
O governo e a direção da Caixa 
aceleraram o processo de venda de 
áreas rentáveis do banco no início 
deste ano.

Após acordos da Caixa Se-
guridade com a Tokio Marine e a 
Icatu para parte de seus produtos, 
foi veiculado na imprensa, em fe-
vereiro, que será feito o pedido da 
oferta pública inicial de ações da 
companhia junto à Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), com a 
precificação da operação em abril. 

No dia 23 de janeiro a Caixa 
comunicou ao mercado uma série 
de mudanças em sua diretoria, no-
meando atuais VP’s para cargos-
-chave nas subsidiárias de seguros 
e cartões. 

Dias antes, o secretário de 
Desestatização do Ministério da 
Economia, Salim Mattar, disse 
em entrevista à Miriam Leitão, de 
O Globo, que o governo prepara 
uma MP (Medida Provisória) para 

Empregados da Caixa se unem, 
mais uma vez, na quarta-feira (5) 
em mobilização por todo o país.

Desta vez para denunciar o ata-
que aos direitos dos trabalhadores 
e o desmonte do banco público. 

Em ação - Nesta semana, a 
Confederação Nacional dos Tra-
balhadores do Ramo Financeiro 
(Contraf/CUT) encaminhou ofício 
à direção da Caixa Econômica Fe-
deral reivindicando a suspensão da 
reestruturação, anunciada pela em-
presa em 22 de janeiro.

A entidade solicitou também 
agendamento de reunião com a 
Comissão Executiva de Empre-
gados (CEE/Caixa) para debater o 

processo com os diretores da em-
presa.

No ofício, a Contraf/CUT des-
taca que “as alterações nas áreas 
impactam drasticamente os em-
pregados, que se encontram em 
situação vulnerável, inclusive pela 
falta de informações, gerando pâ-
nico quanto a eventuais extinções 
e dispensas das funções, que reper-
cutem na vida financeira e pessoal 
dos empregados”.

Confira mais informações no 
site da APCEF/SP (www.apcefsp.
org.br): como foi o Dia de Luta 
em São Paulo e mais detalhes so-
bre posicionamento da Caixa com 
relação as reinvindicações dos em-
pregados

viabilizar o processo de venda 
via IPO (Oferta Pública Inicial de 
Ações) da Caixa Cartões, Caixa 
Seguridade e da Caixa Loterias.

O Acordo da Caixa Seguridade 
com a Tokio Marine prevê a cria-
ção de uma joint-venture para os 
seguros habitacional e residencial. 
Na parceria, apesar da Caixa deter 
75% do capital, e a Tokio Mari-
ne, com os 25% restantes seria a 
controladora, por ter a maioria das 
ações com direito a voto. O acordo 
com o Icatu, voltado aos produtos 
de capitalização, segue os mesmos 
termos.

Restruturação - As medidas 
ocorrem ao mesmo tempo em que 
a direção da empresa prepara um 
processo de reestruturação de sua 
rede de atendimento, que é justi-
ficada pela gestão do banco como 
uma forma de ampliar a participa-
ção da Caixa nos produtos de in-

vestimento, cartões e seguridade, e 
foca o atendimento de clientes de 
menor renda na rede lotérica. 

Desta forma, a reestruturação 
proposta pelo banco valorizaria as 
áreas que a empresa anunciou que 
pretende vender.

Na mudança dos ocupantes 
dos cargos de Vice-Presidente, o 
VP de Varejo, Júlio Cesar Volpp 
Sierra, assumirá a presidência da 
Caixa Cartões; o VP de Distri-
buição, Atendimento e Negócios, 
Valter Gonçalves Nunes, assumirá 
uma diretoria da Elo Cartões; e o 
VP de Atacado, João Eduardo de 
Assis Pacheco Dacache, assumirá 
a Caixa Seguridade.

Decisão do STF – Em junho 
de 2019 o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) liberou a venda de subsi-

diárias de empresas estatais.
O julgamento teve origem na 

Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (ADI) 5624 ajuizada pela Fe-
deração Nacional das Associações 
do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal (Fenae) e pela Confede-
ração Nacional dos Trabalhado-
res do Ramo Financeiro (Contraf/
CUT) para questionar a Lei das 
Estatais (Lei 13.303/2016).

A decisão da maioria do plená-
rio do STF favoreceu os planos do 
governo Jair Bolsonaro que defen-
deu a flexibilização de regras para 
a comercialização de estatais.

Para a corrente majoritária, a 
flexibilização não fere a Constitui-
ção e pode favorecer o crescimen-
to econômico. Apenas os ministros 
Ricardo Lewandowski e Edson 
Fachin foram contra a venda sem 
aval do Congresso. Os demais vo-
taram a favor da medida.

Dia Nacional de Luta contra a reestruturação marca o dia 5

Diretores da APCEF/SP Tony Gonçalves e Leonardo Quadros. 
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Unidades de lazer

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3042-1640

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flats, (11) 3017-8335

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

faleconosco@apcefsp.org.br

Tem Palco APCEF pré-carnaval no 
clube em Interlagos
No domingo, dia 16, o clube estará em ritmo de samba na sede social. Prestigie

O Palco APCEF entra no ritmo 
do carnaval e promove uma edição 
especial do projeto no clube da 
APCEF/SP em Interlagos, no do-
mingo 16 de fevereiro. 

O som vai rolar das 13 às 18 
horas, no espaço da sede social. 

A roda de samba vai animar o 
almoço do domingo. Haverá a par-
ticipação dos empregados da Cai-
xa que estiveram no Palco APCEF 
e no Talentos Fenae.

Apareça! O clube da APCEF/SP em 
Bauru está cada dia mais lindo.

Piscinas novinhas: recreati-
vas para adultos e crianças e a 
piscina para os treinos de nata-
ção.

Há espaços para churrasco 
com a família, lanchonete com 
atendimento exclusivo para os 
associados e seus convidados e 
opção de lazer com ginásio po-
liesportivo.

Aproveite os finais de sema-
na com a familia no clube em 
Bauru.

No carnaval haverá atrações 
para a criançada. Confira a pro-
gramação completa no site da 
APCEF/SP.

Clube Bauru: piscinas, 
churrasqueiras e 
diversão. Confira

Vista do alto das piscinas do clube de Bauru

Esportes

Faça aula teste gratuita de corrida e 
caminhada com a APCEF/SP

Durante todo o mês de feve-
reiro os associados e seus depen-
dentes que tiverem interesse em 
participar do grupo de corrida e 
caminhada da APCEF/SP podem 
fazer uma aula teste gratuita.

O objetivo é que cada vez mais 
pessoas se interessem pela prática 
esportiva e pela oportunidade de 
movimentar o corpo junto com os 
colegas da Caixa.

Treinos - Os treinos em fe-
vereiro acontecem nos seguintes 
dias, locais e horários: dia 8, no 
Parque Ibirapuera, das 7 às 9h30; 
no dia 15, nos Parques Ibirapuera 
e do Povo, das 7 às 9 horas e no 
dia 29, no Parque Alfredo Volpi, às 
8h30.

Contato pelo e-mail: espor-
tes@apcefsp.org.br ou WhatsApp 
(11) 9.6334-1276. Participe!

Os flats da APCEF/SP em 
Santana e na Paulista oferecem 
hospedagem na cidade de São 
Paulo próximas a estações do 
metrô.

Excelente opção para os as-
sociados que precisam estar em 
São Paulo para compras, consul-
tas médicas, passeio e qualquer 
outra necessidade.

Entre em contato pelo e-mail: 
flatapcef@apcefsp.org.br ou li-
gue para (11) 3017-8335 e faça 
sua reserva.

Flats da APCEF/SP 
esperam por você em 
Santana e na Paulista

Casal curte o APCEFolia no clube em 2019

APCEFolia 2020 tem muita diversão 
para as crianças e para os adultos

Aproveite o período do car-
naval da melhor forma possível. 
Participe das festividades promo-
vidas no clube da APCEF/SP em 
São Paulo.

Haverá muitas atrações para a 
criançada com Bloquinho no do-
mingo (23) e Matinê na segunda 
(24). O Baile para os adultos acon-
tece na segunda (24), a partir das 
21 horas. 

Inscrição até dia 14 de feverei-
ro pelo e-mail: convites@apcefsp.
org.br ou ligue (11) 3017-8331.

Equipe de Xadrez 
prepara-se para Jogos 
da Fenae 2020

A equipe de xadrez da APCEF/
SP participa do Interclubes, pro-
movido pela Federação Paulista 
de Xadrez. A competição acontece 
nos dias 29 de fevereiro, 1º, 7 e 8 
de março. 

Para os enxadristas o evento 
serve como preparatório para as 
disputas nos Jogos da Fenae que 
acontecem este ano.

Caso você queira fazer parte da 
equipe, entre em contato com o de-
partamento de Esporte pelo What-
sApp (11) 9.6334-1276.

Associadas da APCEF/SP participam de corrida

O projeto Palco APCEF destaca o talento dos empregados da Caixa, associados da APCEF/SP

APCEF nos Passos da 
Cultura é para todos 
os associados

No dia 20 de fevereiro, 
quinta-feira, das 9 às 13h30 tem 
APCEF nos Passos da Cultura .

Desta vez a visita será ao 
Museu da Imagem e Som - Mix 
Experience em visitação moni-
torada à exposição de Leonardo 
da Vinci. 

Associados, dependentes e 
convidados podem participar! 

A inscrição deve ser feita 
até 19 de fevereiro pelo e-mail: 
convites@apcefsp.org.br ou 
pelo telefone (11) 3017-8331.
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EXPEDIENTE

Eleição do Saúde Caixa acontece até 
sexta-feira, dia 7
A diretoria da APCEF/SP apoia a Chapa 1 - Movimento pela Saúde 

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.

Conheça Arraial do 
Cabo (RJ)

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Cel.Lep
Desconto de 10% nas parcelas 
dos cursos de inglês e espanhol.
Válido para as 24 unidades.

• Academia Ecofit Club
Desconto de 20% na matrícula 
(Plano Clube) ou 10% mensali-
dade (Plano Academia). Loca-
lizada na Vila Romana em São 
Paulo.

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

Portal de Vantagens

Qualidade de vida e mais 
disposição: conheça a BlueFit

A APCEF/SP oferece mais 
uma oportunidade para os associa-
dos e seus dependentes buscarem 

qualidade de vida e promoção da 
saúde. 

A prática frequente de ativida-
des físicas tem muito mais 
a ver com saúde do que 
apenas com a busca da es-
tética do corpo.

Vantagens - Os asso-
ciados, cônjuges e filhos 
acima de 12 anos pagam  
R$ 89,90 mensais no Plano 
Gold. Ganham isenção na 
taxa de matrícula, de R$ 
120,00 e na taxa de manu-
tenção de R$ 199,90.

Confira o www.bluefi-
tacademia.com.br.*Exceto 
Unidade Teresina

Entre em contato com 
convenios@apcefsp.org.br 
e solicite um voucher para 
utilização do convênio, 
com nome completo e nú-
mero de matrícula.

A 14ª edição dos Jogos da Fe-
nae acontece neste ano. O maior 
evento esportivo entre bancários 
do Brasil será realizado em novo 
formato: uma primeira fase clas-
sificatória acontecerá em Brasília 
(DF), no período de 11 a 14 de ju-
nho e a fase final, entre os dias 9 e 
12 de outubro, com a sede ainda a 
ser definida.

A realização do evento em 
duas fases visa assegurar maior 
participação dos atletas frente as 
dificuldades de liberação dos em-
pregados da Caixa, impostas pela 
direção do banco.

Fenae 360º

Jogos da Fenae 
acontecem em junho e 
outubro

Associados e dependentes da 
APCEF/SP ganham desconto nas 
atividades promovidas pela Bi-
lheteria.com. 

São viagens, passeios, par-
ques, cinemas, teatros e muito 
mais.

Participe de excursões pro-
movidas periodicamente para Ar-
raial do Cabo (RJ) e conheça este 
paraíso brasileiro. 

O valor promocional para a 
APCEF/SP é de R$ 580,00.

Entre em contato pelo e-mail: 
convenios@apcefsp.org.br e so-
licite o código de associado para 
usufruir os descontos por meio da 
parceria com a Bilheteria.com.

Se você, empregado Caixa ati-
vo ou aposentado titular do Saúde 
Caixa, ainda não votou na eleição 
para o Conselho de Usuários do 
plano de saúde, não perca tempo. 
A votação começou nesta segunda 
(3) em www.saude.caixa.gov.br e 
prossegue até sexta-feira, 7 de fe-
vereiro. A Federação Nacional das 
Associações do Pessoal da Caixa 
Econômica Federal (Fenae) está 

apoiando a Chapa 1 – Movimento 
pela Saúde.

O Conselho de Usuários 
foi criado em 2003 e se tornou 
um importante instrumento de 
transparência e possibilidade de 
acompanhamento da gestão fi-
nanceira e administrativa do pla-
no de saúde dos empregados da 
Caixa. É composto de por cinco 
membros titulares eleitos pelos 

participantes e por cinco indica-
dos pela Caixa, além de seus res-
pectivos suplentes. O mandato é 
de 36 meses.

Para participar da votação, 
basta acessar o portal de serviços 
www.saude.caixa.gov.br. Depois 
de fazer o login, com número da 
matrícula e senha pessoal, é só 
acessar a votação eletrônica, dis-
ponível na página principal.

Jogos da Fenae 2018: premiação do basquete



Anúncios Informes publicitários

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).
•Vd na capital, Jd Bonfiglioli, 3 dorm sendo 1 suite,sala, 
copa e cozinha americana, 4 banheiros reformados, AS, 
suite empregada, quintal, garagem p 2 autos.Rua tranqui-
la,arborizada, prox USP, supermercados, comercio, parque. 
Hiroco(11) 97197-5355.

Veículos
• Vd. Toyota/etios cross, 2017, 1.5 16v flex 4p auto-
mático, prata, 18.500 km, completo com sensor de ré 
e câmera de ré, único dono, todas as revisões pela 
concessionária, R$ 47.450 mil. Kico (11) 98232.2222 - 
resido em Santos/SP 
•Vd., Celta Life, 2009/2010, Flex, Prata, 89mil Km, R$ 13 
mil. Ótimo estado. Sergio (11) 96084-2424

Terreno
•Vd., terreno de 450 metros², lote 13/Q IA no condomínio 
Riviera de Santa Cristina XIII em Paranapanema/SP, com 
clube náutico, restaurante, piscinas, quadras. Segurança 

completa e portarias. Docs em ordem. Estudo proposta. 
Margarida (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Outros
•Iphone X 64, seminovo, R$ 3.400. Na caixa, acompanha 
fone e carregador. Helen (11) 9 8529-2592.

Casa na Praia Grande
Alugo p/ o verão, 300 m do mar, c/ 2 dorms. (1 suí-
te), sala c/ sofá-cama, coz. ampla, espaço p/ festas 
c/ churrasq., piscina, garagem p/ 3 carros, wi-fi, TV a 
cabo. Adão, (11) 98339-6722 (WhatsApp) ou Edgar, (13) 
99143-9097 (WhatsApp).

Casa em Villagio - Praia Indaiá/Bertioga
Alugo p/ temporada e fins de semana, litoral norte, 
frente p/ praia, acomoda 7 pessoas, cond. c/ piscina, 
garagem, 2 dorm., 2 banheiros, churrasqueira, ar-con-
dicionado, ventilador de teto. Anita, (11) 99451-2898. 

Quitinete no centro
Vd., 40 m², reformado, próx. ao metrô Luz, andar alto. 
R$ 165 mil. Mauri Rodarte, (11) 99233-2746 (WhatsApp).

Agenda

Fevereiro

classificados@apcefsp.org.br
Os itens anunciados são de 

responsabilidade do anunciante.

 
Escritório no centro

Vd./alugo, 45 m², Rua Riachuelo, próx. a USP, R$ 130 
mil, aluguel R$ 1.400 o pacote. Mauri Rodarte, (11) 
99233-2746 (WhatsApp).

Espaço D - móveis planejados e decorações
Home, sala, cozinha, banheiros, home office, dorm., 
terraço, corporativos. R. Oswaldo de Oliveira, 259, Bo-
queirão, Praia Grande. Contato: (13) 3034-2049.

Apartamento no Guarujá - Morro do Maluf
Alugo p/ temporada, c/ 3 dorms., 2 vagas, a 50 m da 
Praia Pitangueiras. Emília, (13) 99706-8620 (WhatsApp).

 
Apartamento na Praia da Riviera

Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São Lourenço, 
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 / Maria do Carmo, (11) 96713-5421 / 
http://suareservakakaepaulo.blogspot.com.

Inspira Fenae
Dia 7 e 8

Resultado de mais um sorteio Fenae 
360º

Dia 5

Último dia de votação da eleição do 
Conselho de Usuários de Saúde Caixa

Dia 7

Matinê Infantil, no clube da capital
Dia 24

Baile de Carnaval, no clube da capital
Dia 24

Bloquinho Infantil, no clube da capital
Dia 23


