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O jornal do empregado da Caixa

O plano de demolir a Caixa 
começou o ano com força total. 
O atual governo está empenha-
do em tirar do mercado o único 
banco 100% público o quanto an-
tes, entregando seus negócios aos 
bancos privados, já que chega ao 
fim em 2018, após as eleições 
presidenciais. A ideia é avançar 
o máximo possível este processo, 
pois não há garantia de continui-
dade do projeto de privatização na 
próxima gestão federal.

Para isso os ataques vêm de 
todas as frentes. Como a ideia de 
privatização de empresas como a 
Caixa e a Petrobras ainda possui 
muita resistência da população, a 
grande imprensa está sendo usada 
para convencer o povo do contrá-
rio. Desde a primeira semana de 
2018, quase que diariamente, os 
maiores jornais do país estão vei-
culando matérias para mostrar que 
a Caixa não é mais necessária e 
que se tornou apenas uma fonte 
de problemas.

Um exemplo é a entrevista 
publicada no dia 11 de janeiro no 
jornal O Estado de S. Paulo onde 
Marcos Lisboa, presidente do Ins-
per, ex-secretário de Política Eco-
nômica do Ministério da Fazenda 
e ex-diretor executivo do Itaú, diz 
que ter um banco público como a 

Caixa não vale a pena para o país.
Tais declarações parecem ig-

norar os números do banco e a 
transformação causada na socie-
dade brasileira através dos pro-
gramas sociais operados por ele. 

Apenas no primeiro semestre 
de 2017, a Caixa registrou lucro 
líquido de R$ 2,6 bilhões no 2º 
trimestre deste ano. Tem mais 
de 80 milhões de correntistas e 
poupadores e é líder no mercado 
imobiliário. Em junho, a carteira 
de crédito do banco somava R$ 
715,9 bilhões, 3,5% maior que 
há 12 meses, com participação 
de mercado de 22,8%. O que faz 
do banco o primeiro em crédito 
no país. 

Não é à toa o interesse da ini-
ciativa privada em abocanhar uma 
quantia tão grande de dinheiro. As 
maiores instituições financeiras do 
país veem no desmonte do banco 
uma das melhores oportunidades 
de crescimento que poderiam ter.

A necessidade de capitaliza-
ção para cumprir os requisitos do 
Acordo de Basiléia está sendo no-
ticiada de forma a dar a impressão 
que a Caixa está quebrada, que ela 
precisa de “socorro”. E para com-
pletar o cenário, denúncias contra 
alguns vice-presidentes do banco 
ganharam destaque nos jornais 

nos últimos dias.  
No entanto, o importante tra-

balho de combate a corrupção está 
sendo pintado pela mídia como 
mais um motivo para vender a 
Caixa. A história virou a descul-
pa perfeita para dar ao Conselho 
de Administração (CA) poderes 
de gestão. Com o novo estatuto 
aprovado cláusulas trabalhistas 
também foram incluídas, além do 
já anunciado teto para o Saúde 
Caixa.

Consta no novo estatuto que o 
‘pagamento da PLR aos emprega-
dos não poderá exceder limite es-
tabelecido na SEST (Secretaria de 
Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais)’, o que pode-
rá gerar controvérsia no momento 
da renovação do acordo coletivo 
em setembro de 2018. O novo 
estatuto estabelece também limite 
para dispêndio do Saúde Caixa 
de 6,5% da folha mais proventos 
Funcef e determina que acordos 
coletivos sejam submetidos ao CA 
para aprovação.

Ao colocar cláusulas trabalhis-
tas no estatuto, banco e governo 
ferem o direito à livre negociação, 
e restringem a dimensão do acor-
do coletivo.

A mudança visa dar as pesso-
as a falsa impressão que a Caixa 

não estará mais à mercê de inte-
resses políticos, já que os vice-
-presidentes serão indicados por 
uma comissão e aprovados pelo 
CA. Essas indicações poderão ser 
feitas com a assessoria de em-
presas especializadas na seleção 
de executivos. Os vices também 
terão metas a cumprir. O novo es-
tatuto traz uma significativa alte-
ração de perfil administrativo que 
agora tenta se encaixar totalmente 
na visão de mercado.

No entanto, o CA tem, entre 
seus oito membros, cinco inte-
grantes indicados pelo Ministé-
rio da Fazenda e Planejamento 
(sendo dois independentes), além 
do presidente do banco (indica-
do pelo governo federal) e um 
membro eleito pelos empregados. 
Além disso, a comissão responsá-
vel pela indicação de vices terá 
seus integrantes escolhidos pelo 
CA. 

“O comando do banco conti-
nuará nas mãos de aliados do go-
verno que defenderão interesses 
contrários aos do país. Na prática 
pode-se dizer que cada vez mais a 
Caixa se torna uma instituição pri-
vada sob a fachada de banco pú-
blico. Uma forma de privatização 
disfarçada”, concluiu a diretora da 
APCEF/SP, Ivanilde de Miranda. 

Novo estatuto restringe direitos trabalhistas e fere o direito à livre negociação
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APCEFolia 2018: diversão garantida 
para o carnaval no clube da capital
Baile e matinê infantil agitam o clube no domingo e segunda-feira de carnaval

APCEF Indica

Cineminha com 
desconto durante as 
férias da criançada

Aposentados

A APCEF/SP vem com tudo 
na folia do carnaval e programa 
várias atividades no clube, em 
Interlagos, para foliões de todas 
as idades.

Crianças - Abrindo os dias da 
festa de Momo, no domingo (11), 
às 15 horas, o Bloquinho Infantil 
agita as alamedas do clube. Terá 
animação com recreadores e, cla-
ro, muitas brincadeiras.

Na segunda-feira (12), às 14 
horas, acontece a tradicional Ma-
tinê Infantil. Haverá distribuição 
do kit carnavalesco, oficina de 
bonecos e batuques, recreação e 
o DJ capricha na playlist.

Adultos - O Baile de Carnaval 
será na segunda-feira, 21 horas, 
com música ao vivo e concurso 
de abadás customizados.

Para o baile, o convite para 

associado e dependente (a partir 
de 12 anos) custa R$ 28. Para 
convidados, R$ 38. 

Os 250 primeiros inscritos ga-
nham o abadá exclusivo do AP-
CEFolia. 

Esportes

Pratique esportes no 
clube da APCEF

Janeiro, época de férias... que 
tal um cineminha com desconto? 
Compre ingressos da rede Cine-
mark na APCEF por R$ 14 e as-
sista Viva. A Vida é uma Festa, 
Jumanji, Fala Sério, Mãe.

Solicite pelo e-mail cinema@
apcefsp.org.br, com nome com-
pleto e número de matrícula. Os 
ingressos podem ser retirados na 
sede, no centro da capital, na 
secretaria do clube ou enviados 
pelos Correios. Informações, (11) 
3017-8300.

O clube da APCEF oferece 
treinos de vôlei, xadrez, tênis de 
quadra, atletismo, futebol de cam-
po, futsal e basquete.

Faça parte das equipes espor-
tivas da APCEF/SP. Ligue (11) 
5613-5601 ou envie e-mail para 
esportes@apcefsp.org.br. 

Vantagens e descontos para quem fizer 
curso na Faculdade Aberta à Maturidade

Associados e dependentes da 
APCEF/SP pagam valores espe-
ciais na Faculdade Aberta à Ma-
turidade. 

Além disso, quem concluir 
o semestre, ganha 10% do valor 
total do curso - revertido em vou-
cher - para hospedagem em uma 
Colônia da APCEF/SP.

As matrículas podem ser fei-
tas até 9 de fevereiro pelo telefone 
(11) 3372-1240. 

O que é - A Faculdade Aberta 
à Maturidade é um projeto reali-

zado pela Faculdade 28 de Agos-
to. O objetivo é incluir pessoas 
a partir de 40 anos nos campos 
social, afetivo e intelectual, por 
meio de curso livre com temas 
com ligação entre saúde emocio-
nal e física

Serão ministradas seis disci-
plinas por semestre, dois dias de 
aula por semana, das 14 às 17 
horas. 

A Faculdade 28 de Agosto fica 
na Rua São Bento, 413, centro da 
capital, próximo à estação São 
Bento do metrô. 

Colônias

Reservas para  
Páscoa serão abertas 
em 6 de fevereiro

Garanta sua vaga. No dia 6 
de fevereiro, terça-feira, às 7 ho-
ras, serão abertas as reservas para 
hospedagem durante o feriado da 
Páscoa (de 29 de março a 1º de 
abril) em todas as Colônias da 
APCEF. É só ligar!

Brincadeiras com as crianças na Colônia de 
Avaré no feriado da Páscoa de 2017

Vamos harmonizar saúde, lazer 
e bem-estar? Então a sua próxima 

Saia da rotina e busque qualidade de vida na APCEF/SP
Excursão

viagem é com a APCEF/SP, entre 
10 e 14 de abril, (de terça-feira 

a sábado) numa 
excursão especial 
para a Colônia de 
Avaré. A tranqui-
lidade do espaço 
aliada as ativi-
dades esportivas, 
recreativas e de 
autoconhecimen-
to visam promo-
ver a qualidade 
de vida por meio 

de terapias holísticas e alimenta-
ção equilibrada.

Um pacote de viagem ca-
rinhosamente elaborada para 
energizar o físico e o mental 
em conexão com a natureza da 
colônia.

Saída do Terminal Rodoviário 
Barra Funda - Estação Turística 
na terça-feira (10), às 9h30.

Informações e inscrições (até 
6 de abril), ligue (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br. Va-
gas limitadas.

A hospedagem no clube, esti-
lo alojamento, estará disponível, 
conforme tabela de serviços. 

Inscrições pelo (11) 3017-
8339, convites@apcefsp.org.br 
ou no clube pelo (11) 5613-5600.



Caixa 100% pública é a luta para 
manter programas sociais 

Aproveite os descontos 
na Faculdade Impacta 
de Tecnologia

Convênios

• Faculdade Impacta Tecnologia

Avenida Paulista, 1009 - 9º Andar, 
(11) 3254-8300 - www.impacta.
edu.br. 
Descontos: 10%, cursos técnicos 
(mecatrônica e telecomunica-
ções); 25%, cursos de pós-gra-
duação e MBA e 30%, cursos de 
graduação.
Descontos: para os treinamentos 
(cursos livres): 20% no período 
noturno e aos sábados; 25% no 
período diurno: manhã e tarde; 
30%, presenciais e 35%, online 
(EAD).
Solicite a carta de desconto na 
APCEF/SP.

Informações, (11) 3017-8332 ou 
convenios@apcefsp.org.br.

Promoções

O Programa Minha Casa Minha Vida tem função social relevante para o país

Você, empregado da Caixa, 
deve ter noção do quanto os pro-
gramas sociais operacionalizados 
pelo banco público beneficiam o 
povo brasileiro. 

Muitas dessas operações pas-
sam por vocês, que podem ser 
considerados canais de realização 
de sonhos.

O Programa Minha Casa Mi-
nha Vida é um dos principais 
exemplos do papel social que a 
Caixa desempenha no fomento do 
país, do acesso ao direito à mora-
dia e a dignidade de milhares de 
famílias brasileiras.

Dados do Ministério das Cida-

des e da Caixa apontam que, de 
2009 a 2014, foram 1,7 milhão de 
moradias entregues, 1,3 milhão de 
empregos gerados e R$ 63 bilhões 
de renda circulando em toda eco-
nomia.

“Isso tudo comprova que a 
Caixa é muito mais que um ban-
co comercial, ela é uma empresa 
pública que financia o desenvol-
vimento do país e da sociedade”, 
afirma o diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra.

Entidades - A modalidade 
Minha Casa Minha Vida – En-
tidades é realizada por meio da 

autogestão.
As entidades se cadastram no 

Programa, os projetos são discu-
tidos com o governo, elaborados 
em conjunto com os técnicos da 
Caixa e os recursos são repassa-
dos e administrados pelos mem-
bros da entidade que apresentou 
o projeto. 

O diferencial desta modalida-
de é que as famílias participam 
da elaboração do projeto, as obras 
são feitas em sistema de mutirão 
- com a participação de todos os 
moradores - e criam comissões 
para a organização do bairro, 
como construção de praças, esco-
las e equipamentos públicos.

Entrega de moradias – Na 
quinta-feira, 18, o diretor-presi-
dente da APCEF/SP participou 
do lançamento do Condomínio 
Dandara, localizado na avenida 
Ipiranga, em São Paulo. 

O prédio era uma repartição 
pública e estava desativado. 

Em 2009 saiu a permissão 
para a posse cedida ao movi-
mento União das Lutas de Cor-
tiços (ULC), pela Secretaria do 
Patrimônio da União, por meio 
da Concessão de Direto Real de 
Uso (CDRU) e, em 2014, as obras 
iniciaram. 

O prédio conta com 120 apar-
tamentos, que medem entre 25 a 
63 m², em 21 andares e 7,1 mil 
m² de área construída.

Agenda

Janeiro

Comemoração do Dia do 
Aposentado nas Colônias

De 24 
a 28

Fevereiro

Comemoração do Dia do 
Aposentado no Espaço Hakka4

6
APCEFolia no clube, com 
bloquinho infantil às 15h11

Abertura de reservas para
Páscoa em todas as Colônias

APCEFolia no clube, com 
matinê às 14h e baile de 
carnaval às 21h

Fim do Projeto Verão no 
clube (horário especial)17

12

Abril

Excursão para Avaré, com 
foco em autoconhecimento e 
terapias alternativas

De 10 
a 14

Torneio de Abertura de 
Xadrez, no clube27

Desconto especial no 
espetáculo Hebe, o Musical

De 3 
a 23

Hebe - o musical, oportunidade única para 
assistir o espetáculo

Associados e dependentes da 
APCEF/SP têm desconto exclusi-
vo de 50% na compra de ingressos 
para o espetáculo "Hebe, o Musi-
cal". O desconto é válido para os 
setores “Premium” ou “Setor I” 
nas sessões de quinta e sexta-feira 
nos meses de janeiro e fevereiro.  

Desconto exclusivo para asso-
ciados: no sábado, 3 de fevereiro, 
para comemorar o Dia do Apo-
sentado, os associados terão des-
conto para a sessão das 17 horas.

Sobre Hebe Camargo - Da 
infância humilde em Taubaté, no 

Vale do Paraíba, ao posto de rai-
nha da televisão brasileira, Hebe 
Camargo ganhou corações. 

O musical conta a trajetória 
profissional  e as canções que 
marcaram a carreira de cantora. 
É uma viagem no tempo e na 
história da TV brasileira. 

A peça é baseada 
na biografia escrita por 
Arthur Xexéo, tem dire-
ção de Miguel Falabella 
e está em cartaz até 1º 
de abril, no Teatro Pro-
cópio Ferreira, Rua Au-
gusta, 2.823.

Para obter o código 

de desconto, ligue (11) 3017-8332 
ou envie e-mail para convenios@
apcefsp.org.br. 

Em seguida, acesse o site do 
Ingresso Rápido (www.ingresso-
rapido.com.br) ou compre direta-
mente na bilheteria do Teatro.



Anúncios

Informes publicitários

Apartamentos
• Vd., Vila Vera, capital, Rua Descampado, 
cond. Gardens Living Club, 2 dorms. (1 suíte), 
2 wc c/ box e armários, á. s., sacada com 
fechamento. R$ 400 mil. Solicite fotos pelo 
Whatsapp. Armando, (11) 99804-7590. 
• Vd., na Vila Mariana, capital, próx. à estação 
Ana Rosa do metrô, 3 dorms., 2 wc, dep. de 
emp., 2 vagas. Suely, (11) 99989-4513.

Terrenos 
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube náu-
tico, restaurantes, piscinas, quadras poliespo-
tivas, segurança e portarias. Doc. em ordem. 
R$ 21 mil. Estuda proposta. Margarida, (11) 
99464-9903/ (19) 3835-7525.

Apartamento - Guarujá 
Aluga, para fins de semana ou temporada, 
Praia da Pitangueiras / Morro do Maluf, c/ 
3 dorms., dep. de emp., ótima localização. 
Maria Emilia, (13) 99706-8620. Solicite fo-
tos: emiliapinder@yahoo.com.br.
 

Casa em Bertioga
Alugo, para temporada, litoral norte, de 
frente p/ praia do Indaiá, casa em cond. 
com piscina e garagem, 2 dorms., 2 wc., 
coz. com utensílios, churrasq., ar cond. e 
ventilador de teto. Acomoda 7 pessoas. 
Diárias (baixa temp.) R$ 280 e, na alta, 
R$ 350. Feriados a combinar. Anita, (11) 
99451-2898. 

Imagens

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

Curta um pouco do trabalho da monitoria oferecida 
em janeiro na Colônia de Ubatuba 

Apartamento - Praia do Tombo 
Aluga, para fins de semana ou temporada, 
Praia do Tombo, no Guarujá, uma quadra 
da praia, 2 dorms. (1 suíte), coz. completa 
com utensílios, sala 2 ambs., sacada de 
frente ao mar, TV, Wi-Fi, piscina. Acomoda 
8 pessoas. 1 vaga. Eliana, (11) 94128-2271 
(WhatsApp). 

Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os produtos / serviços anunciados neste jornal 

são de responsabilidade do anunciante.

Nossa história 
em 110 manchetes

A cada edição do jornal APCEF em Movimento, você poderá recordar 
momentos importantes das lutas dos empregados da Caixa. Acompanhe!

Na década de 90, a Caixa também passou por um intenso 
processo de desmonte. A agência Mauá, na Grande São 

Paulo, atendia cerca de 600 trabalhadores todos os dias, para 
recebimento de PIS, FGTS ou seguro desemprego, por uma janela 

nos fundos da unidade. Nos dias chuvosos, os clientes eram 
espremidos na parte coberta, mas ficavam expostos às goteiras.

“trabalhadores são 
atendidos pela janela 

na agência mauá"

O #tbt desta semana relembra a diversão da garotada durante o 
feriado da Páscoa de 2008 na Colônia de Suarão. Além de muita 

brincadeira, as crianças também se deliciaram com ovos de 
chocolate oferecidos pela APCEF/SP. Se quiser garantir sua vaga 

no feriadão deste ano, ligue no dia 6 de fevereiro bem cedinho para 
qualquer uma das Colônias da Associação.

março de 1996


