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Responda ao 3º Censo da Diversidade
Bancárias e bancários já po-

dem responder ao questionário do 
3º Censo da Diversidade, disponí-
vel no site da Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban). 

O Censo vai traçar um perfil 
da categoria bancária por gêne-
ro, raça, orientação sexual e PCD 
(pessoa com deficiência). Os da-
dos servirão para analisar o grau 
de inclusão nos bancos e, a partir 
daí, propor políticas de promoção 
da igualdade de oportunidades no 
setor bancário.

O Censo da Diversidade é con-
quista das campanhas nacionais 

dos bancários. O primeiro foi feito 
em 2009 e o segundo, em 2014.

Histórico - Nos últimos cen-
sos ficou comprovada a desigual-
dade nos bancos: as mulheres, 
apesar de serem a maioria da ca-
tegoria e terem nível de escola-
ridade maior, ainda são minoria 
nos cargos de direção e recebem 
menos que os homens. Os negros 
e negras também são minoria no 
setor bancário, assim como PCD. 

:: Acesse www.diversidade.
febraban.org.br e participe.

Cinco audiências em defesa das 
empresas públicas acontecem este mês

Para o mês de outubro, cinco 
audiências em defesa das empre-
sas públicas estão agendadas. Já 
estavam programados deba-
tes nas Câmaras Muni-
cipais de Arujá no dia 
3, em Ferraz de Vas-
concelos no dia 10 e 
em Guarulhos no dia 
25. Agora foram con-
firmadas também em 
Itaquaquecetuba, dia 16, 
e em Mairiporã, dia 30. 

A Caixa e o Banco do Brasil 
enfrentam processo de fatiamen-
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.
O objetivo das audiên-

cias abertas ao público é 
enfatizar a importância 
das estatais para o de-
senvolvimento regional.

Já foram realizados 
debates em Araraquara, 

Barretos, Catanduva, Fran-
cisco Morato, Franco da Rocha, 

Jundiaí, Limeira, Mauá, São Ber-
nardo do Campo, São Caetano do 
Sul e São José do Rio Preto.

O presidente da Caixa Econô-
mica Federal, Pedro Guimarães, 
participou nesta terça-feira, dia 1º, 
de audiência pública na Comissão 
do Trabalho, Administração e Ser-
viços Públicos (CTASP) da Câma-
ra dos Deputados.

Ele admitiu, pela primeira vez, 
que há discussão sobre abertura de 

capital do banco público.  
O presidente da Fenae, Jair Pe-

dro Ferreira ressaltou, durante a 
audiência em Brasília, que o anún-
cio de venda de carteiras rentáveis, 
do setor de seguros e loterias, a 
redução de pessoal de 105 mil em 
2015 para 82 mil atuais enfraquece 
a empresa e compromete o papel 

social que a Caixa desempenha 
desde 1861.

A deputada Erika Kokay (PT/
DF), que solicitou a audiência, 
lembrou que se por um lado o pre-
sidente da Caixa diz que não há 
intenção de privatização, por ou-
tro, o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, afirma que a intenção é 
privatizar tudo.

Apenas mais 800 emprega-
dos - Durante a audiência, o presi-
dente da Caixa anunciou a contra-
tação de 800 empregados, que se 
somarão aos cerca de 2 mil PCD 
(pessoas com deficiência) contra-
tados recentemente. 

Confrontado pela deputada 
Erika com os números da pesquisa 
feita pela Fenae, em que 60% dos 
empregados se dizem sobrecar-
regados de trabalho, em situação 
de assédio moral, temendo a rees-
truturação e mudanças bruscas na 
vida funcional e na qual afirmam 
que sofrem com planos de metas  
não debatidos com os empregados, 

Pedro Guimarães afirmou que não 
tem conhecimento de assédio mo-
ral dentro da empresa. 

 FGTS fora da Caixa? - O 
presidente da Caixa disse também 
que não há orientação governa-
mental para que a Caixa deixe de 
ser a gestora do FGTS, mas não 
explicou por que o governo de-
cidiu retirar a Caixa do Conselho 
Curador do Fundo, decisão anun-
ciada em março deste ano.

Minha Casa Minha Vida - 
Apesar de estar percorrendo o país 
inaugurando obras do Minha Casa 
Minha Vida contratadas em gover-
nos anteriores, Pedro Guimarães 
disse que não pode se posicionar 
sobre a redução de investimento 
no programa - de R$ 4,6 bilhões 
em 2019 para R$ 2,7 bilhões pre-
vistos para 2020 -, porque “são de-
cisões orçamentárias do governo”. 

:: Acesse nosso site e assista à 
transmissão completa da audiência.O presidente da Fenae, Jair Pedro Ferreira, em audiência na Câmara dos Deputados



Unidades

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3042-1640

• 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

Reservas para janeiro 
em Suarão e Ubatuba 
começam dia 8

Encontro da Felicidade está marcado 
para 22 de outubro, em Avaré
Inscreva-se até 17 de outubro e conheça novas técnicas de viver bem

A APCEF/SP convida você 
para fazer parte de quatro dias in-
tensos em vivências de terapias in-
tegrativas, autoconhecimento, bio-
vivências e transformação interior 
por meio de ferramentas práticas.

O 1º Encontro da Felicidade 
acontece na Colônia de Avaré, de 
22 a 25 de outubro. 

Embarque no dia 22, terça-fei-

ra, às 8 horas, no Terminal Turísti-
co Barra Funda.

Muitas surpresas estão reserva-
das para os participantes:

- atividades físicas e de re-
laxamento, com a realização de 
alongamentos, respiração e muito 
mais;

- atividades integrativas, com a 
utilização de recursos terapêuticos 

Cultural

Teatro Ruth Escobar é palco da premiação do 
Concurso de Desenho da APCEF/SP 

O Teatro Ruth Escobar será 
palco da premiação do 17º Con-
curso de Desenho Infantil da AP-
CEF/SP. O evento acontece dia 12 
de outubro, sábado, às 10 horas. 

Após a cerimônia, os partici-
pantes assistirão à peça "Os Sal-
timbancos". 

O Teatro fica na Rua dos Ingle-
ses, 209, Bela Vista, capital. En-
trada gratuita para as crianças que 
enviaram desenhos para o Concur-
so da APCEF/SP e seus titulares. 
Vagas limitadas.

Inscrições, (11) 3017-8331 ou 
convites@apcefsp.org.br.

baseados em conhecimentos tradi-
cionais;

- palestra com a especialista 
em terapias Fabiane Lorenzini;

- cardápio especial com carnes 
brancas, chás, legumes, verduras e 
comidas leves.

Inscrições até dia 17 de outu-
bro pelo (11) 3017-8331 ou convi-
tes@apcefsp.org.br.

No próximo dia 8, terça-feira, 
às 7 horas, começam as reservas 
para hospedagem durante o pe-
ríodo de férias nas Colônias de 
Avaré, Suarão e Ubatuba.

Em Avaré, as reservas serão 
abertas, no dia 8, para todo o mês 
de janeiro. Em Suarão e Ubatu-
ba, para o período de 2 a 5 de ja-
neiro. Confira o calendário: 

Comemore o Dia das 
Crianças nas Colônias 
da APCEF/SP

Aproveite o feriado de 12 
de outubro e comemore com a 
criançada nas Colônias da AP-
CEF/SP. Todos os espaços terão 
programação especial no sábado.

Avaré e Campos do Jordão 
ainda têm apartamentos dispo-
níveis para reservas. Suarão está 
com lista de espera e Ubatuba, 
com pouquíssimas vagas na data 
de fechamento do jornal. 

Suarão

Hospedagem em                           
Suarão e Ubatuba

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

Campos 
do Jordão

Participe da Copa de 
Futebol para atletas 
acima de 40 anos

A tradicional Copa de Futebol 
de Campo para atletas acima de 40 
anos acontecerá a partir de 20 de 
outubro, no clube da APCEF/SP.

Este ano a homenagem será 
para Joaquim Silvio Colturato 
Barreiro, aposentado de São José 
do Rio Preto e grande incentivador 
do futebol na sua região.

A previsão é que a Copa tenha 
duração de oito domingos.

Esportes

2º Xadrez na Montanha será em novembro
Vamos pegar estrada, subir as 

montanhas, aproveitar o ar puro de 

1º Torneio de Xadrez na Montanha, em 2018

Campos do Jordão e nos dedicar às 
estratégias e jogadas que o xadrez 

exige.
O 2º Xadrez na Mon-

tanha acontece nos dias 
30 de novembro e 1º de 
dezembro, em Campos do 
Jordão.

A excursão sairá do 
clube da APCEF/SP na 
sexta-feira (29), às 19 ho-
ras, e da Barra Funda, às 
20 horas.

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

APCEF Indica

Confira nova parceria
Convênios

• A Vila Espaço Cultural 
- Espaço voltado para pes-

soas acima de 50 anos que busca 
promover o envelhecimento ati-
vo e a qualidade de vida. Rua Sil-
vestre Vasconcelos Calmon, 248, 
Vila Pedro Moreira, Guarulhos, 
(11) 2440-0090 - www.avilacul-
tural.com.br. Desconto: 5% de 
desconto e isenção de matrícula.

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.

Bonecos de personagens de HQs 
e jogos de videogame, quadros 
com imagens clássicas da Marvel 
e da DC e um boneco em tama-
nho real do Geleia, do filme Os 
Caça-Fantasmas (1984) são al-
gumas das surpresas geeks dessa 
hamburgueria. No menu, o carro-
-chefe é o LE Geek, hambúrguer 
com queijo de coalho empanado 
e crispy de cebola.
Onde fica: Alameda Franca, 
1.055, Jardim Paulista, capital.
Veja fotos: www.instagram.com/
leburgerhamburgueria.

Conheça o LE Burger

Interações na Rede do Conhecimento geram 
cupons para participar do Inspira 2020

Está a todo vapor a tempora-
da de interações que irão gerar 
cupons para participar dos sorteios 
de vagas do Inspira Fenae 2020. O 
evento acontece nos dias 7 e 8 de 
fevereiro, em São Paulo. 

Quanto mais interações mais 

chances de conseguir cupons para 
participar dos sorteios. Os cupons 
são gerados a partir do primeiro 
acesso à Rede do Conhecimento, 
ao se matricular em um curso, na 
conclusão de um curso, ao assistir 
pílulas do conhecimento, ao ouvir 

Seminário em Brasília debate  
saúde mental dos trabalhadores
Ação faz parte da campanha permanente "Não sofra sozinho"

A Fenae promoveu, em 25 de 
setembro, o 1º Seminário sobre 
Saúde Mental dos Trabalhadores 
da Caixa, em Brasília.

A Diretora de Saúde e Previ-
dência da Fenae, Fabiana Matheus, 
explicou durante o Seminário que 
cerca de 47% dos empregados da 
Caixa já tiveram conhecimento de 
algum episódio de suicídio entre 
colegas. Mais da metade (51,7%) 
dos entrevistados conhece colegas 
que passaram por sofrimento con-
tínuo em virtude do trabalho.

No mês Mundial de Prevenção 
do Suicídio, o evento discutiu um 
problema que mata mais de 800 mil 
pessoas por ano, segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS).

"Não sofra sozinho" - Duran-
te o seminário, a pós-doutora, psi-
cóloga e professora da UnB, Ana 
Magnólia Mendes, apresentou 
projeto de prevenção ao adoeci-
mento mental na Caixa.

O projeto faz parte das ações 
do “Não Sofra Sozinho”, uma 
campanha permanente de cons-
cientização sobre saúde mental e 
trabalho. 

O projeto também deve propor 
ações sindicais que tenham como 
alvo a prevenção de agravos à saú-
de por meio da luta por melhores 
condições de trabalho.

:: Se você sofrer ou presenciar 
alguma atitude abusiva por parte 
dos gestores, denuncie à APCEF/
SP pelo (11) 3017-8315 ou sindi-
cal@apcefsp.org.br.

NOVO

um podcast, na visualização de in-
fográficos e dos vídeos especiais. 

Serão consideradas as intera-
ções na plataforma de educação 
entre 4 de abril e 13 de outubro de 
2019.

As 446 vagas para o Inspira 
Fenae 2020 já começaram a ser 
sorteadas. Serão três sorteios no 
total. No primeiro (18 de setem-
bro) foram 173 vagas. Os próxi-
mos estão marcados para os dias 
2 de outubro (160 vagas) e 14 de 
outubro (113 vagas).

Serão disponibilizadas ainda 
10 vagas para dependentes, sortea-
das em 21 e 28 de outubro.

O tema deste ano é Futuro, pro-
mete experiências interativas pre-
senciais e tecnológicas, além de 
uma comunicação inovadora. 

:: Acesse www.fenae.org.br/
rededoconhecimento ou inspira-
fenae2020.fenae.org.br.Mario Sérgio Cortella no Inspira Fenae 2019, em Belo Horizonte
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Apartamento
• 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.

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

Terreno
• Condomínio Euroville II, Bragança Paulista, terreno de 
300 m, ligeiro declive a esquerda, R$ 155 mil. Márcia, (11) 
97264-9992 / caramaschi12000@yahoo.com.br. 

 
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.

Excursão para Salesópolis e Campos do Jordão

Outubro

Torneio de Tênis de Duplas, no clube
Dia 6

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

Dia 22

Abertura de reservas nas Colônias 
para primeiro período de janeiro 
(hospedagem do dia 2 ao dia 5)

Dia 8

Cerimônia de premiação do Concurso 
de Desenho Infantil 2019

Dia 12

Abertura de reservas nas Colônias 
para segundo período de janeiro 
(hospedagem do dia 6 ao dia 12)

Dia 15

Circuito Ubatuba Beach Run, etapa 
Praia de Perequê-açú

Dia 27


