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O jornal do empregado da Caixa

Caixa promete registrar resultado 
do Saúde Caixa no balanço

Após muitas cobranças feitas 
pelos representantes dos emprega-
dos, a Caixa assumiu, em 21 de 
março, o compromisso de conso-
lidar os resultados acumulados do 
Saúde Caixa desde 2004 e regis-
trar, no balanço, os dados finan-
ceiros oficiais do programa de as-
sistência à saúde. A medida pode 
esclarecer o tamanho do superávit 
do Saúde Caixa. A afirmação foi 
feita durante reunião do Conselho 
de Usuários, em Brasília. 

A falta de transparência quanto 
aos números oficiais é um proble-
ma grave, que impede os usuários 
de terem o acompanhamento das 
condições de sustentabilidade do 

Saúde Caixa. No Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT), desde 2004, 
há previsão de contabilização do 
fundo de reserva do plano, onde 
devem ser lançados eventuais su-
perávits, mas a Caixa alega “ra-
zões técnicas” para adiar o cum-
primento dessa obrigação.

Também foram prestadas in-
formações sobre melhorias no 
sistema de atendimento da Central 
e o recadastramento dos aposen-
tados para solucionar as inconsis-
tências relativas às cobranças de 
mensalidades e coparticipações.

Para ler matéria completa so-
bre o que foi discutido no encon-
tro, acesse www.apcefsp.org.br.

Funcef divulga redução no 
déficit. E o equacionamento?

Desde que os participantes 
da Funcef começaram a pagar o 
equacionamento, devido aos su-
cessivos déficits apresentados pela 
Fundação, existe a expectativa de 
que os números melhorem e que 
a Funcef apresente resultados po-
sitivos.

Até novembro de 2018, os 
planos registram redução de R$ 
1,6 bilhão no déficit. Assim, o 
acumulado de dezembro de 2017, 
R$ 6,5 bilhões, caiu para R$ 4,9 
bilhões no penúltimo mês do ano, 
uma redução de 24%.

Ansiosos pela confirmação de 
que não haverá novo equaciona-
mento sobre a base contábil de 

2018, participantes cobram divul-
gação do balanço anual de 2018 
enquanto esperam que a Funcef 
se manifeste sobre a revisão das 
contribuições extraordinárias.

A expectativa dos participan-
tes de terem os impactos do equa-
cionamento atenuados ganhou 
força em novembro do ano pas-
sado, quando o Conselho Nacio-
nal de Previdência Complementar 
(CNPC) publicou a resolução 30, 
dando aos fundos de pensão a 
opção de ampliar o período e o 
número de parcelas das contribui-
ções extraordinárias e foi intensi-
ficada com os constantes anúncios 
de superávit, pela Funcef.

Em reunião com as entidades 
associativas e sindicais, dia 26 de 
março, em Brasília, o presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães, rea-
firmou a intenção do governo de 
abrir o capital de subsidiárias do 
banco, plano que apresenta desde 
sua posse, em 7 de janeiro.

Pedro Guimarães já havia des-
tacado a intenção de vender parte 
da Caixa durante seminário na 
Fundação Getúlio Vargas, no Rio 
de Janeiro, em 15 de março.

 
Estratégia "Datamec" - En-

tre as declarações do presidente 
da Caixa durante a reunião com 
a representação dos empregados 
destaca-se seu plano de ampliação 
da rede, que prevê a abertura de 
7 mil casas lotéricas. De acordo 
com o balanço do banco, o nú-
mero atual é de 13 mil, o que 
totalizaria 20 mil lotéricas. 

As loterias, uma das áreas que 
o presidente anunciou que planeja 
abrir o capital, receberiam, assim, 
um representativo investimento da 
empresa antes da venda de ações 
ao mercado. 

Na mesma linha, o presidente 
anunciou que a vice-presidência de 
Produtos de Varejo (Vipov), em 
dois meses, estruturou um novo 
produto, o cartão de crédito con-
signado, e estimou um objetivo de 
venda de 20 milhões de unidades.

A Caixa vai na contramão do 
mercado ao investir em áreas que 
considera não estratégicas antes de 
vendê-las. O Bradesco, por exem-
plo, internalizou recentemente o 
processamento de cartões.

No final da década de 90 e 
início de 2000, houve um proces-
so semelhante com a Datamec, 
empresa que pertencia à Caixa. A 
empresa recebeu investimentos em 
um plano de modernização  e, em 
seguida, foi vendida à Unisys por 
cerca de R$ 80 milhões.

 
Contratação - A contratação 

de empregados, em especial os 
aprovados no concurso público de 
2014, esteve na pauta das reuniões 
com a Contraf-CUT e a Fenae.

O presidente do banco afirmou 
que tem autorização do governo 
para contratar e que deve manter 

o número de 87 mil empregados. 
O número atual está em 84 mil. 
Informou também que haverá 
Programa de Desligamento Vo-
luntário e que serão mantidos os 
critérios anteriores. 

Apesar do presidente ter fala-
do em 87 mil empregados, a por-
taria mais recente do controlador 
- Secretaria de Coordenação e Go-
vernança das Empresas Estatais 
(SEST) -, prevê limite de 90 mil 
empregados para o grupo Caixa.

PLR - Após questionamentos 
dos representantes dos trabalhado-
res, o banco informou que deve 
divulgar o balanço de 2018 na 
próxima sexta-feira (29) e o paga-
mento da Participação nos Lucros 
e Resultados (PLR) será efetuado, 
como determina a Convenção Co-
letiva de Trabalho da categoria, 
até 31 de março.



As reservas para hospeda-
gem em julho na Colônia de 
Campos do Jordão serão feitas 
por períodos, confira:
• 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

Confira calendário de 
abertura de reservas 
para julho em Campos

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

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

2º lote de inscrições para a Corrida 
Fenae-Graacc está quase no fim

A primeira edição da Corrida 
Fenae do Pessoal da Caixa acon-
tece dia 12 de maio, junto com a 
19ª Corrida e Caminhada Graacc, 
a prova de corrida de rua mais 
solidária de São Paulo.

O percurso passa por um dos 
mais bonitos cartões postais da 
cidade: o Parque do Ibirapuera. 

Evento para toda a família está marcado para 12 de maio, domingo, no Ibirapuera

Eventos

Empregados de Ribeirão Pre-
to, São José do Rio Preto, Bauru 
e região têm um compromisso im-
perdível no dia 13 de abril, sába-
do: o APCEF em Movimento no 
Sesi Ribeirão Preto, com ativida-
des para toda a família.

Na programação tem café da 
manhã e churrasco (bebidas inclu-
sas), comemoração do aniversário 
de 112 anos da APCEF/SP, ativi-

Tem churrasco, esportes e lazer na edição do  
APCEF em Movimento de Ribeirão Preto

Maio tem Torneio 
Relâmpago de Xadrez

Faça agora mesmo sua inscri-
ção para o 2º Torneio Relâmpago 
de Xadrez, que acontece dia 11 de 
maio, sábado, a partir das 9h30, 
no clube da capital. Podem par-
ticipar associados e dependentes. 

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

Portas Abertas de abril será na  
Verace Pizza, em Ribeirão Preto 

Se o bom da vida são os en-
contros especiais…que tal nos en-
contrarmos no APCEF de Portas 
Abertas, edição Ribeirão Preto?

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

O encontro acontece em 12 
de abril, sexta-feira, das 19 às 22 
horas, na Verace Pizza.

Confira os valores por pessoa 
(incluem água, cerveja, refrige-
rante, sucos e caipiroska): asso-
ciado aposentado e dependente, 
R$ 10; associado da ativa e de-
pendente, R$ 20; criança até cin-
co anos, isentas; empregado Caixa 
não associado e dependente, R$ 
40; convidados, R$ 50; criança 
de 6 a 11 anos convidado, R$ 30.

Toda a renda do evento é desti-
nada ao tratamento de crianças e 
adolescentes com câncer atendi-
das pelo Hospital Graacc.

O segundo lote de inscrições 
termina no domingo, 31 de março. 
Valor inclui kit Graacc e Fenae. 
Escolha seu percurso (5k, 10k ou 
caminhada de 3k).

Participe do 
Campeonato Brasileiro 
Amador de Xadrez

A APCEF/SP convida você 
para participar do Campeonato 
Brasileiro Amador de Xadrez, 
entre 20 e 23 de junho, no Ho-
tel Dan Inn Planalto, centro da 
capital.

Primeiro lote de inscrições ter-
mina em 31 de março. Informe-se 
e faça parte da nossa equipe!

Comemoração em 
Santos será em maio

A comemoração dos 112 anos 
da APCEF/SP na Baixada Santis-
ta está marcada para 4 de maio, 
sábado, no Sesi Santos.

Programação inclui atividades 
esportivas, culturais, para toda 
a família, além de um delicioso 
churrasco de confraternização.

dades esportivas e 
de lazer, oficinas 
culturais e muitas 
surpresas.

O Sesi Ribeirão 
Preto fica na Rua 
Arthur José Suzana, 
s/n, Castelo Branco.

Não vai perder 
essa grande festa, 
hein!

Dia 9 de abril, terça-feira, se-
rão abertas as reservas nas Colô-
nias para hospedagens durante o 
feriado de Corpus Christi (de 19 
a 23 de junho).

É só escolher o espaço de 
sua preferência, no interior ou 
no litoral, ligar a partir das 7 
horas e garantir sua vaga.

Reservas para feriado 
de Corpus Christi 
serão abertas dia 9
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APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Potência Viagens e Turismo 
- Rua Carlos Weber, 662, Vila 
Leopoldina, capital, (11) 3831-
3310 - www.potenciaturismo.
com.br. Desconto: 5%. 

• Wise Up - Unidades na capital 
e interior, acesse www.wiseup.
com e consulte endereços. Des-
contos: 15% nos cursos Wise 
Up, Wise Up Teens, You Move 
e Wise Up Life; 20% no material 
didático.

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.

Fenae

Parlamentares lançam frente contra 
reforma da previdência
Iniciativa conta com apoio de mais de 100 entidades, entre elas, a Fenae e as APCEFs

Foi lançada no último dia 20, 
em Brasília, a Frente Parlamentar 
Mista em Defesa da Previdência 
Social, pouco antes da realização 
do seminário “PEC 06/2019: O 
desmonte da Previdência Social 
Pública e Solidária”.

A iniciativa conta com apoio 
de mais de 100 entidades da so-
ciedade civil, entre elas, a Fenae 
e as APCEFs. O auditório Ne-
reu Ramos, na Câmara dos De-
putados, onde ocorreu o ato de 
lançamento, foi ocupado por re-

Visite Paranapiacaba,  
antiga vila inglesa

Paranapiacaba é uma antiga 
vila inglesa no município de 
Santo André. Visitá-la é como 
voltar no tempo dos barões de 
café, época em que as cidades 
eram rústicas e pequenas.

Um dos jeitos mais legais de 
chegar até lá é por meio de um 
passeio de trem, o Expresso Tu-
rístico, que começa na Estação 
da Luz e leva os passageiros até 
a cidade. 

A cidade tem atrações que 
variam desde conhecer pontos 
históricos até visitar cachoeiras 
escondidas. 

Para saber mais, acesse www.
santoandre.sp.gov.br.

presentações dos bancários, traba-
lhadores da educação e da saúde, 
policiais rodoviários, servidores 
públicos federais, dirigentes de 
centrais sindicais, federações e 
confederações, dentre outros.

O grupo é contrário à proposta 
de reforma da previdência apre-
sentada pelo governo Bolsonaro. 

A proposta de reforma da pre-
vidência foi entregue pelo presi-
dente Bolsonaro à Câmara dos 
Deputados no dia 20 de fevereiro. 

A proposição está sendo alvo 

de críticas e é considerada mais 
radical que o projeto defendido 
pelo governo Temer. Ela acaba 
com a aposentadoria por tempo de 
contribuição e estabelece a idade 
mínima de 62 anos para mulheres 
e 65 anos para homens.

O governo quer acabar com o 
pagamento da multa de 40% do 
FGTS aos trabalhadores demiti-
dos sem justa causa que se apo-
sentam e continuam trabalhando 
na mesma empresa.

O texto transfere para leis 
complementares de iniciativa 
do poder executivo federal a 
possibilidade de definir pon-
tos da aposentadoria como 
idade mínima, cálculo de 
benefícios e tempo de con-
tribuição, carimbando como 
“transitórias” as novidades 
divulgadas na PEC 06/2019. 

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

Doe bombons para a 
Páscoa das crianças da 
Moradia e Cidadania

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. 

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

APCEF Cidadã

Abril tem Inspira Fenae 2019, em 
Belo Horizonte. Participe do sorteio!

O maior evento de troca de ex-
periências profissionais e pessoais 
dos empregados da Caixa se apro-
xima. O Inspira Fenae 2019, que 
terá como tema Transformações, 
será realizado na noite de sexta-
-feira (26/4) e no sábado (27/4), 
em Belo Horizonte (MG). 

Poderão participar do even-
to empregados ativos da Caixa, 
aposentados ou pensionistas, que 
comprovem a condição de asso-
ciados a uma das 27 APCEFs nas 
datas dos sorteios. Participam dos 

sorteios quem interagiu na Rede 
do Conhecimento (www.fenae.
org.br/rededoconhecimento) entre 
22 de abril de 2018 e 3 de abril 
de 2019.

São esperados 400 participan-
tes, que poderão assistir às pales-
tras e mesas-redondas ministradas 
por pensadores de referência em 
inovação, criatividade, tecnologia, 
formação de lideranças, dentre 
outros.

A exemplo das outras edições, 
o evento foi pensado para aten-

der necessidades 
dos trabalhadores 
da Caixa, aponta-
das por meio de 
pesquisa aplicada 
no Brasil inteiro. 
Em sua primeira 
edição, o Inspira 
foi realizado em 
Brasília e, no ano 
passado, no Rio de 
Janeiro.Monica Iozzi e Lázaro Ramos no Inspira Fenae 2018, no Rio de Janeiro



Imagens

Anúncios
Apartamentos
• Vd., Paraíso, capital, entre Av. Paulista e Parque do 
Ibirapuera, c/ 1 dorm. Sueli, (11) 99989-4513.
• Vd. ou alugo, zona leste, acesso ao Shop. Aricanduva, 
Parque do Carmo, Rodoanel via Jacu Pêssego, ônibus 
p/ Tatuapé e metrô, Carrão, mobiliado, portaria, pisci-
na, quadra poliesportiva, salão de festas, churrasq. R$ 
240 mil / aluguel, R$ 900. Fabiano, (11) 98445-6692. 
• Vd., Água Branca, capital, R. Carlos Vicari, próx. Shop-
ping, 3 dorms. (1 suíte), varanda, living, escritório, coz. 
planejada, á. s. c/ wc., lazer c/ espaços gourmet, salão 
de festas, piscinas, playground, quadras, fitness, brin-
quedoteca, 2 vagas. Gisele, (11) 99973-9144 / Ricardo, 
(11) 98690-7326.

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dor-
ms. (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). 

Agenda

Diversos
• Smart TV, 40 polegadas, 4K, 40NU7100, nova (nunca 
usada), garantia de fábrica 12 meses. R$ 1.500. Mar-
celo, (11) 99148-5556.
• Família vende tudo: móveis, eletrodomésticos, 
lustres, cortinas, tapetes, quadros, enxoval, roupas, 
sapatos, malas, cristais, decoração. Novos e usados. 
Gidia, (11) 99487-1882 / Ivone, (11) 99264-9256 (so-
licite fotos).

Permutas
• Albiena Miranda, TBN na ag. Itaim Paulista, SR 
Penha, deseja permuta ou triangulação para Suzano 
ou arredores 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., 2 wc., churrasq., ar condicionado, ventilador 
de teto. Acomoda 7 pessoas. Anita, (11) 99451-2898.

Informes publicitários

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 de Portas Abertas, na Verace 
Pizza, em Ribeirão Preto

Dia 12

Apartamento na Praia da Riviera 
Alugo, para temporada e fins de semana, Jardim São 
Lourenço, acesso às Praias da Riviera e Itaguaré, 
varanda c/ 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 / http://suareser-
vakakaepaulo.blogspot.com.br.

Mobiliário - Marcenaria Ishida
Realizamos todos os tipos de mobiliários: guarda-
-roupas, home theaters, closets, cozinhas. Contamos 
c/ serviço de arquitetura de interiores e iluminação. 
Wenceslau, (11) 99912-8929 (WhatsApp) / www.mar-
cenariaishida.com.br / arquitetoishida@gmail.com.

Abertura de reservas do primeiro 
período da alta temporada em Campos

Dia 4

Visita ao Parque Ecológico Imigrantes

APCEF em Movimento em Ribeirão 
Preto - Comemoração dos 112 anos

Dia 13

Maio

Torneio Relâmpago de Xadrez, no 
clube da capital

Dia 11


