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O jornal do empregado da Caixa

Nesta quarta-feira, dia 14, 
acontece o lançamento da cam-
panha “Saúde Caixa para todos”. 
A ação foi uma das resoluções 
do 35º Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa Econômica 
Federal (Conecef), realizado no 
começo de agosto. 

Apesar de toda a mobiliza-
ção para manter o Saúde Caixa 
como direito assegurado do tra-
balhador, o plano vem sofrendo 
com diversos ataques proferidos 
pela direção da empresa em total 
consonância com as diretrizes do 
atual governo.

Em dezembro de 2017, o 
Conselho de Administração da 
Caixa alterou o estatuto do banco 
incluindo um item que impõe a 
limitação de sua contribuição para 
a assistência à saúde dos empre-
gados a 6,5% da folha de paga-
mento, retomando a velha fórmula 
que não garante sustentabilidade 
ao programa.

Para piorar, em janeiro de 
2018, o Ministério do Planeja-
mento publicou as resoluções 
CGPAR nº 22 e 23, com deter-
minações para que as empresas 
estatais reduzam, ainda mais, as 

despesas com os planos de saúde 
dos empregados.

Além da redução drástica dos 
recursos a serem destinados à 
saúde dos empregados, as reso-
luções da CGPAR impedem que 
os novos empregados tenham di-
reito ao plano existente. Medida 
que a Caixa já adotou, determi-
nando que os ingressos na em-
presa a partir de 1º de setembro 
de 2018 não tenham mais esse 
direito. 

Os novos trabalhadores ape-
nas terão reembolso de no máxi-
mo 50% das despesas com saúde, 

com critérios estabelecidos unila-
teralmente pela Caixa, perdendo o 
direito na aposentadoria.

A assistência à saúde permite 
que o trabalhador da Caixa possa 
cuidar da sua saúde e de sua fa-
mília. Lutamos para que o Saúde 
Caixa permaneça como um direito 
dos empregados. Para isso, preci-
saremos, cada vez mais, nos unir 
em defesa desse direito. 

Empregados ativos, aposen-
tados, pensionistas, dependentes, 
todos sabemos a relevância dessa 
assistência e não podemos renun-
ciar a isso.

Apesar de o governo propa-
gandear que a Caixa é o “banco 
da inclusão” por conta da convo-
cação de 2 mil pessoas com defi-
ciência - decisão só tomada após 
judicialização do desrespeito pela 
Caixa da lei de cotas para Pes-
soas com Deficiências (PCDs), 
na prática, o banco discrimina os 
trabalhadores.

A Caixa interpôs recurso con-
tra a decisão do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) da 10ª Região, 
que condenou a Caixa a cumprir, 
de imediato, a cota legal de con-
tratação de pessoas com deficiên-
cia, como prevê a Lei 8.213/91. 

Em análise do recurso, a pre-
sidente do TRT sobrestou o pro-
cessamento do recurso do banco, 
ou seja, o processo aguardará jul-
gamento do Superior Tribunal Fe-
deral (STF) sobre a competência 
para processar e julgar demandas 
quanto a concursos e admissão 

de novos empregados em empre-
sa pública. 

Apenas quando o STF decidir 
se a Justiça do Trabalho é com-
petente para apreciar esse tipo de 
matéria, a ação civil pública retor-
nará ao seu curso.

Dados da própria Caixa apon-
tam que o índice de trabalhado-
res com deficiência é de apenas 
1,42%, bem inferior ao exigido 
pela legislação (5%). 

A convocação destes trabalha-
dores, aprovados no concurso de 
2014, é fruto de ação judicial im-
petrada pela Contraf-CUT.

Além de utilizar a contrata-
ção de pessoas com deficiência 
para manipular a opinião pública 
em favor do governo, a direção 
da Caixa está discriminando os 
trabalhadores convocados. Há de-
núncias de que o banco tem infor-
mado que a contratação dos PCDs 
não dá direito ao Saúde Caixa.



Unidades

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flats, (11) 3017-8300

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

faleconosco@apcefsp.org.br

Celebre a chegada da estação mais 
florida do ano com a APCEF/SP
Tem excursão para Avaré e Campos do Jordão e programação em Ubatuba e Suarão

Veja datas de 
abertura de reservas 
para Natal e Réveillon

Ubatuba

Anote as datas de abertura 
de reservas para novembro e de-
zembro em todas as Colônias da 
APCEF/SP:

- 27 de agosto, terça-feira - 
reservas para dezembro, inclusi-
ve Natal;

- 3 de setembro, terça-feira - 
reservas para Réveillon;

- 10 de setembro, terça-feira 
- reservas para novembro, inclu-
sive feriado da Proclamação da 
República.

É só ligar a partir das 7 horas 
e garantir sua vaga.

Bônus: peça até 
agosto e utilize até 
março de 2020

Ligue (11) 3017-8306 ou 
envie e-mail para faleconosco@
apcefsp.org.br e solicite seu Bô-
nus Promocional, programa da 
APCEF/SP que oferece desconto 
em hospedagens nas Colônias. 

Todo empregado da Caixa - 
associado à APCEF/SP há pelo 
menos 1 ano, sem interrupções 
- tem direito ao bônus.

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 
as excursões, também podem 
ser pagos com pontos do Mundo 
Caixa. Informe-se!

Aposentados

Vem aí o grande evento es-
portivo da APCEF/SP em par-
ceria com a APEA/SP. A edição 
dos Jogos dos Aposentados deste 
ano está marcada para 28 e 29 de 
setembro (sábado e domingo), no 
clube da APCEF/SP, na capital. 

Podem participar aposentados, 
cônjuges e pensionistas, associados 
à APCEF ou APEA, com mais de 
50 anos (homens) e 48 (mulheres).

Inscrições no site da APCEF/
SP ou APEA/SP.

Jogos dos Aposentados 2019 acontecem em setembro

Esportes

Inscreva-se na corrida 
rústica em Avaré

A 3ª Meia Maratona Rústica 
Alecrim e Super 7k, dia 25, fazem 
parte do calendário oficial de cor-
ridas de São Paulo.

O percurso será no Horto Flo-
restal de Avaré. Nos 21 km, os 
atletas farão a volta conhecida 
como três coqueiros, em piso de 
terra. Para os atletas do Super 7 
km, o percurso será na mata do 
Horto. Haverá também caminhada 
e corrida infantil. Participe!

Este mês tem Open de 
Tênis Duplas no clube

Dia 31 de agosto, sábado, a 
partir das 9 horas, acontece o 1º 
Open de Tênis em Dupla, nas mo-
dalidades masculina e feminina, 
no clube da APCEF/SP.

Informações e inscrições no Departamento de Esportes: (11) 96334-1276 (WhatsApp) ou esportes@apcefsp.org.br.

APCEF apoia atletas 
da natação

Inscreva-se para o 13° Super 
50 metros de Natação, dia 25 de 
agosto, domingo, no Parque do 
Ibirapuera, capital, e informe-se 
sobre reembolso na APCEF/SP.

A APCEF/SP está preparando 
uma programação especial em to-
dos os seus espaços para receber 
a primavera. Confira:

Salesópolis e primavera em 
Campos do Jordão - excursão 
com saída em 20 de setembro, 
sexta-feira, às 7 horas, do Termi-
nal Turístico Barra Funda, com 
visita à cidade de Salesópolis, 
hospedagem na Colônia de Cam-
pos do Jordão e passeios na ci-
dade. Retorno para São Paulo dia 
22. Inscrições, (11) 3017-8331 ou 
convites@apcefsp.org.br.

Avaré - excursão com saída 
em 20 de setembro, sexta-feira, 

O 1º Encontro da Felicidade 
organizado pela APCEF acontece 
entre 24 e 27 de setembro, terça 
a sexta-feira, na Colônia de Avaré.

O evento terá uma progra-
mação de atividades físicas e de 
relaxamento, com alongamentos, 
respiração e muito mais. Também 
está sendo preparado um cardá-
pio especial, com carnes brancas, 
chás, legumes, verduras e comi-
das leves.

Embarque dia 24, às 7 horas, 
no Terminal Turístico Barra Fun-
da. Inscrições, (11) 3017-8331 ou 
convites@apcefsp.org.br.

Encontro da Felicidade 
acontece em Avaré

às 19 horas, do Terminal Turístico 
Barra Funda, com programação 
especial para celebrar a chegada 
da estação em alto astral. Retorno 
para São Paulo dia 22. Inscrições, 
(11) 3017-8331 ou convites@ap-
cefsp.org.br.

Campos do Jordão, Suarão 
e Ubatuba - Para quem quiser 
aproveitar o fim de semana de 20 
a 22 de setembro, Campos do Jor-
dão oferecerá um jantar especial 
e passeios na cidade. Em Suarão 
e Ubatuba terá música, mesa de 
frutas e muita alegria para os hós-
pedes. Ligue diretamente no es-
paço de sua preferência e garanta 
a vaga.

Jogos 
em 2018



Guimarães faz propaganda da venda 
de ativos em transmissão de vídeo
O que a Caixa irá fazer quando não houver mais nada para vender?

Fenae
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Faculdade Trevisan - Av. Pa-
dre Antônio José dos Santos, 
1.530, Brooklin Novo, capital, 
(11) 3138-5200 - www.trevisan.
edu.br. Descontos: 10% em Ad-
ministração, Marketing, Rela-
ções Internacionais e Ciências 
Contábeis; 15% em pós-gradua-
ção, MBA e Educação Executi-
va. Solicite carta de desconto.

• Faculdade Unyleya - Rua Des. 
Paulo Passaláqua, 86, Pacaembu, 
capital, (11) 3266-3833 - www.
unyleya.edu.br. Desconto: até 
50%. Solicite carta de desconto.

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.

A tradicional festa da Achiropita 
é uma homenagem à padroeira 
do Bixiga, acontece todo mês de 
agosto e busca reavivar a cultura 
italiana. Mais de 30 barracas são 
instaladas nas Ruas 13 de Maio, 
São Vicente e Doutor Luís Bar-
reto, com pratos que vão do tra-
dicional espaguete ao antepasto. 
Há também a Cantina Madonna 
Achiropita, com show e delicio-
sas comidas típicas.
Saiba mais: acesse www.achiro-
pita.org.br/festa-da-padroeira/a-
-festa.

Festa de Nossa 
Senhora Achiropita

Promoção Mês dos Pais: cadastre 
seus dependentes e participe!

Durante o mês dos pais, os 
associados às APCEFs - do sexo 
masculino - que cadastrarem seus 
dependentes na Plataforma de 
Associação (www.fenae.org.br/as-
sociacao) poderão ser premiados 
com um dos melhores relógios 
esportivos do mercado, o monitor 
cardíaco Garmin Forerunner 35. 
Serão premiados 10 participantes.

Para participar é fácil:
1 - O empre-

gado deve aces-
sar www.fenae.
org.br/associacao, 
no menu “Atuali-
ze seu cadastro”, 
digitar o CPF e 
senha cadastrados 
no Mundo Caixa, 
no tópico “quem 
vai aproveitar 
com você?” e ca-
dastrar os depen-
dentes de acordo 

com o estatuto de cada APCEF e 
clicar em salvar. 

2 - Uma vez cadastrados, os 
dependentes receberão e-mail 
com link para ativar suas contas 
no Mundo Caixa. O dependente 
deverá clicar em “Entrar pela pri-
meira vez”, digitar o CPF, data de 
nascimento e ativar a conta.

Dúvidas, envie e-mail para re-
lacionamento@fenae.org.br.

No fim de julho, o presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães, apa-
receu em vídeo transmitido às uni-
dades para anunciar o adiamento 
do Programa de Desligamento 
Voluntário e aproveitou para ten-
tar convencer os empregados dos 
benefícios da venda de ativos do 
banco.

Acompanhado dos vice-presi-
dentes Roney Granemann e Válter 
Nunes, Guimarães apresentou in-
formações sobre o bônus de 2019. 
Segundo o presidente, este será o 
maior bônus da história da Caixa, 
no valor de R$ 300 milhões.

Os “merecedores” do bônus 
deverão estar dentro de uma sé-
rie de requisitos, além de um di-
ferencial que será de acordo com 

Fenae e APCEF/SP 
promovem cursos 
presenciais de CPA 20

Para atender aos empregados 
interessados em obter a certifica-
ção da Anbima CPA 20 (exigido 
para o exercício de diversas fun-
ções na Caixa), a Fenae e a AP-
CEF/SP estão preparando cursos 
presenciais na Paulista, em Osas-
co e Pinheiros.

Os encontros acontecem na 
SR Paulista, Av. Paulista, 1.842, 
20º andar, Torre Norte, e na SR 
Osasco, Av. dos Autonomistas, 
2.423, Centro. 

Vagas limitadas. Informações, 
(11) 3017-8306 ou faleconosco@
apcefsp.org.br.

as habilitações individuais de efi-
caz, superior ou excepcional no 
GDP (Gestão de Desempenho de 
Pessoas). Contando também com 
a habilitação da unidade em que 
trabalham, que deve ser de 100% 
no Conquiste.

O valor do bônus depende 
ainda do resultado alcançado pelo 
banco este ano. Ao comentar este 
ponto, Guimarães aproveitou para 
alardear que as vendas de ativos 
ajudariam a garantir o bônus pro-
metido como mais uma prova de 
que as privatizações são boas para 
todos.

O presidente também afirmou 
que o IPO de Seguridade do ban-
co irá sair ainda em 2019 assim 
como a criação das empresas para 

venda de participação nas áreas de 
loterias e cartões. O que já vinha 
sendo anunciado há meses.

O clima festivo promovido 
pela direção do banco tenta mas-
carar a intensificação das metas e 
a perda de mercado que, ao que 
tudo indica, irá continuar. O que a 
Caixa irá fazer quando não houver 
mais nada para vender?

Outros anúncios feitos na 
transmissão foram os de que 
as copeiras serão mantidas nas 
agências, mas serão treinadas 
para auxiliar na digitalização de 
documentos e que o Revalida foi 
concluído e seu resultado será di-
vulgado. Guimarães ainda decla-
rou que 2.534 empregados serão 
contratados até outubro.

Curso no 
Ipiranga, 
em julho

Empresa
Participação da empresa 

mãe / órgão público
Participação a ser 

negociada (%)
Data de venda

Valor total estimado / 
valor de mercado

Estimativa de preço da 
participação

Estágio atual

Caixa Seguridade 100 20 a 49 4º trim. 2019 30 bilhões 6 a 14 bilhões Em estudos

Caixa Asset Management 100 20 a 49 2020 6,7 bilhões 1,3 a 3,35 bilhões Em estudos

Caixa Cartões 100 20 a 49 2020 17 bilhões 3,4 a 8,3 bilhões Em estudos

Loterias esportivas e de 
apostas (a ser criada)

100 Não definida 2020 Não definido Não definida Em estudos

Banco Pan 32,83 32,83 Não definida 12,1 bilhões 4 bilhões Em estudos

Agências bancárias e 
edifícios prontos

100 Não definida 2º sem. 2019 5 bilhões Até 5 bilhões Em estudos

FI-FGTS 100 Não definida Julho 2019 33,9 bilhões Até 10 bilhões Em andamento

Fonte: Estadão

Errata: na tabela da página 1 do jornal n. 1.328, 
de 7 de agosto, segunda linha, foi publicado 
"PDC 956/2008". O correto é PDC 956/2018.
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APCEF Portas Abertas e APCEF nos Passos da Cultura

Torneio de Xadrez Pensado, no clube
Dias 17 e 18

AgostoApartamentos
• Vd., Água Branca, capital, R. Carlos Vicari (próx. ao 
Shopping), 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 2 amb., es-
critório, coz. planejada, á. s. c/ wc, 2 vagas, cond. c/ lazer. 
Gisele, (11) 99973-9144 ou Ricardo, (11) 98690-7326.
• Vd., Paraíso, capital, 4 quadras da Av. Paulista, 7 qua-
dras do Parque do Ibirapuera, 45 m2, reformado, 1 dorm., 
salão de festas, gerador, 1 vaga. Sueli, (11) 99989-4513.
• Vd., Saúde, capital, R. Mauro, 10 min. do metrô, 1º andar, 
c/ 3 dorm. (1 conversível), sala p/ 2 amb., s. de festas e 
jogos, 1 vaga. 70 m2. RS$ 390 mil. Valdir, (11) 98706-0974.

Casa
• Vd., em Bragança Paulista, Res. Quinta dos Vinhedos, 
c/ 3 dorms. (1 suíte), garagem p/ 2 carros, lavand. cober-
ta. R$ 290 mil, aceito financ. e/ou terreno. Márcia, (11) 
99964-6363 ou caramaschi12000@yahoo.com.br.

Veículo
• Polo sedan 2003,  azul,  comp. de bordo, ar cond. di-
gital, CD player, travas elétricas e alarme, 48.900 km, 
vidros elétricos, rodas liga leve, manual e chave reserva, 
R$17.900. Janaína, (11) 98387-4257 (WhatsApp).

• Corolla Xei 1.8, preto, gasolina, 2004/2005, banco de 
couro, 133 mil km, c/ manual e chave reserva. Documento 
ok. Luis Francisco, (11) 9 8219-8406 (Tim/WhatsApp).
• Punto Attractive 1.4, 2017, vermelho, completo, 23 mil 
km, ar cond., vidros elétricos, direção hidráulica, sensores 
e câmera de ré, revisões ok, placa final 3 de Barueri, 
único dono. R$ 39 mil. José Wilson, (11) 96327-7357.
• Honda HR-V EXL, automática, cinza, 2016, 42 mil km, 
única dona, top de linha, c/ banco couro. R$ 77.100. Val-
quíria, (11) 99446-6515.

Apartamento na Praia da Riviera
Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São Lou-
renço, acesso às praias da Riviera e Itaguaré, varan-
da 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.

Campeonato de Natação no Ibirapuera, 
com apoio para atletas da APCEF/SP

Dia 25

Corrida rústica na cidade de Avaré
Dia 25

Viagem para Caxambu (MG), com visita 
a Tiradentes e São João Del-Rei

De 19 a 23

Abertura de reservas nas Colônias 
para dezembro e Natal

Dia 27

Abertura de reservas para Réveillon
Dia 3

Setembro


