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O jornal do empregado da Caixa

Caixa 158 anos: aonde os novos rumos nos levarão?
No sábado, dia 12 de janeiro, 

a Caixa completou 158 anos de 
existência. O início deste novo 
ciclo coincide com o começo de 
uma nova gestão do banco, já que 
na segunda-feira, dia 7 de janeiro, 
tomou posse o novo presidente da 
instituição, Pedro Guimarães.

Desde que teve seu nome 
confirmado para assumir a presi-
dência do banco, Guimarães tem 
feito declarações que esboçam 
qual será a estratégia do governo 
federal para a Caixa. Segundo ele, 
apoia-se na venda das operações 
de cartões, loterias, asset e seguros 
- por meio da abertura de capital 
- e prioriza o crédito imobiliário 
e o crédito consignado, reduzindo 
a atuação na concessão de crédito 
a grandes empresas.

O discurso do presidente traz 
algumas preocupações. Ao ob-
servar o balanço divulgado pela 

Caixa e estatísticas publicadas 
pelo Banco Central, vê-se que o 
volume total da carteira de crédito 
apresentou queda a partir de 2016.

Nas carteiras citadas pelo pre-
sidente, vê-se que, atualmente, a 
Caixa ocupa a segunda colocação 
no ranking do crédito consignado, 
com um estoque de cerca de R$ 
60 bilhões, atrás apenas do Banco 
do Brasil. A participação relativa 
desta carteira no crédito total da 
Caixa manteve-se estável de de-
zembro de 2016 até hoje.

Com relação ao crédito imobi-
liário, na CCSBPE (concessão que 
tem como funding os recursos da 
poupança, operada por todo o mer-
cado), o volume emprestado pela 
Caixa, mês a mês, tem sido menor 
que dos concorrentes privados já 
há algum tempo, consequência das 
taxas de juros cobradas pelo ban-
co, que têm sido maiores.

No crédito PJ, o movimento 
observado (a partir de dezembro 
de 2016) é também o de redução 
da carteira, combinado com o di-
recionamento dos recursos para 
empresas com faturamento anual 
superior a R$ 300 milhões. 

Neste sentido, as declarações 
do novo presidente da Caixa - de 
que o banco vai securitizar (ofere-
cer a terceiros, com deságio) parte 
das carteiras de crédito imobiliá-
rio e que a Caixa “vai passar a ser 
uma originadora imobiliária mais 
do que reter crédito no balanço” e 
que a classe média passará a pagar 
juros de mercado no financiamen-
to habitacional da Caixa (afirma-
ção posteriormente negada) - não 
seguem no mesmo sentido de de-
clarações como a de que a Caixa 
Econômica Federal irá priorizar a 
concessão de crédito imobiliário. 

Como fará isso sem ter com-

petitividade com relação ao mer-
cado?

Há, ainda, algumas lacunas. 
A Caixa voltará a ter uma con-
cessão equilibrada no crédito PJ 
ou vai apenas perder carteira no 
segmento de grandes empresas, 
sem necessariamente direcionar 
os recursos aos outros segmentos? 
Como a Caixa pretende crescer na 
concessão de crédito consignado 
se não mantiver o relacionamento 
com as empresas, o que possibilita 
que os convênios para a conces-
são deste crédito sejam firmados?

São muitas as perguntas sobre 
os rumos que o governo preten-
de dar ao banco. E maior ainda a 
expectativa com as consequências 
destes atos. Esperamos que as pró-
ximas declarações do presidente e 
sua equipe ajudem a respondê-las 
e que não aumentem ainda mais 
os questionamentos.

Presidente da Caixa solicita cópias 
de jornais da APCEF

Na última quinta-feira, 10 de 
janeiro, o Gabinete da Presidên-
cia da Caixa entrou em contato 
com a diretoria da APCEF/SP 
solicitando 10 exemplares im-
pressos da edição 1.298 do jornal 
da entidade, o APCEF em Movi-
mento, distribuído semanalmente 

APCEF em Movimento, a Presi-
dência da Caixa tome providências 
para apurar as situações e busque 
soluções para os problemas.

WhatsApp - A versão em PDF 
do jornal APCEF em Movimento 
também pode ser enviada pelo 
WhatsApp. Basta adicionar (11) 
99900-3146 nos contatos do seu 
celular e enviar mensagem com 
seu nome para o mesmo número.

Além do jornal, a equipe de 
Comunicação da entidade enca-
minha informações sobre eventos, 
excursões, atividades esportivas, 
programação e descontos nas Co-
lônias, entre outras notícias.

em meio físico nas unidades da 
Caixa e disponível on-line no site 
da entidade (www.apcefsp.org.br/
jornal).

A solicitação foi prontamen-
te atendida pela APCEF/SP e os 
exemplares entregues no mesmo 
dia, na forma combinada com o 
Gabinete. 

A diretoria da entidade espera 
que o tratamento seja recíproco e 
que as solicitações encaminhadas 
pela APCEF/SP à Presidência da 
Caixa sejam também avaliadas 
e respondidas tempestivamente. 
Espera também que, ao tomar 
conhecimento das demandas dos 
empregados apontadas no jornal 



Participe da comemoração do Dia 
do Aposentado com Issao Imamura
Associado do interior tem condições especiais para participar do evento

Associados do interior que 
queiram participar da comemora-
ção do Dia do Aposentado em 10 
de fevereiro, domingo, no Espaço 
Hakka, na capital, tem vantagens 
especiais para se hospedar no Ho-
tel Leques, próximo ao local do 
evento. 

Entre as atrações previstas 

na comemoração estão palestra-
-espetáculo com o ilusionista Is-
sao Iamamura, concurso Miss e 
Mister Maturidade, muita música 
e diversão na Festa das Máscaras. 
O evento terá início ao meio-dia.

Informações e reservas, ligue 
(11) 3017-8339 ou envie e-mail 
para convites@apcefsp.org.br.

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8306

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

Unidades

Delícia de café da manhã em Avaré

faleconosco@apcefsp.org.br

Esportes

O ano começa agitado para os 
associados que praticam xadrez. 
Estão abertas as inscrições para o 
4º Torneio Abertura de Xadrez da 
APCEF/SP. 

O torneio irá ocorrer no dia 
26 de janeiro, sábado, às 9h30, 
no clube da capital.

Associados e dependentes de 
todas as idades podem participar. 
Para isso, basta entrar em contato 
com o Departamento de Esportes 

Estão abertas as inscrições 
para os quadrangulares de vôlei 
(feminino e masculino), basquete 
(masculino) e futsal (masculino e 
feminino) da APCEF/SP.

Os jogos acontecem em mar-
ço, no clube da Associação, em 
Interlagos, na capital.

Informações, (11) 5613-5601, 
esportes@apcefsp.org.br ou (11) 
96334-1276 (WhatsApp).

Inscreva-se no 4º Torneio Abertura 
de Xadrez da APCEF/SP 

Março tem 
quadrangular de vôlei, 
basquete e futsal

pelo e-mail esportes@apcefsp.org.
br, pelos telefones (11) 5613-5601 
ou (11) 96334-1276 (WhatsApp).

As reservas para hospeda-
gem nas Colônias da APCEF/
SP em abril e durante o feriado 
da Páscoa (de 18 a 21 de abril) 
serão abertas dia 5 de fevereiro, 
terça-feira, às 7 horas.

É só ligar e fazer sua reserva. 
Consulte, também, a disponibili-
dade de vagas para janeiro, feve-
reiro e carnaval. 

Reservas para Páscoa 
serão abertas dia 5

Comemore o Dia 
do Aposentado em 
Campos e Avaré

Tem promoção especial nos 
espaços da APCEF/SP, em ja-
neiro, para comemorar o Dia 
Nacional do Aposentado. 

Nas Colônias de Campos do 
Jordão e Avaré, entre 24 e 27 de 
janeiro, aposentado titular ganha 
duas diárias. Ligue e faça sua re-
serva.

O mais novo espaço para 
hospedagem da APCEF, o Flat,  
está localizado próximo do me-
trô Santana, na capital.

Acomoda até três pessoas, 
possui TV a cabo, wi-fi, frigobar, 
cafeteira, micro-ondas. Há servi-
ço de portaria, estacionamento, 
sala fitness, sauna, limpeza do 
apartamento. Diárias incluem 
ainda café da manhã.

Informações, ligue (11) 
3017-8306 ou envie e-mail para 
flatapcef@apcefsp.org.br.

Hospede-se no Flat da 
APCEF/SP, em Santana

Curso Aposentados Excursão

Aprenda a preparar 
cerveja artesanal em 
curso no clube

Depois da oficina de cerveja 
artesanal, a APCEF/SP traz mais 
uma novidade com a “gelada” 
mais querida entre os brasileiros. 
Nos dias 2 e 23 de fevereiro tem 
curso de fabricação de Cerveja 
Artesanal.

Ministrado pela Sinnatrah 
Cervejaria-Escola, as aulas serão 
das 10 às 13h30, no clube da ca-
pital, em Interlagos.

Inscrições pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br.

Parque Imigrantes é 
destino do APCEF  
nos Passos da Cultura

Março tem excursão 
para o Mira Serra 
Parque Hotel

O próximo APCEF nos Passos 
da Cultura será no Parque Ecológi-
co Imigrantes, em São Bernardo. O 
passeio será em fevereiro, quarta-
-feira, já que o parque não oferece 
monitoria para grupos nos fins de 
semana. Inscrições, (11) 3017-8339 
ou convites@apcefsp.org.br.

Participe da excursão para a 
cidade de Passa Quatro (MG), 
entre os dias 25 e 29 de março, 
com hospedagem no Mira Serra 
Parque Hotel, recreação, concur-
so Rei e Rainha, passeio de Maria 
Fumaça e show do Roberto Leal.

Dependentes de associados 
(pais, mães, sogros e sogras) tam-
bém podem participar de todos os 
eventos da APCEF/SP.

Inscrições pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br.

Inscreva-se para o  
Concurso Miss e Mister 

Durante a comemoração do 
Dia do Aposentado no Espaço 
Hakka, em 10 de fevereiro, do-
mingo, será realizada mais uma 
edição do Concurso Miss e Mis-
ter Maturidade, com premiação 
para os vencedores. Acesse nos-
so site para se inscrever.

Ganhadores do Miss e Mister Maturidade 2018
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Confira empresas que 
oferecem descontos

Convênios

• Cruzeiro do Sul - Acesse 
www.cruzeirodosul.edu.br e 
confira as unidades e os pólos 
de cursos à distância. Descontos: 
10% em graduação.

• Rio Quente Resorts - Av. Bra-
sil, 108, Jardim Paulista, capital, 
(11) 3512-4890 - www.rioquen-
teresorts.com.br. Desconto: 10% 
sobre a tarifa vigente + 10% em 
compras com 60 dias de antece-
dência + 10% em pagamentos à 
vista (pode chegar a 30%).

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

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.

Farol Santander 
(antigo prédio do 
Banespa) 

Reinaugurado em 2018, o 
edifício do antigo Banespa foi 
totalmente repaginado. Agora 
conta com o famoso mirante - 
onde se avista toda a cidade -, 
café, pista de skate e exposições.
Funcionamento: de terça-feira 
a sábado, das 9 às 20h e aos 
domingos, das 9 às 19h.
Endereço: Rua João Brícola, 24 
Centro, São Paulo.
Programação e ingressos: aces-
se www.farolsantander.com.br e 
confira  a programação. Os va-
lores dos ingressos variam con-
forme a atração visitada.

Fenae

Faça sua doação para os projetos 
do Movimento Solidário

O último sorteio da campanha 
de associação da Fenae e das 
APCEFs “Nossa história continua 
na sua” será dia 23 de janeiro. 

Os que se associarem por 
meio da plataforma e aqueles que 
indicarem amigos que efetivarem 
a associação irão concorrer a uma 
viagem para Paris, um iPhone 
7, uma Smart TV 43” e cinco 
cafeteiras Nespresso. 

Quem se associa pela 
plataforma paga R$ 49,90 por um 
período de 60 dias. Depois, valem 
as regras e valores da APCEF 
escolhida, conforme o estatuto. 

Acesse o site www.fenae.
org.br/associacao, conheça as 
vantagens em ser associado, 
participe da campanha e concorra 
a muitos prêmios.

Dia 23 tem sorteio de 
viagem para Paris em 
campanha de associação

APCEF e Sindicato debatem com 
Gilog problemas de ventilação
Reunião aconteceu dia 14, depois de dezenas de denúncias de problemas em unidades

Representantes da APCEF/SP 
e do Sindicato dos Bancários de 
São Paulo, Osasco e Região reu-
niram-se na segunda-feira, 14 de 
janeiro, com membros da Gilog, 
na capital paulista, para discutir 
demandas que as entidades têm 
recebido de problemas de manu-
tenção e climatização que afetam 
o dia a dia dos empregados e 
clientes nas agências.

Os representantes dos empre-
gados discutiram as demandas e 

solicitaram um posicionamento 
sobre o andamento dos serviços 
e os pedidos que as unidades abri-
ram chamados na Gilog/SP.

Os representantes da Gilog  
informaram o andamento das 
demandas apontadas e compro-
meteram-se a responder àquelas 
que dependiam de informações 
das empresas e fornecedores dos 
serviços de infraestrutura.

“A reunião foi importante para 
obtermos dados e previsibilida-

de para as demandas recebidas 
na APCEF/SP. Acordamos uma 
forma mais célere para tratar os 
problemas e buscar garantir con-
dições satisfatórias de trabalho 
e atendimento aos empregados” 
ressaltou a diretora da APCEF/SP 
Ivanilde de Miranda.  

Denuncie - Os empregados 
que estiverem passando por pro-
blema semelhante em seu local de 
trabalho podem entrar em conta-
to com a APCEF/SP pelo telefone 
(11) 3017-8315 ou enviar e-mail 
para sindical@apcefsp.org.br.

Dia 20 de dezembro, a agência 
Tucuruvi, na capital, ficou fecha-
da por problemas com a climati-
zação da unidade. Dia 21, foi a 
vez da agência Nossa Senhora do 
Ó não atender clientes pelo mes-
mo motivo.

No dia 26, houve protesto na 
agência Mirassolândia por causa 
de problemas com os aparelhos de 
ar condicionado.

Seguem abertas no site www.
fenae.org.br/movimentosolidario 
três campanhas de arrecadação: 
construção da Casa de Farinha, 
em Belágua (MA); compra do 
mobiliário do refeitório do Lar 
de Crianças Nossa Senhora das 
Graças, em Petrópolis (RJ) e re-
forma da sala de entretenimento 
da instituição.

O Movimento Solidário é o 
projeto da Fenae e das APCEFs 
para transformar o mundo. Criado 

em 2005, tem como propósito 
levar desenvolvimento sustentável 
para regiões em condições 
precárias, buscando erradicar a 
pobreza extrema, elevar os níveis 
de ensino e saúde, além de 
promover a igualdade de gênero 
e a autonomia das mulheres.

Faça sua parte! O Movimento 
Solidário acredita que pequenos 
gestos conseguem mudar o 
mundo. A doação pode ser em 
pontos do Mundo Caixa. 

No início de 2018, sete empregados da Caixa visitaram Belágua e tiveram a oportunidade de conferir o 
resultado da solidariedade que praticam



Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os itens anunciados são de responsabilidade do anunciante.

Anúncios
Apartamentos
• Aluga, Santa Ifigênia, próx. metrô São Bento, capital, c/ 
1 dorm. R$ 1.200 (aluguel) + cond. R$ 450. Maria Elisa, 
(11) 98169-2829.
• Aluga, Bela Vista, centro de São Paulo, 1 dorm. (não é 
quitinete), sem garagem. R$ 1.100 (aluguel) + cond. R$ 
325. Somente com seguro fiança. Rachel, (11) 99623-6640.
• Vd., na Praia Grande, Vila Tupi, 500 m do mar, mobiliada, 
130 m de área, á. c. 65 m2, 2 dorms., 2 wc., churrasq., 
2 vagas. R$ 250 mil. Aceita financ. da Caixa. Márcia, (11) 
98107-6264.
• Vd., São Judas, zona sul da capital, próx. ao metrô, 3 
dorms., sala 2 ambs., 2 vagas. Maria Emília, (13) 99796-
8620. 
• Vd., Morro do Maluf, Guarujá, 50 m da praia de 
Pitangueiras, 3 dorms., sala 2 ambs., amplo, arejado, 2 
vagas. Maria Emília, (13) 99796-8620.
• Vd., Guarujá, Enseada, 86 m2, 3 dorms., sala 2 ambs 
(sacada na sala e no quarto), 2 wc, piso frio, 2 elevadores, 
1 vaga. Aceita financ., carta de crédito e carro como 
parte do pagamento. Estuda troca por apartamento no 
ABC. R$ 260 mil. Airton, (11) 9 4766-7882 / 99992-0986 
(WhatsApp). 
• Vd., Vila Formosa, 57 m2, reformado, 2 dorms., sala de 
estar e jantar, varanda. Doc. ok. R$ 3.330 mil. Gisela, 
(11) 99832-1620.
• Vd., Limão, capital, 79 m2, reformado, 2 dorms., Doc. 
ok. R$ 310 mil. Luciana, (11) 98541-6669.

Sobrado
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (1 

Agenda
suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ churrasq., jd. 
de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita financ. R$ 580 mil. 
Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos). 

Terrenos 
• Em Paranapanema, cond. Riviera de Santa Cristina 
XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube, restaurantes, piscinas, 
quadras, segurança, portarias. Doc. em ordem. R$ 21 
mil. Estuda proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 
3835-7525.
• Em Jandira, Residncial Nova Paulista, Prque Nova 
Jandira, Rua Adelino Pinheiro, cond. fechado (taxa R$ 
365,07), 300 m2, asfaltado, vigilância, escritura ok. 
IPTU e cond. pagos. Estuda proposta ou permuta, exceto 
veículos. R$ 115 mil à vista. José Wilson, (11) 96327-
7357 / 4553-0106.

Permutas
• Antônio Lúcio Miranda Júnior, TBN da agência Embu das 
Artes, SR Santo Amaro, deseja permuta ou triangulação 
para agência da SR Campinas. Contato: (11) 99379-7726. 
• Erika Cristina Vieira da Silva, TBN, agência Vila Virginia, 
em Itaquaquecetuba, deseja permuta para agência das 
regiões Aricanduva, São Mateus ou Itaquera. Contato: 
(11) 99413-5136.

Casa no Indaiá
Aluga, em Bertioga, uma praia antes da Riviera de São 
Lourenço, para até 7 pessoas. R$ 500 a diária. Neide, 
(11) 98372-7699 (solicite fotos).  

Informes publicitários

Janeiro

Sorteio da campanha de Associação
Dia 23

Fevereiro

Curso de Cerveja Artesanal, no clube
Dias 2 e 23

Comemoração do Dia do Aposentado 
no Espaço Hakka, capital

Dia 10

Casa em Bertioga, Praia do Indaiá
Alugo, para temporada ou fins de semana, litoral norte, 
c/ 2 dorms., 2 wc, cozinha equipada, churrasq., ar 
cond. e ventilador de teto, cond. c/ piscina e garagem 
frente para a praia. Acomoda até 7 pessoas. Anita, 
(11) 99451-2898. 

Apartamento na Praia da Riviera 
Alugo, para temporada e fins de semana, Jd. São 
Lourenço, acesso às praias da Riviera e Itaguaré, 
varanda c/ churrasq., 2 dorms. c/ ar cond., 2 wc, hidro, 
3 piscinas, sauna, ofurô, brinquedoteca, salão de jogos, 
fitness, lan house,. Acomoda 8 pessoas. Paulo ou Maria, 
(11) 96713-5421. Acesse http://suareservakakaepaulo.
blogspot.com.br.

Apartamento no Morro do Maluf, Guarujá
Alugo, para temporada ou fins de semana. Acomoda 
8 pessoas, c/ 3 dorm, 2 vagas. Maria Emília, (13) 
99706-8620.

Permuta 
Valéria Berlezi, TBN SR Paulista, deseja permuta para 
SR Santo Amaro, agências na região de Santo Amaro 
ou Chácara Santo Antônio. Contato: (11) 99331-4976.

Excursão para o Circuito das Frutas, 
em Jundiaí

Dia 2

APCEF nos Passos da Cultura - 
Parque Ecológico Imigrantes

Dia 27

Reservas para abril, inclusive feriado 
da Páscoa, nas Colônias

Dia 5

Março

Viagem para Passa Quatro, com show 
do Roberto Leal

Dias 25, 26, 27, 28 e 29


