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O jornal do empregado da Caixa

Ao tomar posse, o presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães, de-
clarou que o banco tem dívida de 
R$ 40 bilhões com a União. 

Ao citar o número, o presiden-
te informou que a abertura de ca-
pital de subsidiárias do banco nas 
áreas de cartões, seguros, loterias 
e asset seria utilizada para pagar 
tal dívida, proposta que agrada 
o Ministro da Economia, Paulo 
Guedes.

Desde então, a informação 
vem sendo comentada nas redes 
sociais, o que gera dúvidas. 

Para auxiliar no esclarecimen-
to da questão, a APCEF/SP traz 
uma série de perguntas e respos-
tas. Confira:

 
A Caixa deve R$ 40 bilhões 

à União?
Não. De acordo com a nota 19 

do balanço de setembro de 2018 
publicado pela Caixa, o que houve 
foi um aumento de patrimônio lí-
quido, feito por meio de seis apor-
tes do Tesouro, entre 2007 e 2013, 
através de Instrumentos Híbridos 
de Capital e Dívida (IHCD).

 
O que é Instrumento Híbri-

do de Capital e Dívida?
Trata-se de ferramenta do 

mercado financeiro em que valor 
representado por diferentes tipos 
de títulos ou contratos, emitidos 
para captação de recursos, visam 
a capitalização de uma empresa. 

Tem este nome por possuir 
características comuns (híbridas)
tanto às que definem passivos fi-
nanceiros - como o compromisso 
em remunerar o detentor do título 
- quanto às que definem o capital 

subscrito na empresa - como o 
fato de não possuir prazo de ven-
cimento do valor principal. 

Assim, conforme o artigo 16 
da Resolução CMN nº 4.192/2013, 
estes instrumentos são classifica-
dos como patrimônio líquido e 
equiparados ao capital social.

 
Qual a diferença entre o 

capital social e o IHCD da em-
presa?

O capital social representa os 
recursos empreendidos pelos pro-
prietários (no caso da Caixa é a 
União) para a constituição - cria-
ção - da empresa. O investimento 
do proprietário (sócio ou acionis-
ta), neste caso, será remunerado 
apenas quando a empresa registrar 
lucro. 

No IHCD, o investimento é 
remunerado independente do fato 
da empresa ter registrado lucro no 
período (vide artigo 6o. da Lei 
12.793/2013). 

 
Por que a União optou por 

utilizar este instrumento?
A Caixa tinha necessidade de 

capitalização para ampliar sua ca-
pacidade de concessão de crédito, 
dentro das condições previstas no 
Acordo de Basiléia. 

A Lei 12.833/2013, que auto-
rizou o último IHCD, vinculou à 
capitalização ao aumento na con-
cessão de crédito para infraestru-
tura. De lá pra cá, o volume da 
Caixa neste segmento aumentou 
de R$ 30 bilhões, em junho de 
2013 para R$ 83 bi, em setembro 
de 2018

O Acordo de Basiléia 3, é um 
entendimento internacional que 

estabelece volumes de recursos 
que os bancos devem ter para co-
brir perdas inesperadas nas suas 
operações. 

Com o IHCD, a Caixa pôde 
então seguir expandindo sua con-
cessão de crédito, como já estava 
fazendo antes de 2007, quando 
utilizou o instrumento pela pri-
meira vez.

 
Só a Caixa utiliza este re-

curso?
Não, o Banco do Brasil tam-

bém fez uso do IHCD. 
Segundo levantamento realiza-

do pela B3 por meio do uso das 
bases de dados CBonds Financial 
Information e Thomson Reuters, 
foram encontradas ao menos 39 
empresas listadas em mercados 
de capitais estrangeiros que emi-
tiram instrumentos “híbridos de 
capital e dívida” e os registraram 
no patrimônio líquido, durante o 
período de 2005 a 2010. 

A Telefónica, da Espanha, a 
EDF (maior companhia do setor 
elétrico na França, de economia 
mista), a SSE (companhia de 
energia elétrica - privatizada - do 
Reino Unido), a Deutsche An-
nington (que deu origem à maior 
empresa alemã do ramo imobiliá-
rio, a Vonovia), são algumas das 
empresas que lançaram mão deste 
expediente. 

 
A União perde ao realizar 

este tipo operação com a Caixa?
Não. Além de a Caixa garan-

tir o cumprimento de sua função 
social, ampliar a carteira e com 
isso ganhar espaço no mercado, a 
União ainda é remunerada.

 O que aconteceu com a Cai-
xa a partir do início da utiliza-
ção desse instrumento?

O banco já vinha crescendo e 
expandindo a concessão de crédito 
antes de utilizar o instrumento. O 
IHCD foi utilizado para dar con-
tinuidade a esse crescimento. Esta 
é a constatação quando observa-se 
os dados de 2012 e 2017:

Em 2012 a Caixa encerrou o 
ano com lucro de R$ 6,1 bilhões, 
carteira de crédito com saldo de 
R$ 353,7 bilhões, R$ 1,0 bilhão 
investidos na abertura de 653 
agências e PABs e investimento 
de outros R$ 2,2 bilhões na infra-
estrutura de suporte aos negócios.

Em 2017 o lucro líquido foi de 
R$ 12,5 bi, a carteira de crédito 
alcançou saldo de R$ 706,3 bi-
lhões e 4,2 mil agências e postos 
de atendimento.



APCEFolia 2019: participe da 
programação de Carnaval da APCEF
O período do carnaval será de 1º a 5 de março. Aproveite para festejar

O APCEFolia 2019 promete 
muito confete, serpentina e ani-
mação nos clubes e nas Colônias.

Clubes - Na capital terá blo-
quinho infantil no domingo, 3, a 
partir das 15 horas.

Na segunda-feira, 4, a partir 
das 14 horas até às 18 horas ha-
verá a matinê infantil.

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

Festa de Páscoa na Colônia de Ubatuba

faleconosco@apcefsp.org.br

Colônias

As obras da nova piscina do 
clube da APCEF/SP em Bauru 
tiveram início. O projeto está lin-
do e foi estudado pela diretoria 
da Associação com muito carinho 
pensando nas atividades dos asso-
ciados que usufruem do espaço.

“Muitos associados da AP-
CEF/SP da região também trei-
nam natação, por isso, além da 
piscina recreativa incluímos no 
projeto uma raia para os treinos 
dos nadadores”, explica o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 

Clube de Bauru ganha nova estrutura de lazer
de Jesus Bezerra.

O clube de Bauru conta com gi-
násio coberto poliesportivo, quios-
ques com churrasqueiras, jogos de 
mesa (pingue-pongue, pebolim e 

Dia 5 de fevereiro, terça-fei-
ra, às 7 horas, abrem as reservas 
para hospedagem nas Colônias 
da APCEF/SP em abril e duran-
te o feriado da Páscoa (de 18 a 
21 de abril).

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

Venha para as 
Colônias na Páscoa

Venha desenvolver ou aper-
feiçoar suas habilidades de ra-
ciocínio aprendendo a jogar xa-
drez. 

A iniciativa é gratuita e acon-
tece no clube (veja os dias e ho-
rários no site).

Para participar basta preencher 
um formulário no site ou entrar 
em contato com Departamento de 
Esportes pelo e-mail esportes@
apcefsp.org.br ou pelo telefone e 
Whatsapp (11) 96334-1276.

Raciocínio e técnica no 
projeto "Em nome do 
Rei e da Rainha"

Excursão Esportes

Em março tem excursão 
para o Mira Serra 
Parque Hotel

Primeira Corrida Fenae 
de 2019 será na Corrida 
Graacc

Leve mais pessoas 
nas Colônias e pague 
menos no final

De 25 e 29 de março, a AP-
CEF/SP vai para Passa Quatro-
-MG, com hospedagem e show do 
Roberto Leal. Pais e sogros de-
pendentes são muito bem-vindos. 

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

A tradicional Corrida Fenae 
começa na Corrida e Caminhada 
do Graacc (Grupo de Apoio ao 
Adolescente e Criança com Cân-
cer), em 12 de maio, domingo, no 
Parque do Ibirapuera, às 7 horas.

O legal de inscrever-se com 
antecedência é pagar um valor  
menor. Inscreva-se até 28 de fe-
vereiro no 1º lote. 

Mais informações por e-
-mail esportes@apcefsp.org.br ou 
WhatsApp (11) 96334-1276.

O associado da APCEF/SP 
sabe que ganha vantagens ao 
optar pelo passeio em uma das 
Colônias, pois além do atendi-
mento exclusivo, pode utilizar 
os seus pontos no Mundo Caixa 
e o Bônus Promocional para o 
pagamento das diárias. 

A novidade este ano é a for-
ma de precificação das diárias,  
com o objetivo de oferecer mais 
vantagens aos associados, fami-
liares e convidados.

Quanto mais pessoas você 
levar para o seu passeio em 
uma das Colônias, utilizando o 
mesmo apartamento/chalé, mais 
barata fica a diária para todos.

Saiba como no site da AP-
CEF/SP e aproveite mais esta 
vantagem.

O baile de carnaval para os 
adultos, com o show do grupo 
Samba de Rainha, será na segun-
da-feira, 4, a partir das 21 horas 
e rola até às 2 horas.

Em Bauru, a brincadeira será 
no domingo, dia 3, das 14 às 18 
horas. 

Haverá DJ com as músicas 
carnavalescas e pintura facial. 

sinuca), campo de futebol society 
iluminado, quadra de vôlei de areia, 
parque infantil, sauna e lanchonete.

Acompanhe o andamento das 
obras no site.

Colônias - Muitos associados 
já garantiram o seu lugar nesta 
folia. Todas as Colônias estão 
com programação especial para 
este período, com recreação para 
as crianças e muitas brincadeiras.

Confira todas as atrações do 
APCEFolia no site da APCEF/SP 
(www.apcefsp.org.br). 

Não perca essa diversão!

Imagem do projeto da nova estrutura de lazer do clube de Bauru
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APCEF Indica

Confira empresa que 
oferece desconto

Convênios

• Faculdade Impacta de Tec-
nologia - Acesse http://www.im-
pacta.edu.br e confira os cursos. 
Para obter o desconto encaminhe 
um e-mail para convenios@ap-
cefsp.org.br com os seguintes 
dados: nome completo titular, 
matrícula, lotação (ativo) ou en-
dereço (aposentado), nome com-
pleto do dependente, RG, CPF, 
RA, curso, semestre e nome da 
Universidade.

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.

Ganhe desconto no 
Thermas dos Laranjais

Associado da APCEF/SP ga-
nha desconto em ingresso para 
o Complexo Turístico Thermas 
dos Laranjais, na cidade de 
Olímpia.

Para isso é preciso solicitar o 
código pelo e-mail convenios@
apcefsp.org.br, com as informa-
ções: matrícula e nome comple-
to. Depois, acessar o Portal de 
Vantagens no site da APCEF/SP 
(www.bilheteria.com/apcefsp) 
e escolher a melhor data para 
participar da excursão.

Oferta válida mediante dis-
ponibilidades e datas do Bilhe-
teria.com

Fenae

Empregados fazem curso de CPA 
20 na Rede do Conhecimento

Mais uma oportunidade de 
ganhar descontos utilizando sua 
carteirinha de associado da AP-
CEF/SP é na rede de farmácias 
da Drogaria São Paulo, com lojas 
localizadas em todo o Estado de 
São Paulo.

Para aproveitar é simples: 
apresente a sua carteirinha de as-
sociado e o número da sua matrí-
cula. Confira:

Associado da APCEF 
tem desconto na 
Drogaria São Paulo

Caixa anuncia contratações e 
demissões
Banco pretende contratar aprovados no último concurso, mas também demitir até 24 mil 

Causou surpresa entre os em-
pregados declaração atribuída ao 
presidente do banco em visita à 
Diretoria de Gestão de Pessoas, 
em Brasília, em que teria infor-
mado que a Caixa contrará os 
aprovados no último concurso, 
realizado em 2014.

A declaração atribuída ao pre-
sidente, porém causa dúvidas. A 
expressão utilizada foi a de que 
é necessário “oxigenar” a institui-
ção. Entende-se, portanto, por tro-
ca e substituição, não se tratando, 
assim, de aumento no quadro de 
pessoal. 

Desde 2016, cerca de 12,5 mil 
empregados se desligaram da Cai-
xa, sendo 8,6 mil por adesão aos 
Programas de Demissão Voluntá-
ria (PDV). 

Ainda não há informação de 
quantas contratações serão feitas, 
mas mesmo que todos os apro-
vados sejam chamados, não será 
suficiente para cobrir o número 

de trabalhadores que saíram nos 
últimos anos.

Demitindo - A situação irá se 
agravar ainda mais se novo PDV 
for aberto. Segundo o jornal O 
Estado de S. Paulo, a direção da 
Caixa já está estudando a aber-
tura de novo programa para que 
saiam do banco cerca de 10 mil 
empregados. 

A expectativa da direção, no 
entanto, é que o PDV incentive 
os 24 mil empregados contratados 
até 1989 a aderirem ao programa. 

Em paralelo, os novos em-
pregados serão contratados sob 
regras diferentes dos empregados 
antigos, o que pode representar 
custo menor para a Caixa e menos 
direitos para estes trabalhadores. 

Um exemplo é a assistência 
à saúde. Segundo o Acordo Co-
letivo 2018-2020, os contratados 
após agosto de 2018 não têm di-
reito ao Saúde Caixa nos moldes 

atuais. Estes empregados terão 
uma assistência diferente, onde o 
banco irá arcar com no máximo 
50% do custeio. 

E, caso a resolução 25 da 
CGPAR (Comissão Interministe-
rial de Governança Corporativa 
e de Administração de Participa-
ções Societárias da União) seja 
aprovada, é possível que os novos 
empregados também tenham um 
plano diferente da Funcef, com 
condições inferiores às existentes 
hoje. 

Mais empregados - Diversos 
aprovados do último concurso já 
foram contratados via ação na 
justiça. 

A necessidade de contratações 
também é foco da campanha 
“Mais Empregados para a Caixa 
– Mais Caixa para o Brasil” em 
2009 e que vem, desde então, re-
alizando ações alertando sobre a 
falta de trabalhadores no banco. 

Empregados da Caixa de Osasco (acima) e Baixada (abaixo) recebem das mão do Diretor-Presidente da 
APCEF/SP, Kadec os certificados do curso

Convênios



Anúncios

Apartamentos
• Vd., Araras, centro, próx. ao Lago, 85m2, 2 dorms., 2 
wc, 1 vaga coberta. Maria de Lourdes, (11) 3542-7861.
• Próx. às estações Vila Prudente e Tamanduateí do 
metrô, padaria Cepam, 67m2, 1º andar, 2 dorms., 2 wc., 
à.s., sala 2 ambs., à.s., duas entradas, uma social ou 
pela cozinha., hall c/ 1 elevador, dois aptos., portaria 24 
horas, aceita animais, vaga de garagem coberta e livre. 
IPTU isento. Cláudia, (11) 9 4736-2148 (Whatsapp). E-mail 
claudia.a.benti@gmail.com. 
• Vd., Água Branca, capital, Rua Carlos Vicari, próx. ao 
Bourbon Shopping, 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 2 
ambs., escritório, coz. planejada, à.s. c/ wc., cond. c/ in-
fraestrutura de lazer, jardins, espaços gourmet completos, 
salão de festas, piscinas, playground, quadras esportivas, 
fitness, brinquedoteca, 2 vagas. Gisele, (11) 99973-9144 / 
Ricardo, (11) 98690-7326
• Vd., Sorocaba, paralela Av. Itavuvu, 2 dorms., wc c; 
lavabo, desp., 1 vaga. Trasnfere financiamento e aceita 
carro como parte do pagamento. Cond. baixo. Cecilia, 
(15)99794- 2608 (Whatsapp). 
• Vd., Jardim Imperador, Praia Grande, 200 metros da 
praia, 65 m2., prédio de 3 andares, 2 dorms., 1 wc., coz. 
azulejada, sala espaçosa, à.s., sacada, portaria, portão 
eletrônico, interfone, salão de festas, churrasq., 1 vaga. 
R$ 175 mil. Adriana, (11) 99914-9077.
• Aluga, quitinete, Sorocaba, atrás do SAAE da General 
Carneiro, mobiliada, lavanderia separada, garagem cober-
ta. Cecilia, (15) 99794-2608 (Whatsapp). 
• Vd., Jardim Imperador, Praia Grande, aprox. 200 mts da 
praia, prédio c/ 3 andares, 80 m2., 2 dorms (1 suíte), 1 
wc., coz. azulejada, sala espaçosa, à.s., sacada, portaria, 
portão eletrônico, interfone, salão de festas, churrasq., 2 
vagas. R$ 190 mil (Cond. R$ 338). Adriana, (11) 99914-9077

Casas
• Vd., Jarinu, 55 min de São Paulo, at., 1.108, à.c. 243 m2, 

Agenda

4 suítes, churrasq., gramada, garagem p/ 7 carros. Doc. ok 
(Habite-se, planta, CRI). Aceita propostas e financiamento. 
Sérgio, (11) 3023-1495 / 99938-1423 (Vivo).

• Vd., Praia Grande, Vila Tupi, 500 metros do mar, mobi-
liada, 130 m de área, à.c. 65 m2, 2 dorms., 2 wc., sala, 
coz., churrasq., 2 vagas. R$ 250 mil. Aceita financiamento 
da Caixa. Marcia, (11) 98107-6264

Sobrado
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. 
(1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., coz., quintal com 
churrasq., jardim de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita 
financiamento. R$ 580 mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-
1421. Solicite fotos pelo Whastsapp.

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
• Albiena Miranda, TBN na agência Itaim Paulista, SR 
Penha, deseja permuta ou triangulação para agências na 
cidade de Suzano ou arredores, ou área meio. Contato: (11) 
98333-2053

Automóveis
• Mercedes Classe A 190, 2001/2001, preta, câmbio ma-
nual, direção elétrica, ar condicionado, som, bancos de 
couro, pneus em bom estado. Cláudio, (11) 95271-5992
• Polo Sedan 2002/2003, 47.800 km., completo com ar 
condicionado, excelente estão de conservação, IPVA 2019 
pago. Menon, (11) 98387-4257
• Chevrolet Ônix LT 1.4, 2013/2013, preto, ar condiciona-

Informes publicitários

Janeiro

Sorteio da campanha de Associação
Dia 30

Fevereiro

Curso de Cerveja Artesanal, no clube
Dias 2 e 23

Comemoração do Dia do Aposentado 
no Espaço Hakka, capital

Dia 10

do, travas elétricas, vidros elétricos nas portas dianteiras, 
chave canivete com controle do alarme e da abertura das 
portas e porta-malas, direção hidráulica, sistema My Link. 
Licenciado 2019. Cristiane, (11) 98435-5583

Apartamento – Praia da Riviera 
Alugo, para temporada e finais de semana, Jardim São 
Lourenço, com acesso às Praias da Riviera e Itaguaré, 
varanda gourmet com 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://suare-
servakakaepaulo.blogspot.com.br  

Apartamento – Morro do Maluf – Guarujá
Alugo, para temporada ou finais de semana, no Guaru-
já, Morro do Maluf. Acomodações para 8 pessoas, com 
3 dorm, 2 vagas. Emilia, (13) 99706-8620

Casa em Bertioga, Praia do Indaiá
Alugo, para temporada ou fins de semana, casa no 
litoral norte SP, c/ 2 dorms., 2 wc., cozinha equipada, 
churrasq., ar cond. e ventilador de teto, em condomínio 
com piscina e garagem de frente para a praia. Acomoda 
até 7 pessoas. Anita, (11)99451-2898

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

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
Para anunciar, envie e-mail para

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

Imagens

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

Alta temporada em Suarão e Ubatuba

Colônia de Suarão

Colônia de Ubatuba


