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O jornal do empregado da Caixa

Em 27 de fevereiro, a agência 
de notícias internacional Reuters, 
em sua edição nacional, publicou 
matéria sobre o fato de os balan-
ços da Caixa estarem passando 
por um processo de ajustes e, 
ainda, que a atual gestão do ban-
co está fazendo uma revisão que 
inclui um aumento da provisão 
em R$ 7 bilhões, o que impac-
taria diretamente o resultado da 
instituição no exercício.

A provisão seria constituída, 
de acordo com a nota, para co-
brir eventuais perdas com opera-
ções de financiamento imobiliário 
efetuadas pelo banco. 

É destacada na matéria, ainda, 
a rubrica de imóveis adjudicados 
(garantias executadas de financia-
mentos imobiliários inadimplen-
tes), que em setembro de 2018 
apontava um valor de R$ 7,8 bi 
e uma provisão para perdas com 

desvalorização destes imóveis de 
R$ 855 milhões. Como a carteira 
de crédito da Caixa no segmento, 
na mesma data, era de R$ 427,7 
bi, a inadimplência, considerando 
os créditos vencidos há mais de 
15 dias e o estoque de imóveis ad-
judicados, estava na faixa dos 2%. 

O crédito habitacional foi o 
único produto de crédito em que 
a Caixa aumentou a participação 
de mercado, mesmo com a que-
da na concessão na modalidade 
SBPE nos últimos meses do ano 
passado.

Se as demonstrações finan-
ceiras publicadas até agora estão 
adequadas, o aumento na provisão 
especulado pela Reuters não é usu-
al e não se justificaria sob o alega-
do argumento de uma abordagem 
contábil mais conservadora. 

A provisão sobre os imóveis 
adjudicados, e não de uso, é fei-

ta segundo critérios próprios, que 
avaliam o valor de mercado e a 
recuperabilidade do investimento, 
não se confundindo com provisão 
para devedores duvidosos. 

Na ponta do crédito concedi-
do, a provisão que seria consti-
tuída extrapola, e muito, o valor 
do saldo devedor vencido na mo-
dalidade de crédito. O indicador 
dívida vencida/total da carteira, 
inclusive, tem se reduzido nas 
últimas demonstrações.

A APCEF/SP aguarda a publi-
cação do balanço do banco para 
que sejam esclarecidos quais os 
fatos que ocorreram entre outubro 
e dezembro de 2018 que justifica-
riam tal constituição de provisão.

Securitização - Chama a aten-
ção o movimento feito pela dire-
ção do banco - de acordo com a 
Reuters - que acaba, na prática, 

desvalorizando o principal produ-
to da Caixa. 

É importante lembrar que, ao 
tomar posse, o presidente do ban-
co, Pedro Guimarães, aventou a 
possibilidade de a Caixa aumentar 
a securitização dos créditos imo-
biliários. 

Quando a própria direção do 
banco questiona a qualidade des-
tes créditos, o mercado entende 
que a Caixa deve aumentar o 
prêmio pago pelo banco para ofe-
recer tais papéis, para justificar o 
maior risco. Não parece ser uma 
boa estratégia de venda.

PLR - Alertamos aos empre-
gados que esta projeção esconde 
o lucro da Caixa e afeta o valor 
a ser recebido na segunda parce-
la da Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR), acordada para 
março deste ano.

Caixa repassa áreas de negócios ao mercado
O presidente da Caixa, Pedro 

Guimarães, afirmou à imprensa, 
em janeiro, que entre os objetivos 
de sua gestão está a venda de qua-
tro áreas do banco público (gesto-
ra de recursos, loterias, seguros e 
cartões). Além disso, afirmou que 
pretende abrir capital dos ativos 
nas bolsas de valores de São Pau-

lo e Nova Iorque. 

Perda de negócios - Em si-
mulação, considerada redução de 
30% de participação da Caixa 
Econômica Federal em gestão de 
recursos, loterias, cartões e seguri-
dade - margem incialmente anun-
ciada pelo presidente do banco -, 

o total do lucro líquido do banco 
público em 2014 teria redução de 
R$ 1,6 bilhão. Em 2017, essa re-
dução seria de R$ 1,8 bilhão (veja 
tabela abaixo).

O impacto dessa queda no lu-
cro líquido da Caixa certamente 
seria sentido pelos empregados 
com a diminuição nos valores da 

Participação nos Lucros e Resul-
tados (PLR), bem como em di-
ficuldades para atingir metas, já 
que, com a saída do mercado, a 
Caixa perderia negócios e atrati-
vidade.

Na tabela é possível verificar 
a comparação de 2014 a 2018 dos 
resultados dos negócios feitos 

Caixa "FAT" Caixa "FIT" Caixa "FAT" Caixa "FIT Caixa "FAT" Caixa "FIT Caixa "FAT" Caixa "FIT Caixa "FAT" Caixa "FIT

Asset (1) R$1.611.660,00 R$1.128.162,00 R$1.826.439,00 R$1.278.507,30 R$1.549.958,00 R$1.084.970,60 R$1.453.056,00 R$1.017.139,20 R$1.443.469,00 R$1.010.428,30

Loterias (1) R$963.877,00 R$674.713,90 R$1.347.248,00 R$943.073,60 R$1.241.334,00 R$868.933,80 R$1.443.206,00 R$1.010.244,20 R$1.319.428,00 R$923.599,60

Cartões (2) R$1.623.958,00 R$1.136.770,60 R$2.104.014,00 R$1.472.809,80 R$2.103.364,00 R$1.472.354,80 R$2.112.993,00 R$1.479.095,10 R$2.009.530,00 R$1.406.671,00
Seguridade (3) R$750.850,00 R$525.595,00 R$963.895,00 R$674.726,50 R$830.374,00 R$581.261,80 R$844.448,00 R$591.113,60 R$739.346,00 R$517.542,20

Lucro líquido R$11.468.457,00 R$9.983.353,50 R$12.516.121,00 R$10.643.642,20 R$4.136.658,00 R$2.419.149,00 R$7.156.354,00 R$5.400.243,10 R$7.091.785,00 R$5.438.253,10
ref. Nota 21 BP Caixa set/2018 ref. Nota 23 BP Caixa dez/2017 ref. Nota 23 BP Caixa dez/2016 ref. Nota 23 BP Caixa dez/2015 ref. Nota 23 BP Caixa dez/2015
ref. Nota 11 BP Caixa set/2018 ref. Nota 11 BP Caixa dez/2017 ref. Nota 11 BP Caixa dez/2016 ref. Nota 11 BP Caixa dez/2015 ref. Nota 11 BP Caixa dez/2015

(1) Refere-se à receita de prestação de serviços obtida pela Caixa com a atividade no exercício
(2) Refere-se à receita de prestação de serviços e renda de tarifas bancárias obtida pela Caixa com a atividade no exercício
(3) Refere-se ao Resultado de Equivalência Patrimonial com a empresa no período

set/18 2017 2016 2015 2014



Fique atento e garanta sua 
vaga para o feriado de Páscoa 
(de 18 a 21 de abril). A Colô-
nia de Ubatuba está com poucas 
casas disponíveis para o perío-
do. Os demais espaços (Avaré, 
Campos do Jordão e Suarão) 
têm vagas.

É só ligar e assegurar a di-
versão para a família toda.

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

Colônias 

faleconosco@apcefsp.org.br

Aposentados  

A próxima edição do APCEF 
de Portas Abertas acontece dia 8 
de março, sexta-feira, às 13h30, 
na sede da Associação.

O encontro será especial ao 

Próximo APCEF de Portas 
Abertas homenageia mulheres 

Esportes

112 anos da APCEF/SP: Ribeirão 
Preto recebe o primeiro dia festivo

1º Torneio de Tênis de 
Casais acontece dia 10

O 1º Torneio de Dupla Mista 
de Tênis da APCEF/SP aconte-
ce dia 10 de março, domingo, a 
partir das 9 horas, no clube da 
capital. 

Podem participar associados 
da APCEF/SP e dependentes a 
partir de 16 anos. 

Inscrições abertas para torneios de 
xadrez. Participe!

A APCEF/SP está com uma 
agenda intensa de atividades para 
os amantes de xadrez, associados 
ou dependentes. Em março tem 
início o Torneio Preparatório ao 

Interclubes de Xadrez 2020 e, em 
maio, acontece o 2º Torneio Re-
lâmpago de Xadrez. Participe:

Preparatório ao Interclubes 
- as partidas serão realizadas de 
março até dezembro, com início 
dia 23, sábado, no clube da AP-
CEF/SP. As partidas também po-
dem ser realizadas pela internet. 

Torneio Relâmpago - evento 
acontece dia 11 de maio, sábado, 
às 9h30, no clube da APCEF/SP.

Já garantiu sua 
viagem na Páscoa?

Atenção empregados de Ribei-
rão Preto, São José do Rio Preto, 
Bauru e região: dia 13 de abril, 
sábado, tem APCEF em Movi-
mento no Sesi, com atividades 
para toda a família.

Na programação tem comemo-
ração do aniversário de 112 anos 
da APCEF/SP, atividades esporti-
vas e de lazer, oficinas culturais e 
muitas surpresas.

Não esqueça que para utilizar 
a piscina do Sesi é obrigatória a 
apresentação de exame médico.

Informações e inscrições, ligue 
(11) 3017-8339 ou envie e-mail 
para convites@apcefsp.org.br. Piscina do Sesi Ribeirão Preto (foto da internet)

A partir de abril, a Colônia 
de Suarão passará a oferecer 
opção de pagamento de hospe-
dagem por pessoa ou por casa. 

Confira as tabelas em nosso 
site e aproveite!

Pague hospedagem 
em Suarão por casa 
ou por pessoa

Comemoração de Páscoa em Ubatuba

Dia Internacional da Mulher, com  
oficina criativa de voz, workshop 
de automassagem  e o tradicional 
chá da tarde com comemoração 
dos aniversariantes.

Curso de inglês na sede 
começa dia 11

A partir de 11 de março, a 
APCEF/SP, em parceria com a 
TKE idiomas, oferece cursos de 
inglês na sede, com turmas no 
período da manhã e da tarde.

Março tem excursão com 
show do Roberto Leal

Excursão para o Mira Serra 
Parque Hotel, em Passa Quatro 
(MG), de 25 a 29 de março, in-
clui passeio de Maria Fumaça e 
show do cantor Roberto Leal.

Nova data para passeio 
ao Parque Imigrantes

Dia 15 tem visita ao Parque 
Ecológico Imigrantes, com saída 
às 7h30, da estação Vergueiro do 
metrô.

Inscrições e informações: (11) 3017-8339 ou convites@apcefsp.org.br.

Inscrições e informações: (11) 5613-5601, 96334-1276 ou convites@apcefsp.org.br.

Evento para toda a família está marcado para 13 de abril, sábado, no Sesi Ribeirão Preto

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
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Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Casa do Povo - o tour na Are-
na Corinthians - 15% de des-
conto nas compras pelo www.
fieltorcedor.com.br/vendastour 
ou na bilheteria. Solicite código 
de desconto na APCEF/SP. 

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

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.

Assista o filme 
Infiltrado na Klan

Baseado em uma história 
real, o filme se passa em 1978, 
quando um policial negro do 
Colorado consegue se infiltrar 
na Ku Klux Klan local. Ele se 
comunicava com o grupo por 
telefone e carta, quando preci-
sava estar fisicamente presente 
enviava um policial branco no 
seu lugar. Ganhador do Oscar de 
Roteiro Adaptado, o filme está 
em cartaz no Caixa Belas Artes. 
Correntistas da Caixa têm direito 
à meia entrada.

Consulte a programação em 
www.caixabelasartes.com.br.

Projeto de cidadania da APCEF/SP 
atende 580 pessoas no clube

APCEF Cidadã Fenae

Quer aprender a 
cultivar orquídeas? A 
Rede do Conhecimento 
te ensina!

Ao contrário do que muita 
gente pensa, cultivar flores deli-
cadas como as orquídeas é uma 
atividade simples, desde que se 
conheça as tecnologias para seu 
cultivo. É isso que a Rede do 
Conhecimento irá proporcionar 
aos participantes do novo curso 
disponível na plataforma. 

São 13 aulas on-line minis-
tradas pelo engenheiro agrônomo 
Marcus Vinicius Locatelli, mestre 
e doutor em Solos e Nutrição de 
Plantas e especialista em Proteção 
de Plantas. 

Acesse www.fenae.org.br/re-
dedoconhecimento e inscreva-se!

Reforma proposta pode trazer 
vulnerabilidade à previdência
Texto transfere para leis complementares definição de pontos importantes da aposentadoria

O texto final da proposta de 
reforma da previdência foi entre-
gue pelo presidente Bolsonaro à 
Câmara dos Deputados em 20 de 
fevereiro. A proposição está sendo 
alvo de críticas por especialistas e 
é considerada mais radical que o 
projeto defendido por Temer. 

Ela acaba com a aposentado-
ria por tempo de contribuição e 
estabelece a idade mínima de 62 
anos para mulheres e 65 anos para 
homens. O texto também transfere 
para leis complementares de ini-
ciativa do poder executivo federal 
a possibilidade de definir pontos 
da aposentadoria como idade mí-
nima, cálculo de benefícios e tem-
po de contribuição, carimbando 
como “transitórias” as novidades 
divulgadas na Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 6/2019.

Uma PEC só pode ser apre-
sentada por membros do legisla-
tivo, além do presidente da repú-
blica, e, para ser aprovada, precisa 
ser submetida à votação em dois 
turnos na Câmara e no Senado, 
onde são necessários três quintos 

Dentre as dezenas de projetos 
encabeçados pela APCEF/SP está 
um bastante especial, que busca 
atender sua missão de contribuir 
com a cidadania e o desenvolvi-
mento da sociedade.

Do trabalho conjunto entre 
a APCEF/SP e a ONG Moradia 
e Cidadania surgiu, em 2009, o 
Centro de Desenvolvimento Hu-
mano (CDH) Cecom, que funcio-
na no clube da APCEF/SP, em 
Interlagos, capital. 

Atualmente são 
atendidas 580 pes-
soas da comunida-
de próxima ao clube 
em atividades como 
alfabetização e re-
forço escolar, afro-
mix (para idosos), 
artesanato, balé, bo-
necas de pano, bor-
dado, capoeira, cro-
chê, corte e costura, 
iniciação esportiva, 
inglês, inclusão di-

gital, judô, street dance, xadrez.
"Os empregados da Caixa po-

dem ser voluntários e auxiliar nas 
atividades já existentes ou sugerir 
novas ações", convidou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra.

Trabalhadores da APCEF e da 
Caixa já atuam em atividades es-
portivas, nas aulas de xadrez, etc.

Ligue (11) 2647-7890, 98613-
0084 com Ingrid ou Lourdes ou 
98613-0330 com Viviane.

Festa de Natal e entrega de kits organizados pela ONG e pela APCEF/SP 
para as crianças atendidas pelo CDH Cecom

dos votos de seus membros. Já a 
lei complementar pode ser apre-
sentada por qualquer cidadão. 
Embora também exija votação na 
Câmara e no Senado, e tenha o 
mesmo trâmite para a aprovação, 
é necessária apenas a maioria ab-
soluta nas duas casas (41 senado-
res e 257 deputados).

Assim, a reforma busca facilitar 
futuras alterações nas regras previ-
denciárias. Com isso, fará com que 
o sistema fique vulnerável.

Capitalização - Outra mudan-
ça significativa é a capitalização, 
uma espécie de poupança que o 
trabalhador fará para garantir a 
aposentadoria no futuro, na qual 
o dinheiro é investido individual-
mente, ou seja, não "se mistura" 
com o dos demais trabalhadores e 
poderá ser oferecida a instituições 
privadas. 

Atualmente o modelo de pre-
vidência é o de repartição, no qual 
quem contribui, empresas e em-
pregados, custeia os benefícios de 
quem já está aposentado. Não está 

claro na proposta se, no modelo 
de capitalização, haverá contribui-
ção por parte das empresas.

Segundo a proposta, esta pou-
pança individual teria uma garan-
tia no valor de um salário mínimo 
complementado, se necessário, por 
um “fundo solidário”, mas não há 
explicação alguma de como esse 
fundo será constituído.

Cavalo de Troia - A PEC de-
termina que a adesão ao sistema de 
capitalização é definitiva. Não se 
poderá mudar de sistema depois. 
Analistas entendem que, com a 
mudança da legislação trabalhista e 
instituição da carteira verde amarela 
(na qual há menos direitos que a 
forma de contratação atual), as em-
presas passarão a oferecer exclusi-
vamente o sistema de capitalização.

O texto também prevê a con-
tabilização da seguridade social de 
forma segregada: assistência, saúde 
e previdência. Isso quebra o princí-
pio da seguridade como um todo. A 
previdência será tratada sob a ótica 
contábil, como um negócio.



Imagens

Anúncios
Apartamentos
• Vd., Guarujá, enseada, 86 m2, 3 dorms., sala 2 ambs., 
sacadas, 2 wc, piso frio, 2 elevadores. Aceita financia-
mento, carta de crédito, carro como parte de pagamento. 
Estuda troca por apartamento no ABC. R$ 260 mil. Airton, 
(11) 94766-7882 / 99992-0986 (WhatsApp). 
• Vd., Rua Tapiraí, zona norte, capital, próx. a linha de 
ônibus, 1º andar, 57 m2, 5 anos, 2 dorms. (1 suíte), va-
randa envidraçada, piscina coberta e aquecida, academia, 
aceita cães. Isento de IPTU. R$ 340 mil (cond. R$ 420). 
Aceita proposta e financiamento. Márcia, (11) 98085-3784.
• Alugo, Paraíso, capital, próx. metrô Brigadeiro, frente p/ 
Praça Oswaldo Cruz, reformado, 65 m2, 1 dorm., coz. c/ 
gabinete, armário embutidos, despensa. R$ 2.200 + cond. 
R$ 513. Eliete, (19) 99267-0650 (WhatsApp) / Cláudio, (11) 
99946-7855.
• Vd., Praia Grande, Jardim Imperador, 200 m da praia, 
3 andares, 645 m2, 2 dorms., 1 wc, coz. azulejada, á. 
s., sacada, portaria, portão eletrônico, salão de festas, 
churrasq., 1 vaga. R$ 175 mil. Adriana, (11) 99914-9077.
• Vd., Água Branca, capital, Rua Carlos Vicari, próx. 
Shopping Bourbon, 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 2 
ambs., escritório, coz. planejada, á. s. c/ wc, lazer, espaços 
gourmet, salão de festas, piscinas, playground, quadras 
esportivas, fitness, brinquedoteca, 2 vagas cobertas. Gise-
le, (11) 99973-9144 / Ricardo, (11) 98690-7326.

Agenda

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

Veículos 
• Polo Sedan, 2003, Comfort Line, baixa km, ar condicio-
nado digital, computador de bordo, top de linha, vidros 
elétricos, freios ABS, airbags, travas elétricas, alarme, 
rodas de liga leve,. Janaína, (11) 98387-4257.
• Honda Civic LXL 2012, grafite, 97.800 km, pneus novos, 
licenc. 2019 quitado. R$ 52 mil. Roberto, (11) 99737-9197.
• Toyota Corolla 2.0 XEI 2013, prata, automático, banco de 
couro, manual, chave reserva, pneus novos, único dono. 
R$ 51 mil. Éder, (11) 98195-7571.
• Toyota Etios 1.3X, 2016, 43 mil km, mecânico, kit mul-
timedia Pioneer, prata, revisado, única dona. R$ 34.500. 
Roberto / Helen, (11) 98381-6306.

Permutas
• Sérgio Rogerio Américo, agência Juscelino Kubitschek, 
deseja permuta ou triangulação como técnico bancário 
para SR Santana. Contato: (11) 96084-2424.
• Aldaiza Baciega, TBN, agência Carapicuíba, deseja per-

Informes publicitários

muta ou triangulação para agência de Quitauna ou SR 
Osasco. Contato: (11) 99762-0089.

Casa na Praia do Indaiá / Bertioga 
Aluga, para temporada e fins de semana, litoral norte, 
frente p/ praia cond. c/ piscina, garagem, 2 dorms., sa-
la, 2 wc., cozinha, churrasq., ar condicionado, ventilador 
de teto. Acomoda 7 pessoas. 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. c/ ar cond., 2 wc,  hi-
dro, 3 piscinas, sauna, ofurô, brinquedoteca, salão de 
jogos, fitness, lan house. Acomoda 8 pessoas. Paulo ou 
Maria, (11) 96713-5421 - http://suareservakakaepaulo.
blogspot.com.br.

Loft na Ilha Portchat
Alugo para carnaval e/ou temporada, topo da Ilha, 19ª 
andar, vista cinematográfica. Solicite fotos e vídeos. 
Ricardo, (11) 96584-8212.

Março

APCEFolia no clube, Colônias e 
Subsede de Bauru

Dias 2, 3 e 4

1º Torneio de Casais de Tênis no clube
Dia 10

Torneio Interclubes de Xadrez no clube
Dias 9 e 10

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.

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

Curso de cerveja artesanal
Dia 23 de fevereiro, no clube da APCEF/SP

#tbt: carnaval de 2018 em Suarão

APCEF de Portas Abertas
Dia 8

Início de curso de inglês na sede
Dia 11

Abril

APCEF em Movimento em Ribeirão Preto
Dia 13


