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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 Ordinária Anual e 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 3º, convoca Assembleia Geral 
Ordinária Anual e, de acordo com o artigo 18, parágrafo 4º, convoca Assembleia Geral Extraordiná-
ria a serem realizadas em 25 de maio de 2019, sábado, sendo a Assembleia Geral Ordinária Anual 
iniciando-se às 8h30 em primeira chamada e às 9 horas em segunda chamada. A Assembleia Geral 
Extraordinária terá início logo após o término da primeira assembleia, com qualquer número de asso-
ciados presentes, no clube da APCEF/SP, Avenida Yervant Kissajikian, 1.256, Interlagos, capital, com 
a seguinte ordem do dia:
• balanço de atividades e balanço patrimonial da APCEF/SP no período de 1º de abril de 2018 a 31 de 
março de 2019.
• renovação de operações de crédito.

São Paulo, 2 de maio de 2019.
Kardec de Jesus Bezerra 

Diretor-presidente da APCEF/SP

A Comissão de Outorga do 
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES) adiou novamente o leilão 
da Loteria Instantânea Exclusiva 
(Lotex). O certame, previsto para 
o dia 9 de maio, foi remarcado 
para o dia 28 deste mês. Este é o 
sexto adiamento do leilão.

A primeira tentativa de reali-
zar o leilão da Lotex foi em ju-
lho de 2018, mas não apareceram 
interessados. A disputa, então, foi 
postergada para o final de novem-
bro, depois para fevereiro, março, 
abril e maio deste ano.

A entrega de propostas e de-
mais documentos necessários à 
participação no leilão será rea-
lizada no dia 23 de maio, a di-
vulgação das proponentes aptas 
a participar da Sessão Pública do 
Leilão será no dia 27 e a Sessão 
Pública do Leilão será realizada 
no dia 28 de maio.

Pouco antes do quinto adia-
mento, o BNDES havia publi-

cado documento produzido pela 
Caixa que definia novos preços 
para o uso do balcão de sua rede 
de revendedores lotéricos na co-
mercialização da raspadinha e pa-
gamento dos prêmios. Os valores 
fixados pela Caixa são cerca de 
80% menores que os definidos a 
princípio.

Assim como aconteceu nos 
últimos adiamentos, não foi di-
vulgado o motivo para mudança 
da data.

Entenda - A Lotex, as famo-
sas raspadinhas da Caixa, é uma 
das quatro áreas do banco na lis-
ta de vendas originada na gestão 
Temer e que o atual governo está 
levando adiante. As demais se-
riam as áreas de cartões, seguros 
e asset (gestão de ativos).

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 diver-
sas loterias estaduais concorriam 
neste mercado, emitindo bilhetes 
desta modalidade lotérica. Em ja-
neiro de 2016, a Caixa criou uma 
subsidiária para operar a Lotex, 
na forma prevista pela legislação. 
A subsidiária, porém, não chegou 
a se tornar operacional, já que o 
governo Temer optou por leiloar 
a concessão, processo que o atual 
governo continua. 

A expectativa de arrecadação 
do BNDES com a outorga é de, 
pelo menos, R$ 642 milhões em 
três anos. O prazo de concessão 
é de 15 anos. Antes, o governo 
falava em lance mínimo de R$ 
1 bilhão. No entanto, o valor 
recebido pelo leilão não passará 
pela Caixa. Irá diretamente para 
a União. 

O repasse de ganhos para 
programas sociais do governo irá 

continuar, mesmo com o leilão. 
O percentual de distribuição, po-
rém, é bem inferior ao de outras 
loterias operadas atualmente pela 
Caixa.

Ainda segundo o edital, a em-
presa vencedora poderá utilizar a 
rede Caixa para distribuir e co-
mercializar os bilhetes. Então por 
que a Lotex será vendida se o 
serviço continuará sendo operado 
pela 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 poderia 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.



Colônias 

Férias divertidas  
em julho é na  
Colônia de Avaré

De 9 a 13 de julho, acontece 
a segunda edição do Acantona-
mento de Férias da APCEF/SP, 
na Colônia de Avaré. 

Os associados-mirins (en-
tre 7 e 13 anos) poderão pas-
sar uma semana de aventuras 
e muitas brincadeiras. Pacote 
inclui transporte, hospedagem, 
alimentação, recreação, suporte 
médico 24 horas e seguro. 

Informações, (11) 3017-
8331, 3017-8355 ou convites@
apcefsp.org.br. Pagamento pode 
ser em pontos do Mundo Caixa.

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

faleconosco@apcefsp.org.br

Dia 25 de maio tem APCEF em 
Movimento no clube da capital
Além do churrasco de confraternização, vai ter atividade para toda a família

Aposentados

Em 13 de junho, quinta-feira, 
a APCEF/SP leva você para co-
nhecer o Templo Luz do Oriente 
(Torre de Miroku), em Ribeirão 

Torre de Miroku e Sítio Nakahara 
são destinos do Passos da Cultura

Já fez inscrição para a 
Festa Junina de Suarão?

Dia 28 de junho, sexta-feira, 
tem Festa Junina dos Aposentados 
na Colônia de Suarão. 

Vai ter comida e bebida boa, 
brincadeiras, passeio em Santos, 
desfile Miss e Mister Caipirinha, 
quadrilha e baile com música ao 
vivo.

Saída do clube da APCEF/SP 
e da estação Conceição do metrô.

A última parada do APCEF 
em Movimento deste mês será na 
capital, no sábado, dia 25, a partir 
das 9 horas.

Assim como nas demais edi-
ções, a programação inclui come-
moração do aniversário de 112 

Pires, e o sítio Nakahara, em 
Mogi das Cruzes.

A proposta desta edição do 
APCEF nos Passos da Cultura 

é levar os associados para co-
nhecerem a cultura oriental e o 
segredo da longevidade do seu 
povo, os conceitos e os bene-
fícios de ter uma alimentação 
saudável com a prática de ati-
vidades físicas e da meditação.

O almoço será no Sítio 
Nakahara, com comida orgâni-
ca. Os participantes também irão 
conhecer o cultivo e plantação 
do local, além de participar da 
colheita de morangos e caquis.

Esportes

anos da APCEF/SP, churrasco de 
confraternização, atividades cultu-
rais e esportivas para toda a famí-
lia, entre outras surpresas.

Faça inscrição pelo (11) 3017-
8331, 3017-8355 ou convites@
apcefsp.org.br.

Jogo de vôlei no APCEF em Movimento no Sesi Ribeirão Preto, em 13 de abril

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

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

Junho tem Corrida Fenae no clube da APCEF
A segunda etapa da Corrida 

Fenae 2019 irá ocorrer no clube 
da capital em 9 de junho, às 7h30.

O percurso da corrida será de 
5 km e a caminhada, de 2,5 km, 
além de corrida infantil. Após a 
prova, os participantes poderão 
aproveitar um café da manhã e 
sessão de massagem. Os três me-
lhores de cada categoria serão 
premiados com troféus.

Participe do Torneio 
Relâmpago de Xadrez

A APCEF/SP irá promover no 
dia 11 de maio, às 9h30, no clube 
da capital, o 2º Torneio Relâmpa-
go de Xadrez. O nome se deve ao 
ritmo do jogo, com tempo máxi-
mo de 10 minutos para reflexão.

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

APCEF de Portas 
Abertas de maio será 
Noite Italiana no clube

A edição de maio do APCEF 
de Portas Abertas será especial. A 
Associação está preparando uma 
Noite Italiana no clube da capital 
no dia 24 de maio, sexta-feira, a 
partir das 19 horas.

Aposentado associado e seus 
dependentes pagam R$ 10; asso-
ciado da ativa e seus dependentes, 
R$ 20; empregados Caixa não as-
sociados, R$ 40; convidados, R$ 
50; crianças convidadas de 6 a 
11 anos, R$ 30. Valores incluem 
massas, bebidas e sobremesas.

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

Quando seu filho completar 
25 anos, preencha o formulário 
disponível no site da APCEF/
SP e encaminhe para o Depar-
tamento de Cadastro, por malote 
ou e-mail, para que ele continue 
como seu dependente. 

Informações, ligue (11) 
3017-8357 ou envie e-mail para 
cadastro@apcefsp.org.br.

Filhos com mais de  
25 anos continuam  
como dependentes



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 desconto

Convênios

• Baobá Pousada - Fazenda 
Judiciais Barra Mansa, s/n, Sa-
les, (17) 3522-1400 - www.bao-
bapousada.com.br. Desconto: 
10% cumulativo (até 40%). 

• Colégio Eduardo Gomes - 
Rua Major Carlo Del Prete, 
1.120, Santo Antônio, São Cae-
tano do Sul, (11) 4229-2919 
- www.colegioeduardogomes.
com.br. Desconto: 30%.

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

Mutirão em defesa das empresas 
públicas lançará frente parlamentar

Dicas do mundo digital?
Confira em mais uma 
pílula do conhecimento

Conheça o Parque 
Estadual da Cantareira

Inaugurado em 1962 e localiza-
do ao lado do Horto Florestal, 
o Parque da Cantareira possui 
uma das maiores áreas de mata 
tropical nativa do mundo situa-
da em uma região metropolitana. 
O parque assegura a proteção de 
seus mananciais e abriga espécies 
animais ameaçadas de extinção, 
como o bugio, o gato do mato, a 
jaguatirica, o macuco, o gavião-
-pomba, o jacuguaçu e o bacurau-
-tesoura-grande. 
Localização: Rua do Horto, 
1.799, Horto Florestal.
Funcionamento: sábado, domin-
go e feriado, das 8 às 17 horas.
Acesse: www.fflorestal.sp.gov.
br/cantareira/home.

Florianópolis sediará final do 
Talentos Fenae/APCEF 2019

Entre 4 e 7 de dezembro, Flo-
rianópolis será a capital da músi-
ca, da literatura e das artes visuais. 
A cidade vai sediar a grande final 
do Talentos Fenae/APCEF 2019, 
iniciativa da Fenae e das APCEFs 
para valorizar a produção artística 
dos empregados do banco. 

Participarão da finalíssima os 
campeões estaduais de cada uma 
das modalidades: Imagem (Fo-
tografia e Filme), Artes Visuais 
(Desenho/Pintura e Desenho In-
fantil), Literatura (Conto/Crônica 
e Poesia) e Música (Composição 
e Interpretação).

A definição da cidade-sede 
ocorreu por meio de votação na 
reunião do Conselho Deliberativo 
Nacional (CDN) da Fenae, que 
aconteceu em 26 de maio, em 
Belo Horizonte (MG).

O prazo para inscrever obras 
no Talentos Fenae/APCEF 2019 
segue até 25 de maio. A parti-
cipação é aberta a todos os em-
pregados da Caixa que tenham 
cadastro no Mundo Caixa, mas 
somente associados às APCEFs 
poderão concorrer às premiações.

Para saber mais, acesse www.
fenae.org.br/talentos.

Cartilha Fakes & Fatos será distribuída aos parlamentares

O Comitê Nacional em Defesa 
das Empresas Públicas, que reúne 
centenas de entidades preocupadas 
com as privatizações, promove no 
próximo 8 de maio, quarta-feira, 
atividade no Congresso Nacional. 

O objetivo é dialogar e infor-
mar parlamentares sobre os riscos 
da privatização. Os dirigentes da 
APCEF/SP Leonardo Quadros e 
Valter San Martin irão participar 
do evento.

O mutirão pelos gabinetes terá 
como subsídio a cartilha Fakes & 
Fatos sobre as empresas públicas, 
que será distribuída aos parla-
mentares. Didática, a publicação 
elenca itens que desmistificam in-
formações sobre as estatais rela-
cionados à lucratividade, concor-
rência e corrupção, entre outros.

Também nesta data será lança-
da a Frente Parlamentar em Defe-
sa dos Bancos Públicos.

Especialista em novas tecno-
logias, palestrante internacional e 
fomentador do conhecimento tec-
nológico no mundo, Tony Ventura 
e sua Tecnosfera estão na Rede do 
Conhecimento. 

Em mais uma “pílula” sobre 
tecnologia e inovação disponível 
no site, ele conta as novidades do 
mundo digital, além de dar dicas 
de aplicativos a eletrônicos que 
fazem a diferença para aqueles 
que utilizam desses meios para 
crescer no dia a dia profissional.

Em pouco mais de cinco mi-
nutos, ele seleciona as melhores 
ferramentas da web para usar de 
forma estratégica no mundo em-
presarial e na vida cotidiana. En-
tão, o que está esperando? Entre 
no site www.fenae.org.br/rededo-
conhecimento e confira as dicas!

Página da 
cartilha Fakes 
& Fatos, 
que busca 
desmistificar 
informações 
sobre as estatais



Anúncios
Apartamentos
•Vd., Água Branca, capital, R. Carlos Vicari (próximo ao 
Bourbon Shopping), 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 
2 ambientes, escritório, coz. planejada, á. s. c/ wc, 2 
vagas cobertas, cond. c/ lazer. Gisele, (11) 99973-9144 
ou Ricardo, (11) 98690-7326.
• Vd., próx. ao metrô Brigadeiro e Parque do Ibirapue-
ra, capital, c/ 1 dorm., reformado por arquiteto, todo 
com armários. Sueli, (11) 99989-4513.
• Vd. ou aluga, Jardim Vila Formosa, próximo Av. 
João XXIII, 48 m2, 2 dormitórios, móveis planejados, 
aquecedor a gás, 1 vaga. R$ 260 mil. Aluguel, R$ 
1.100 (condomínio, R$ 300). Wlamir, (11) 99297-0365 
/ 2539-1891.
• Vd. ou aluga, Guarujá, Praia do Tombo, vista p/ o 
mar, 2 quadras da praia, 2 dorms (1 suíte), á. s., cond. 
c/ piscina, salões adulto e infantil, churrasq., garagem 
coberta. R$ 450 mil (venda) / aluguel, R$ 2.500. Lúcia, 
(11) 95983-5080. 

Terrenos
• Em Paranapanema, cond. Riviera de Santa Cristina 
XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, com clube, restaurante, pis-

Agenda
cinas, quadras, segurança. R$ 20 mil, estuda proposta. 
Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.
• Em Bragança Paulista, Cond. Euroville II, 300 metros, 
ligeiro declive à esquerda. R$ 160 mil, preço abaixo 
do mercado. Márcia, (11) 97264-9992 / caramas-
chi12000@yahoo.com.br.

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). 

Veículos
•Vd., Jac T6, vermelha, flex, completa de fábrica (ins-
talei módulo de subida conj. ao alarme e insufilm), 
único dono, 14 mil km, revisões em dia, final 4, doc. 
de Santo André, R$ 49 mil (estudo propostas). Sérgio 
ou Bárbara, (11) 99807-1186 ou 99807-1137.
• Strada 2015, Flex, 45 mil, completa, 3 portas, multi-
mídia c/ câmera de ré. R$ 49 mil. Inácio, (11) 99507-
8642/98236-2385.

Informes publicitários

Para anunciar, envie e-mail para

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

Maio

Imagens

APCEF em Movimento em Santos

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

Seminário sobre reforma da Previdência, 
no centro da capital

Dia 11

Torneio de Futebol Society, no clube
Dia 11

Apartamento na Praia da Riviera
Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São Lou-
renço, acesso fácil às praias da Riviera e Itaguaré), 
varanda c/ churrasq., 2 dorms c/ ar cond., 2 wc, hidro, 
3 pisc., sauna, ofurô, brinquedoteca, salão de jogos, 
fitness, lan house. Acomoda até 8 pessoas. Paulo 
Santana / Maria do Carmo, (11) 96713-5421. Visite: 
Http://suareservakakaepaulo.blogspot.com.

Mobiliário - Marcenaria Ishida
Realizamos todos os tipos de mobiliários, guarda-
-roupas, home theaters, closets, cozinhas. Contamos 
c/ serviço de arquitetura de interiores e iluminação 
para projetos. Wenceslau, (11) 99912-8929 (WhatsA-
pp) / www.marcenariaishida.com.br / arquitetoishi-
da@gmail.com.

Torneio Relâmpago de Xadrez, no 
clube

Dia 11

Corrida Fenae do Pessoal da Caixa - 
Graacc, no Parque Ibirapuera, capital

Dia 12

APCEF de Portas Abertas - Noite 
Italiana, no clube

Dia 24

APCEF em Movimento no clube
Dia 25


