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O jornal do empregado da Caixa

"Primeiro a gente desmorali-
za, depois a gente entrega". Esta 
lógica de pensamento poderia ser 
atribuída a um grupo de poder 
formado por banqueiros, certos 
empresários e famílias que con-
trolam a mídia no país ao tratar 
das empresas públicas brasileiras.

As poucas famílias que con-
trolam os meios de comunicação 
são porta-vozes de setores espe-
cíficos e, ainda, representam seus 
próprios interesses. As manchetes 
não são gratuitas, há interesses na 
manipulação das informações ao 
povo. 

Esta concentração do poder 
de veículos de imprensa no Bra-
sil tem sido debatida por alguns 
setores e a abordagem está no 
monitoramento da propriedade da 
mídia no Brasil, produzido por 
Intervozes - Coletivo Brasil de 
Comunicação Social e Repórteres 
Sem Fronteira (RSF), que desta-
cam: “Os proprietários dos meios 
de comunicação possuem vasto 
território nas ondas das TVs e 
das rádios, combinando interes-
ses econômicos e políticos com 
o controle rigoroso da opinião 
pública”.

Como exemplo: a família Ma-
rinho e suas propriedades e em-
presas ligadas ao agronegócio, 
ao setor imobiliário, ao setor de 
finanças e vendas. O grupo Folha/
Uol e a família Frias, com empre-
sas de Educação a Distância e de 
pagamentos online (pagseguro). O 
grupo Record com 49% das ações 
do banco da Renner. E o Silvio 
Santos, dono da Tele Sena e do 
Sistema Brasileiro de Televisão 
(SBT).

E o que mais estas famílias têm 
em comum? 

Defendem a privatização, a fle-
xibilização das Leis trabalhistas se 

culpam a Previdência Pública pe-
los problemas do país, entre tan-
tos outros retrocessos... E, quanto 
a existência das empresas públicas, 
são contra todas. São contra por 
princípios e por defenderem inte-
resses dos demais grupos.

E o que tudo isso tem a ver 
com a Caixa? 

Se a mídia vive situação de 
monopólio e tem interesses que 
vão além da capacidade de infor-
mar, quais as notícias que chegam 
até nós?

Nos últimos tempos, a Caixa 
vem estrelando as manchetes dos 
principais jornais do país e por 
que isso está acontecendo? Será 
que é porque a Caixa tem mais 
de 80 milhões de correntistas e 
carteira de crédito de R$ 715,9 
bilhões, em junho, com participa-
ção no mercado de 22,8%?

E, tem mais, o banco públi-

co é líder no mercado imobiliá-
rio com 68,1% de participação. 
Operacionaliza o FGTS, com R$ 
62,1 bilhões e o monopólio das 
loterias, com arrecadação de R$ 
6,2 bilhões, ambos no primeiro 
semestre de 2017.

Estes são os números que inte-
ressam às instituições financeiras 
quanto à privatização da Caixa, 
que não tem nada a ver com seu 
papel social. 

Desenvolvimento do país - 
"A lógica é tirar um banco que 
financia o desenvolvimento do 
país e colocar outro que financia 
o ganho de seus controladores", 
esclarece o diretor da APCEF/SP, 
Edvaldo Rodrigues.

Hoje são cinco bancos que 
controlam mais de 80% das ope-
rações de crédito no país, sendo 
dois estatais. 

A única forma dos privados 
crescerem no mercado é aboca-
nhando os estatais. Este é o ca-
minho.

A mídia cumpre o seu papel 
em proteger os seus interesses 
e lança manchetes como “Caixa 
terá de alocar capital para novos 
empréstimos, diz Meirelles" e 
“Socorro à Caixa pode chegar a 
R$ 100 bilhões”.

“O mesmo grupo de poder que 
derrubou Getúlio Vargas, atacou 
Juscelino Kubistchek, promoveu 
o Golpe de 64, instigou a derruba-
da de um governo eleito em 2015 
e inviabilizou negócios da estatal 
brasileira Petrobras na ordem de 
bilhões de reais, está repetindo a 
fórmula com a Caixa, sem se pre-
ocupar com riscos, ou seja, é uma 
grande irresponsabilidade com o 
povo brasileiro”, critica o diretor 
da APCEF/SP.
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Nossos espaços

Fale conosco

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Clube, (11) 5613-5600

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Excursão para a Colônia de Suarão 
terá tributo a Gonzaguinha
Em março, de 16 a 18, a APCEF/SP programa uma viagem no tempo e na boa música

APCEF Indica

Hopi Hari está de volta!

Benefício

O ritmo e o timbre do 
cantor Gonzaguinha vão em-
balar a excursão da APCEF/
SP à Colônia de Suarão, en-
tre os dias 16 e 18 de março.

Ao longo de todo o fim 
de semana haverá programa-
ção variada pensada em seu 
descanso e lazer.

Atividades recreativas, 
oficina de tingimento tie dye 
e animado bingo são algumas  
opções.

No sábado, 17, acontece 
a Noite de Tributo a Gonza-
guinha.

Muita música em uma 
homenagem especial ao can-
tor e compositor que marcou 
uma geração. As letras críticas 
buscarão levar a reflexão aos par-
ticipantes.

Informações de valores e 

inscrições no Departamento de 
Eventos pelo (11) 3017-8339 ou 
convites@apcefsp.org.br. As ins-

O mês de fevereiro será muito 
divertido no "Mundo Hopi Hari". 

O passaporte para o parque 
está com desconto para associado 
e dependente da APCEF/SP no 
site www.bilheteria.com.br. 

Solicite seu código de acesso 
pelo e-mail: convenios@apcefsp.
org.br e divirta-se!

Poltrona de massagem é novidade na sede da APCEF/SP
Pensando no bem-estar dos 

associados e seus dependentes, 
a APCEF/SP traz uma novidade: 
poltrona de massagem na sede da 
entidade, no centro da capital. 

Conheça a massagem e venha 
relaxar o corpo alguns minutos 
com a gente. Desfrute de momen-
tos revitalizantes com uma sessão 
de 20 minutos. 

Lançamento promocional 
Até o dia 6 de abril, os as-

sociados e dependentes poderão 
experimentar a novidade gra-
tuitamente. Para convidados o 
valor é R$ 20. 

Colônias

Nas Colônias também 
teve APCEFolia 2018

Os associados que se progra-
maram para passar o carnaval nas 
Colônias tiveram bons motivos 
para aproveitar a festa de Momo.

Brincadeiras, monitoria, aba-
dás do APCEFolia para as crian-
ças, muito confete e serpentina. 

Cada espaço organizou uma 
programação especial.

Próximos feriados - Fique 
atento à programação de reservas 
nas Colônias para os próximos 
feriados. As datas são divulgadas 
com antecedência no site: www.
apcefsp.org.br, na Agenda e em 
Unidades de Lazer.

As Colônias da APCEF/SP nas 
cidades turísticas de Campos do 
Jordão e Avaré estão com descon-
tos de 20% em março, no período 
de 1º a 28 do mês. 

As duas unidades oferecem 
pensão completa, cardápio espe-
cial e sobremeses deliciosas. 

A Colônia de Suarão está com 
10% de desconto.

Programe-se e curta este perí-
odo em uma das Colônias.

Em março Campos do Jordão e Avaré estão com 20% de 
desconto. Suarão, com 10%. Aproveite!

Colônias

crições podem ser feitas até 5 de 
março. Confira mais informações 
no site, www.apcefsp.org.br.

Colônia da APCEF/SP em Suarão, um espaço de diversão e muita convivência

Colônia da APCEF/SP em Campos do Jordão: um lugar lindo esperando por você

O funcionamento é de 
segunda a sexta-feira 
(exceto feriados), 
com a primei-
ra sessão às 
9h30 e, a 
última, às 
17 horas, 
conforme 
disponibili-
dade.

Para o 
uso é preciso 
agendar horário 
pelo telefone (11) 
3017-8300 ou seues-
paco@apcefsp.org.br. 



Governo empurra empregados para 
fora do banco com novo PDV

Associados e 
dependentes ganham 
desconto na Faculdade 
Aberta à Maturidade

Aposentados

Quer ganhar desconto, absor-
ver novos conhecimentos, fazer 
mais amigos e ainda ganhar um 
voucher para uma das Colônias?

Se você é associado ou depen-
dente da APCEF/SP e tem 40 anos 
ou mais, pode inscrever-se para o 
curso livre da Faculdade Aberta à 
Maturidade, projeto da Faculdade 
28 de agosto.

Além do desconto concedido 
pela parceria da APCEF/SP com a 
Faculdade, os associados e depen-
dentes que concluirem o semestre 
ainda ganham 10% do valor total 
do curso em voucher para hospe-
dagem nas Colônias da APCEF/
SP. Inscrições até 23 de fevereiro, 
sexta-feira.

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

Fenae

Redução do quadro via planos de demissão é estratégia para esvaziar o banco público

No fim de janeiro a mídia he-
gemônica divulgou que até março 
a Caixa irá lançar novo Programa 
de Demissão Voluntária (PDV). 

Ainda não houve uma confir-
mação oficial do banco, mas con-
forme a APCEF/SP apurou com a 
conselheira eleita Rita Serrano, a 
proposta foi aprovada pelo Conse-
lho de Administração e pelo Con-
selho Diretor. 

Para ser implementado faltaria 
apenas a aprovação da Secretaria 
de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais (Sest).

No ano passado ocorreu um 
PDVE (Programa de Demissão 
Voluntária Extraordinário) com o 
objetivo de reduzir o quadro de 
empregados em 10 mil, mas so-
mados aos desligamentos de roti-
na, segundo o Balanço da Caixa, 
até setembro de 2017 foram 7.315 
empregados a menos no banco 
público. 

Com isso, na conta da empre-
sa, faltam cerca de 2,7 mil empre-
gados a serem desligados.

O objetivo é retirar a Caixa 
do mercado e terceirizar a mão 
de obra. 

Cada vez mais a empresa ado-
ta as práticas de mercado e isso 
inclui a extinção de postos de 
trabalho.

Cerca de dois terços das tran-
sações feitas pela Caixa já foram 
jogadas para fora de suas agên-

cias e metade disso está com as 
lotéricas. 

O novo PDV vem após a apro-
vação do novo estatuto onde está 
definido que o Conselho de Admi-
nistração (CA), que agora possui 
poderes de gestão, é quem decidi-
rá sobre o número de empregados 
necessários. 

Porém, é importante lembrar 
que o CA é predominantemente 
formado por indicações do Mi-
nistério da Fazenda, hoje coman-
dado pelo banqueiro Henrique 
Meirelles. 

"Os trabalhadores da Caixa, 
já sobrecarregados e pressionados 
pelo processo de reestruturação e 
verticalização, terão um ano ain-
da mais difícil. A única forma de 
barrar essa situação é com a união 
e a mobilização. Temos que estar 
atentos e deixar claro que o pro-
blema é insustentável", destaca o 

diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra. 

A falta de empregados não é 
problema novo e se agrava com 
o novo PDV. 

Os trabalhadores sentem o 
efeito deste problema há tempos 
e com essa perspectiva ficam ain-
da mais apreensivos, vivendo dias 
de grande insegurança e pressão. 

Papel da Caixa - A Caixa é 
mais do que um simples banco, é 
agente de políticas de Estado. Por 
conta disso, o atendimento pes-
soal realizado nas agências é de 
grande importância e há tempos 
sofre com a falta de empregados. 
Situação que tende a piorar. 

A população sofre com a so-
brecarga dos empregados, sem 
contar que isso também impacta 
na imagem da Caixa, que fica 
cada vez mais fragilizada.

Agenda

Fevereiro

APCEFolia no clube, com 
bloquinho infantil às 15h11
APCEFolia no clube, com 
matinê às 14h e baile de 
carnaval às 21h

12

Abril

Excursão para 
Avaré, com foco em 
autoconhecimento e 
terapias alternativas

De 10 
a 14

Muitos prêmios na campanha de novos 
associados e indicações

Que tal desfrutar de benefícios, 
fortalecer a luta em defesa do pes-
soal da Caixa e, ainda, concorrer a 
prêmios todos os meses? 

É isso que a Fenae e a AP-
CEF/SP oferecem com a campa-
nha: "Nossa história continua na 
sua". Os empregados da Caixa 
que se associarem por meio do 
site www.fenae.org.br/associacao 
pagam uma mensalidade no valor 
de R$ 49,90, por meio do cartão 
de crédito ou pontos da platafor-
ma Mundo Caixa, e ganham dois 
meses. Após os 60 dias, passam a 
valer as regras e valores da AP-
CEF/SP.

O período de vigência da cam-
panha é de 25 de janeiro de 2018 
a 24 de janeiro de 2019. Leia 
regulamento completo no site da 
APCEF/SP.

Haverá o sorteio de prêmios to-
dos os meses: pacotes de viagens 
para a Copa do Mundo, na Rús-
sia; Natal Luz, em Gramado (RS);  
evento HSM Management, em São 
Paulo; viagem a Paris; Smart TVs; 
iPhones e cafeteiras. 

Todos que se associarem por 
meio do site da campanha e os já 
associados que indicarem colegas 
que efetivarem a associação esta-
rão concorrendo aos prêmios.

Os primeiros premiados serão 
conhecidos já no final de fevereiro 
deste ano.

Conte sua história - Três as-
sociados, sendo da Bahia, Paraná e 
Distrito Federal, respectivamente, 
foram selecionados entre as histó-
rias recebidas.

Agora, outros 15 serão escolhi-
dos por meio do concurso Conte 
sua história. Basta entrar no site 
www.fenae.org.br/contesuahistoria 
e cadastrar. As melhores histórias 
serão premiadas com uma cafeteira 
e 200 mil pontos no Mundo Caixa 
cada.

APCEFolia nas Colônias, 
nas Colônias

De 9 
a 13

Março 

APCEF nos Passos da 
Cultura, walking tour pelo 
centro de Sampa

23

APCEF nos Passos da 
Cultura, tour Old Downton 
pelo centro de Sampa

24

Julho

De 14 
a 21

Jogos da Fenae, em 
São Paulo

Excursão para Suarão, com 
tributo a Gonzaguinha

De 16 
a 18



Anúncios

Imagens

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

Confraternização do Dia do Aposentado da APCEF 
foi inspiradora! Confira alguns flashs

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!

Com o anúncio de um novo PDV os empregados foram 
novamente assombrados pelo fantasma de privatização. A 

intenção do governo era clara e o programa de demissões fazia 
parte do plano de venda do banco público. Plano que acabou 
frustrado após forte pressão dos empregados e da sociedade. 

“Caixa terá novo 
Programa de Demissão 

Voluntária” 

Nosso #tbt relembra a folia na Colônia de Suarão no carnaval de 
2007. Para o feriadão, os espaços programam atividades especiais 

para os associados e seus dependentes.

dezembro de 1998

Apartamentos
• Vd., Vila Vera, capital, Rua Descampado, 
cond. Gardens Living Club, 2 dorms. (1 suíte), 
2 wc. c/ box e armários, à.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.
• Vd., na capital, próx. às estações de metrô 
Santa Cruz, Praça da Árvore e Santos-Imigran-
tes, 68 m2., sala 2 ambs., 2 dorms., coz., à.s., 
wc de serviço, c/ armários embutidos, 1 vaga. 
Massako, (11) 99873-1845. 
 
Veículos 
• Uno Economy 1.4, 2014/2014. Branco, 40 mil 
km., direção hidráulica, airbag duplo. Fernan-

do, (11) 96485-0077.  

Apartamento - Guarujá 
Aluga, para finais de semana ou tempora-
da, Praia da Pitangueiras / Morro do Maluf, 
no Guarujá, 3 dorms., dep. de emp., ótima 
localização. Maria Emilia, (13) 99706-8620. 
Solicite fotos: 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., sala, 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.  

Apartamento - Praia do Tombo 
Aluga, para finais de semana ou tempo-
rada, Praia do Tombo, no Guarujá, uma 
quadra da praia, 2 dorms. (1 suíte), coz. 
completa com utensílios, sala 2 ambs., sa-
cada 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.


