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O jornal do empregado da Caixa

Empregados que conhecem a operação avaliam que se trata 
de transferência de negócios da Caixa para empresa privada
O Conselho Diretor da Caixa 

aprovou, em setembro, a criação 
do Banco Digital e o acordo ope-
racional para a comercialização 
de produtos por esse meio, entre 
eles, cartões de crédito, crédito ro-
tativo, operações de empréstimos. 
A comercialização será realizada 
por empresa não financeira, joint 
venture, constituída pela Money 
Ex (51% do capital) e CaixaPar 
(49% do capital).

Tal iniciativa conclui projeto 
cuja discussão se iniciou na Caixa 
em maio de 2016.

O investimento inicial será de 
R$ 270 milhões. Avaliação econô-
mico-financeira estima que o ne-
gócio valerá a seus sócios mais de 
R$ 660 milhões. 

O acordo entre a Caixa e a 
joint venture tem prazo inicial de 
10 anos, permitidas renovações 
indefinidamente. Cancelamento 
antecipado impõe à Caixa - se 
for dela a iniciativa da rescisão - 
multa de duas vezes o valor do 
investimento realizado. A remune-
ração da atividade à joint venture 

será definida conforme produto 
comercializado.

Empregados que conhecem a 
operação, consultados a respeito, 
avaliam que o Conselho Diretor 
aprovou, em verdade, a transfe-
rência de importantes segmen-
tos de negócios da Caixa a uma 
empresa com controle privado e, 
mais ainda, o controle do que vem 
se caracterizando como principal 
meio de acesso do cliente ao ban-
co.

Fontes da Caixa Econômica 
Federal informaram que a Money 
Ex foi escolhida por um grupo 
de trabalho constituído pela pre-
sidência do banco e coordenado 
pela própria CaixaPar. O projeto 
contaria ainda com um terceiro 
sócio privado, mas a busca foi 
infrutífera

Ofício - A APCEF/SP enviou 
à direção da Caixa ofício (veja ao 
lado) solicitando esclarecimentos 
sobre o tema. Até o fechamento 
desta edição, não havia recebido 
qualquer resposta. 

A Money Ex tem, entre seus sócios, Guilherme Stocco Filho, ex-diretor do Banco 
Original. O Banco Original é controlado pela J&F Participações, holding que abriga a 
JBS, empresa do mercado de produtos de origem animal. 

O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles foi presidente do Conselho de 
Administração da J&F, mantendo contrato de consultoria até ser indicado por Michel 
Temer para o ministério, em maio de 2016. 
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Faça sua reserva para hospe-
dagem no fim de semana de 24 
de novembro na Colônia de Su-
arão. Vai ter Festa do Havaí com 
música boa, mesa especial com 
frutas fresquinhas, sucos e deli-
ciosas bebidas e monitoria com 
brincadeiras para todas as idades.

Dia 24 de novembro 
tem Festa do Havaí na 
Colônia de Suarão

Dia 20 de outubro, sábado, 
tem APCEF em Movimento na 
Subsede de Bauru. 

Vai ser um dia repleto de ativi-
dades esportivas e recreativas. Na 
programação tem café da manhã, 
jogos de basquete, futebol e vôlei, 
recreação infantil, almoço, apre-
sentação do Coral Ribeirão Preto, 
partidas de truco e muito mais.

Inscrições e informações dire-
tamente na Subsede: Rua Francis-
co Pires Corrêa, 7-28, Panorama 
Parque, (14) 3234-6166 - bauru@
apcefsp.org.br.

Subsede de Bauru

Cerimônia de premiação do Concurso 
de Desenho será em minifazenda
Dia 27 de outubro, sábado, na Cia. dos Bichos, em Cotia. Faça parte desta festa!

Encerradas as inscrições para 
o 16º Concurso de Desenho Infan-
til da APCEF/SP, é hora de pensar 
na cerimônia de premiação. 

Como o tema deste ano é "A 
vida no campo", o evento será 
em uma minifazenda - Cia. dos 
Bichos, em Cotia -, no dia 27 de 
outubro, sábado, das 10 às 16h30.

Após a cerimônia, as crianças 
poderão mergulhar na rotina do 
campo, com atividades como ti-
rar leite da vaca, visitar o berçário 
de filhotes, passear a cavalo e de 
charrete, etc.

Inscrições até 19 de outubro 
pelo telefone (11) 3017-8339 ou 
convites@apcefsp.org.br.

Participantes da Festa do Havaí da Colônia de 
Suarão em 2017

Calendário de reservas
para hospedagem no 
mês de janeiro

Colônia Período
Abertura de 

reservas

Avaré e                    
Campos do Jordão

Todo o mês de 
janeiro

16 de outubro, 
terça-feira, 7h

Suarão e Ubatuba
De 2 a 6 de 

janeiro
16 de outubro, 
terça-feira, 7h

Suarão e Ubatuba
De 7 a 13 de 

janeiro
23 de outubro, 
terça-feira, 7h

Suarão e Ubatuba
De 14 a 20 de 

janeiro
30 de outubro, 
terça-feira, 7h

Suarão e Ubatuba
De 21 a 27 de 

janeiro
6 de novembro, 
terça-feira, 7h

Suarão e Ubatuba
De 28 a 31 de 

janeiro
13 de novembro, 

terça-feira, 7h

A Colônia de Suarão passará 
por dedetização dias 15 e 16 de 
outubro, segunda e terça-feira. O 
espaço ficará fechado nesses dias.

Colônia de Suarão 
passa por dedetização 
em outubro

A cerimônia de premiação dos ganhadores do Concurso de Desenho da APCEF/SP, em 2017, foi 
realizada no Cinemark, em uma sessão exclusiva de cinema

Cidade de Bauru será sede da próxima edição 
do APCEF em Movimento

Vista aérea da Subsede 
de Bauru em 2017

Associe-se ou indique novos 
associados e concorra a prêmios!

Até 31 de dezembro, novos 
associados e quem indica amigos 
para se associarem participam da 
campanha “111 motivos para ser 
APCEF/SP” e concorrem a cinco 
prêmios: uma Smart TV LED 50” 
Samsung 4k, um Notebook Dell 

Vantagens

Inspiron 7ª Geração, um Conso-
le Playstation 4, um Smartphone  
Samsung Galaxy S8 64 GB e uma 
caixa de som JBL Boombox.

Acesse o hotsite da campanha 
www.apcefsp.org.br/111anos, sai-
ba mais e participe!

Novembro tem viagem 
para Capitólio (MG)

O destino da excursão da AP-
CEF/SP, em novembro, será Capi-
tólio (MG) em duas datas: de 9 a 
11 de novembro, sexta-feira a sá-
bado, e de 19 a 22 de novembro, 
segunda a quinta-feira, com pas-
seio nos cânions, Vale Tucanos, 
Cascatinha e Lagoa Azul. Vagas 
limitadas. Ligue (11) 3017-8339.

Excursão
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EXPEDIENTE

Pesquisa inédita revela adoecimento 
crônico dos empregados da Caixa

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem descontos

Convênios

• Colégio Integração - Rua 
Prof. Antonio de Castro Lopes, 
613, Ermelino Matarazzo, capi-
tal, (11) 2546-7597 - www.co-
legiointegracao.com. Desconto: 
20%.

• SAT Ananda - Av. Paulista, 
2.300, Bela Vista, capital, (11) 
3255-7157 - www.satananda.
com.br. Descontos: 10% em 
ioga, constelação sistêmica fa-
miliar, terapias, jornada terapêu-
tica, workshops de meditação, 
desenvolvimento pessoal, etc.

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

Estresse e doenças psicológicas representam 60,5% dos problemas de saúde relatados

Fique por dentro

Receba notícias e o 
jornal pelo WhatsApp

Quer receber o jornal sema-
nal e informações das atividades 
da APCEF/SP pelo WhatsApp? 
Basta adicionar (11) 99900-3146 
nos contatos do seu celular e en-
viar mensagem com seu nome 
para o mesmo número.

Fenae

Curso de Previdência pode ser 
realizado em outros estados

Atender a uma demanda cres-
cente dos empregados da Caixa 
por projetos de educação e de for-
mação profissional e pessoal. Foi 
com esse objetivo que a Fenae e 
as APCEFs lançaram, em 2016, a 
Rede do Conhecimento. Por meio 
da plataforma, os empregados têm 
acesso a dezenas de cursos, entre 
eles CA 600, CPA 10, CPA 20, 
Matemática Financeira com o uso 
da HP12C na prática, etc.

Todos os empregados da Cai-
xa podem iniciar os cursos, mas a 
conclusão é restrita a associados.

Para saber mais, acesse www.
fenae.org.br/rededoconhecimento.

Excursão para Paraty

Você conhece a Rede do 
Conhecimento?

Ocorreu, em setembro, o pri-
meiro Curso de Formação em 
Previdência Geral e Complemen-
tar, promovido pela Anapar e pela 
Fenae. O piloto foi realizado em 
Teresina (PI), com cerca de 40 
participantes. O dirigente da AP-
CEF/SP Valter San Martin partici-
pou do curso. 

Entre os temas tratados estão 
Seguridade Social, previdência 
complementar e Funcef. “Essa 
foi uma sugestão da APCEF/PI, 
aprovada no Conselho Delibera-
tivo Nacional. A iniciativa pode 
ser levada para outros estados”, 

explicou a diretora de Saúde e 
Previdência da Fenae, Fabiana 
Matheus. “No momento em que 
nossos direitos estão ameaçados, 
inclusive com a possibilidade de 
a Reforma da Previdência voltar 
à pauta do Congresso Nacional, 
é fundamental que todos estejam 
bem informados”, acrescentou.

"Esperamos ter a oportunida-
de de trazer este curso para São 
Paulo em um futuro próximo", 
sugeriu o dirigente da APCEF/SP.

Rede do Conhecimento - 
Quem quer se inteirar sobre as 
questões previdenciárias no Brasil 
e entender melhor o que está em 
jogo nas propostas em tramitação 
no Legislativo pode acessar o site 
www.fenae.org.br/rededoconheci-
mento. Muitas dúvidas poderão 
ser tiradas nos dois módulos do 
curso Educação Previdenciária, 
disponível na Rede do Conheci-
mento.

Saída: 23/11, sexta-feira, às 
23h30; retorno dia 24, sábado.
Saída: ponto de encontro no me-
trô Tietê.
Passeio inclui: transporte, se-
guro-viagem, lanche de bordo, 
passeio de escuna com parada 
na Ilha Comprida, Praia da Lula, 
Lagoa Azul e Praia Vermelha, 
almoço e guia acompanhante.
Desconto: compre pelo www.
bilheteria.com/apcefsp e ganhe 
desconto. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.

Participantes do curso de Previdência no Piauí. 
Ao centro, de preto, o dirigente da APCEF/SP 
Valter San Martin

Um em cada três empregados 
da Caixa diz ter apresentado al-
gum problema de saúde em decor-
rência do trabalho nos últimos 12 
meses. Entre eles, 10,6% relata-
ram depressão. Doenças causadas 
por estresse e psicológicas repre-
sentam 60,5% dos casos. 

Esses são alguns dos dados 
evidenciados na Pesquisa Saúde 
do Trabalhador da Caixa, enco-
mendada pela Fenae. O estudo é 
inédito e revela o quanto o mo-
delo de gestão do banco, a sobre-
carga de trabalho e a ausência de 
uma política de saúde do traba-
lhador prejudica a vida de todos 
e provoca o adoecimento crônico 
na categoria.

O estudo foi apresentado ao 
Ministério Público do Trabalho e 

à Comissão de Executiva de Em-
pregados da Caixa (CEE/Caixa).

A pesquisa, realizada pelo Ins-
tituto FSB Pesquisa, ouviu 2 mil 
empregados da Caixa entre os 
dias 2 e 30 de maio.

Subnotificação e negligência 
- Aproximadamente 8% dos en-
trevistados disseram já ter entrado 
em licença médica por problemas 
de saúde mental. Em média, esses 
empregados ficaram 125 dias afas-
tados. Os casos não formalizados 
junto à Caixa, porém, são maioria. 
Apenas 4,4% dos que tiveram al-
gum problema de saúde relatam 
que a Caixa emitiu Comunicação 
de Acidente de Trabalho (CAT). 
Entre os que entraram de licença 
por problemas de saúde mental, 
somente 13,6% tiveram emissão 
de CAT pela Caixa.

Mais da metade já sofreu 
assédio moral - Os resultados da 
pesquisa também mostram o peso 
do “assédio moral institucional”. 
Ao todo, 86,5% dos empregados 
avaliam positivamente a relação 

com seus chefes, porém 27,2% 
reclamam de pressão excessiva.

Política de gestão piora o 
ambiente de trabalho - Aproxi-
madamente 4 em cada 10 funcio-
nários se dizem pouco ou nada 
informados sobre a política de 
controle de produção por merito-
cracia implementada pela Caixa 
em 2014, o Gestão de Desempe-
nho de Pessoas (GDP). O plano 
de metas é considerado desafiador 
e estimulante para 42,6% dos em-
pregados e é visto como abusivo e 
prejudicial por outros 42,5%.

Para 37,3%, o ambiente de tra-
balho piorou ou piorou muito com 
o GDP, enquanto 15,9% disseram 
que ficou melhor ou muito melhor.
Na percepção dos empregados, a 
política de gestão de desempe-
nho estimula o individualismo, 
estimula o conflito entre chefia e 
empregado, gera situações de as-
sédio moral e estimula o conflito 
entre colegas.

Acesse a pesquisa completa 
em nosso site (ícone Informações 
> Notícias Fenae).



Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
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Anúncios
Apartamentos
• Aluga, Rua Aibi, capital, próx. metrô Vila Madalena, 
3 dorms. (1 suíte)., sala 2 ambs., dep. de emp., lazer 
completo, 1 vaga. Aurélio, (11) 4123-3939
• Vd., Vila Mariana, capital, Cond. dos Bancários, Conj. 
Santa Cruz, próx. metrô Imigrantes, 85 m2, 3 dorms., 2 wc. 
R$ 417 mil. Aceita proposta. Henrique, (11) 99592-8577. 

Terreno
• Em Paranapanema, cond. Riviera de Santa Cristina XIII, 
lote 13/Q IA, 450 m2, clube náutico, restaurantes, pisc., qua-
dras, segurança, portarias. Doc. em ordem. R$ 21 mil. Estu-
da proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Casa
• Vd., Jarinu, 55 min de São Paulo, a.t.: 1.108 m2, á. c., 243 
m2, 4 suítes, despensa., churrasq., gramada, 7 vagas. Doc. 
ok (Habite-se, planta, CRI). Alugada. R$ 400 mil. Aceita 
financ. Sérgio, (11) 3023-1495 / 99938-1423 (Vivo).  

Veículos 
• Mercedes Classe A 190, 2001, preta, câmbio manual, 

Agenda

direção elétrica, ar cond., som, bancos de couro, pneus em 
bom estado. R$ 9 mil. Cláudio, (11) 95271-5992. 
• Fluence 2.0, Dynanique, 2013, 71 mil km, cinza, me-
tálico, câmbio manual de seis marchas, completo, 6 air 
bags, ar digital dual zone, pneus e amortecedores novos, 
revisões na concessionária. Estuda troca por carro menor. 
R$ 34.980. Carro de não fumante. David, (11) 3368-6139 
/ 96466-7805 (WhatsApp)

Permutas 
• Claudia Simas e Silva, agência em Ilhéus/Bahia, deseja 
permuta para agência na zona sul de São Paulo. Contato: 
(73) 98806-6383 (WhatsApp) / (73) 99118-7168. 
• Albiena Miranda, TBN na ag. Itaim Paulista, SR Penha, 
deseja permuta ou triangulação para agências em Suzano, 
arredores ou área meio. Contato: (11) 98333-2053.

Casa no Guarujá, Praia da Enseada 
Vd., c/ 4 dorms., sala 3 ambs., cozinha c/ copa, de-
pendência completa de caseiro, piscina, churrasqueira, 
5 vagas. Excelente localização. Emília, (13) 99706-8620.

Casa em Bertioga, Praia do Indaiá 
Aluga, para temporada ou fins de semana, litoral nor-
te, c/ 2 dorms., 2 wc, churrasq., ar cond., ventilador 
de teto. Acomoda até 7 pessoas. Preço das diárias, 
baixa temporada, R$ 280; alta (dez., jan. e fev.): R$ 
350. Feriados prolongados: a combinar. Anita, (11) 
99451-2898. 

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

Apartamento no Guarujá
Vd., no Morro do Maluf, 115 m, 3 dorms., duas vagas. 
Excelente localização. Emília, (13) 99706-8620

Informes publicitários

Imagens
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2015: Cerimônia de Premiação do Concurso 
de Desenho no Aquário de São Paulo

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

Mais fotos dos Jogos dos Aposentados

Outubro

Festa de premiação do Concurso de 
Desenho Infantil 2018

Dia 27

Novembro

Encontro da Diversidade - As Diferentes 
Formas de Violência contra a Mulher

Dia 10

Suarão fechada para dedetização
Dias 15 e 16

Ubatuba fechada para dedetização
Dias 26, 27 e 28

APCEF em Movimento na  
Subsede de Bauru

Dia 20


