
Movimento
Edição 1.325     -     Quarta-feira, 17 de julho de 2019     -     www.apcefsp.org.br     -     imprensa@apcefsp.org.br

O jornal do empregado da Caixa

Pedro Guimarães não comparece à 
audiência sobre atos de gestão na Caixa

Por iniciativa da deputada fe-
deral Erika Kokay (PT-DF), uma 
audiência pública, em 9 de julho, 
contaria com a presença do minis-
tro da Economia, Paulo Guedes, 
na condição de convocado, e de-
bateria atos controversos da atual 
administração do banco, como re-
estruturação, PDV, privatizações, 
balanços e nomeações. 

Por um acordo com o governo, 
entretanto, a presença do minis-
tro seria substituída pela do presi-
dente da Caixa, Pedro Guimarães. 
Como a prerrogativa de convoca-
ção da Comissão da Câmara é 
para ministros de Estado, o cha-
mamento passou, formalmente, de 
convocação para convite.

O presidente da Caixa, porém, 
não compareceu à audiência. De-
putados governistas, então, ale-

garam que o presidente poderia 
ser substituído por sua assessoria 
no banco que, segundo eles, co-
nhece mais da instituição que o 
presidente, que seria apenas um 
“agente político”. 

A deputada federal caracte-
rizou o não comparecimento do 
presidente da Caixa como des-
cumprimento pelo governo do 
acordo e encerrou a sessão. 

São buscadas agora, via Tribu-
nal de Contas e Ministério Públi-
co, pautar os temas com a Caixa 
e nova audiência na Câmara. 

As questões que motivaram a 
convocação ficaram sem respos-
tas. A atitude do presidente, po-
rém, adiciona mais um questiona-
mento à lista: por que o presidente 
não foi à Câmara responder aos 
questionamentos?

Câmara dos Deputados aprova  
reforma da previdência

Foi aprovado na quarta-feira, 
10 de julho, o texto-base da refor-
ma da previdência na primeira vo-
tação do plenário na Câmara dos 
Deputados. A proposta teve 379 
votos a favor e 131 votos contra.

Se aprovado em segundo tur-
no na Câmara, o texto segue para 
análise do Senado, onde também 
deve ser apreciado em dois turnos 
e depende da aprovação de, pelo 
menos, 49 senadores.

As regras para os empregados 
da Caixa são as mesmas de todos 
os outros trabalhadores do Regi-
me Geral de Previdência Social 
(RGPS), o que difere é que com 

a aprovação da PEC, o trabalha-
dor da Caixa que se aposentar no 
regime geral após a reforma não 
poderá mais manter o vínculo 
com a empresa. Vale lembrar que 
o direito adquirido daqueles que 
já estão aposentados garante que 
esses trabalhadores permaneçam 
em seus cargos.

Entre os principais pontos 
aprovados estão, ainda, o fim da 
aposentadoria por tempo de con-
tribuição sem idade mínima e a 
inserção no texto constitucional 
como regra permanente da idade 
mínima para o RGPS aos 62/65 
anos.

A Comissão Mista da Medi-
da Provisória (MP) da Liberdade 
Econômica aprovou, em 11 de 
julho, o parecer do deputado fe-
deral Jerônimo Goergen (PP-RS) 
que inclui mudanças em 36 arti-
gos da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT).

A MP foi proposta pelo presi-
dente Jair Bolsonaro em abril des-
te ano e promove a liberação do 
trabalho aos sábados, domingos e 
feriados para todas as categorias, 
inclusive bancários, e afrouxa 
regras para a composição de Co-
missão Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa).

O texto original do PL de 
Conversão previa a criação de 
um “regime especial de contrata-
ção anti-crise”, que acabou saindo 
do texto final. 

O objetivo seria suspender 
normas que restringem a criação 
de empregos, entre elas, acordos 
e convenções coletivas, quando o 
país contasse mais de 5 milhões 
de desempregados por 12 meses 
consecutivos. 

A última vez que o país re-
gistrou um número inferior a esse 
foi no primeiro trimestre de 2015, 
ou seja, há 49 meses seguidos o 
Brasil tem mais de 5 milhões de 
pessoas sem emprego, de acor-
do com a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) 
contínua do IBGE.

O texto enviado por Bolso-
naro tinha 19 artigos. Ao todo, 
foram apresentadas 301 emendas. 
Goergen acatou 81 sugestões dos 
colegas. O texto final ficou com 
53 artigos. 

Especialistas apontam que a 
medida será como uma “minir-
reforma trabalhista”, já que afeta 
diversas leis, como a CLT e o Có-

digo Civil. Com a aprovação pela 
Comissão Mista, a MP segue para 
o Plenário da Câmara dos Deputa-
dos e, depois, para o Senado.



Unidades

Agosto é mês de 
promoção para os pais

Associado da APCEF/SP co-
memora o Dia dos Pais nas Co-
lônias com promoção especial: 
pai associado titular não paga 
hospedagem e pai dependente ou 
convidado tem 50% de desconto.

Em Campos do Jordão, a 
promoção é válida no período de 
9 a 11 de agosto. Nas Colônias 
de Ubatuba e Avaré, vale para 
todo o mês de agosto.

Mas fique atento: para ter di-
reito ao desconto, o pai deve es-
tar acompanhado do filho e um 
pagante (que pode ser o próprio 
filho).

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8300

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

faleconosco@apcefsp.org.br

Flat Paulista é a mais nova opção de 
hospedagem dos associados da APCEF
Flat fica na Rua Bela Cintra, muito próximo da Gipes/SP e a poucos metros do metrô

Aposentados

São Paulo oferece muitas op-
ções culturais e de lazer. Que tal 
aproveitar estes momentos ou 
simplesmente descansar da rotina 
do dia a dia em um flat na Ave-
nida Paulista?

Localizado na Rua Bela Cin-
tra, a poucos metros da estação 
Consolação, da linha 2 Verde, e da 
Estação Paulista, da linha 4 Ama-
rela, no coração financeiro de São 
Paulo, o Flat Paulista está cercado 
de espaços culturais, gastronomia, 
parques, universidades, hospitais.

O apartamento acomoda até 
duas pessoas e dispõe de servi-
ços como restaurante, camareira, 
mensageiro, lavanderia. Também 
conta com TV a cabo, telefone e, 
para quem quiser relaxar, há pis-
cina e sala de ginástica.

Anote o endereço: Rua Bela 
Cintra, 1.356, Cerqueira César, 
capital. Reservas, ligue (11) 3017-
8300 ou flatapcef@apcefsp.org.br.

Utilize pontos do 
Mundo Caixa nas 
Colônias da APCEF/SP

Você sabia que pode utilizar 
pontos do Mundo Caixa para pa-
gamento de diárias nas Colônias 
da APCEF/SP? Eventos, como 
a excursão para Avaré, também 
podem ser pagos com pontos do 
Mundo Caixa.

Reservas para 
hospedagem em 
setembro estão abertas

As reservas para hospedagem 
durante todo o mês de setembro 
nas Colônias de Avaré, Campos 
do Jordão, Suarão e Ubatuba 
estão abertas desde 16 de julho. 

Escolha o espaço de sua pre-
ferência, ligue e garanta o des-
canso merecido.

Comemoração do Dia dos Pais em Ubatuba Fachada do hotel onde está localizado o Flat da APCEF/SP, próximo da Avenida Paulista

Um mix de atividades está 
programado para os aposentados 
em 30 de julho, terça-feira, a par-
tir das 9 horas. Serão dois even-
tos: APCEF nos Passos da Cultura 
e APCEF de Portas Abertas.

O dia começa com 
o APCEF nos Passos 
da Cultura em um pas-
seio pelo centro velho 
de São Paulo e parada 
para um cafezinho no 
Espaço Conviver, na 
sede da APCEF.

Logo após o almo-
ço no Restaurante Peso 
Nobre, tem início o 

Dia 30 tem nova edição do APCEF de 
Portas Abertas e Passos da Cultura

APCEF de Portas Abertas, com 
informações sobre as aulas de in-
glês e a oficina “Quem canta seus 
Bens encanta”, com a musicista 
Andressa Parra. O dia fecha com 
comemoração dos aniversariantes.

Novas turmas de inglês 
começam em agosto

Terá início, em 1º de agosto, 
novas turmas de inglês para apo-
sentados. As aulas acontecem na 
sede da APCEF/SP, bem pertinho 
da estação República do metrô.

Em 26 de junho foi realizada 
aula especial de fechamento do se-
mestre, com o tema Restaurantes 
(foto). Os participantes aproveita-
ram para aprender mais da língua 
inglesa e se confraternizar.

Excursão

Tem moda de viola 
na Colônia de Avaré

Dia 27 de julho, sábado, à tar-
de, tem moda de viola e comida 
caipira na Colônia de Avaré.

Para quem quiser aproveitar 
o fim de semana, vai ter ônibus 
saindo do Terminal Barra Funda.

Inscrições, (11) 3017-8339 ou 
convites@apcefsp.org.br. 

Informações no Departamento de Eventos: (11) 3017-8339 ou convites@apcefsp.org.br.

Comemoração dos aniversariantes no Portas Abertas de março 

Esportes

Participe do Torneio 
de Xadrez Pensado

Estão abertas as inscrições 
para o 5º Torneio de Xadrez Pen-
sado da APCEF/SP. A competição 
irá ocorrer nos dias 17 e 18 de 
agosto, sábado e domingo, no clu-
be da capital, a partir das 9h30. 

Inscrições, (11) 96334-1276 
ou esportes@apcefsp.org.br.
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APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Itu Garden Spa e Resort 
Saudável - Rodovia Mare-
chal Rondon, km 119, Itu, (11) 
4013-4500 / 4013-5599 - www.
itugardenspa.com.br. Desconto: 
10% nas tarifas de hospedagem 
e massagem relaxante.

• United Idiomas - Consulte uni-
dades em www.unitedidiomas.
com.br. Desconto: até 60% nos 
cursos de inglês. Solicite cupom 
na APCEF/SP. 

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.

Comissão aprova projeto  
que susta efeitos da CGPAR 23

Conheça Paraty

De R$ 40 por R$ 14,90
Magia e Encantamento são as 
palavras que movem o Circo 
Spacial. Com mais de 30 anos 
de história, mágico, palhaços, 
malabares, trapézio, entre outras 
aventuras no picadeiro, irão en-
cantar adultos e crianças.
Onde: Av. João Dias, 2.476 
(Ponte João Dias), Santo Amaro, 
capital.
Desconto: compre pelo www.
bilheteria.com/apcefsp e ganhe 
desconto. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.

Resolução que ataca o Saúde Caixa segue, agora, para votação na Câmara dos Deputados 

A Comissão de Constituição, 
Justiça e de Cidadania (CCJC) 
aprovou, em 10 de julho, o pare-
cer do relator, deputado Sóstenes 
Cavalcante (DEM-RJ), com voto 
pela constitucionalidade, juridi-
cidade, técnica legislativa e pela 
aprovação do Projeto de Decreto 
Legislativo (PDC) 956/2018.

A aprovação do PDC é muito 
importante para os usuários do 
Saúde Caixa. A Comissão Inter-
ministerial de Governança Corpo-
rativa e de Administração de Par-
ticipações Societárias da União 
(CGPAR) n. 23 não só impõe uma 
série de limitações e perdas para 
os trabalhadores da Caixa como 
também pode acabar com a sus-
tentabilidade do plano.

CGPAR 23 - Em setembro 
de 2018, as entidades representa-
tivas dos trabalhadores das esta-
tais federais - no caso da Caixa, 
a Fenae - apresentaram denúncia 
ao Ministério Público do Trabalho 
contra as resoluções da CGPAR. 

APCEF Cidadã

Participantes de projeto preparam 
brindes para festa dos aposentados

Rede do Conhecimento

Circo Spacial

Os participantes da Festa Juni-
na dos Aposentados, que aconte-
ceu em Suarão no último dia 28, 
receberam um lindo brinde prepa-
rado pelas participantes do projeto 
“Tecendo o amanhã… e gerando 
renda hoje”, iniciativa da ONG 
Moradia e Cidadania em parceria 
com a APCEF/SP, como parte da 
APCEF Cidadã.

No projeto são confecciona-
dos diversos tipos de artesanatos 
com retalhos, fitas, aviamentos e 

materiais doados, como lona de 
banners.

Para a Festa Junina foram pre-
parados marca-livros com porta-
-canetas, as coroas dos vencedo-
res do Concurso Miss e Mister 
Caipirinha e parte dos objetos 
usados na decoração do espaço.

Durante o evento também foi 
anunciada uma nova ação - “Te-
cer com calor” - que irá utilizar 
guarda-chuvas usados e tecidos 
na confecção de sacos de dormir 
impermeáveis para moradores de 
rua.

A ONG - A ONG Moradia e 
Cidadania desenvolve projetos em 
três locais na capital que buscam a 
geração de emprego e renda para 
mulheres de comunidades caren-
tes: São Matheus, Zona Norte e 
Interlagos, este último em parce-
ria com a APCEF/SP, dentro do 
clube da entidade.

Informações sobre a ONG, 
ligue (11) 2647-7890 ou www.
moradiaecidadania.org.br.Marca-livros com porta-caneta, brinde para os 

participantes da Festa Junina em Suarão

Votação popular 
termina dia 21

Termina, dia 21, o prazo 
da votação popular estadual do 
Talentos Fenae/APCEF 2019. 
Você pode atribuir notas de 5 a 
10 nas obras que estão no hotsite 
do concurso. Basta realizar login 
usando o cadastro do Mundo 
Caixa ou do Facebook. Cada 
usuário pode votar apenas uma 
vez por obra.

Acesse www.fenae.org.br/
talentos, procure as obras dos 
empregados da Caixa de São 
Paulo, escolha sua preferida e 
vote! Incentive seus colegas!

O voto popular tem pesos 
diferentes: associado às APCEFs, 
peso 5; trabalhador do banco não 
associado, peso 2 e não empregado 
da Caixa, peso 1.

A denúncia foi feita em nome de 
mais de 3 milhões de trabalha-
dores, aposentados e familiares, 
todos beneficiários de planos de 
saúde por autogestão, como o 
Saúde Caixa.

A denúncia aponta uma série 
de incoerências e infrações con-
tidas na resolução CGPAR nº 23, 
tais como o desrespeito à livre 
negociação coletiva e à legislação 
setorial, a violação de direitos ad-
quiridos, ausência de competência 
do Poder Executivo para legislar, 
entre outros pontos.

Se as medidas propostas pelo 
governo federal forem implemen-
tadas, os programas de saúde das 
estatais serão encarecidos e, por-
tanto, excludentes. 

Entre outros pontos, as reso-

luções determinam a proibição da 
adesão de novos contratados, a 
restrição do acesso a aposentados, 
cobranças por faixa etária, carên-
cias e franquias e, principalmen-
te, a redução da participação das 
estatais no custeio da assistência 
médica.

Tramitação - O projeto, 
que já havia sido aprovado por 
unanimidade na Comissão de 
Trabalho, de Administração e 
Serviço Público (CTASP), foi 
agora aprovado na CCJC. 

Agora seguirá para votação no 
plenário, onde precisará de maio-
ria simples para ser aprovado.
Vencida esta etapa, o projeto será 
enviado ao Senado onde aguar-
dará apreciação da mesa-diretora 
e distribuição para as comissões. 

Lá, o processo acontecerá 
como na Câmara. Os senadores 
nomeados relatores votarão pela 
aprovação ou rejeição e, em caso 
afirmativo, o texto irá para vota-
ção no plenário da Câmara.



Anúncios
Apartamentos
• Vd., Paraíso, capital, 4 quadras da Av. Paulista, 7 
quadras do Parque do Ibirapuera, 45 m2, reformado, 
1 dorm., salão de festas, gerador, 1 vaga. Sueli, (11) 
99989-4513.
• Vd., Jabaquara, capital, 600 m do metrô, c/ 2 dorms., á. 
s., 1 vaga. R$ 350 mil. Luiz, (11) 97462-7355 (WhatsApp) 
/ Júlia, (11) 94464-1745. 
• Vd., Água Branca, capital, R. Carlos Vicari (próx. ao 
Shopping), 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 2 amb., 
escritório, coz. planejada, á. s. c/ wc, 2 vagas, cond. c/ 
lazer. Gisele, (11) 99973-9144 ou Ricardo, (11) 98690-
7326.
•Vd., Saúde, capital, próx. ao metrô Imigrantes/Alto do 
Ipiranga, R$ 550 mil, 69 m², 3 dorms, 2 wc, sala de estar 
e jantar, á. s., varanda gourmet, sacada na suíte, 1 vaga 
coberta, móveis planejados, brinquedoteca, playground, 
academia e salão de festas. Cinthia, (11) 99966-5380.

Casa 
• Vd., Bragança Paulista, Res. Quinta dos Vinhedos, plana, 
2 dorms. (1 suíte), lavanderia coberta, 2 vagas. Aceita 
financ. e/ou terreno. R$ 290 mil. Marcia, (11) 99964-6363 
/ caramaschi12000@yahoo.com.br.

Sobrado 
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (1 

Agenda
suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ churrasq., jd. 
de inverno, 2 vagas. Aceita financ. R$ 580 mil. Roberto / 
Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos).

Veículo 
• Polo Sedan, 2003, azul, excelente estado de conser-
vação, ar condicionado digital, computador de bordo, 
trava elétrica e alarme, 48.700Km, vidros elétricos nas 4 
portas, rodas liga leve, manual e chave reserva, carro de 
garagem, R$17.900.  Janaína, (11) 98387-4257.
• Toyota Corolla GLI 1.8, 2011, 80 mil km, flex, mecânico, 
preto, completo (ar condic., vidros e direção elétricos, 
alarme), placa final 1, Barueri, só venda. R$ 38 mil. José 
Wilson, (11) 96327-7357.

Apartamento na Praia da Riviera
Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São 
Lourenço, acesso 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.

Informes publicitários

Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os itens anunciados são de responsabilidade do anunciante.
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Corrida Fenae do Pessoal da Caixa, em Suarão

Palco APCEF, no Café dos Bancários

Canções e recordações ao som da 
viola, na Colônia de Avaré

Dia 27

APCEF nos Passos da Cultura e 
APCEF de Portas Abertas na sede

Dia 30

Torneio de Xadrez Pensado, no clube
Dia 17

Copa de Futebol Absoluto, no clube
Dia 17

Agosto

Fim de semana com promoção para 
os pais em Campos do Jordão

Dias 9 e 10

Promoção especial para os pais em 
Avaré e Ubatuba

Todo o mês


