos do Jordão Colônia de Avaré

Colônia de UbatubaColônia de UbatubaColônia de Suarão

Colônia de SuarãoColônia de UbatubaColônia de Avaré Colônia de Campos do Jordão

Excursão para o Circuito das Frutas, 
em Jundiaí

Dia 2

APCEF nos Passos da Cultura - 
Parque Ecológico Imigrantes

Dia 27

Março

Viagem para Passa Quatro, com show 
do Roberto Leal

Dias 25, 26, 27, 28 e 29

Reservas para abril, inclusive feriado 
da Páscoa, nas Colônias

Dia 5


