
Movimento
O jornal do empregado da Caixa

Edição 1.333     -     Quarta-feira, 11 de setembro de 2019     -     www.apcefsp.org.br     -     imprensa@apcefsp.org.br

Fechamento de áreas: a gestão do improviso
Todo presidente da Caixa dei-

xa uma marca em sua passagem 
pela empresa. O atual, Pedro 
Guimarães, também está impri-
mindo a sua e, com boa vontade 
na avaliação, pode passar para a 
história como a gestão do impro-
viso e do salve-se quem puder. 

O anúncio de fechamento de 
unidades (SRs e áreas-meio) nes-
ta atual "readequação estratégi-
ca", não foi acompanhado de pla-
nos para as pessoas que atuavam 
nas áreas e para os processos que 
são de sua responsabilidade. Nem 
o cronograma para a finalização 
do processo é conhecido.

A falta de informações dá es-
paço para rumores, que se retroa-
limentam da falta de respostas da 
empresa. E quando a direção se 
manifesta, a confusão aumenta. 

Valter Nunes, que já foi Su-
perintendente em ENs e SRs da 
capital, "fala", em declaração aos 
empregados, que lhes foram ofe-
recidas vagas (o que não ocor-
reu) e, ao listar as SRs da capital, 
excluiu da relação as SRs Santo 
Amaro e Osasco. 

Um dos rumores surgidos re-
centemente é de que as funções 
das SRs devem ser recolhidas em 
breve para viabilizar a abertura 
de outras SRs. É similar à his-
tória de uma pessoa que vendeu 
sua casa e tem que deixá-la sem 
ter outro lugar para ir.

Fechamento das SRs Ipiran-
ga e Pinheiros - Dia 5, a Caixa 
anunciou o fechamento das SRs 
Pinheiros e Ipiranga.

A APCEF/SP e demais enti-
dades que defendem os trabalha-
dores estão em contato com a su-
perintendência regional da região 
D (Sured) para acompanhar e 
discutir os processos de realoca-
ção dos empregados. A Gipes/SP 
ainda está mapeando as vagas e 
funções e tem pendente o mape-
amento para outras áreas, como 
a Ceopa, e outras na "fila", como 
a Sufes.

A divisão das agências em 
outras SRs da capital já foi encer-
rada. Os funcionários das agên-
cias digitais serão divididos entre 
as agências digitais Sé e Paulista.

A APCEF/SP esteve presente, 
em 4 de setembro, no lançamento 
da Frente Parlamentar e Popular 
em Defesa da Soberania Nacional, 
em Brasília. O lançamento acon-
teceu durante o seminário "Sobe-
rania Nacional e Popular, debate 
contra as privatizações. Em defesa 
do emprego e de nosso futuro".

O rompimento do governo 
com o modelo vigente até então 
no país, o aprofundamento da cri-
se econômica, o anúncio da pri-
vatização de 17 empresas esta-
tais, a retirada de repasses para a 
Educação, a política criminosa em 
relação à Amazônia, entre outros 
desmandos, levou as mais diver-

sas representações da sociedade a 
se juntarem para o lançamento de 
uma frente em defesa do Brasil.

As frentes Brasil Popular e 
Povo Sem Medo decidiram uni-
ficar as ações em defesa da so-
berania nacional e das empresas 
públicas e também fazem parte 
da Frente em Defesa da Sobera-
nia Nacional, entre tantas outras 
entidades. 

As empresas públicas estão 
posicionadas em importantes fren-
tes, serviços, infraestrutura, ener-
gia, petróleo, etc., desempenhan-
do uma missão fundamental no 
desenvolvimento do País.

Em 9 de setembro, o  ministro 

da Economia Paulo Guedes afir-
mou em entrevista ao jornal Va-
lor Econômico, que quer privati-
zar todas as estatais.

Os trabalhadores dos Correios, 
uma das categorias ameaçadas pe-
los planos de privatização do go-
verno, estão em campanha salarial. 
Desde julho tentam formalizar um 
Acordo, até mesmo com media-
ção do Tribunal Superior do Tra-

balho (TST), sem sucesso. Desde 
o fim de agosto, a categoria está 
sem Acordo Coletivo.

Além do calendário de luta 
(veja abaixo), também foram de-
finidas iniciativas prioritárias, 
como atos pelo Brasil em defesa 
das estatais ameaçadas de priva-
tização, incluindo os bancos pú-
blicos, em defesa da Amazônia e 
pela reestatização da Vale.

Plenário lotado, em Brasília, no lançamento 
da Frente em Defesa da Soberania Nacional



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

Há vagas em Avaré 
e Campos do Jordão 
para o Ano Novo

As datas das festas de no-
vembro em Suarão e Ubatuba 
foram alteradas. Anote os novos 
dias: dia 9 de novembro, sába-
do, tem Festa Tropical na Colô-
nia de Ubatuba, com música e 
mesa de frutas.

Em Suarão, a festança acon-
tece no dia 30, também com 
muita música e mesa de frutas.

Confira as datas das 
festas de novembro 
em Ubatuba e Suarão

As reservas para as come-
morações da chegada do Novo 
Ano, em todas as Colônias, fo-
ram abertas em 3 de setembro.

Há apartamentos disponíveis 
em Avaré e Campos do Jordão. 
Em Suarão e Ubatuba, há lista 
de espera para o período.

Ligue e garanta sua vaga o 
mais breve possível.

Torneio de Duplas de 
Tênis no clube será em 
nova data

Alterada a data do Open de 
Tênis em Dupla: será dia 6 de 
outubro, domingo, a partir das 9 
horas, no clube da APCEF/SP, em 
Interlagos, capital.

Podem participar associados 
da ativa, aposentados e dependen-
tes a partir de 16 anos, homens 
ou mulheres.

Informações e inscrições: (11) 
96334-1276 (WhatsApp) ou es-
portes@apcefsp.org.br.

Aposentados

Jogos dos Aposentados terá vagas para 
expositores. Inscreva-se!

Quer expor seus produtos du-
rante a edição deste ano dos Jogos 
dos Aposentados?

Os Jogos dos Aposentados 
acontecem dias 28 e 29 de setem-
bro, no clube da APCEF/SP, em 
Interlagos. A venda de produtos 
será no sábado, das 8 às 17 ho-
ras e domingo, das 8 às 15 horas.

Informações, ligue (11) 3017-
8331, 3017-8355 ou envie e-mail 
para convites@apcefsp.org.br. 
Gratuito, vagas limitadas.

Faça sua reserva para 
o Natal em todas as 
Colônias da APCEF/SP

Para as comemorações do 
Natal, as vagas para hospeda-
gem estão disponíveis desde 27 
de agosto. Há vagas em todas 
as Colônias. É só ligar e fazer 
a reserva.

Campos do Jordão

Avaré

Esportes

Feirinha de produtos artesanais no clube em 2015

Comemore a chegada da primavera 
nas Colônias da APCEF/SP
Dia 21 tem programação especial em Avaré, Campos do Jordão, Ubatuba e Suarão

A APCEF/SP está preparan-
do uma programação especial em 
seus espaços para receber a pri-
mavera com muita alegria. Con-
fira:

Campos do Jordão - para o 
sábado, 21 de setembro, está pro-
gramada uma grande festa para 

comemorar a chegada da prima-
vera. Você pode passar o fim de 
semana na Colônia ou participar 
da excursão com saída na sexta-
-feira, às 7 horas, da Barra Fun-
da, com visita à cidade de Salesó-
polis, hospedagem na Colônia de 
Campos do Jordão e passeios na 
cidade. Retorno para São Paulo 

Excursão

Últimos dias para se inscrever para o Encontro da 
Felicidade em Avaré

O 1º Encontro da Felicidade 
acontece entre 24 e 27 de setem-
bro, terça a sexta-feira, na Colônia 
de Avaré.

O evento terá uma programa-
ção de atividades físicas e de re-
laxamento, com alongamentos, 
exercícios de respiração e muito 
mais. Também está sendo prepa-
rado um cardápio especial, com 
carnes brancas, chás, legumes, 
verduras e comidas leves.

Embarque dia 24, às 7 horas, 
no Terminal Turístico Barra Fun-
da. Inscrições, (11) 3017-8355 ou 
convites@apcefsp.org.br.

dia 22. Inscrições para a excur-
são, (11) 3017-8331 ou convites@
apcefsp.org.br.

Avaré - excursão com saída 
em 20 de setembro, sexta-feira, 
às 19 horas, do Terminal Turístico 
Barra Funda. Programação inclui 
atividades com foco na harmoni-
zação do corpo, mente e alma, na 
busca do equilíbrio e do bem-es-
tar e comemoração da chegada da 
primavera. Retorno para São Pau-
lo dia 22. Inscrições, (11) 3017-
8331 ou convites@apcefsp.org.br.

Suarão e Ubatuba - Nas Co-
lônias de Suarão e Ubatuba have-
rá música, mesa de frutas e mui-
ta alegria para os hóspedes. Ligue 
diretamente no espaço de sua pre-
ferência e garanta a vaga.
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Associado tem 
desconto na ESPM

Convênios

• ESPM - Consulte www.
espm.br. Descontos: asso-

ciados e dependentes têm 37% 
de desconto em cursos PGE 
ESPM Empresariais, 7% na pós-
-graduação, MBA e Máster na 
Educação a Distância (EAD) e 
15% nos cursos de atualização, 
férias e extensão presenciais. 
Para ter direito ao desconto, so-
licite carta à APCEF e apresente 
na Universidade.

Informações, (11) 3017-8300   
ou convenios@apcefsp.org.br.

Fique por dentro

Receba notícias e o 
jornal pelo WhatsApp

Quer receber o jornal e 
informações 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.

Emoção marca entrega de doações no Lar de Crianças
Doze empregados da Caixa 

passaram um dia muito especial 
no Lar de Crianças Nossa Senho-
ra das Graças, em Petrópolis (RJ).

No sábado, 31 de agosto, os 
empregados da Caixa levaram 
material escolar para as crianças 
e adolescentes que vivem na ins-
tituição e puderam conhecer o re-
sultado da solidariedade. 

Também participaram de uma 
visita pela instituição e puderam 
verificar os efeitos da presença da 
Fenae, das APCEFs e da Wiz, que 
assistem o Lar há 17 anos.

Durante este tempo, as doa-
-ções feitas por meio do Movi-
mento Solidário proporcionaram 
várias melhorias como a troca 
de maquinário da lavanderia, re-
forma da cozinha e aquisição de 

novos equipamentos, substituição 
do piso do refeitório, reforma da 
quadra de esportes, construção 
do berçário, parquinho, doação 
de acervo literário para bibliote-
ca, brinquedos e material escolar.

Campanha para o Dia das 
Crianças - A próxima campa-
nha do Movimento Solidário terá 

Salesópolis, cidade distante cer-
ca de 110 km da capital, oferece 
muitas atrações para os turistas. 
Programe sua viagem e visite 
o Alambique Canabella, o Ca-
sarão do Café, a Igreja Matriz 
São José (inaugurada em 1911), 
as cachoeiras e o Parque Nas-
centes do Tietê.
Excursão: de 20 a 22 de setem-
bro, a APCEF/SP fará uma excur-
são para Salesópolis e Campos 
do Jordão, com visita à cidade 
na sexta-feira. Saída às 7 horas.
Saiba mais: acesse a aba de 
Turismo em www.salesopolis.
sp.gov.br.

Conheça Salesópolis

como foco o Dia das Crianças 
com a reforma e compra de mo-
biliário para a sala de entreteni-
mento. A meta é atingir R$ 40 mil 
em doação de pontos do Mundo 
Caixa. Haverá sorteio da viagem 
para os empregados da Caixa que 
querem conhecer o Lar de Crian-
ças. Acesse www.fenae.org.br/
movimentosolidario e saiba mais.

O saque de R$ 500 por conta 
do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) que começa 
nesta sexta-feira, 13 de setembro, 
esconde um potencial risco para 
a Caixa. A Medida Provisória 
889/2019, que traz novas regras 
para a movimentação do FGTS, 
traz jabutis (emendas com temas 
estranhos ao conteúdo original).

Foram apresentadas 134 emen-
das à MP. Entre elas estão algumas 
do senador José Serra (PSDB/SP) 
e da senadora Eliziane Gama (Ci-
dadania/MA), que têm caráter de 
reestruturação do FGTS. Elas bus-
cam mudar a gestão do Fundo, até 
extingui-lo e substituí-lo pelo Fun-
do de Investimento do Trabalha-
dor (FIT), que poderá ser gerido 
por qualquer instituição financei-
ra autorizada pelo Banco Central. 

Audiências públicas a pedido 
da Fenae - A comissão mista ins-
talada para analisar a MP 889/19 

Governo quer tirar a gestão do Fundo de Garantia da Caixa Econômica Federal

NOVO

aprovou a realização de três au-
diências públicas para debater a 
possibilidade de o Fundo ser reti-
rado da Caixa. O pedido foi feito 
pela Fenae e atendido pelo relator 
Hugo Motta (Republicanos/PB). 
Entre as autoridades a serem ouvi-
das estão o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e o presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães.

Mais ataques - Também foi 
publicada a Resolução nº 935, 
de 27 de agosto, expedida pelo 
Conselho Curador do FGTS, que 
aprova a implantação do FGTS 
Digital. 

Com a mudança, atividades 
que hoje estão sob responsabili-
dade da Caixa deixarão de ser co-
mandadas pelo banco. Com isso, a 
instituição pode deixar de receber 
as taxas por sua administração.

As taxas do Fundo repre-
sentam quase 20% da recei-
ta de prestação de serviços da 

Caixa. Em 2018 isso represen-
tou R$ 5,1 bilhões desta receita. 

Fim da gestão da Caixa - 
Matéria publicada pelo jornal O 
Estado de S. Paulo, em 10 de 
setembro, afirma que o Ministé-
rio da Economia estuda o fim do 
monopólio da Caixa na gestão do 
FGTS e planeja uma reformula-
ção nos aportes ao Minha Casa 
Minha Vida.

Desde 1990, o Fundo de Ga-
rantia está sob a gestão da Caixa. 
Em todos estes anos, já foram fi-
nanciadas mais de 7 milhões de 
unidades habitacionais e gerados 
mais de 23 milhões de empregos. 

A APCEF/SP preparou um 
material especial sobre a impor-
tância do Fundo (link disponível 
em nosso site) para distribuição 
para a população nos dias de pa-
gamento do FGTS. Veja, abaixo, 
alguns exemplos de utilização do 
dinheiro do Fundo.
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Casa
• Vd., em Jarinú, a 55 min. de São Paulo, recém-re-
formada, c/ 4 suítes, despensa, churrasqueira, grama-
da, garagem p/ 7 carros. A.t.: 1.108 m². A.c.: 243 m². 
(desocupada) Doc. OK (habite-se, planta, CRI). Aceito 
financiamento e permuta 50% por apto em São Paulo/
Jundiaí. Sérgio (11) 3023-1495/99938-1423 (vivo).

Terreno
• Condomínio Euroville II, Bragança Paulista, 300 me-
tros, ligeiro declive à esquerda. R$ 155 mil. Márcia, 
(11) 97264-9992 ou caramaschi12000@yahoo.com.br.

Veículos
• Vd. Scooter Garinni (igual à SH 150 Honda), 2007, 
150cc, cor bege metálico, 5.600 km., c/ baú, rodas aro 
17, partida com controle remoto, bateria nova, freio a 
disco, manual, chave-reserva. R$4.800,00. Sérgio (11) 
3023-1495 (à noite) ou 99938-1423 (Vivo).
• Celta Life, 2009/2010, Flex, prata, 89 mil km. R$ 14 
mil. Sérgio, (11) 96084-2424.

Diversos
• Troco por bike dobrável ou vendo Mountain Bike 
Cannon, aro 26, cor branca, c/ suspensão Spinner 100 
mm, trava no ombro, freio a disco, passador Rapid Fi-
re, câmbio Shimano, pouco uso. Sérgio, (11) 3023-1495 
(noite) / 99938-1423 (Vivo) / rodriguessergio1254@
gmail.com.

Apartamento na Praia da Riviera
Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São 
Lourenço, acesso à Riviera e Itaguaré, varanda 
c/ churrasq., 2 dorms c/ ar cond., 2 wc, hidro, 
3 pisc., sauna, ofurô, brinq., salão de jogos, 
fitness, lan house. Até 8 pessoas. Paulo Santa-
na / Maria do Carmo, (11) 96713-5421. Visite: 
http://suareservakakaepaulo.blogspot.com.

Setembro

Excursão para Salesópolis, com 
hospedagem em Campos do Jordão

De 20 a 22

Excursão para a Colônia de Avaré, 
para celebrar a chegada da primavera

De 20 a 22

Comemoração da chegada da 
primavera em Suarão e Ubatuba

Dia 21

1º Encontro da Felicidade, na Colônia 
de Avaré

De 24 a 27

Jogos dos Aposentados, no clube da 
capital

Dias 28 e 29

Rede do Conhecimento: curso de Educação Digital


