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Com proposta única, o Consór-
cio Estrela Instantânea venceu o 
leilão da Lotex em 22 de outubro. 

A empresa arrematou a con-
cessão da Loteria Instantânea (ras-
padinhas) com o lance mínimo de 
parcela inicial de R$ 96,9 milhões.  
A atual gestão da Caixa não fez 
qualquer movimento para tentar 
manter o negócio no banco públi-
co. Segundo o Ministério da Eco-
nomia, após a parcela inicial, se-
rão pagas outras sete parcelas fixas 
anuais de R$ 103 milhões, corrigi-
das pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC). 

O consórcio Estrela Instan-
tânea foi criado por meio da par-
ticipante credenciada Ativa In-
vestimentos, composta por IGT 

(sucessora da GTech) e Scientific 
Games. Juntas, a IGT e a SG são 
responsáveis por 80% do mercado 
global de loterias instantâneas, que 
movimenta cerca US$ 80 bilhões 
em todo o mundo.

O leilão ocorreu após sete ten-
tativas ocorridas desde julho de 
2018 e que foram sendo cance-
ladas pela falta de propostas. Em 
2016, a loteria foi incluída no Pro-
grama Nacional de Desestatização. 
Após os cancelamentos, o governo 
foi flexibilizando as condições da 
concessão para tornar o negócio 
mais atraente. 

Estudos feitos pelo BNDES 
apontam para uma receita poten-
cial de R$ 6 bilhões ao ano a partir 
do quinto ano de exploração das 

loterias. Do valor faturado pela 
concessionária estrangeira que 
venceu o certame com proposta 
única, apenas 16,7% deverão ser 
transferidos à sociedade como re-
passes sociais. 

Para efeito de comparação, 
somente em 2017, as Loterias da 
Caixa transferiram R$ 6,579 bi-
lhões para programas sociais nas 
áreas de seguridade social, es-
porte, cultura, segurança pública, 
educação e saúde. Esse montante 
representa 47,33% do total de R$ 
13,9 bilhões que foram arrecada-
dos naquele ano com os jogos fei-
tos pelos brasileiros. 

Caixa Loterias - A Caixa Ins-
tantânea S.A. foi criada em 2016 

para explorar as "raspadinhas". 
Com a decisão do governo de pri-
vatizá-las, ainda em 2016, a em-
presa não se tornou operacional. 

Em março, a direção da Caixa 
mudou a razão social da empresa 
(de Caixa Instantânea S.A. para 
Caixa Loterias S.A) e do objeto 
social, com o intuito de repassar à 
subsidiária a gestão das loterias e, 
posteriormente, realizar a venda a 
agentes privados. 

Ação - A Fenae e a Contraf-
-CUT ajuizaram Ação Civil Pú-
blica na 16ª Vara Federal de Bra-
sília requerendo a suspensão e/ou 
cancelamento do leilão da Lotex. 
No entanto, não há decisão até o 
momento.

Caixa diz que não fechamento de agências só está garantido até o fim de 2019
Os representantes dos empre-

gados e da Caixa reuniram-se, em 
22 de outubro, em mais uma roda-
da de negociação permanente, em 
Brasília. Veja os principais pontos 
tratados. A matéria completa está 
disponível no site da APCEF/SP:

Reestruturação e fechamen-
to de agências - Cobrada sobre 
o tema, a Caixa respondeu que 
as áreas que passam pelo proces-
so (como Cetec, a Sufes, Geafe, 
Ceopa e SGE) só devem “virar a 
chave” após o fim dos processos 
de transferência dos empregados. 

Questionada pela Comissão 
Executiva dos Empregados (CEE) 
do cronograma e organograma de 
algumas destas áreas, como a estru-
tura da Vicat, a Caixa admitiu que 
não os possui. Disse que as transfe-
rências seriam apoiadas pelo agente 
de realocação. A CEE cobrou apoio 
da Matriz no processo, que é reali-
zado localmente pelas Gipes, área 
que perdeu muitos empregados. 

Questionada sobre o fechamen-
to das agências após o atendimento 
do FGTS, a Caixa disse que não 

está previsto para este ano, mas não 
garantiu que não fará no próximo.

FGTS - A representação dos 
empregados cobrou detalhes do 
novo calendário divulgado. 

A Caixa respondeu que have-
ria abertura estendida dia 25 e 28, 
além da abertura no sábado (26). 
Cobrada pelos trabalhadores quan-
to às dispensas de empregados aos 
sábados antes do fim do expedien-
te, a Caixa confirmou a denúncia, 
pois a jornada média registrada aos 
sábados é inferior a cinco horas e 
comprometeu-se a orientar as che-
fias a definir previamente a jorna-
da. Comprometeu-se, também, a 
avaliar uma forma de uniformizar 
a orientação para a compensação 
das extras dos gerentes gerais que 
trabalharem aos sábados. 

A CEE cobrou o posiciona-
mento do presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, em defesa da 
instituição frente às declarações de 
Rodrigo Maia, que acusou o banco 
de roubar dinheiro dos trabalhado-
res ao realizar a administração do 
FGTS. Os representantes da Caixa 

comprometeram-se a encaminhar 
a demanda à direção da empresa.

Saúde Caixa - Os representan-
tes da Caixa entregar à representação 
dos empregados o relatório de admi-
nistração do Saúde Caixa. A CEE 
questionou os números apresenta-
dos a partir de 2013. As informações 
não coincidem com os valores apre-
sentados ao Grupo de Trabalho e ao 
Conselho de Usuários. 

Questionou, ainda, a forma de 
cálculo do superávit, que quebra a 
proporção do custeio de 70/30 no 
valor que excede as despesas, ou 
seja, só contabiliza no superávit as 
contribuições dos empregados. 

A CEE cobrou detalhamento 
de informações como a distribui-
ção da coparticipação, evolução 
mensal das despesas e receitas, 
casos de usuários que ultrapassam 
o teto de coparticipação, entre ou-
tras, fundamentais para as discus-
sões da sustentabilidade do plano. 

A Caixa respondeu que, a partir 
da apresentação do relatório, pode 
aprofundar os debates e atender as 
demandas.

Saúde do trabalhador - A 
CEE questionou a Caixa sobre a 
pesquisa aplicada entre os empre-
gados para identificar trabalha-
dores que se enquadrariam como 
Pessoas com Deficiência (PcD). 

A direção da Caixa argu-
mentou que, além de auxiliar na 
“meta” prevista do percentual de 
PcD, a iniciativa busca adequar os 
postos de trabalho dos empregados 
que tiverem esta necessidade. 

Não respondeu, porém, porque 
ainda não o fez com os recém-ad-
mitidos como PcD. Há casos de 
trabalhadores com limitação mo-
tora lotados em agências com mais 
de um pavimento e que não têm 
acesso, por exemplo, ao refeitório 
da agência, almoçando todos os 
dias no quartinho dos vigilantes. 

Cobrada do fim da GDP, a di-
reção da Caixa respondeu que o 
programa deve ser usado como 
parâmetro em todas as políticas de 
RH. Quando questionada porque 
classificados como excepcional ou 
superior foram descomissionados, 
inclusive no Revalida, não soube 
explicar o motivo.



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

Dia 29 serão abertas 
reservas para terceiro 
período de janeiro 

Festa no clube vai ter muito chopp, 
Banda Feel Good e escola de samba
Valores promocionais na compra de convites antecipados. Não vai perder hein!

Eventos

Novembro tem Portas Abertas em São José do Rio Preto
A edição de novembro do AP-

CEF de Portas Abertas será no 
interior, na cidade de São José do 
Rio Preto.

A confraternização dos em-
pregados da ativa e aposentados 
da Caixa acontece no dia 7 de no-
vembro, quinta-feira, das 19 às 23 
horas, na Casa Grande Forneria, 
tradicional pizzaria instalada em 
um antigo e charmoso casarão da 
Vila Redentora.

Informações, (11) 3017-8331, 
97612-3600 (WhatsApp) ou con-
vites@apcefsp.org.br. Inscrições 
no site da APCEF, vagas limitadas.

Garanta agora mesmo seu con-
vite para a tradicional Festa do 
Chopp. Vai ser dia 23 de novem-
bro, sábado, a partir das 22 horas, 

Na terça-feira, dia 29, às 7 
horas, serão abertas reservas para 
hospedagem durante o quarto 
período de janeiro (do dia 20 ao 
dia 26) nas Colônias de Suarão e 
Ubatuba.

Para outros períodos, ligue no 
espaço de sua preferência, con-
sulte a disponibilidade de vagas 
e faça sua reserva. 

Confira as próximas datas de 
abertura: 

Vamos pegar estrada, subir as 
montanhas, aproveitar o ar puro de 
Campos do Jordão e nos dedicar às 
estratégias e jogadas que o xadrez 
exige?

O 2º Xadrez na Montanha 
acontece nos dias 30 de novembro 
e 1º de dezembro, sábado e do-
mingo, na Colônia de Campos do 
Jordão.

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

Inscrições diretamente na Co-
lônia, pelos telefones (12) 3042-
2177 ou (12) 3662-1431

Esportes

Estão abertas as inscrições para o 2º Xadrez na Montanha

1º Xadrez na Montanha, em novembro de 2018

Dia 30 de novembro 
tem Festa do Havaí na 
Colônia de Suarão

Quer sentir o clima havaia-
no bem pertinho de você? Então 
reserve sua hospedagem na Uni-
dade de Lazer da APCEF/SP em 
Suarão para o sábado, 30 de no-
vembro, quando acontece a Festa 
do Havaí.

A decoração é sempre uma 
boa surpresa para os associados. 
Também haverá muita música e 
mesa de frutas.

Delícia de café da manhã na Colônia de Ubatuba

Hospedagem em                           
Suarão e Ubatuba

Abertura de reservas

De 20 a 26 de janeiro 29 de outubro

De 27 de janeiro               
a 2 de fevereiro

5 de novembro

Festa do Havaí em Suarão no ano passado

no clube da APCEF/SP, que fica 
em Interlagos, na capital.

Além do chopp geladinho, vai 
ter música boa com a Banda Feel 

Good e DJ, apresentação de escola 
de samba e campeonato de chopp.

Informações, ligue (11) 3017-
8311 ou convites@apcefsp.org.br.
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EXPEDIENTE

Campanha #ACaixaétodasua é  
lançada em São Paulo
Campanha nacional é contra a privatização da empresa e a venda de partes do banco público

Fenae

Talentos Fenae/APCEF: está na hora 
de votar em sua obra favorita

Rede do Conhecimento 
oferece curso de 
Primeiros Socorros

A Rede do Conhecimento ofe-
rece gratuitamente o curso com-
pleto de Emergência e Primeiros 
Socorros para associados e depen-
dentes de empregados da Caixa.

O objetivo é auxiliar o aluno 
a saber agir em uma situação de 
emergência. O curso apresenta 
situações de primeiros socorros, 
atendimento e procedimento, aci-
dentes, SOS, emergência, agilida-
de, rapidez etc. 

Acesse www.fenae.org.br/re-
dedoconhecimento e saiba mais.

Está aberto o período de vota-
ção popular nas obras do Talentos 
Fenae/APCEF 2019 que concor-
rem nas categorias e modalidades 
Imagem (Foto e Filme), Literatura 
(Conto/Crônica e Poesia), Artes 
Visuais (Desenho/Pintura e Dese-
nho Infantil) e Música. 

Para ver as obras vencedoras 

da etapa estadual, acesse www.fe-
nae.org.br/talentos.

Cada usuário pode votar ape-
nas uma vez na obra de sua prefe-
rência, mas pode votar em quantas 
obras desejar, pelo Mundo Caixa 
ou Facebook.

Os votos têm pesos diferentes: 
associados às APCEFs, peso 5; 
trabalhadores do banco não asso-
ciados, peso 2; e não empregados, 
peso 1. A nota do júri popular será 
somada às avaliações dos jurados 
técnicos.

As obras disponíveis para vo-
tação venceram as disputas esta-
duais e agora representam as 27 
APCEFs na fase nacional. 

As apresentações dos concor-
rentes de Música e a premiação 
de todos os vencedores nacionais 
ocorrerão na final em dezembro, 
em Florianópolis.

APCEF Indica

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.

É o maior parque multitemático 
de toda a América Latina, resul-
tado do sonho de um visionário, 
Beto Carrero, que acreditou e in-
vestiu seus recursos para encantar 
os frequentadores em um festival 
de cores e atrações incríveis, em 
pleno litoral de Santa Catarina. 
Até 31 de outubro, criança até 12 
anos de idade entra gratuitamente 
acompanhada de pagante.
Onde: Praia da Armação, Penha 
(SC).
Desconto: solicite código de des-
conto e compre pelo www.bilhe-
teria.com/apcefsp. 

Passaporte  
Beto Carrero World

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Amigos da Mel - Av. Santo Al-
bano, 414, Sacomã, capital, (11) 
2548-8412 - www.amigosdamel.
com.br. Desconto: 20% para ba-
nho e tosa, hospedagem e home 
care, 10% para petshop e creche.

• Dan Inn Hotel - Av. Cásper 
Líbero, 115, centro, capital, (11) 
3311-7311 - www.daninnplanal-
to.com.br. Desconto: tarifas es-
peciais para associados e depen-
dentes.

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

A campanha #ACaixaétodasua 
foi lançada em São Paulo, dia 18 
de outubro, pelas entidades sindi-
cais e associativas, inclusive a AP-
CEF/SP. 

Representantes da Associa-
ção estiveram no prédio da São 
Joaquim (onde estão a Ceemp, o 
FCVS, a Gigad e a Ceopi, além de 
contingências) e em agências das 
SR Santana e Penha conversando 
com empregados e a população. 

A campanha foi idealizada 
pelo Comitê Nacional em Defesa 
da Caixa contra a venda de partes 
da empresa (veja na página 1 so-
bre a venda da Lotex). 

Desde o primeiro semestre, a 
nova direção do banco promove o 
“desinvestimento” da instituição. 
A equipe econômica do governo 
está priorizando a venda das sub-
sidiárias que dão mais lucro, como 
áreas de cartões, seguros, loterias 
e gestão de ativos. A gestão do 
FGTS também pode sair da Caixa 
Econômica. 

Reconhecida como o banco 
dos brasileiros e agente das prin-
cipais políticas públicas do país, a 
Caixa, além de empresa financeira, 
atua como indutor do desenvolvi-
mento regional, levando os servi-

ços bancários para além dos cen-
tros financeiros. 

Enfraquecer o banco é parar 
programas e serviços como sa-
neamento básico, financiamento 
estudantil (Fies), Bolsa Família e 
Minha Casa Minha Vida. 

Lançamento nacional - A 
campanha em defesa da Caixa ga-
nhará as ruas nos próximos dias. 
Fazem parte do Comitê Nacional: 
Fenae, Fenag, Fenacef, Advocef, 
Aneac, AudiCaixa, Social Caixa, 

Contraf-CUT, Contec, FNRU, 
além das centrais sindicais CUT, 
CTB, Intersindical, CSP/Conlutas 
e UGT.

Importância dos bancos públicos é 
debatida em Audiência em Guarulhos

Nesta semana acontece nova 
audiência em defesa das empre-
sas públicas. O debate aberto ao 
público será dia 25, na Câmara 
Municipal de Guarulhos. 

O objetivo é enfatizar a im-
portância das estatais para o de-
senvolvimento da região. 

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 ati-

vos, cartões, loterias e seguridade, 
além de outros ativos rentáveis.

Já foram realizados debates 
nas câmaras municipais com a 
participação de membros da so-
ciedade civil em outras cidades, 
tais como Araraquara, Arujá, Ca-
tanduva, Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Mauá, São Ber-
nardo do Campo e São Caetano. 

A próxima audiência acontece 
na Câmara Municipal de Mairipo-
rã, dia 30 de outubro.
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Imagens

Para ver mais fotos e vídeos, acesse www.apcefsp.org.br > Informações > Multimídia

Apartamentos
• Vd., próx. ao metrô Jabaquara/Bradesco, c/ 2 dorm. 
(1 suíte c/ closet), 1 vaga, depósito. Ongaro, (11) 99854-
6740 (WhatsApp).
• Vd., em Sorocaba, paralela Av. Itavuvu, c/ 2 dorm., 2 
wc c/ lav., desp., garagem p/ 1 carro. Transfiro financ. 
e aceito carro como parte de pagto., condomínio baixo. 
Cecília, (15) 99794-2608 (WhatsApp).
• Vd., próx. metrô Parada Inglesa, c/ 2 dorms. (1 suíte), 
armários, sala 2 ambs., sacada, 1 vaga. R$ 420 mil. Mô-
nica, (11) 95610-1374.
•Vd., na Saúde, capital, R. Mauro, 10 min. metrô, 1º andar, 
c/ 3 dorm. (1 conversível), sala p/ 2 amb., salão de festas 
e jogos, 1 vaga, á. ú.: 70 m2. RS$ 375 mil. Valdir, (11) 
3146-53992850 / 98706-0974.
• Vd., Enseada Guarujá, c/ 3 dorm. (sacada), 2 wc, lavand.
ind., 1 vaga, armários. R$ 260 mil. Aceito financ., estu-
do carro como parte de pagto. Airton, (11) 99992-0986 
(WhatsApp) - solicite fotos.

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$ 560 mil. Roberto / 
Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos).

Terreno
• Em Paranapamema, Cond. Riviera de Santa Cristina XIII, 
lote 13/Q IA, 450 m, clube, restaurante, piscinas, quadras, 
segurança, portarias. Doc. ok. Estuda proposta. R$ 20 mil. 
Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Veículos
•VW Polo Sedan 2003 azul, ar cond. digital, computador 

Cerimônia de premiação do Concurso de Desenho

Outubro

Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os itens anunciados são de responsabilidade do anunciante.

I Seminário Estadual Saúde Caixa e 
saúde mental dos trabalhadores da Caixa

Dia 26

de bordo, AM/FM e CD Player, travas e vidros elétricos, 
alarme, 49 mil km, rodas, manual, chave-reserva, 2° 
dono, R$ 17.900.  Janaina, (11) 98387-4257 (WhatsApp).
• Ford Focus Sedan 2009, 2.0, automático, c/ bancos de  
couro, gasolina, preto, vidros elétricos, ar cond., som, 
104 mil km, R$ 25 mil. Maria Irenice, (11) 2495-6798 / 
96172-5988 (Claro). 

Diversos
• Vd. casa lotérica no Limão, próx. Fórum Santana, 3 TFLs, 
possibilidade de mudança de endereço, subordinada à SR 
Santana. Soraia, (11) 99690-0908.

 
Aptos e casas dúplex lançamento Saúde 

Aptos 2 dorm (1 suíte) e casas 2 suítes + lavabo, 1 
vaga + depósito, 350 metros do metrô Saúde, com 
vista para o Planalto Paulista. Agende visita. Ongaro, 
(11) 99854-6740 (WhatsApp).

Trabalho para aposentados 
Para quem tiver interesse em trabalhar no mercado 
imobiliário. Herminio, (11) 96398-2138 (WhatsApp).

 
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.

Circuito Ubatuba Beach Run, etapa 
Praia de Perequê-açú

Dia 27

Abertura de reservas nas Colônias para 
quarto período de janeiro (hospedagem 
de 20 a 26 de janeiro)

Dia 29

Novembro

Abertura de reservas nas Colônias para 
quinto período de janeiro (hospedagem 
de 27 de janeiro a 2 de fevereiro)

Dia 5

APCEF nos Passos da Cultura - Museu 
Histórico da Imigração Japonesa

Dia 29

Festa do Chopp no clube da APCEF/SP
Dia 23

2º Xadrez na Montanha, na Colônia de 
Campos do Jordão

Dia 30


