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O jornal do empregado da Caixa

Muitos estão comemorando o 
lucro recorde anunciado pela Cai-
xa, de R$ 12,5 bilhões, em 2017. 
No entanto, uma análise mais cui-
dadosa mostra que, na verdade, 
não há muito o que comemorar.

O balanço de 2017 contém 
números que explicam como o 
banco alcançou este lucro. Um 
deles é a diminuição no quadro 
de empregados. 

Os dois programas de demissão 
que ocorreram ano passado foram 
responsáveis por 7.324 emprega-
dos a menos no banco. Agências 
também entram na conta: 18 foram 
fechadas, além de 55 lotéricos e 
1.737 correspondentes Caixa Aqui 
que encerraram as atividades. Isso 
tudo acompanhado do crescimento 
no número de clientes, que agora 
chega a 88 milhões.

As demissões estão dentro 
das despesas com pessoal, que 
em 2017 foram de R$ 23.871 
bilhões, crescimento de 7,4% em 
relação ao ano anterior (PLR in-
clusa). Porém, somente a receita 
de prestações de serviços e tarifas, 
que cresceu 11,5%, cobre esse va-
lor com folga: foram R$ 25 bi.

O resultado desse cenário vai 

além do lucro e é bem conheci-
do pelos trabalhadores do banco. 
Acúmulo de função, adoecimento 
e queda na qualidade do atendi-
mento ao público são algumas das 
consequências. O que tem levado 
até à paralisação do atendimento 
em unidades no horário de almoço 
ou mesmo um dia inteiro.

Redução no crédito - A car-
teira de crédito sofreu queda de 
0,4% nos 12 meses. A queda foi 
registrada na carteira comercial 
Pessoa Física (-8,6%) e Jurídica 
(-23,1%). E, apesar de crescimen-
to de 6,3% na carteira de habi-
tação, a Caixa vem perdendo nas 
contratações neste setor.

Segundo a Associação Bra-
sileira das Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança, a Caixa 
foi ultrapassada por Bradesco e 
Santander. Uma amostra da polí-
tica do atual governo que busca 
“desacelerar” o banco público e 
abrir espaço para o setor privado.

Saúde Caixa - Outro respon-
sável pelo recorde é o limite no 
teto do Saúde Caixa. O limite 
de 6,5% da folha de pagamento 

como teto de gastos com o pla-
no foi aprovado em “assembleia” 
em dezembro de 2017, o que ge-
rou R$ 4 bilhões na reversão de 
provisões que consta no resultado 
recorrente. Nas notas explicativas 
do balanço, o valor que aparece 
como redutor nas despesas é de 
R$ 5,6 bi. Mais um número “con-
quistado” em cima de um ataque 
aos direitos dos empregados.

Acordo Coletivo - A Caixa 
fez o pagamento da Participação 
nos Lucros e Resultados (PLR) 
aos empregados logo após a pu-
blicação do balanço. O valor foi 
composto pelas mesmas regras 
da PLR paga a toda a categoria 
bancária - conquista da campanha 

nacional de 2016/2018 -, mais a 
PLR Social, paga desde 2010. 
"Esses não são benefícios que o 
banco passou a oferecer esponta-
neamente aos empregados e, sim, 
conquistas dos trabalhadores ao 
lado do movimento sindical", res-
saltou o diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra.

Saída de Gilberto Occhi - 
Poucos dias depois da divulgação 
do balanço foi confirmada a saí-
da de Gilberto Occhi da presidên-
cia da Caixa. O novo presidente 
é Nelson Souza. "Independente 
de quem esteja no comando do 
banco, vamos lutar para barrar 
qualquer tipo de ameaça à Caixa 
100% pública", ressaltou Kardec.

Bancos estão entre as empresas 
mais reclamadas em São Paulo

Os cinco bancos com maior 
lucro do país (Bradesco, Santan-
der, Itaú, Caixa, Banco do Brasil) 
estão entre as 20 empresas que 
mais tiveram reclamações não 
solucionadas em 2017 no Estado 
de São Paulo, segundo a Funda-
ção Procon. 

A Caixa aparece na 11º posi-
ção, com 828 reclamações, sendo 
412 não atendidas.

Juntos, esses cinco bancos 

lucraram R$ 77,342 bilhões em 
2017 (33,5% a mais em relação 
a 2016). 

Apenas com a receita total 
de prestação de serviços e ta-
rifas cobrados dos clientes, os 
bancos obtiveram R$ 126,423 
bilhões (10,1% a mais em rela-
ção a 2016). 

Esse valor cobre toda a folha 
salarial dessas empresas e ainda 
sobram R$ 28 bilhões.

Bancos totalizam redução de 390 
postos entre janeiro e fevereiro

Os bancos reduziram 390 
postos de trabalho em todo o 
Brasil nos dois primeiros meses 
de 2018, de acordo com o Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged).  Foram 
4.271 admissões e 4.661 desliga-
mentos. 

Os cinco bancos com maior 
lucro do país (Itaú, Santander, 
Bradesco, Caixa e Banco do Bra-
sil) eliminaram 14 mil postos de 
trabalho em 2017. Levando em 

conta todo o setor financeiro, que 
inclui outros bancos, o número 
de vagas extintas chegou a 17,9 
mil em 2017.

Programas de demissão - 
Desde o ano passado, a Caixa 
tem implantando Programas de 
Demissão Voluntária com o ob-
jetivo de reduzir o quadro de 
empregados em 10 mil. O últi-
mo ocorreu em fevereiro, com 
desligamentos em março. 
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Fale conosco

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8306

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

(11) 3017-8300
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APCEF/SP 111 anos:  
seu motivo é nossa maior inspiração
Uma ação a cada mês, mil motivos para ser associado, muitos prêmios sorteados: participe! 

Esportes

Unidades

APCEF/SP agora disponibiliza flat na capital

Participe das seletivas 
dos Jogos da Fenae

Até o fim de abril, estamos 
selecionando atletas para fazer 
parte da delegação de São Paulo 
nos Jogos Nacionais.

As próximas seletivas acon-
tecem dias 14 e 15 de abril, no 
clube. Para se inscrever, ligue 
(11) 5613-5601 ou acesse nosso 
site. Dúvidas, envie e-mail para 
arnold.perezcaixa@gmail.com.

Colônias

Para comemorar os 111 anos 
da APCEF/SP, foi lançada uma 
campanha com diferentes ações a 
cada mês, em uma grande gincana 
cultural e recreativa.

A primeira ação, válida em 
abril, será a “Meu Motivo”. Para 
participar, o associado deve enviar 
uma frase ou vídeo com seu moti-
vo para ser associado. Pode falar 
das Colônias, da possibilidade de 
rever amigos, de fortalecer a en-
tidade que luta pelos direitos dos 
trabalhadores da Caixa, etc.

Para participar, basta preen-
cher o formulário disponível no 
www.apcefsp.org.br/111anos. Os 
10 primeiros sorteados ganharão 
ingressos para o show “Lenine em 
Trânsito”. Do 11º a 30º ganham 
uma mala de viagem. Participe!

Na semana do aniversário de 
111 anos da APCEF/SP, os asso-
ciados ganham um presente espe-
cial. Agora, a Associação disponi-
biliza uma opção de hospedagem 
em um ponto estratégico da cida-
de de São Paulo.

O Flat APCEF/SP é localiza-
do na Rua Dr. Olavo Egídio, 170, 
a 300 m do metrô Santana, fácil 
acesso a regiões como Brás, Rua 
25 de Março, Mercado Munici-
pal, Bom Retiro, Avenida Paulis-
ta, Anhembi, Expo Center Norte, 
Parque da Juventude.

Estão abertas, desde 3 de abril, 
as reservas para o feriado de Cor-
pus Christi nas Colônias, período 
de 30 de maio a 3 de junho.

Escolha a Colônia de sua pre-
ferência, consulte a disponibilida-
de de vagas e faça sua reserva. 
Avaré, Suarão e Ubatuba estão 
com descontos especiais.

Estão abertas as 
reservas para o feriado 
de Corpus Christi

Inscrições abertas para 
Corrida do Pessoal

Estão abertas as inscrições 
para as três edições da Corrida 
Fenae do Pessoal da Caixa, orga-
nizadas pela APCEF/SP e Fenae. 
A primeira edição será dia 13 de 
maio, em parceria com o Graac, 
no Parque do Ibirapuera. 

Informações, (11) 5613-5601, 
esportes@apcefsp.org.br ou aces-
se www.apcefsp.org.br.  

1º de maio tem corrida 
em Osasco. Inscreva-se

Atenção atletas, associados ou 
dependentes: vocês estão convida-
dos para participar do X Desafio 
dos Trabalhadores que acontece 
em Osasco, dia 1º de maio, terça-
-feira.

A prova tem três modalida-
des: corridas de quatro ou oito 
quilômetros e caminhada de 
quatro quilômetros, com larga-
das programadas para 8 horas e 
8h05. Saída da frente da sede da 
prefeitura de Osasco, na Avenida 
Bussocaba.

Informações, (11) 5613-5601, 
esportes@apcefsp.org.br ou aces-
se www.apcefsp.org.br.

Santana é também uma refe-
rência em atendimento à saúde, 
com hospitais (San Paolo e São 
Camilo), clínicas e diversos 
laboratórios médicos.

O apartamento acomoda 
até três pessoas, possui TV 
a cabo, Wi-Fi, frigobar, mi-
cro-ondas e cafeteira. Tam-
bém há serviço de portaria, 
estacionamento com mano-
brista, sala fitness, sauna, 
ducha e camareira. Hospe-
dagem inclui ainda café da 
manhã.

Para informações e reservas, 
ligue (11) 3017-8306 ou pelo e-
-mail flatapcef@apcefsp.org.br.

Flat: mais uma opção de hospedagem para os associados, 
agora na capital

A Colônia de Ubatuba estará 
fechada para serviços de manu-
tenção entre 4 de junho e 5 de 
julho. Dúvidas, ligue  (12) 3832-
2452, (12) 3042-2130, (12) 3042-
2131 ou envie e-mail para ubatu-
ba@apcefsp.org.br.

Ubatuba fecha em 
junho para manutenção

Estão abertas as reservas para 
hospedagem em Campos do Jor-
dão durante todo o mês de julho. 
Ligue, consulte a disponibilidade 
de vagas e garanta sua diversão.

Reserve sua vaga em 
Campos para julho
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EXPEDIENTE

GT Saúde do Trabalhador discute 
adoecimento mental na Caixa

APCEF Indica

PlayCenter Family
De R$ 30 por R$ 15

Compre ingressos com des-
conto para as peças de teatro 
Chapeuzinho Vermelho e o Lobo 
Mau ou João e Maria e ainda 
ganhe R$ 30 de bônus para brin-
car no parque do Shopping Leste 
Aricanduva, na capital. 

Descontos nas compras pelo 
www.bilheteria.com/apcefsp. 
Solicite código pelo convenios@
apcefsp.org.br e divirta-se!

Aproveite desconto em 
resort e produtos Sony

Convênios

• Villa di Mantova Resort Hotel 
- Rua Humberto Avancini, 133, 
Jardim Nova Lindoia, Águas de 
Lindoia, (19) 3824-1444 - www.
villadimantova.com.br. Desconto: 
10% em qualquer época do ano.

• Sony Store - desconto de 15% 
em produtos oferecidos no site 
http://store.sony.com.br. Solicite 
código de desconto na APCEF/
SP.

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

APCEF Cidadã

Uma parceria entre o Movi-
mento Solidário, agentes de saúde 
e a Prefeitura de Belágua (MA) irá 
levar ações de saúde a 13 comuni-
dades do município maranhense. 
Além de fazer um levantamento 
das necessidades de vacinação 
das crianças e adultos, serão rea- 
lizadas palestras sobre planeja-
mento familiar, noções básicas 
de cuidados com o saneamento e 

higiene familiar, esclarecendo por 
exemplo sobre filtragem da água, 
escovação de dentes e manejo de 
animais domésticos para evitar 
contaminações, entre outros.

O Movimento Solidário é o 
projeto da Fenae e das APCEFs 
para transformar o mundo. Aces-
se www.fenae.org.br/movimento-
solidario para conhecer essa ini-
ciativa.

Comunidades de Belágua recebem 
ações de saúde

Rede do 
Conhecimento agora 
tem rede social

A ideia de criar uma rede so-
cial na plataforma de educação 
da Fenae e das APCEFs foi de-
senvolvida para possibilitar maior 
interação entre os usuários que 
acessam os cursos. 

Além disso, haverá unificação 
da pontuação de moedas com as 
do Nosso Valor. Agora, por exem-
plo, é possível ver seu extrato de 
moedas na própria plataforma. 

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

O Grupo de Trabalho (GT) 
Saúde do Trabalhador, previsto 
no Acordo Coletivo, reuniu-se na 
terça-feira (27), em Brasília, para 
debater a necessidade urgente do 
estabelecimento de uma política 
de saúde mental na empresa dian-
te do aumento do adoecimento e 
afastamento por estresse, depres-
são ou exaustão mental.

 Há tempos, o movimento 
dos trabalhadores alerta para o 
crescimento do número de suicí-
dios e para os casos de depres-
são, síndrome do pânico e outros 
graves problemas que atingem a 
categoria bancária, em especial 

os da Caixa. Na reunião desta 
terça, o diretor do Sindicato dos 
Bancários e Financiários de Curi-
tiba (PR), Genésio Cardoso, foi 
convidado a relatar o estudo rea- 
lizado pela Secretaria de Saúde 
do Paraná que aponta a categoria 
bancária como a primeira coloca-
da nas notificações de transtornos 
mentais relacionadas ao trabalho, 
no período de 2006 a 2017.

 No caso especifico da Caixa, 
consulta anual realizada pelo sin-
dicato tem detectado que a preca-
rização das condições de trabalho 
- devido à falta de empregados, 
cobrança de metas abusivas e 

jornada extenuante, além das 
ameaças de retirada de função e 
transferências compulsórias - tem 
causado o adoecimento de todo o 
quadro. 

“Queremos a realização de 
uma oficina de saúde mental com 
representantes das áreas de saú-
de do trabalhador da Caixa, das 
representações dos empregados e 
especialistas”, explicou o assessor 
da Fenae e membro do Grupo de 
Trabalho, Plínio Pavão. O tema 
já havia sido pautado em outras 
oportunidades, mas não avançou. 
Os representantes da Caixa, con-
tudo, assumiram o compromisso 
de levar a proposta à direção da 
empresa, mais uma vez, tendo em 
vista o agravamento da situação.

"A redução do número de em-
pregados do banco e a pressão têm 
piorado as condições de trabalho 
e, consequentemente, aumentado 
os casos de doenças mentais na 
Caixa", reforçou o diretor-presi-
dente da APCEF/SP, Kardec de 
Jesus Bezerra.

Casos de suicídio, depressão e síndrome do pânico crescem assustadoramente entre bancários

Aposentados

Agende assessoria 
gratuita para 
declaração de IR 

A APCEF/SP oferece, até 30 
de abril, assessoria gratuita aos 
aposentados (associados ou de-
pendentes) para Declaração do 
Imposto de Renda: em Bauru, 
aos sábados e domingos, das 9 
às 17 horas; na sede da capital, 
de segunda a sexta-feira, das 9 às 
18 horas. Agende pelo (11) 3017-
8311 ou 3017-8316.

Plínio Pavão (à direita), em reunião do GT Saúde Trabalhador no último dia 27



Anúncios

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

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$ 395 mil. Armando, (11) 
99804-7590 (WhatsApp). 

Casas
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (1 
suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal com churrasq., 
jd. de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita financ. R$ 680 mil. 
Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (WhastsApp). 
•Vd, Cond. Jd. Vergel de Una II,em Ibiúna, com 3 dorms, 
2 suítes, área 235 m2, terreno 525 m2. 450 mil. Antonia, 
(15) 3329-0510/99793-0407.

Sobrados
•Vd., Parada Inglesa, próx. metrô, capital, 3 dorms (1 
suíte), armários emb., sala 2 amb., jd. de inverno, 2 vagas, 

Para anunciar, envie e-mail para

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

responsabilidade do anunciante.

Imagens

Comemoração da Páscoa nas Colônias da APCEF

Vídeo

Diretor do Dieese lembra privatizações

Agenda

Abril

Maio

Junho

Excursão para Avaré, 
autoconhecimento e equilíbrio

De 10 a 14

#tbt

2012: inauguração da Colônia de Avaré

cond. fechado c/ churrasqueira e brinquedoteca. Aceito 
financ. R$ 600 mil. Leia, (11) 98119-6107 (WhatsApp).
•Alugo, próx. metrô Guilhermina-Esperança, capital, 3 
dorm. (1 suíte), coz. americana, quintal, garagem p/ um 
carro. Vera, (11) 98538-8475 / 2362-2361.

Veículos
• Honda New Civic 2014, LXR 2.0 Flex, prata, ar, dir., couro, 
automático, controles no volante, câmera de ré, vidros 
elétricos, pneus novos, licenciado, 52.500 km, revisões em 
conces., único dono R$ 62 mil. Norberto, (11) 99854-6740.
• Focus S Sedan, 2.0, automático, 14/15, vermelho, 37 
mil km, c/ farol de neblina, sensor de estacionamento, 
revisões na Ford Autoprime. Márcio, (11) 98515-9193.

Diversos
• Vd., bicicleta Caloi Max front 21V. Estado de nova. R$ 
350. Janete (11) 99106-4192.

Permuta
• Regiane Hisatomi, ag. Pq. São Lucas, solicita permuta/
triangulação para SR Penha, preferência ag. região da 
Penha e Tatuapé. Contato: (11) 99711-2668.

Apartamento na Praia da Riviera 
Alugo, para temporada e fins de semana, Jd. São Lou-
renço, acesso às praias da Riviera e Itaguaré, varanda 
gourmet c/ churrasq., 2 dorms., 2 wc, ar cond., hidro, 
piscinas, sauna, brinquedoteca, salão de jogos, fitness. 
Acomoda 8 pessoas. Paulo, (11) 96713-5421.

Apartamento no Guarujá 
Alugo, para temporada e fins de semana, no Morro 
do Maluf, 2 vagas. Acomoda 8 pessoas. Emília, (13) 
99706-8620.

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

Souzaneto Construções e Reformas
Executamos serviços de construção (pequeno porte) 
e reformas (serviços de pedreiro, carpinteiro, pintor, 
eletricista, etc.). Garantimos qualidade do serviço e 
prazo de execução! Peça um orçamento. Contato: (11) 
4442-0200 / 99807-0989 / souzaneto.c.e.i@gmail.com.

Sorteio da viagem para Rússia - 
campanha de associação da Fenae

Dia 14

Corrida Fenae do Pessoal da Caixa 
- Graac, no Ibirapuera, capital

Dia 13

APCEF nos Passos da Cultura, 
passeio em Barra Bonita e Avaré

Dias 19 e 20

Corrida Fenae do Pessoal da 
Caixa, no clube

Dia 10

Julho

Corrida Fenae do Pessoal da 
Caixa, em Suarão

Dia 1

Jogos Nacionais da Fenae, em 
São Paulo

De 14 a 21

Festa Junina em Suarão
Dia 29

Seletiva de modalidades individuais 
e duplas, no clube

Dias 14 e 15

Ubatuba fecha para manutenção
Dia 4

Reabertura da Colônia de Ubatuba
Dia 5


