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O jornal do empregado da Caixa

O governo federal anunciou, 
na tarde desta quarta-feira (24), 
as regras para a liberação dos sa-
ques das contas ativas e inativas 
do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS).

A medida visa atingir 96 mi-
lhões de trabalhadores e os saques 
devem começar já em setembro.  
O trabalhador poderá sacar até R$ 
500 de cada conta de FGTS.

A divulgação vem após di-
versas declarações de represen-
tantes do governo e do próprio 
presidente, Jair Bolsonaro, so-
bre a intenção de liberar os re-
cursos do FGTS como medida 
anticrise.

Inicialmente foi anunciado 
que os trabalhadores teriam direi-
to a sacar uma porcentagem bem 
maior do Fundo, o que não agra-
dou o setor da construção civil.

De acordo com o que foi di-
vulgado na grande imprensa, Bol-
sonaro teria recebido, fora de sua 

agenda, representantes do setor 
preocupados com o impacto que 
a medida traria, já que o FGTS é 
a principal fonte de financiamento 
imobiliário.

O presidente do Sindi-
cato da Habitação de São 
Paulo (Secovi-SP), Basilio 
Chedid Jafet, declarou ao 
jornal DCI que: “o governo 
que fala tanto sobre a ne-
cessidade de um ambiente 
saudável para se empreen-
der não deveria tomar uma 
decisão como essa".

Outro ponto que está sendo 
amplamente criticado por especia-
listas é que o objetivo de melhorar 
a economia do país “ajudando” 
os trabalhadores a paguem suas 
dívidas não seria atingido com a 
medida.

Segundo o Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC) e a Confe-
deração Nacional de Dirigentes 

Lojistas (CNDL), o brasileiro 
inadimplente deve, em média, R$ 
3.252,70, número baseado em da-
dos de junho deste ano. Ou seja, 
com o valor limite de R$ 500, a 
medida cobrirá apenas 15% da 
dívida do brasileiro.

O próprio educador fi-
nanceiro do SPC, José Vig-
noli, declarou acreditar que 
a tendência será de que a 
quantia seja gasta com con-
sumo e não na quitação de 
dívidas. O que até pode tra-
zer certa movimentação na 
economia, mas de forma 
efêmera. 

Além da liberação deste valor 
que ocorrerá a partir de setembro, 
o governo criou o “saque aniver-
sário”. 

O trabalhador poderá optar por 
receber uma parte de seu FGTS, 
com porcentagem estipulado de 
acordo com o valor no Fundo, 

Governo quer flexibilizar ainda mais leilão da Lotex
Depois da sétima tentativa de 

leiloar o direito comercializar as 
Loterias Instantâneas  - a Lotex 
- em maio, o Governo Federal 
decidiu flexibilizar ainda mais as 
regras de concessão para atrair 
também empresas pequenas.

A saga da Lotex - A primeira 
tentativa de leilão foi em julho de 
2018, mas não houve propostas. 

Em novo edital, com previsão 
de leilão para novembro, o Gover-
no Federal diminuiu exigências e 
valores buscando interessados. 

Novamente sem interessados, 
o certame sofreu sucessivos adia-
mentos. Foi marcado  para feve-

reiro, março, abril e maio, sem 
resultados.

Em jogo, o balcão da Caixa 
- O ganhador da concessão pode-
rá utilizar a rede de revendedores 
lotéricos na comercialização da 
loteria instantânea e pagamentos 
dos prêmios.

 Pouco antes do quinto adia-
mento, o BNDES, responsável 
pelo leilão, publicou documento 
produzido pela Caixa no qual se 
definiam os valores para utiliza-
ção da rede.

Houve baixa nos percentuais. 
Em janeiro, a tarifa mínima era de 
4,34% e a máxima 5,66% sobre o 

valor da aposta. Com a mudança, 
houve redução para 1,1% e 1,7%, 
respectivamente.

Indo pro ralo - No início, o 
Governo esperava obter, ao me-
nos, R$ 1 bilhão com a outorga.

Em novembro de 2018, em 
novo anúncio de leilão, o BN-
DES divulgou que esperava 
arrecadar pelo menos R$ 642 
milhões com a outorga, com o 
pagamento dividido em quatro 
parcelas. O prazo de concessão 
era de 15 anos. 

Agora, o valor da garantia será 
reduzido para patamar de até 1/3 
do estipulado no último edital. 

todo ano em seu aniversário em 
vez de retirar o valor total ao ser 
demitido sem justa causa. 

Caso queira desistir desta mo-
dalidade e voltar a poder sacar o 
valor apenas em caso de demis-
são, só será possível depois de 24 
meses.

É importante lembrar que esse 
é justamente o motivo de criação 
do FGTS: uma garantia ao traba-
lhador para quando estiver sem 
emprego.

Caixa
Há o rumor de que, para dar 

conta do atendimento àqueles que 
irão sacar parte do Fundo, a Caixa 
poderia suspender o Programa de 
Desligamento Voluntário (PDV) 
que está em curso.

A APCEF/SP enviou nesta 
quinta-feira (25) ofício à direção 
do banco pedindo esclarecimentos 
quanto aos rumores e está estu-
dando medidas cabíveis.

O valor exigido anteriormente 
da garantia era de R$ 27,3 mi-
lhões. Essa garantia poderia ser 
prestada em dinheiro, título da 
dívida pública, seguro-garantia 
ou fiança bancária com vigência 
mínima de um ano. 

Com a nova regra o valor pode 
ficar abaixo de R$ 9 milhões.

Na vitrine - A Lotex é um dos 
negócios,  entre os já explorados 
pelo banco, que está na lista de 
vendas originada na gestão Temer 
e que o atual governo está levan-
do adiante. Os demais negócios 
são  loterias, cartões, seguros e 
asset (gestão de ativos).



Unidades

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

Conheça Caxambu, em Minas Gerais, 
com a APCEF/SP
A viagem será de 19 a 23 de agosto, com visita ao sítio Seival e outras atrações 

Vantagens

Em Caxambu (MG) fica o 
maior complexo hidromineral do 
mundo, e é pra lá que a APCEF 
vai te levar na próxima excursão. 
Além dos passeios a São João 

Del Rei e Tiradentes, no mesmo 
pacote.

Convide seus pais e sogros.
Veja o roteiro completo em 

www.apcefsp.org.br. 

Inscrições - Ligue (11) 3017-
8358 ou envie e-mail para convi-
tes@apcefsp.org.br até dia 12 de 
agosto. 

Participe deste passeio!

De 20 a 22 de setembro tem 
Festa da Primavera nas Unida-
des de Lazer da APCEF/SP.

Você com certeza viveu mui-
tos momentos engraçados e diver-
tidos com seu pai, filho ou filha.

Aquela foto ou vídeo supe-
rengraçados ou o relato de uma 
história surpreendente que você 
compartilhou com eles podem vi-
rar um Momento Meme e concor-
rer a vales-presentes de R$ 500. 
Cinco associados serão sorteados.

Preencha o formulário do site 
e envie a foto, vídeo ou a sua his-
tória, até 5 de agosto.

Acesse www.apcefsp.org.br e 
participe.

Compartilhe o seu Momento Meme 
e concorra a prêmios 

Seja o próximo artista 
no Palco APCEF

Estimular os empregados da 
Caixa a cantar, tocar e prestigiar 
os colegas em um momento ale-
gre, cheio de ritmos e bate-papo, 
estes são os objetivos do proje-
to Palco APCEF. Acesse o site e 
confira as próximas datas.

Esportes

Copa de Futebol 
acontece em agosto

Participe da Copa de Futebol 
de Campo Absoluto, no clube. 
Inscreva sua equipe até 10 de 
agosto. 

Cultural

Dias 17 e 18 de 
agosto tem Xadrez

O Torneio de Xadrez Pensado 
acontece no clube da APCEF/SP, 
na capital, com início às 9h30. 
Inscreva-se até 12 de agosto. 

Corrida rústica em 
Avaré 

A 3ª Meia Maratona Rústica 
Alecrim e Super 7k, no Horto 
Florestal, será em 25 de agosto. 

Garanta seu passeio 
no mês das crianças. 
Ligue e reserve

Outubro é o mês das crianças 
e o melhor presente é doar o seu 
tempo. Compartilhe dias cheios 
de diversão em uma das Unida-
des da APCEF/SP com seu filho, 
sobrinho, afilhado ou com uma 
criança que você adora. 

Ligue e garanta sua reserva.

Nas Colônias da APCEF/SP é sempre mais 
divertido

Em agosto pai 
associado ganha 
hospedagem

A APCEF/SP sempre faz pro-
moções para seus associados. 

Em agosto, pai associado titu-
lar ganha hospedagem e pai de-
pendente ou convidado tem 50% 
de desconto nas Colônias. 

Em Campos do Jordão, a 
promoção é válida de 9 a 11 de 
agosto. Nas Colônias de Ubatu-
ba e Avaré, vale para todo o mês 
de agosto.

Mas fique atento: uma das 
condições é estar acompanhado 
do filho. Verifique regulamento 
no site.

Parque das Águas, em Caxambú, com 12 fontes de águas minerais, gasosas e medicinais: é um dos atrativos da excursão da APCEF/SP

Primavera nos 
espaços: Participe!

O associado Edson Keiji Doi e a filha Julia 
enviaram essa foto e estão participando

Fernanda de Aguiar, associada da APCEF/SP, 
participou da última edição

Entre em contato e inscreva-se por e-mail esportes@apcefsp.org.br ou WhatsApp (11) 96334-1276
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Associado ganha 
desconto na Bluefit

Convênios

Associados e dependentes da 
APCEF/SP ganham o Plano 
Gold por valor inferior ao plano 
simples, na Bluefit Academia. 
Paga apenas R$ 79,90 por mês 
e, ainda, tem isenção nas taxas 
de matrícula, que sem promoção 
fica no valor de R$ 120,00 e de 
manutenção, no valor R$ 199,90. 
Aproveite mais essa vantagem e 
conheça todos os convênios.

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.

Audiência em parlamento debate o 
papel dos Bancos Públicos
A Caixa e o Banco do Brasil são bancos públicos que contribuem para o país

A importância das empresas 
públicas foi tema de mais uma 
audiência realizada em legislati-
vo municipal no Estado de São 
Paulo, com a participação da AP-
CEF/SP. 

Na quarta-feira, 17, aconte-
ceu na Câmara Municipal de São 
Bernardo do Campo e dia 24, em 
Mauá.

A Caixa Econômica e o Ban-
co do Brasil enfrentam processo 
de fatiamento com a venda de 
partes de seus negócios. No caso 
da Caixa estão na mira a área de 
gestão de ativos, cartões, loterias 

Rede do Conhecimento

Cursos on-line 
gratuitos para 
dependentes 

APCEF Cidadã

Se compartilhar conhecimento 
já é bom, imagina dividí-lo com 
quem se gosta. 

O ambiente virtual de aprendi-
zagem da Fenae e APCEF soma 
essas vantagens com acesso libe-
rado aos dependentes para des-
frutar dos mais de 100 cursos a 
distância e das ferramentas inte-
rativas construídas para ajudar a 
desenvolver habilidades profissio-
nais e gostos pessoais.

Por meio da efetivação do ca-
dastro do dependente, o associado 
permite o acesso ao conteúdo. 

Acesse www.fenae.org.br/re-
dedoconhecimento com a senha 
do Mundo Caixa e atualize os 
dados em "Atualize seu cadastro". 

Após o envio dos documentos, 
o dependente recebe um e-mail 
com o link para acessar a plata-
forma e completar o cadastro.

Quem ainda não se associou 
à APCEF/SP, acesse www.fenae.
org.br/associação e pague apenas 
R$ 50,00 por dois meses.

Seja solidário 
e participe da 
Campanha da ONG

e seguridade, além de outros ati-
vos rentáveis. 

Este enfraquecimento pode 
comprometer a sustentabilidade 
financeira destas instituições e 
afetar a capacidade de atuação na 
execução de políticas públicas.

São Bernardo do Campo 
- Levantamento aponta que qua-
se 90% do crédito concedido na 
cidade é proveniente da Caixa e 
do Banco do Brasil. Do total de 
crédito imobiliário concedido, a 
Caixa é responsável por 93%.

De acordo com o IBGE, entre 

2006 e 2016, São Bernardo teve 
aumento de 24.443 para 27.322 
empresas (11,78%), por exemplo.

O Minha Casa Minha Vida, 
programa de habitação do gover-
no que conta com apoio da Caixa, 
beneficiou 800 famílias até abril 
de 2019.

Em 2018, a cidade recebeu do 
Fundeb, por meio do Banco do 
Brasil, mais de R$ 328 milhões 
para investimento na educação 
básica, da creche ao ensino mé-
dio.

Veja no site da APCEF/SP 
mais informações das audiências.

Durante sua hospedagem na Co-
lônia de Suarão, reserve uma tar-
de para visitar a Cama e a Passa-
rela de Anchieta, um dos lugares 
mais visitados em Itanhaém. 

Saiba mais: acesse o site da 
prefeitura de Itanhaém (www.
itanhaem.sp.gov.br), em Turismo, 
e confira outras dicas de passeio 
na cidade.

Conheça a Cama e a 
Passarela de Anchieta, 
em Itanhaém

O inverno é ainda mais frio 
para pessoas em situação de rua. 

Por isso, a APCEF Cidadã e 
a ONG Moradia e Cidadania se 
unem no projeto “Tecer com ca-
lor”.

Serão arrecadados guarda-
-chuvas usados para a confecção 
de sacos de dormir impermeáveis 
que serão distribuídos.

Faça sua doação de guarda-
-chuvas usados na sede adminis-
trativa da APCEF/SP ou na secre-
taria do clube, na capital. 

Mais informações, ligue (11) 
2647-7890 ou www.moradiaeci-
dadania.org.br.

Diretor-presidente da APCEF/SP, Kardec com os 
empregados da Caixa no curso presencial

APCEF e Fenae 
realizam curso de 
CPA-20

A APCEF/SP e a Fenae, por 
meio da Rede do Conhecimento, 
estão promovendo o curso pre-
sencial de CPA-20 em diversas 
regiões do Estado de São Paulo.

São inúmeras as vantagens 
oferecidas aos associados, como: 
valores muito abaixo dos que são 
praticados no mercado por cur-
sos presenciais e, até o momento, 
nas provas realizadas pela Anbi-
ma, alto índice de aprovação dos 
alunos.

"Resolvi fazer o curso pela 
APCEF/SP porque é uma vanta-
gem perto dos valores que pes-
quisei e com grande benefício 
de aprendizado", diz a associada 
Eliana Gomes, da ag. Ipiranga. A gerente da ONG Moradia e Cidadania, Lourdes 

falou do projeto na Festa Junina da APCEF/SP
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Para ver mais fotos e vídeos, acesse www.apcefsp.org.br > Informações > Multimídia

Acantonamento de Férias, na Colônia de Avaré

Dia 30

35º Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa (Conecef)

Dias 1 e 2

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

jo
go

s d
os!aposentados

Vem ai...

Jogos dos 
Aposentados 
2019

Dias 28 e 29 de 
setembro, no clube 

da APCEF/SP

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

Dia 27

Apartamentos
• Vd., Paraíso, capital, 4 quadras da Av. Paulista, 7 
quadras do Parque do Ibirapuera, 45 m2, reformado, 
1 dorm., wc, salão de festas, gerador, 1 vaga. Sueli, 
(11) 99989-4513.
• 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.

Sobrado 
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. 
(1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ chur-
rasq., jd. de inverno, 2 vagas. Aceita financ. R$ 580 
mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos).

Terreno
• No condomínio Riviera de Santa Cristina XIII, Para-
napanema/SP, 450m², lote 13/Q IA, c/ clube náutico, 
restaurante, piscinas, quadras poliesportivas. R$ 20 
mil. Estudo proposta. Margarida (11) 99464-9903/ 
(19) 3835-7525.

Veículos 
• Toyota Corolla GLI 1.8, 2011, 80 mil km, flex, mecâ-
nico, preto, completo, ar condicionado, vidros, direção 
elétricos, alarme, placa final 1 de Barueri. Somente 
venda. R$ 38 mil. José Wilson, (11) 96327-7357
• Harley Davidson Fat Boy 2017 preta e com km baixa. 
R$ 60 mil. Susie (11) 9 9598-0137.
• Honda Civic, 2008, flex preto, R$35 mil. Susie (11) 
9 9598-0137.

 
Apartamento na Praia da Riviera

Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São Lou-
renço, acesso às praias da Riviera e Itaguaré, va-
randa 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.

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


