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Foi lançada na Assembleia Le-
gislativa de São Paulo, em 19 de 
setembro, a Frente contra a Priva-
tização e em Defesa da Soberania 
Nacional. O objetivo da frente 
suprapartidária - que reúne parla-
mentares, movimentos sindicais 
e sociais - é contrapor a política 
privatista dos governos federal e 
paulista. A APCEF/SP participou 
do lançamento.

No fim de agosto, o governo 
Bolsonaro anunciou a privatização 
de 17 empresas públicas, entre elas 
Correios, Eletrobras, Companhia 
Docas do Estado de São Paulo, 
Ceagesp, Telebras, Serpro e Data-
prev, além da Lotex e da Casa da 
Moeda.

Privatizações em São Paulo 
- No estado de São Paulo, o pri-
meiro projeto enviado à Assem-
bleia Legislativa pelo governador 

João Doria tratou da venda, fusão 
e extinção de várias empresas esta-
duais que faziam parte do sistema 
de planejamento, desenvolvimento 
e atendimento à população. 

Entre as empresas disponibili-
zadas ao mercado pelo governador 
João Doria está a Companhia Pau-
lista de Obras e Serviços (CPOS), 
que somente em 2017 assinou 54 
contratos de prestação de serviços.

Na ocasião das discussões do 
projeto do governador, os deputa-
dos alertaram para o fato de que, 
entre outros, o efeito da privatiza-
ção da Prodesp seria a venda dos 
bancos de dados e sigilos de todos 
os cidadãos paulistas.

Confira o calendário de ativi-
dades da Frente e ajude a divulgar 
a luta pelo serviço público e pela 
soberania nacional.

Lotex - O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) vai tentar, pela 
oitava vez, privatizar a Loteria Ins-
tantânea Exclusiva (Lotex). 

O certame, previsto para 22 de 
outubro, foi remarcado após o go-
verno flexibilizar, novamente, as 
regras para conseguir privatizar a 
chamada 'raspadinha', administra-
da pela Caixa. 

Pela nova regra, o pagamento 
pelo ônus da outorga fixa poderá 
ser realizado em até oito parcelas, 
e não mais em até quatro, como 
previa resolução de setembro de 
2018, que já tentava facilitar o pa-
gamento para atrair investidores. 

A primeira tentativa de leilão 
foi em julho de 2018, mas não 
houve propostas.

Entidades pedem explicações 
sobre números do Saúde Caixa

Sindicatos e entidades repre-
sentativas dos trabalhadores das 
empresas estatais entregaram, 
nesta semana, uma carta ofício à 
Gerência Nacional de Plano de 
Saúde da Caixa cobrando explica-
ções sobre os números do Saúde 
Caixa lançados no balanço relati-
vo ao primeiro semestre de 2019.

O ofício, entregue dia 17 e 
proposto na última reunião das 
entidades em defesa do Saúde 
Caixa, pede que a Caixa esclareça 
os registros referentes à Reserva 
Técnica e Fundo de Reserva de 
Contingência do Saúde Caixa, já 
que não foram fornecidos os rela-
tórios gerenciais que serviram de 

base para os lançamentos, conten-
do todo o histórico, mês a mês, das 
entradas e saídas e da remuneração 
dos saldos desde a implantação do 
modelo de custeio vigente.

Desde 2016, os números do 
próprio banco mostram que o Saú-
de Caixa é superavitário nos mol-
des atuais, porém, há anos a dire-
ção da Caixa Econômica se recusa 
a explicar o que houve com este 
superávit, divulgando balanços in-
completos e incompreensíveis aos 
participantes.

Além da Fenae, assinam o do-
cumento a Contraf, Fenacef, Fe-
nag, Advocef, Aneac, Social Caixa 
e Anacef.

A 11ª reunião do Conselho de 
Usuários do Saúde Caixa está mar-
cada para esta sexta-feira, dia 27, 
em Brasília. 

O Conselho - O Conselho de 
Usuários foi criado em 2003 e tor-
nou-se um importante instrumen-
to para dar maior transparência e 
possibilidade de acompanhamento 
da gestão financeira e administrati-
va do plano de saúde dos emprega-
dos da Caixa. 

O fórum não possui caráter de-
liberativo e é composto de forma 
paritária por cinco membros titu-
lares eleitos pelos participantes e 
por cinco indicados pela Caixa. O 
mandato é de 36 meses.

Reunião do 
Conselho de 
Usuários será dia 27

A Saúde Mental dos trabalha-
dores da Caixa requer atenção. 
Pesquisa recente da Fenae apre-
sentou dados alarmantes sobre a 
necessidade de cuidados e políti-
cas direcionadas aos fatores que 
contribuem com esse quadro, den-
tro do ambiente de trabalho.

No dia 25 de setembro, a Fenae 
realizará o Seminário sobre Saúde 
Mental dos Trabalhadores da Cai-
xa, em Brasília. 

No dia seguinte, 26 de setem-
bro, a Anapar promove o Seminá-
rio Nacional em Defesa dos Planos 
de Saúde de Autogestão das Esta-
tais Federais, também em Brasília.

A APCEF/SP participará dos 
dois eventos.

Fenae e Anapar 
promovem 
seminários



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

Piscinas e restaurante 
do clube reabrem dia 
28 de setembro

Dia 28 de setembro, sábado, 
no fim de semana que acontecem 
os Jogos dos Aposentados, serão 
reabertas as piscinas e o restau-
rante do clube, que oferece refei-
ções por quilo.

Informações, (11) 5613-5600 
ou cecom@apcefsp.org.br.

Dia 6 de outubro tem torneio de tênis de duplas no clube

Próximo APCEF de Portas Abertas será 
dia 1º, no Espaço Conviver
Programação inclui oficina de autoimagem e sucos Detox, palestra sobre aromaterapia, etc.

Venha dividir sua tarde conos-
co, na terça-feira, 1º de outubro. 
Venha rever colegas e fazer novas 
amizades no APCEF de Portas 
Abertas no Espaço Conviver, das 
13 às 17 horas.

Nesta edição será comemorada 
a chegada da primavera. Os parti-
cipantes irão experimentar com-
binações de roupas para a nova 

estação, conhecer a aromaterapia 
e os sucos Detox, além de lembrar 
do Outubro Rosa e da luta contra o 
câncer de mama. A comemoração 
dos aniversariantes de agosto e se-
tembro fecha a tarde de lazer.

Solidariedade - Neste dia, a 
APCEF/SP receberá doações de 
produtos de higiene pessoal e de 

Esportes

Inscrições para corrida de Ubatuba terminam dia 29
Os corredores da APCEF/SP 

têm mais uma oportunidade para 
participar de uma corrida este ano: 
o Circuito Ubatuba Beach Run, 
etapa Praia do Perequê-açú.

A corrida de rua e de praia 
acontece em 27 de outubro, do-
mingo, com percursos de 10 e 5 
km, caminhada de 2 km e corrida 
kids de 200 metros.

Haverá transporte com saída 
da capital e hospedagem na Colô-
nia da APCEF/SP em Ubatuba.

Informações, (11) 5613-5600, 
96334-1276 (WhatsApp) ou es-
portes@apcefsp.org.br.

beleza que serão entregues à insti-
tuição que cuida de mulheres com 
câncer de mama.

Inscrições - Inscreva-se até 27 
de setembro pelo (11) 3017-8355, 
3017-8331 ou convites@apcefsp.
org.br. Todos podem participar, 
associados e dependentes (pais, 
mães, sogros e sogras).

Fique atento ao 
calendário de reservas 
para janeiro

Dia 6 de outubro, domingo, a 
partir das 9 horas, tem torneio de 
tênis de duplas no clube da AP-
CEF/SP, em Interlagos, capital.

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

Informações e inscrições, li-
gue (11) 5613-5600, 96334-1276 
(WhatsApp) ou envie e-mail para 
esportes@apcefsp.org.br.

Período Abertura de reservas

De 2 a 5 de janeiro 8 de outubro

De 6 a 12 de janeiro 15 de outubro

De 13 a 19 de janeiro 22 de outubro

De 20 a 26 de janeiro 29 de outubro

De 27 de janeiro               
a 2 de fevereiro

5 de novembro

No próximo dia 8 começam 
as reservas para hospedagem du-
rante o período de férias nas Co-
lônias da APCEF/SP.

Confira o calendário, escolha 
o período e ligue às 7 horas no 
espaço de sua preferência.

Utilize pontos do 
Mundo Caixa nas 
Colônias da APCEF/SP

Você sabia que pode utilizar 
pontos do Mundo Caixa para pa-
gamento de diárias? Informe-se, 
(11) 3017-8306 ou diretamente 
nas Colônias.

Participantes do APCEF de Portas Abertas realizado na sede em julho deste ano.
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Fast Shop - Vendas pelo www.
fastclub.fastshop.com.br/apce-
fsp. Desconto: 30% em diversos 
produtos. Solicite senha na AP-
CEF/SP.
• Óptica Ametista - Avenida São 
Miguel, 3.742, Vila Rio Branco, 
capital, (11) 2043-2818. Descon-
to: 10% no valor total da compra.

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.

Um passeio imperdível em Uba-
tuba, com praias paradisíacas, 
muita natureza, passeios em tri-
lhas e muito mais! Você pode 
conhecer as ruínas do presídio e 
fazer um mergulho (a ilha é con-
siderada um dos melhores pontos 
de mergulho do país).
Como chegar - O acesso é feito 
principalmente por escunas, que 
levam os turistas pela manhã e 
buscam no fim da tarde. 
Dicas - Ao visitar a Colônia da 
APCEF/SP em Ubatuba, conver-
se com o pessoal da Administra-
ção e peça dicas de passeios. Há 
mais de 100 belíssimas praias na 
cidade, entre outras atrações.

Parque Estadual da Ilha
de Anchieta, Ubatuba

Audiências em defesa dos bancos 
públicos continuam em outubro

As audiências sobre a impor-
tância dos bancos públicos conti-
nuam rodando o interior e a Gran-
de São Paulo. Em outubro elas irão 
ocorrer em Arujá no dia 3, em Fer-
raz de Vasconcelos no dia 10 e em 
Guarulhos no dia 25. 

Todas acontecem nas câmaras 
de vereadores dos municípios e 
contam com a participação de re-
presentantes da APCEF/SP.

Já foram realizadas audiências 
em Araraquara, Limeira, Jundiaí, 
Francisco Morato, Franco da Ro-
cha, São Caetano, São Bernardo 
do Campo, Mauá, Catanduva, São 
José do Rio Preto e Barretos.

A Caixa e o Banco do Brasil 
enfrentam processo de fatiamen-

Rede do Conhecimento 
oferece curso de canto

A Rede do Conhecimento pre-
parou para os associados e depen-
dentes o curso de Canto, minis-
trado pelo professor da academia 
Musiflex, Flávio Franklin.  

Noções básicas do que é téc-
nica vocal e canto popular, com 
conceitos e exercícios que ajudam 
a desenvolver as boas técnicas do 
corpo, entender limites e melhorar 
técnicas vocais são a base do curso 
disponível no www.fenae.org.br/
rededoconhecimento. 

Não associado às APCEFs de 
todo o país têm acesso somente à 
primeira aula do curso.

Empregados de diversas áreas continuam 
sem respostas sobre reestruturação
Trabalhadores não têm informações básicas como cronograma e alternativas disponíveis

A omissão do presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, e dos 
vice-presidentes Valter Nunes, 
Roney Granemann e João Alberto 
Dacache têm deixado os empre-
gados de diversas áreas da Caixa 
bastante apreensivos e ansiosos 
por conta do processo de reestru-
turação em curso. 

Empregados da Ceopa, Reopa, 
Cepti, SGE, SRs, Sufes, Geafe, 
Gedef sofrem a expectativa das 
áreas passarem por processos de 
incorporação, cisão, reorganização 
ou extinção sem informações que 
lhes permitam avaliar as perspecti-
vas de sua carreira e tentar organi-
zar sua vida pessoal.

Nestes processos, que mexem 
com a vida funcional e refletem 
na vida pessoal dos empregados, 
a clareza apresentada pela direção 
da Caixa é a medida do respeito 
que ela dispensa a seu corpo fun-
cional. Qualquer processo que afe-
ta a vida dos trabalhadores exige 
transparência. Da direção, precisa-
mos de menos fotos na intranet e 
mais clareza sobre os fatos.

Em reunião dia 27 de agosto, 

questionada pela Comissão Execu-
tiva dos Empregados (CEE) - que 
representa os trabalhadores na mesa 
de negociação permanente -, a Caixa 
não apresentou respostas. Disse que 
não tinha, ainda, dados das mudan-
ças, apesar de existirem informações 
de que tal processo deve ser concluí-
do entre outubro e dezembro.

Entidades representativas dos 
trabalhadores, entre elas a APCEF/
SP, encaminharam, em 2 de setem-

bro, ofícios à presidência da Cai-
xa, Vicat, Vipes e Vitec cobrando 
esclarecimentos sobre o processo. 

A resposta foi que o assunto 
deve ser tratado na mesa perma-
nente de negociações. 

Vamos buscar o agendamento 
de nova rodada de debates entre a 
Caixa e os representantes dos tra-
balhadores. Desta vez, a Caixa não 
pode se furtar de trazer respostas 
aos empregados.

Fenae

to com a venda de partes de seus 
negócios. No caso da Caixa estão 
na mira a área de gestão de ativos, 
cartões, loterias e seguridade, além 
de outros ativos rentáveis.

Este enfraquecimento pode 
comprometer a sustentabilidade 
financeira destas instituições e afe-
tar a capacidade de atuação na exe-
cução de políticas públicas.

Região de Guarulhos - A 
atuação dos bancos públicos é im-
prescindível em todas as cidades.

Em Arujá, por exemplo, a Cai-
xa é responsável por mais de 96% 
do crédito imobiliário concedido 
na cidade. Em Ferraz, 97% e em 
Guarulhos, 90%.
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Apartamentos
• 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., próximo ao metrô Jabaquara/Bradesco, c/ 2 dorm. 
(1 suíte c/ closet), 1 vaga, depósito. Ongaro, (11) 99854-
6740 (WhatsApp).
• Vd., próx. metrô Parada Inglesa, 2 dorms. (1 suíte), 
c/ armários, sala 2 ambs., sacada, 1 vaga. R$ 420 mil. 
Mônica, (11) 95610-1374.
• 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

Casa
• Vd., Jarinú, a 55 min. de S. Paulo, recém-reformada, 
c/ 4 suítes, despensa, churrasqueira, gramada, garagem 
p/ 7 carros. A. t.: 1.108 m², a. c.: 243 m². (desocupada). 
Doc. ok (habite-se, planta, CRI). Aceito financ. e permuta. 
Sérgio, (11) 3023-1495 / 99938-1423 (Vivo).

Veículo
• Vd. Scooter Garinni, 2007, 150 cc, cor bege metálico, 
5.600 km, c/ baú, rodas aro 17, partida c/ controle remo-
to, bateria nova, freio a disco, manual, chave-reserva. R$ 
4.800. Sérgio (11) 3023-1495 (noite) / 99938-1423 (Vivo).

Diversos
• Troco por bike dobrável ou vendo, Mountain bike 
Cannon, aro 26, branca, c/ suspensão Spinner 100 mm, 
trava no ombro, freio a disco, passador Rapid Fire, câmbio 
Shimano, pouco uso. Sérgio, (11) 3023-1495 (à 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 dor-
ms c/ ar cond., 2 wc, hidro, 3 pisc., sauna, ofurô, brinq., 
salão de jogos, fitness, lan house. Até 8 pessoas. Pau-
lo Santana / Maria do Carmo, (11) 96713-5421. Visite: 
http://suareservakakaepaulo.blogspot.com.

Setembro

Reabertura da piscina e do restaurante 
do clube

Dia 28

Inauguração das piscinas da Subsede de Bauru

Outubro

APCEF de Portas Abertas, no Espaço 
Conviver, na sede

Dia 1º

Torneio de Tênis de Duplas, no clube
Dia 6

Encontro da Felicidade, na Colônia da 
APCEF/SP em Avaré

Dia 22

Último dia para enviar os desenhos para 
o Concurso Infantil

Dia 27

Funilaria, pintura, polimento, martelinho de ouro. Aten-
de todas as companhias de seguros. Rua Voluntário da 
Pátria, 4.637, Mandaqui, capital. Paulo Eduardo, (11) 
2283-5968 / 94019-7877 / pe_pecas@terra.com.br.

Jogos dos Aposentados, no clube da 
capital

Dias 28 e 29


