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O jornal do empregado da Caixa

O leilão da Lotex teve sua data 
alterada pela terceira vez. Estava 
marcado para o dia 5 de fevereiro 
e já possuía duas empresas inte-
ressadas. 

O motivo do novo adiamento 
não foi divulgado no comunica-
do oficial, que apenas apresentou 
novo cronograma, com a data de 
entrega das propostas em 20 de 
março, a divulgação dos nomes 
dos interessados em 25 de março 
e o leilão público no dia 26 do 
mesmo mês.

 Na primeira data prevista, 4 
de julho de 2018, não houve pro-
postas. O edital foi, então, refeito, 
com a flexibilização no pagamen-
to da outorga, marcando o leilão 
para o dia 29 de novembro de 
2018. Posteriormente, antes do 
período de apresentação de pro-
postas, os organizadores adiaram 
novamente o leilão, remarcan-
do para o dia 5 de fevereiro. O 
adiamento anunciado esta semana 
ocorre depois da divulgação do 
quanto seria cobrado pela Caixa 
como canal de comercialização da 
loteria instantânea, inclusive com 
o uso da rede lotérica.

 A Lotex, as famosas raspadi-
nhas da Caixa, é a primeira área 
do banco na lista de vendas origi-
nada na gestão Temer e que o atu-
al governo pretende levar adiante. 
As demais, conforme anunciado, 
seriam as áreas de cartões, segu-
ros e asset (gestão de ativos).

Como a Lotex foi criada?

A Loteria Instantânea Ex-
clusiva foi instituída pela lei 
13.155/2015, que prevê a opera-
ção, em caráter de exclusividade, 
por meio da Caixa ou através 
de concessão, da modalidade de 
loterias conhecida popularmente 
como "raspadinha". Até então, 
a Caixa e diversas loterias esta-
duais concorriam neste mercado, 
emitindo bilhetes desta modalida-
de lotérica. Em janeiro de 2016, 
a Caixa criou uma subsidiária 
para operar a Lotex, na forma 
prevista pela legislação. A sub-
sidiária, porém, não chegou a se 
tornar operacional, já que o go-
verno Temer optou por leiloar a 
concessão, processo que o atual 
governo continua. O assunto é 
controverso, pois as loterias esta-
duais questionam a exclusividade 
prevista no contrato de concessão, 
inclusive com ações judiciais que 
tramitam no STF.

 
Como a Lotex será vendida?
O edital disponibilizado pelo 

BNDES estima valor mínimo 
do leilão em R$ 642 milhões, 
com pagamento da outorga 
em três anos e atualização das 
parcelas pelo IPCA. Ganha quem 
apresentar o maior valor para a 
primeira parcela de pagamento, 
que não poderá ser inferior a R$ 
156 milhões. O concessionário 
assume o compromisso de efetuar 
três pagamentos de R$ 162 
milhões. O prazo de concessão é 
de 15 anos.

 Esse valor irá para a Caixa?
O valor recebido pelo leilão 

irá diretamente para a União, não 
passará pela Caixa e, portanto, 
não será utilizado por ela.

 
O repasse de ganhos para 

programas sociais do governo 
irá continuar?

Sim, ele está estipulado em 
lei. O percentual de distribuição, 
porém, é bem inferior ao de outras 
loterias operadas atualmente pela 
Caixa. A lei original a definir os 
repasses é a nº 9.615, de 24 de 
março de 1998. Os percentuais 
foram alterados pela lei 13.756, 
sancionada por Michel Temer no 
final de seu governo, em 12 de 
dezembro de 2018.

 
Já existem empresas interes-

sadas?
Sim, as interessadas em operar 

as raspinhas são a Scientific Ga-
mes International (SGI), com sede 
em Las Vegas e que atua em jogos 
e loterias, e a International Game 
Technology (IGT), atual denomi-
nação da Gtech (que, na década 
de 90, era proprietária dos siste-
mas das loterias da Caixa, que fo-
ram internalizados pela TI do ban-
co em 2005), que também atua no 
mercado de jogos e tem sede no 
Reino Unido. O cronograma mo-
dificado define o dia 20 de março 
para a entrega das propostas.

 
Como a vencedora irá ope-

rar a loteria instantânea?

Segundo o edital, a empresa 
vencedora poderá utilizar a rede 
Caixa para distribuir e comercia-
lizar os bilhetes. O documento já 
define também o percentual de 
remuneração e o valor cobrado 
pelo uso da rede poderá variar 
entre um piso de 4,34% a um li-
mite de 5,66% incidente sobre o 
valor dos bilhetes.

 
Por que a Lotex será vendi-

da se o serviço continuará sendo 
operado através da Caixa?

A Caixa já possui sistema, 
expertise, rede de distribuição e 
a credibilidade da população para 
operar loterias. Com a possibili-
dade de uso da estrutura da Cai-
xa para a operação do negócio, 
o concessionário se beneficiará 
deste conjunto de características e 
irá capturar  parte dos ganhos que 
poderiam ser direcionado para os 
programas sociais. 

Por todos estes fatos, do ponto 
de vista negocial e social, muitos 
entendem que, realmente, não faz 
sentido privatizar a Lotex. Porém, 
como já foi explicitado pelo se-
cretário especial de desestatiza-
ção, Salim Mattar, no dia 29, na 
abertura de um evento do banco 
Credit Suisse, a ideia é manter 
estatais apenas a Caixa, o Banco 
do Brasil e a Petrobrás, mas bem 
"magrinhas", ou seja, sem suas 
subsidiárias. A venda da Lotex 
seria, portanto, um primeiro pas-
so para a privatização de outras 
áreas da Caixa.



Dia 5 serão abertas as reservas 
para a Páscoa nas Colônias
Muitas atividades estão programadas em todos os espaços. Garanta seu passeio

Na terça-feira, 5 de fevereiro, 
a partir das 7 horas, serão aber-
tas as reservas para hospedagem 
nas Colônias da APCEF/SP para o 
mês de abril e o feriado da Páscoa 
(de 18 a 21 de abril).

Escolha a Colônia de sua pre-
ferência e entre em contato pelo 
telefone. Aproveite para consultar 
a disponibilidade para os outros 
meses. 

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

Excursão

Aposentados

faleconosco@apcefsp.org.br

Colônias

A APCEF/SP oferece uma 
oportunidade que vai tirar você 
da agência e levá-lo para um 
momento relaxante, divertido e 
com muitas atrações. Quer saber 
como? Todo empregado da Caixa 
ou unidade do banco que tiverem 
pontos no Mundo Caixa podem 
participar.

É muito fácil: escolha a Colô-
nia da APCEF/SP de sua preferên-
cia, faça a reserva com ao menos 
30 dias de antecedência, verifique 
os seus valores, em pontos, acu-
mulados no Mundo Caixa e entre 
em contato com o Departamento 

Troque pontos do Mundo Caixa por descanso e lazer
de Relacionamento da APCEF/SP.

Depois você enviará seu extra-
to da plataforma do Mundo Cai-
xa e preencherá formulário auto-
rizando a transferência dos seus 

Um Parque Hotel com infra-
estrutura incrível, muita opção 
de lazer e atividades, assim é o 
Mira Serra Parque Hotel, locali-
zado na cidade de Passa Quatro, 
sul de Minas Gerais.

E é pra lá que a APCEF/SP 
vai te levar, na excursão que 
acontece de 25 a 29 de março.

Os pais e sogros de asso-
ciados titulares também podem 
embarcar nesta viagem.

Além de todas as atividades 
haverá, ainda, o show do cantor 
português Roberto Leal, na Se-
mana Luso Brasileira e passeio 
de Maria Fumaça.

Inscrições pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.
br. Acesse: www.apcefsp.org.br.

Seus pais e sogros vão 
adorar este passeio

O APCEF de Portas Aber-
tas será em 8 de março, sexta-
-feira, das 13h30 às 16 horas, 
no Espaço Conviver.

Será especial ao Dia da Mu-
lher, com oficina criativa de voz 
e workshop de automassagem 
com técnicas de relaxamento. 
Para finalizar, delicioso chá da 
tarde com a comemoração dos 
aniversariantes do mês.

Inscrições até 6 de março 
no Departamento de Eventos: 
(11) 3017-8339 ou convites@
apcefsp.org.br. Seus pais e so-
gros são muito bem-vindos.

EsporteColônias

Inscreva-se no APCEF 
de Portas Abertas 
especial Dia da Mulher

Na APCEF/SP tem 
esportes de diversas 
modalidades 

Os quadrangulares da AP-
CEF/SP, em direfentes moda-
lidades, começam em março e 
agitam os finais de semana no 
clube, da capital.

Tem futsal masculino e femi-
nino, vôlei masculino e feminino 
e basquete. 

Escolha a modalidade de sua 
preferência para treinar e partici-
par das competições.

As inscrições vão até o dia 
2 de março no e-mail esportes@
apcefsp.org.br ou pelos telefones 
(11) 5613-5601 e WhatsApp (11) 
96334-1276.

pontos para o CNPJ da APCEF/
SP, como forma de pagamento 
da hospedagem. Saiba mais: fale-
conosco@apcefsp.org.br ou (11) 
3017-8306.

Em Suarão você pode curtir a praia, a piscina, as churrasqueiras e muito mais 

Bônus Promocional: peça até agosto 
e utilize até março de 2020

Se você ainda não utilizou o seu 
Bônus Promocional como descontos 
em diárias nas Colônias da APCEF/
SP, corra e utilize.

A promoção é válida até 31 de 
agosto para fazer a solicitação do 
seu benefício que pode ser utilizado 
até 1º de março de 2020. Corre por 
que passa rapidinho.

Você sabe o que é o Bônus 
Promocional? 

É um valor calculado a partir 
do seu tempo de associado que re-
verte em valor a ser descontado 
em sua diária em qualquer Colô-
nia da APCEF/SP. 

Confira o regulamento no site. 
Informações, (11) 3017-8306.

Colônia de Avaré é uma ótima opção para descansar e aproveitar com a família e amigos
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Confira empresa que 
oferece desconto

Convênios

• Escola Guilda - Cursos de 
Artes, Games e Mídia Digital 
- Acesse http://www.escolagui-
lda.com.br, confira os cursos e 
escolha o seu.

Para obter o desconto é ne-
cessário a apresentação da car-
teirinha de associado da APCEF/
SP. Contatos: (11) 2225-1256 e 
contato@escolaguilda.com.br. 
Endereço: Rua Benedito dos 
Santos 60. Tatuapé, São Paulo

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.

Borboletário Flores 
que voam em Campos

Associado da APCEF/SP 
ganha desconto em passeio no 
Borboletário Flores que voam, 
em Campos do Jordão. 

Para obter o desconto de 
meia entrada é necessário a 
apresentação da carteirinha de 
associado. 

Anote os contatos: (12) 
3663-6444, Av. Pedro Paulo, 
7997 casa 1. Acesse: http://www.
floresquevoam.com.br.

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

Fenae

Aplicativo da Fenae: acesse todos 
os projetos de forma rápida

Mais uma oportunidade de ga-
nhar descontos como associado da 
APCEF/SP é na rede de farmácias 
da Farma Conde, com lojas loca-
lizadas em todo o Estado de São 
Paulo.

Para aproveitar é simples: 
apresente a sua carteirinha de as-
sociado e o número da sua ma-
trícula. Ganhe 15% de descontos 
em medicamentos éticos e 45% de 
desconto em medicamentos gené-
ricos e similares.

Associado da APCEF 
tem desconto na Farma 
Conde

Dirigentes discutem infraestrutura 
com SR's da capital 
Problemas dos empregados da Caixa são pautas constantes da APCEF/SP 

Neste início de ano, dirigentes 
da APCEF/SP, junto com dirigen-
tes do Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, Osasco e Região reali-
zaram reuniões em duas Superin-
tendências Regionais da capital, a 
de Santana e Santo Amaro, para 
debater condições de infraestrutu-
ra física e de pessoal nas unidades 
vinculadas a estas SR's.

A reunião na Superintendência 
Regional de Santana - responsável 
pelas agências da zona norte da 
capital paulista, além dos municí-
pios de Guarulhos e Arujá - ocor-
reu no dia 18 e teve a participa-
ção de representantes da Gilog/
SP, responsável pela infraestrutu-
ra física do banco. Os dirigentes 
das entidades representativas e da 
Caixa discutiram problemas de 
climatização que afetam as uni-
dades da região.

Na reunião realizada dia 30, 
na Superintendência Regional de 
Santo Amaro, além dos problemas 
de infraestrutura diversos, inclusi-
ve de climatização, um tema de-
batido foi a crônica falta de pes-
soal que afeta agências da região.

O caso mais representativo, 
que foi tratado na discussão, é o 
da agência Vila Joaniza, inaugu-
rada em 2013 (durante a última 
expansão da rede de agências pro-

movida pela Caixa), inicialmente 
com uma lotação de 8 emprega-
dos. 

Localizada em região extre-
mamente populosa, a agência 
perdeu empregados nos progra-
mas de desligamento e na LIP 
incentivada. Havia sido definida 
pela direção da Caixa como uma 
das unidades que seria fechada, 
em dezembro de 2017, mas o pro-
cesso foi, ao menos temporaria-
mente, revertido. Daquele mês até 
outubro de 2018, de acordo com 
os dados do relatório "Estban", di-
vulgado pelo Banco Central, au-
mentou seu saldo na poupança em 
R$ 1.499.482,00. Porém, continua 
sofrendo com o quadro de pessoal 
reduzido e ausências de emprega-
dos decorrentes de doenças rela-
cionadas ao trabalho. A sobrecar-
ga de trabalho só aumenta.

Tanto os problemas de infra-
estrutura física quanto os decor-
rentes da falta de trabalhadores 
são resultados da política defini-
da pela direção da empresa. Os 
programas de redução de despe-
sas, inclusive de pessoal, tiveram 
como ações sucessivos PDE's e o 
incentivo à LIP, e têm esvaziado 
as unidades da Caixa desde 2015, 
e de maneira mais intensa a partir 
de 2016. O número de emprega-

dos contratados, que passou dos 
100 mil naquele ano, hoje é de 
aproximadamente 85 mil.

Os gestores locais, porém, são 
responsáveis pelas condições de 
trabalho e de atendimento. Em-
pregados e clientes não podem 
ser submetidos à condições que 
beiram a insalubridade, causam 
sofrimento físico e psicológico, 
e fragilizam a empresa perante a 
sociedade. "Cobramos das Supe-
rintendências ações para mitigar 
os problemas, até que as soluções 
definitivas sejam implementadas", 
afirmou Cláudia Fumiko, diretora 
da APCEF/SP e da FETEC/SP.

Contratações - A declaração 
atribuída ao presidente Pedro Gui-
marães, de que contratará aprova-
dos do último concurso, ocorrido 
em 2014, deixa a impressão de 
que isso irá solucionar o problema 
de falta de empregados na Caixa.

No entanto, não há informa-
ção de quantas contratações serão 
feitas, e, aparentemente, os des-
ligamentos em massa não termi-
naram. 

Segundo o jornal O Estado de 
S. Paulo, a direção da Caixa já 
está estudando a abertura de novo 
programa para que saiam do ban-
co cerca de 10 mil empregados.

Convênios

Agora você pode ter todas as 
informações da Fenae na palma 
da sua mão. Faça o download na 
App Store e na Play Store do seu 
celular e navegue quando quiser.

Você terá acesso aos temas: 
Defesa da Caixa, com todas as 
notícias e campanhas promovi-
das pelos empregados da Caixa 
na defesa do Banco 100% Pú-
blico; Cultura, com o portal do 

Eu Faço Cultura e todos os pro-
jetos mantidos pelos empregados 
da Caixa; Vantagem, você vai 
acessar o Nosso Valor e partici-
par das promoções e descontos; 
Educação, que o levará a uma 
imensidão de cursos em diversas 
áreas do conhecimento, na Rede 
do Conhecimento; Esportes, mui-
ta interatividade em competições 
esportivas realizadas pela Fede-
ração; Responsabilidade Social, 
os projetos do Movimento Soli-
dário, mantido pelos empregados 
da Caixa, que levam dignidade a 
dezenas de famílias carentes; La-
zer e muito mais, as estruturas de 
clubes e Colônias oferecidas pelas 
APCEFs em todo país.

Tenha acesso a tudo isso que a 
Fenae e as Apcefs oferecem. 



Anúncios
Apartamentos
• Vd., Praia Grande, Vila Caiçara, 50 metros da praia, 
93m2., 2 dorms. (1 suíte), sala, coz. c/ armário embutido, 
wc. à.s. com armário.; sacada gourmet c/ churrasq., 
varanda em todo o apto c/ vista p; o mar, piscinas 
adulto e infantil, saunas masculino e feminino, salões 
de jogos e de festas, brinquedoteca, espaço fitness, área 
de convivência, 2 vagas. R$ 450 mil. Sidney, (11) 99561-
3763 / E-mail smigueldas@gmail.com
• Vd., Guarujá, enseada, 86 m2, 3 dorms., sala 2 ambs., 
sacada sala e quarto; 2 wc., piso frio, 2 elevadores, 1 vaga. 
Aceita financiamento bancário, carta de crédito e carro como 
parte do pagamento. Estuda troca por apto no ABC. R$ 260 
mil. Airton, (11) 9 4766-7882 / (11) 9-9992-0986 (Whatsapp). 
• Alugo, Santa Ifigênia, próx. metrô São Bento, capital, 1 
dorm., sala, coz., wc. Aluguel R$ 1.200 + cond. R$ 450. 
Maria Elisa, (11) 98169-2829
• Vendo, próx. às estações Vila Prudente e Tamanduateí 
do metrô, padaria Cepam, 67m2, 1º andar, 2 dorms., 2 
wc., à.s., sala 2 ambs., à.s., duas entradas, uma social ou 
pela cozinha., hall c/ 1 elevador, dois aptos., portaria 24 
horas, aceita animais, vaga de garagem coberta e livre. 
IPTU isento. Cláudia, (11) 9 4736-2148 (Whatsapp). E-mail 
claudia.a.benti@gmail.com. 
• Vd., kit, República, capital, Av. Ipiranga, 200 mts do 
metrô República, esq. Santa Ifigênia, 40 m2. R$ 220 mil 
(cond. R$ 280,00). Sandra, (11) 95966-6359
• Vd., Água Branca, capital, Rua Carlos Vicari, próx. ao 
Bourbon Shopping, 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 
2 ambs., escritório, coz. planejada, à.s. c/ wc., cond. 
c/ infraestrutura de lazer, jardins, espaços gourmet 
completos, salão de festas, piscinas, playground, quadras 
esportivas, fitness, brinquedoteca, 2 vagas. Gisele, (11) 
99973-9144 / Ricardo, (11) 98690-7326

Casas
• Vd., Jarinu, Nova Trieste, Rua Danúbio, cond. fechado, 2 
dorms. R$ 190 mil. Mila, (11) 99700-4843 / 98575-0638 

Agenda

Terrenos
• Em Bragança Paulista, Cond. Euroville II, 300 metros, 
ligeiro declive à esquerda, excelente vista. R$ 150 mil 
(valor abaixo do mercado). Márcia, (11) 97264-9992 / 
E-mail caramaschi12000@yahoo.com.br
• Em Paranapanema, São Paulo, Cond. Riviera de Santa 
Cristina, 450 metros, lote 13/Q IA, c/ clube náutico, 
restaurante, piscinas, quadras poliesportivas, segurança 
completa, portarias. Doc. em ordem. R$ 20 mil. Estuda 
proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Sobrado
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. 
(1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., coz., quintal com 
churrasq., jardim de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita 
financiamento. R$ 580 mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-
1421. Solicite fotos pelo Whastsapp.

Permutas
• Erika Cristina Vieira da Silva, TBN, agência Vila Virginia, 
em Itaquaquecetuba, deseja permuta para agência das 
regiões Aricanduva, São Mateus ou Itaquera. Contato: 
(11) 99413-5136
• Albiena Miranda, TBN na agência Itaim Paulista, SR Penha, 
deseja permuta ou triangulação para agências na cidade de 
Suzano ou arredores, ou área meio. Contato: (11) 98333-2053
• Aldaiza Baciega, TBN, agência Carapicuíba, deseja 
permuta ou triangulação para agência de Quitauna ou 
SR Osasco. Contato: (11) 99762-0089
• Dalton Sergio Moreno, TBN agência Mooca Plaza 
Shopping, com foco no social e PF, deseja permuta para 
região da Av. Paulista, em qualquer área. Contato: (11) 
97989-1027.

Automóveis
• March 1.6 SL, 2015, 30 mil km, flex, prata. R$ 38 mil. 
Rose, (11) 98759-0888

Informes publicitários

Fevereiro

Curso de Cerveja Artesanal, no clube
Dias 2 e 23

Comemoração do Dia do Aposentado 
no Espaço Hakka, capital

Dia 10

• Polo Sedan 2002/2003, 47.800 km., completo com ar 
condicionado, roda de liga leve, excelente estado de 
conservação, IPVA 2019 pago. Menon, (11) 98387-4257

Apartamento – Praia da Riviera 
Alugo, para temporada e finais de semana, Jardim São 
Lourenço, com acesso às Praias da Riviera e Itaguaré, 
varanda gourmet com churrasq., 2 dorms. c/ ar cond., 
2 wc.,  hidro, 3 piscinas, sauna, ofurô, brinquedoteca, 
salão de jogos, fitness, lan house,. Acomoda 8 pessoas. 
Paulo ou Maria, (11) 96713-5421. Acesse http://
suareservakakaepaulo.blogspot.com.br 

Apartamento – Morro do Maluf – Guarujá
Alugo, para temporada ou finais de semana, no 
Guarujá, Morro do Maluf. Acomodações para 8 pessoas, 
com 3 dorm, 2 vagas. Emilia, (13) 99706-8620

Apartamento Ubatuba Temporada/
finais de semana

Ubatuba/SP, apartamento para até 06 pessoas, na Praia 
Itaguá, há dois minutos de carro da Praia Grande  
12-99165-0123 (Alex). Diária a partir de R$200,00 
(negociamos pacotes).

Casa em Bertioga, Praia do Indaiá
Alugo, para temporada ou fins de semana, casa no 
litoral norte SP, c/ 2 dorms., 2 wc., cozinha equipada, 
churrasq., ar cond. e ventilador de teto, em condomínio 
com piscina e garagem de frente para a praia. Acomoda 
até 7 pessoas. Anita, (11)99451-2898. 

Serviços de marido de aluguel
Trabalho de hidráulica e elétrica. Também reparos 
diversos. Entrar em contato com Raul  (11)94759-6314.

Excursão para o Circuito das Frutas, 
em Jundiaí

Dia 2

APCEF nos Passos da Cultura - 
Parque Ecológico Imigrantes

Dia 27

Reservas para abril, inclusive feriado 
da Páscoa, nas Colônias

Dia 5

Março

Viagem para Passa Quatro, com show 
do Roberto Leal

Dias 25, 26, 27, 28 e 29

Para anunciar, envie e-mail para

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

Imagens

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

Dia do Aposentado nos espaços da APCEF/SP

Clube da capital

Colônia de Ubatuba

Colônia de Suarão

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


