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O jornal do empregado da Caixa

Parte das indagações feitas 
pelo presidente da Caixa e publi-
cadas na matéria de O Estado de 
S. Paulo pode ser respondida por 
meio de consultas a documentos 
públicos ou acessíveis graças à 
Lei de Acesso à Informação (que 
possibilita que qualquer cidadão 
obtenha informações referentes 
à administração pública direta, 
indireta e às empresas públicas). 

Consulta às notas explicativas 
das demonstrações financeiras da 
Caixa, por exemplo, mostra que 
os maiores beneficiários da des-
pesa de aluguel paga pela em-
presa são um certo REG/Replan 
(proprietário de R$ 5 bilhões em 
imóveis locados à Caixa), seguido 
pelo REB e pelo Novo Plano.

Parte das afirmações feitas 
passa ao leitor a ideia de des-
perdício e/ou mau uso de recursos 
pela empresa pública. 

Alguém que analise os núme-
ros da Caixa e os compare com os 
pares do mercado provavelmente 
fará juízo diferente, se não tiver 
viés ideológico. 

Um exemplo eloquente é o dis-
pêndio com publicidade e propa-
ganda: dada a disparidade entre 

os valores das duas instituições 
na rubrica contábil, Roberto Se-
túbal tem muito a aprender co-
nosco. Ou o contrário.

Ocupação - A reportagem do 
Estado indica uma inovação no 
mercado imobiliário: a Caixa pre-
tenderia, ao mesmo tempo, reduzir 
a quantidade de seus imóveis de uso 
e a sua despesa de locação (que 
costuma ser diretamente proporcio-
nal à área útil ocupada). Será que 
vem por aí agências “pocket”?

Nomeações - É frequente, 
quando ocorrem mudanças de 
governo, que os novos eleitos 
nomeiem pessoas de sua con-
fiança para os cargos-chave da 
administração para implementar 
o projeto vencedor nas urnas. 
Pelas informações publicadas na 
reportagem, a atual administra-
ção demorou apenas 20 dias para 
executar estas alterações.

Responsabilidade - Um leitor 
mais crítico da reportagem do 
Estado pode entender que foram 
identificados indícios de dano ao 
erário na conduta de ex-dirigen-

tes da empresa, o que caracteri-
zaria crime de improbidade admi-
nistrativa. 

Se, de fato, existem tais indí-
cios, a atual direção deve tomar 
as devidas providências, buscar 
os responsáveis por tais atos e 

Matéria publicada pelo jornal 
O Estado de S. Paulo, em 13 de 
março, destaca afirmações do pre-
sidente da Caixa, Pedro Guima-
rães, sobre ataques sofridos por 
conta de mudanças na estrutura 
da instituição. Guimarães, com 20 
dias no cargo, diz que trocou to-
dos os vice-presidentes, 38 dos 40 

diretores e 74% dos 84 superinten-
dentes regionais. Promete vender 
prédios do banco, ser mais duro 
nas negociações dos contratos em 
várias áreas, incluindo gastos com 
segurança, e reduzir desembolsos 
com patrocínio e publicidade.

O presidente da Caixa diz que 
"seu compromisso é com a Caixa" 

e "vai reduzir R$ 3,5 bilhões de 
despesas porque era muito fácil 
gastar na Caixa". Afirma ainda 
que "não faz nenhum sentido" ter 
sete prédios apenas na Avenida 
Paulista e 15 edifícios em Brasí-
lia: "Será que vou descobrir que 
os donos desses imóveis se bene-
ficiariam da Caixa?".

Para finalizar suas críticas à 
empresa e ao corpo funcional, 
Guimarães afirma que "a Caixa 
é ineficiente nas despesas e inefi-
ciente em cobrar receitas. O ban-
co paga muito mais que a média 
dos concorrentes e recebe muito 
menos".

Será mesmo?

a reparação dos eventuais da-
nos. Se não existem tais indícios, 
é temerário que a reportagem 
dê margem a este entendimen-
to, pois, neste caso, o dano é à 
imagem da instituição. Nos dois 
casos, a Caixa é vítima.

Total de imóveis de uso com depreciação (em bilhões)



As reservas para hospeda-
gem durante todo o mês de 
maio nas Colônias da APCEF/
SP foram abertas na terça-feira, 
dia 12. Ligue e garanta sua vaga. 
Verifique, também, a disponibi-
lidade para o feriado da Páscoa 
(de 18 a 21 de abril).

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

Esportes

A primeira edição da Corrida 
Fenae do Pessoal da Caixa acon-
tece dia 12 de maio, junto com a 
19ª Corrida e Caminhada Graacc, 
a prova de corrida de 
rua mais solidária de 
São Paulo.

O percurso passa 
por um dos mais bo-
nitos cartões postais 
da cidade: o Parque 
do Ibirapuera. Toda 
a renda do evento 
é destinada ao tra-
tamento de crianças 
e adolescentes com 
câncer atendidas pelo 
Hospital Graacc.

Faça uma boa ação: participe da 
Corrida Fenae-Graacc

Primeira comemoração dos 112 anos 
da APCEF/SP será em Ribeirão Preto

Antiga fazenda em 
Minas é destino da 
próxima trip da APCEF

De 25 a 29 de março, a AP-
CEF/SP leva você - associado 
ou dependente - para um pas-
seio inesquecível no Mira Serra 
Parque Hotel, que fica em Passa 
Quatro, Minas Gerais.

Programação inclui concurso 
Rei e Rainha Mira Serra, passeio 
de Maria Fumaça e show do can-
tor Roberto Leal.

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

Torneio Preparatório ao Interclubes de 
Xadrez 2020 começa dia 23

O Torneio Preparatório de Xa-
drez está com inscrições abertas. 
A competição ocorre de 23 de 
março até 7 de dezembro, com ro-
dadas presenciais e pela internet. 

As rodadas presenciais serão 
no clube da capital, a partir das 
9h30, nos dias 23 de março; 6 e 
20 de abril; 4 e 18 de maio; 1, 
15 e 29 de junho; 13 e 27 de ju-
lho; 10 e 24 de agosto; 7 e 21 de 
setembro; 5 e 19 de outubro; 9 e 
23 de novembro e 7 de dezem-

Reservas para maio já 
estão abertas

Atenção empregados de Ribei-
rão Preto, São José do Rio Preto, 
Bauru e região: dia 13 de abril, sá-
bado, tem APCEF em Movimento 
no Sesi Ribeirão Preto, com ativi-
dades para toda a família.

Na programação tem comemo-
ração do aniversário da APCEF/
SP, atividades esportivas e de 
lazer, oficinas culturais e muitas 
surpresas. Inscrições: (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br. 

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

Santos - Em maio, dia 4, será 
a vez de comemorar o aniversário 
da APCEF/SP no Sesi Santos. Participantes do APCEF em Movimento na Subsede de Bauru, em outubro de 2018

Para presentear as mamães, 
a APCEF/SP preparou uma pro-
moção especial em Campos do 
Jordão e Avaré. No período de 
10 a 12 de maio, a mãe associa-
da titular acompanhada do filho 
e de pelo menos 1 pagante (pode 
ser o filho ou outra pessoa) ga-
nha sua hospedagem. 

Mãe dependente ou convida-
da - acompanhada do associado 
titular pagante - ganha 50% de 
desconto na hospedagem.

Ligue, faça sua reserva e 
aproveite um fim de semana es-
pecial nas Colônias da APCEF.

Tem promoção para 
as mães em maio

Comemoração de Páscoa em Avaré, em 2018

O valor da inscrição inclui kit 
Graacc e Fenae. Escolha seu per-
curso (5k, 10k ou caminhada de 
3k) e inscreva-se!

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

Evento para toda a família está marcado para 13 de abril, sábado, no Sesi. Inscreva-se!

Primeira etapa da Corrida Fenae em 2018 também foi junto com Graacc

APCEF/SP oferece 
assessoria gratuita para 
Declaração de IR

Agende agora mesmo seu 
atendimento na sede da capital ou 
na Subsede de Bauru. Ligue (11) 
3017-8311 ou 3017-8316.

Em Bauru, o atendimento será 
aos sábados e domingos, até 28 de 
abril, das 9 às 17 horas. O endere-
ço é Rua Francisco Pires Corrêa, 
7-28, Panorama Parque.

Em São Paulo, o atendimen-
to para aposentados e pensionis-
tas associados será na Rua 24 de 
Maio, 208, República, até 30 de 
abril, das 9 às 18 horas.

Comemoração do Dia das Mães em Campos 
do Jordão em 2018

Aposentados

bro. Podem participar associados 
e dependentes.
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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.

Colônia de Avaré agora tem horta orgânica
Sustentabilidade

Dia 8 de março é marcado por atos 
em defesa dos direitos da mulher
Destaque para reforma da Previdência, que pode acabar com o direito das trabalhadoras

Mais de 80 mil mulheres co-
loriram a Avenida Paulista no 
Dia Internacional da Mulher para 
protestar, principalmente, contra a 
reforma de Previdência proposta 
pelo governo de Jair Bolsonaro.

O vão livre do MASP, ponto 
de concentração da manifestação, 
ficou pequeno em poucas horas e 
as milhares de pessoas que parti-
cipavam do ato ocuparam as duas 
vias da Paulista e depois cami-
nharam até a Praça Roosevelt, no 
centro da cidade.

O principal grito de guerra 

Com área de preservação per-
manente de 15 mil m² e reserva 
legal de 10 mil m², além de inú-
meras árvores do bioma cerrado, 
que servem de hábitat para diver-
sas espécies de aves, a Colônia 
de Avaré é o espaço ideal para a 
concepção de projetos que visam 
a sustentabilidade ambiental.

Foram meses entre a concep-
ção do projeto, o preparo do solo, 
o treinamento dos empregados e 
a formulação da horta que conta 
com a utilização do lixo orgânico 
por meio da compostagem, pro-
duzidos na própria unidade, como 
adubo natural.

A horta fornecerá, ainda, be-
nefícios ao cardápio oferecido aos 
associados. Brócolis, repolho, rú-
cula, berinjela, cenoura, beterraba, 
rabanete, diversos tipos de alface, 
chicória, couve, hortelã, tomilho, 
manjericão, alecrim, salsinha, 
cebolinha, manjerona, arruda, 
sálvia, pimenta, bálsamo, capim-
-cidreira e orégano são algumas 
das variedades que compõem a 

horta orgânica e tudo isso harmo-
nizando com as flores de zinnias 
e cravo da índia. 

A associada Camila Ferrei-
ra Miyazaki, de Bauru, esteve 
na Colônia durante o feriado do 
carnaval, com o marido 
Marcelo e a filha Maria 
Júlia. Eles participaram do 
plantio de mudas de alface 
na horta orgânica. “O local 
ficou bonito e a Maria Júlia 
adorou a atividade propos-
ta”, contou a associada.

O que é uma horta or-
gânica? - De acordo com 
o especialista em energia 
fotovoltaica, Leandro Fer-
reira Batista, o cultivo or-
gânico trata o solo e os ali-
mentos como organismos 
vivos e obedece a preceitos 
socioambientais para que o 
plantio não seja prejudicial 
ao meio ambiente e nem 
aos agricultores. 

A principal caracte-
A pequena Maria Júlia, filha da associada Camila Ferreira 
Miyazaki, em atividade na horta durante o carnaval

das mulheres que participaram do 
Dia Internacional da Mulher foi o 
"não" para reforma da Previdên-
cia de Bolsonaro, que acaba com 
a aposentadoria para milhares de 
trabalhadoras.

Marielle Vive - Quem man-
dou matar Marielle e Anderson? 
Foram outras duas questões que 
emocionaram as mulheres no ato 
unificado "Mulheres contra Bolso-
naro, vivas por Marielle, em defe-
sa da previdência, da democracia 
e dos direitos" em São Paulo.

rística da produção orgânica é a 
substituição do uso de pesticidas 
e fertilizantes químicos por técni-
cas naturais, baseadas em proces-
sos biológicos e na adaptação ao 
local.

Luta antiga - O Dia Interna-
cional da Mulher foi oficializado 
pela ONU em 1975, mas remete 
ao início do século XX com a 
luta de operárias dos EUA e da 
Europa por melhores condições 
de trabalho.

Dirigentes da APCEF/SP par-
ticiparam de atos em concentra-
ções e agências bancárias que 
buscaram debater as formas como 
o machismo se manifesta em di-
versos espaços da sociedade, in-
cluindo o mercado de trabalho e 
o setor financeiro.

Foto à esquerda: os dirigentes da APCEF/SP Inez Galardinovic, André Dias Cambraia Sardão e Cláudia Fumiko Tome participam de ato no vão livre do Masp. Na 
outra foto, os dirigentes Renato Perez e Cláudia Fumiko Tome conversam com empregados da Caixa sobre os direitos da mulher

Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados 
na Caixa Econômica Federal no Estado de São 

Paulo (APCEFCREDI-SP)

ASSEMBLEIA GERAL  
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O diretor-presidente da COOPERATIVA DE 
CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS NA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO ESTADO 
DE SÃO PAULO (APCEFCREDI-SP), CNPJ 
(MF) nº 07.814.673/0001-24, no uso das atribui-
ções que lhe confere o Estatuto Social, convoca 
os associados, que nesta data são em número 
de 267 em condições de votar, para reunirem-se 
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 
a realizar-se em espaço cedido pela APCEF/SP 
à Rua 24 de maio, 208, 10º andar, Republica, 
São Paulo/SP, no dia 22 de março de 2019, às 
15 horas, com a presença de 2/3 dos associados 
em primeira convocação; às 16 horas com a pre-
sença de metade mais um dos associados em 
segunda convocação; ou às 17 horas, com a pre-
sença de no mínimo 10 associados em terceira 
convocação, para deliberar sobre os seguintes 
assuntos: 

ORDEM DO DIA:

Assembleia Geral Ordinária - 1. Prestação de 
contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2018 
compreendendo o relatório da Administração do 
Demonstrativo de Sobras e Perdas e o Parecer 
do Conselho Fiscal; 2. Destinação das sobras 
apuradas (ou rateio das perdas) do exercício 
de 2018; 3. Aplicação do fundo de Assistência 
Técnica Educacional e Social (Fates);  4. Deli-
beração sobre as políticas e normas internas da 
cooperativa para atendimento a legislação; 5. 
Eleição de cargo vago na diretoria com mandato 
previsto até agosto de 2020; 6. Outros assuntos 
de interesse da cooperativa.

Assembleia Geral Extraordinária - 1. Análise do 
desempenho da cooperativa e continuidade do 
projeto 2. Outros assuntos de interesse da co-
operativa.

As deliberações da Assembleia Geral Ordinária 
serão tomadas por maioria simples dos votos 
dos associados presentes (artigo 27, parágrafo 
3º, do Estatuto Social). 

Segundo dispõe o Artigo 31 do Estatuto Social, 
fica impedido de votar e ser votado, nas Assem-
bleias Gerais, o associado que tenha sido admi-
tido após a sua convocação e seja ou tenha sido 
empregado da cooperativa, até a aprovação das 
contas em Assembleia Geral do exercício em 
que deixou as funções.

São Paulo, 22 de março de 2019.

Edvaldo Rodrigues da Silva
Diretor-presidente



Imagens

Anúncios
Apartamentos
• Vd., Vila Mariana, capital, 85 m2, próx. metrô Imi-
grantes, cond. arborizado, 3 dorms., 2 wc., R$ 417 mil. 
Aceita proposta. Henrique, (11) 99592-8577
• Alugo, Paraíso, capital, próx. metrô Brigadeiro, de 
frente p/ Praça Oswaldo Cruz, reformado, 65 m2, 1 
dorm., coz. c/ gabinete, armário embutidos, despen-
sa. R$ 2.200 + cond. R$ 513. Eliete, (19) 99267-0650 
(Whatsapp) / Cláudio, (11) 99946-7855
• 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, es-
paços gourmet, salão de festas, piscinas, playground, 
quadras, fitness, brinquedoteca, 2 vagas cobertas. 
Gisele, (11) 99973-9144 / Ricardo, (11) 98690-7326

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dor-

Agenda

ms. (1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ 
churrasq., jardim de inverno, 2 vagas cobertas. Acei-
ta financiamento. R$ 580 mil. Roberto / Mirian, (11) 
99941-1421 (solicite fotos). 

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

Apartamento na Praia da Riviera 
Alugo, para temporada e fins de semana, Jardim 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 - http://suareser-
vakakaepaulo.blogspot.com.br

Informes publicitários

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.

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

Folia de carnaval na APCEF/SP

Abril

Abertura de reserva para hospedagem 
nas Colônias durante o feriado de 
Corpus Chrsiti

Dia 9

APCEF em Movimento em Ribeirão 
Preto - Comemoração dos 112 anos

Dia 13

Casa na Praia do Indaiá / Bertioga 
Aluga, para temporada e fins de semana, litoral 
norte, frente para praia, cond. c/ piscina, garagem, 
2 dorms., 2 wc., churrasqueira, ar condicionado, 
ventilador de teto. Acomoda 7 pessoas. Anita, (11) 
99451-2898.

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

Colônia de Avaré Colônia de Ubatuba

Matinê no Clube da capitalColônia de SuarãoColônia de Campos do Jordão

Baile no Clube da capital

Subsede de Bauru


