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O jornal do empregado da Caixa

Na sexta-feira, 15 de março, 
o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, o presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, e o presiden-
te do Banco do Brasil, Rubem 
Novaes, estiveram no seminário 
"A Nova Economia Liberal" or-
ganizado pela Fundação Getúlio 
Vargas, no Rio de Janeiro, e rea- 
firmaram os planos do governo.

O público do seminário era  
formado por representantes de 
instituições que compõem o mer-
cado financeiro.

Rubem Novaes foi direto, 
expôs sua visão de que há um 
crescente apoio popular em favor 
das privatizações e que, apesar 
de, por enquanto, não fazer parte 
dos planos do governo, o Banco 
do Brasil deveria ser privatizado, 
já que ficaria "melhor na mão do 
setor privado". 

Já Pedro Guimarães afirmou 
que o objetivo da diretoria da 
Caixa é vender todas as opera-
ções não estratégicas do banco 
até junho e, a partir de setembro, 
realizar quatro operações de aber-
tura no mercado de capitais. “Es-
tas aberturas serão históricas. Fiz 
70 reuniões nos Estados Unidos e 
todos garantem que as operações 
já estão compradas”, declarou.

No caso da Caixa, a justificati-

va seria, novamente, uma suposta 
dívida que a instituição financeira 
teria com a União, que seria de 
R$ 38 bilhões. Ao tomar posse, 
em 7 de janeiro, o presidente ha-
via mencionado que a tal dívida 
- que na verdade são Instrumen-
tos Híbridos de Capital e Dívida 
(IHCD) - era de R$ 40 bilhões. 

No entanto, como explicado 
no jornal APCEF em Movimento 
n. 1.300, de 23 de janeiro (dis-
ponível no site), não há dívida. 
O que houve foi um aumento de 
patrimônio de referência, feito por 
meio de seis aportes do Tesouro, 
entre 2007 e 2013 por meio dos 
IHCDs.

Trata-se de ferramenta do mer-
cado financeiro em que o valor re-
presentado por diferentes tipos de 
títulos ou contratos, emitidos para 
captação de recursos, visam a ca-
pitalização de uma empresa. Este 
recurso foi utilizado por conta 
da necessidade de capitalização, 
para ampliar sua capacidade de 
concessão de crédito, dentro das 
condições previstas no Acordo de 
Basileia.

Não é só a Caixa (e o Banco 
do Brasil) que tem necessidade de 
capitalização e utiliza este tipo de 
ferramenta. Bradesco e Itaú fize-
ram uso recentemente das letras 

financeiras subordinadas perpé-
tuas, também classificadas como 
Nível I no patrimônio de referên-
cia dos bancos. Ambos os papéis 
não possuem data de vencimento 
do principal e remuneram seus 

portadores. A maior diferença é 
que, no privados, os títulos foram 
comprados pelo mercado, enquan-
to na Caixa, a detentora dos pa-
péis é a União, controladora da 
instituição.

 O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) anunciou nesta 
terça-feira (19) que o leilão de 
concessão da Loteria Instantâ-
nea Exclusiva (Lotex), as ras-
padinhas, foi remarcado para 26 
de abril. 

O leilão estava marcado para 
acontecer no dia 26 de março. 
Este é o quarto adiamento.

 Pelo novo cronograma, os 
pedidos de esclarecimentos po-
derão ser realizados até o dia 1º 
de abril e a entrega de propostas 
acontecerá no dia 22 de abril, 
entre 13 e 15 horas.

 Na primeira data prevista, 
4 de julho de 2018, não hou-
ve proposta. O edital foi então  
refeito, com a flexibilização no 
pagamento da outorga, marcan-
do o leilão para 29 de novem-
bro de 2018. 

Posteriormente, antes do 
período de apresentação de 
propostas, os organizadores 
adiaram novamente o leilão, 
remarcando para 5 de fevereiro, 

depois da divulgação do quanto 
seria cobrado pela Caixa como 
canal de comercialização da lo-
teria instantânea, inclusive com 
o uso da rede lotérica. 

Desta vez, não foi anuncia-
da nenhuma justificativa para o 
adiamento.

 A concessão da Lotex, as 
famosas raspadinhas, prevê a 
exclusividade na exploração da 
atividade, que era feita tanto 
pela Caixa quanto pelas loterias 
estaduais. 

A Associação das Loterias 
Estaduais questiona, em ação 
que tramita no Superior Tribu-
nal Federal, o caráter de exclu-
sividade que a União pretende 
dar ao negócio. As receitas com 
a concessão serão recebidas 
pela União, não cabendo nada 
à Caixa. 

A outorga mínima prevista 
na concessão é de cerca de R$ 
642 milhões, que seriam pagos 
em quatro parcelas (uma no ato 
e mais três anuais), em troca de 
um contrato de R$ 14 bilhões.(1) Refere-se à receita de prestação de serviços obtida pela Caixa com a atividade no exercício.

(2) Refere-se à receita de prestação de serviços e renda de tarifas bancárias obtida pela Caixa com a atividade no exercício.
(3) Refere-se ao Resultado de Equivalência Patrimonial com a empresa no período.



As reservas para hospeda-
gem durante o mês de julho na 
Colônia de Campos do Jordão 
(alta temporada na cidade) se-
rão feitas por etapas. Confira o 
calendário:
• Primeiro período, hospedagem 

de 28 de junho a 9 de julho - 
abertura dia 4 de abril, quinta-
-feira, às 7 horas;

• Segundo período, de 10 a 14 
de julho - abertura dia 11 de 
abril;

• Terceiro período, de 15 a 21 de 
julho - abertura dia 18 de abril;

• Quarto período, de 22 a 31 de 
julho - abertura dia 25 de abril. 

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

Colônias 

faleconosco@apcefsp.org.br

Imposto de Renda

APCEF/SP oferece assessoria gratuita para 
declaração do IR na capital e em Bauru

Já garantiu sua vaga no APCEF em 
Movimento de Ribeirão Preto?

Reservas para alta 
temporada em Campos
serão abertas dia 4

A APCEF/SP está preparando 
diversos eventos para comemorar 
seus 112 anos. O primeiro deles 
acontece dia 13 de abril, sábado, 
no Sesi Ribeirão Preto.

Almoço durante o primeiro APCEF em Movimento realizado em 
Campinas, em abril de 2015

Para presentear as mamães, 
a APCEF/SP preparou uma pro-
moção especial em Campos do 
Jordão e Avaré. No período de 
10 a 12 de maio, a mãe associa-
da ganha sua hospedagem. 

Ligue e confira as condições 
para aproveitar a promoção.

Tem promoção para 
as mães em maio

Vai ter churrasco, oficinas, programação esportiva e recreativa no Sesi Ribeirão Preto

Agende agora mesmo seu 
atendimento na sede da capital ou 
na Subsede de Bauru. Ligue (11) 
3017-8311 ou 3017-8316.

Em Bauru, o atendimento será 
aos sábados e domingos, até 28 de 
abril, das 9 às 17 horas. O endere-
ço é Rua Francisco Pires Corrêa, 
7-28, Panorama Parque.

Em São Paulo, o atendimen-
to para aposentados e pensionis-
tas associados será na Rua 24 de 
Maio, 208, República, até 30 de 
abril, das 9 às 18 horas.

Comemoração do Dia das Mães em Avaré, 
em 2017

Delícia de fondue servido na Colônia da APCEF

Esportes

Corrida Fenae-Graacc 
acontece em maio

Dia 12 de maio, domingo, 
acontece a primeira etapa da Cor-
rida Fenae do Pessoal da Caixa 
junto com 19º Corrida e Cami-
nhada Graacc.

Escolha o percurso e garanta 
sua vaga: 5k, 10k ou caminhada.

Estão abertas as inscrições para o 
Torneio Relâmpago de Xadrez

A APCEF/SP irá promover no 
dia 11 de maio, sábado, às 9h30, 
no clube da capital, o 2º Torneio 
Relâmpago de Xadrez. Podem par-
ticipar associados e dependentes. 

O nome deve-se ao ritmo da 
partida, com tempo máximo de 10 
minutos para reflexão. 

Alojamento - Associado do 
interior que queira participar das 
atividades do clube pode utilizar 
o alojamento. 

Há dormitórios com beliches e 
armário, roupas de cama, traves-
seiro, cobertor e toalha de banho, 
banheiros e sala coletiva com TV.

Não esqueça de fazer a reserva 
do alojamento com antecedência.

Inscrições e informações: (11) 5613-5601, 96334-1276 (WhatsApp) ou esportes@apcefsp.org.br.

Todos os associados e de-
pendentes estão convidados. Há 
programação para toda a família: 
churrasco, atividades esportivas e 
recreativas, oficinas e muito mais.

Santos e São 
Paulo - Em maio, 
dia 4, será a vez 
de comemorar o 
aniversário da AP-
CEF/SP na Baixada 
Santista, no Sesi 
Santos.

Na capital, 
a comemoração 
acontece no clube, 
em Interlagos, dia 
25, também no sá-
bado.

Ribeirão Preto também 
terá edição do APCEF 
de Portas Abertas

Para os aposentados e pensio-
nistas da região de Ribeirão Preto, 
além do APCEF em Movimento 
no Sesi, haverá uma edição espe-
cial do APCEF de Portas Abertas.

O encontro acontece na sexta-
-feira, 12 de abril, a partir das 
19 horas, na Verace Pizzaria, Av. 
Braz Olaia Acosta, 2.240, Jardim 
Nova Aliança, Ribeirão Preto.

Serão 13 sabores de pizzas 
salgadas e 3 pizzas doces servidas 
durante quatro horas, sem contar 
os momentos inesquecíveis ao 
lado dos amigos da Caixa.

Inscrições e informações: (11) 3017-8339 ou convites@apcefsp.org.br.

Assessoria para declaração 
de Imposto de Renda na 
sede da APCEF/SP, centro 
de São Paulo
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• ATPV - proteção veicular - 
Rua Conselheiro Saraiva, 543, 
Santana, capital, (11) 2281-8341 
- www.atpv.org.br. Desconto: 
57,15% sobre a taxa de adesão. 

• Clinikão - Rua Olavo Bilac, 
661, V. Seixas, Ribeirão Preto, 
(16) 3610-4431 ou (16) 98179-
3344. Desconto: 10% em consul-
tas, cirurgias, exames, ultrassom, 
hospedagem, banho e tosa, inter-
nações, medicamentos, vacinas.

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.

Conheça Arraial do 
Cabo, caribe brasileiro

APCEF Cidadã

Centrais sindicais preparam ato 
contra reforma da Previdência
Dia Nacional de Luta em Defesa da Previdência será dia 22 de março, em todo o país

A CUT, centrais sindicais e 
movimentos sociais preparam 
para sexta-feira, 22 de março, o 
Dia Nacional de Luta em Defesa 
da Previdência. 

A Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 06/2019, da 
reforma da Previdência, reduz o 
valor dos benefícios ao estabele-
cer a obrigatoriedade da idade mí-
nima de 65 anos para os homens, 
62 para as mulheres e aumentar o 
tempo de contribuição de 15 para 
20 anos. A Proposta também quer 
acabar com o pagamento da multa 
de 40% do FGTS aos trabalhado-
res demitidos sem justa causa que 
se aposentam e continuam traba-
lhando na mesma empresa.

O texto também transfere para 
leis complementares de iniciativa 
do poder executivo federal a pos-
sibilidade de definir pontos da 
aposentadoria como idade míni-
ma, cálculo de benefícios e tem-
po de contribuição, carimbando 
como “transitórias” as novidades 
divulgadas na PEC 06/2019.

Uma PEC só pode ser apresen-
tada por membros do legislativo, 

além do presidente da república 
e, para ser aprovada, precisa ser 
submetida à votação na Câmara e 
no Senado, onde são necessários 
três quintos dos votos. 

Já a lei complementar pode ser 
apresentada por qualquer cidadão 
e, embora também exija votação 
na Câmara e no Senado, é neces-
sária apenas a maioria absoluta 
nas duas casas (41 senadores e 
257 deputados). 

Outra mudança significativa é 
a capitalização, uma espécie de 
poupança que o trabalhador fará 
para garantir a aposentadoria no 
futuro, na qual o dinheiro é in-
vestido individualmente.

Trâmite - A reforma da Previ-
dência deve passar pela análise na 
Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJ) e, em 
seguida, por uma Comissão Espe-
cial. O terceiro passo é a votação 
na Câmara. Por ser uma emenda 
constitucional, a reforma precisa 
ser aprovada por 3/5 da Casa, 308 
deputados, em dois turnos. 

Se aprovada, a reforma segue 

As praias de águas transparentes 
e areia branca tornam Arraial do 
Cabo um dos locais brasileiros 
mais propícios para pesca sub-
marina e mergulho.
Saída: 13 de abril, sábado, às 22 
horas do metrô Sacomã e às 23 
horas do metrô Barra Funda.
Passeio inclui: transporte (ônibus 
semileito), seguro-viagem, kit 
lanche, hospedagem com café da 
manhã, passeio de escuna.
Desconto: compre pelo www.
bilheteria.com/apcefsp e ganhe 
desconto. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.

para o Senado. Lá o texto tam-
bém precisa passar por uma Co-
missão de Constituição e Justiça. 
A votação em dois turnos precisa 
ser aprovada por 3/5 da Casa, 49 
senadores.

Se alterado, o texto volta para 
a Câmara, que analisa apenas as 
alterações. 

"Entre as formas como se bus-
ca apoio para aprovação da refor-
ma está a sugestão de Paulo Gue-
des para mudança na elaboração 
do orçamento anual da União", 
explicou o diretor-presidente da 
APCEF/SP, Kardec de Jesus Be-
zerra. 

"Hoje, o orçamento leva em 
conta vinculações legais para des-
tinação de recursos de áreas como 
saúde e educação. Para alterar a 
destinação, é necessário aprovar 
uma lei específica, a chamada 
DRU, que 'desvia' os recursos 
para outras finalidades. A previ-
são do ministro é que não seria 
mais necessária essa aprovação e 
o congresso poderia definir livre-
mente como utilizar os recursos 
públicos", completou Kardec.

Vamos tornar a Páscoa das crianças 
atendidas pela ONG mais doce?

APCEF/SP participa de 
bate-papo sobre o Dia 
da Mulher

A ONG Moradia e Cidadania 
promoveu no dia 12 de março - 
em parceria com a APCEF/SP - 
um bate-papo especial pelo Dia da 
Mulher, celebrado no dia 8.

A intenção foi provocar re-
flexão sobre o papel da mulher 
historicamente, a autoestima e o 
empreendedorismo feminino com 
as moradoras da Vila Joaniza, que 
fica próxima ao clube da APCEF.

A conversa abordou histórias 
pessoais, lutas, angústias, supera-
ções e a importância da união e da 
igualdade. A cantora Graça Cunha 
também participou do bate-papo.

A ONG Moradia e Cidadania 
conta com a ajuda de cada um 
de nós para tornar a Páscoa das 
crianças atendidas pelos projetos 
ainda mais doce. 

Atualmente, cerca de 1.300 
crianças frequentam as atividades 
nos Centros de Desenvolvimento 
Humano (CDH) Cecom, Novo 
Norte e São Mateus. Só no projeto 
que funciona no clube da APCEF 

são aproximadamente 500 crian-
ças. Para montar os coelhinhos 
com quatro bombons cada, serão 
necessários mais de 5 mil bom-
bons.

Você pode doar bombons ou 
fazer um depósito para que a ONG 
faça a compra. Entre em contato 
pelo (11) 2647-7890 ou envie e-
-mail para moradiaecidadaniasp@
gmail.com para informações.

Comemoração da Páscoa, em 2018, das crianças que participam do projeto de balé do CDH Cecom



Imagens

Anúncios
Apartamentos
• Vd., Paraíso, capital, próx. da Av. Paulista e Parque do 
Ibirapuera, 45 m2, reformado, 1 dorm., salão de festas, 
gerador, 1 vaga. Sueli, (11) 99989-4513
• Vd., Guarujá, Enseada, 86 m2, 3 dorms., sala 2 ambs., 
sacadas, 2 wc., piso frio, 2 elevadores. Aceita financ., car-
ta de crédito, carro, troca por apto. no ABC. R$ 260 mil. 
Airton, (11) 94766-7882 / (11) 99992-0986 (WhatsApp). 
• Vd., Água Branca, capital, R. Carlos Vicari, próx. Shopping, 
3 dorms. (1 suíte), varanda, living, escritório, coz. planejada, 
á. s. c/ wc., lazer c/ espaços gourmet, salão de festas, pis-
cinas, 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 c/ churrasq., jd. 
de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita financiamento. R$ 
580 mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos). 

Terrenos
• Em Bragança Paulista, Cond. Euroville II, 300 m, declive 

Agenda
à esquerda. R$ 160 mil (preço abaixo do mercado). Márcia, 
(11) 97264-9992 / caramaschi12000@yahoo.com.br 
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa Cristina 
XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube, restaurantes, piscinas, 
quadras, segurança, portarias. Doc. em ordem. R$ 21 
mil. Estuda proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 
3835-7525.

Veículos 
• Honda Fit 2005 LX 1.4, cinza, manual, pneus novos, 
ar cond., CD player original, direção elétrica, manual. 
Somente venda. R$ 17 mil. Marcelo, (11) 9 8563-7353
• Polo Sedan 2003, azul, 48 mil km, top de linha, ar cond. 
digital, computador de bordo, air bags, trava elétrica, 
alarme. Janaína, (11) 98387-4257 (WhatsApp). 
• Toyota Corolla, 2015/2016, GLI 1.8 16V, flex, 4P, automático 
CVT, cinza chumbo, 41 mil km, direção, air bags, freios ABS/
EBD, travas e vidros elétricos, som Pioneer c/ Bluetooth, único 
dono, revisões na concessionária. Celene, (11) 94728-7596. 

Permutas
• Albiena Miranda, TBN na agência Itaim Paulista, SR 

Informes publicitários

Março

Início do Torneio Preparatório ao 
Interclubes de Xadrez

Dia 23

Para anunciar, envie e-mail para

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

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

Abril

Abertura de reserva nas Colônias para 
o feriado de Corpus Christi

Dia 9

APCEF em Movimento em Ribeirão 
Preto - Comemoração dos 112 anos

Dia 13

Penha, deseja permuta ou triangulação para Suzano, ar-
redores ou área-meio. Contato: (11) 98333-2053

Casa na Praia do Indaiá / Bertioga 
Aluga, para temporada ou fins de semana, litoral norte, 
frente para praia, cond. c/ piscina, garagem, 2 dorms., 
sala, 2 wc, churrasq., ar condicionado, ventilador de 
teto. Acomoda 7 pessoas. Anita, (11) 99451-2898.

Apartamento na Praia da Riviera 
Alugo, para temporada ou fins de semana, Jd. São Lou-
renço, acesso às Praias da Riviera e Itaguaré, varanda 
c/ churrasq., 2 dorms., 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 / http://suareservakakaepaulo.blogspot.
com.br.

Abertura de reservas do primeiro 
período da alta temporada em Campos

Dia 4

Excursão para Passa Quatro, com 
show do Roberto Leal

Dias 25, 26, 27, 28 e 29

APCEF de Portas Abertas - Especial Dia da Mulher

Etapa do Campeonato Paulista 
Interclubes de Xadrez, no clube

1ª rodada do Torneio de Tênis de Quadra 
de Casais da APCEF/SP


