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O jornal do empregado da Caixa

A Caixa anunciou, na sexta-
-feira (29), o balanço do ano 2018, 
voltando a justificar a venda de 
ativos e anunciando novos rumos 
para a concessão de crédito e para 
as lotéricas.

Como já vinha sendo observa-
do desde 2016, em 2018, a parti-
cipação no mercado bancário con-
tinuou em queda. Para Guimarães, 
este movimento fez parte de uma 
readequação planejada pelas ges-
tões anteriores e que, passado este 
período, o banco voltará a crescer 
com um objetivo diferente. “Va-
mos focar na padaria do Seu Joa- 
quim”, explicou, referindo-se às 
micro e pequenas empresas.

Segundo Guimarães, a intenção 
é concentrar-se em pessoa física e 
no crédito imobiliário, áreas onde 
a Caixa já lidera. O crédito con-
signado está nesta lista e contará 
com o lançamento de um cartão de 
crédito específico no próximo mês.

Parte deste plano será reali-
zado por meio das lotéricas, cuja 
expansão já havia sido anunciada. 
“Queremos que elas façam mais 
que a venda de jogos, que façam 
a venda de produtos como seguros, 
por exemplo”, afirmou.

Abertura de capital - Outro 
foco defendido é a abertura de capi-
tal, inclusive fora do país, e a venda 
de áreas já divulgadas na imprensa 
(seguros, cartões, loterias e asset). 
A principal justificativa continua 
sendo a suposta dívida de R$ 40 
bilhões que o banco possui com a 

União e que a APCEF já demons-
trou não ser realmente uma dívida. 
“Isso é uma determinação do minis-
tro Paulo Guedes, mas ele já disse 
que, se tiver espaço para devolver, 
devolve”, disse o presidente.

Guimarães afirmou ainda que 
não está planejada a venda de ou-
tras loterias, mas que, assim como 
no caso da Lotex, o governo é 
quem poderá decidir vendê-las.

Além da Lotex, cartões e segu-
ridade devem ser vendidas ainda 
este ano. Já loterias e asset devem 
ficar para 2020. No caso da asset, 
a empresa ainda está sendo criada, 
mas já possui o nome de sua futura 
presidente, a atual vice-presidente 
de Administração e Gestão de Ati-
vos de Terceiros, Luciane Ribeiro. 

A futura presidente da asset 
revelou que o banco pretende 
trazer produtos mais sofisticados, 
entre eles, a previdência privada, 
de olho no mercado que pode se 
expandir após a reforma da previ-
dência, caso aprovada.

“As condições para implemen-
tar essas mudanças não existem 
atualmente, os empregados se de-
param com problemas como taxas 
de juros acima de mercado em 
diversos produtos, pouca margem 
de negociação, pouca agilidade 
nos processos e muita incerteza 
em relação ao futuro, fruto de de-
clarações do próprio presidente da 
Caixa”, comentou o diretor-pre-
sidente da APCEF/SP, Kardec de 
Jesus Bezerra, sobre o novo foco 
do banco.

Redução de pessoal e aumen-
to nas tarifas - Vale ressaltar que 
o quadro de empregados é o me-
nor desde 2014, quando trabalha-
vam na Caixa 101 mil pessoas. Em 
dezembro de 2018, havia 84 mil. 

A receita com tarifas e serviços 
passou de R$ 25 bi para R$ 26,8 
bi, crescimento de 7,2% em rela-
ção a 2017, enquanto as despesas 

com pessoal foram reduzidas de R$ 
22,4 bi em 2017 para R$ 21,6 bi 
em 2018, 3,6% menor. Na presta-
ção de serviços delegados, destaque 
para FGTS e loterias que, juntos, 
representam 24,3% de toda a arre-
cadação da Caixa. A provisão para 
devedores duvidosos foi reduzida 
de R$ 19,2 bi em 2017 para R$ 
14,9 bi em 2018, queda de 22,5%.



Dia 4 de abril, quinta-feira, 
serão abertas as reservas para 
hospedagem durante o primei-
ro período da alta temporada 
(julho) em Campos do Jordão. 
Confira o calendário: 
• Primeiro período, hospedagem 

de 28 de junho a 9 de julho - 
abertura dia 4 de abril, quinta-
-feira, às 7 horas;

• Segundo período, de 10 a 14 
de julho - abertura dia 11 de 
abril;

• Terceiro período, de 15 a 21 de 
julho - abertura dia 18 de abril;

• Quarto período, de 22 a 31 de 
julho - abertura dia 25 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

Reservas para primeiro 
período de julho 
serão abertas dia 4

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 ganha sua hospedagem. 

Ligue e confira as condições 
para aproveitar a promoção.

Tem promoção para 
as mães em maio

Comemore o aniversário da APCEF 
no interior, no litoral ou na capital
Tem evento programado em Ribeirão Preto, Santos e no clube da capital. Não perca!

Esportes

A primeira etapa 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 bonitos cartões postais da 
cidade: o Parque do Ibirapuera. 
Toda a renda do evento é desti-
nada ao tratamento de crianças e 
adolescentes com câncer atendi-
dos pelo Hospital Graacc.

O terceiro e último lote de 
inscrições está disponível até 22 
de abril. Valor inclui kit Graacc e 
Fenae. Escolha seu percurso (5k, 

Último lote de inscrições para a 
Corrida Fenae-Graacc está disponível

Dia 12 de abril, sexta-feira, a 
partir das 19 horas, tem APCEF 
de Portas na Verace Pizza.

Associado aposentado e de-
pendente paga R$ 10; associado 
da ativa e dependente, R$ 20; 
empregado Caixa não associado 
e dependente, R$ 40; convidados, 
R$ 50; criança de 6 a 11 anos con-
vidado, R$ 30. Valores incluem 
rodízio de pizza e bebidas.

Inscrições, ligue (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br.Inscrições: (11) 5613-5601, 96334-1276 (WhatsApp) ou esportes@apcefsp.org.br.

10k ou caminhada de 3k) e garan-
ta sua vaga!

Dia 9 de abril, terça-feira, se-
rão abertas as reservas nas Colô-
nias para hospedagens durante o 
feriado de Corpus Christi (de 19 
a 23 de junho).

Escolha o espaço de sua pre-
ferência, no interior ou no lito-
ral, ligue a partir das 7 horas e 
garanta sua vaga.

Reservas para feriado 
de Corpus Christi 
serão abertas dia 9

Imposto de Renda

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

Comemoração do aniversário da APCEF/SP, em 2015, na sede da entidade, na capital

Aposentados

Tem APCEF de Portas 
Abertas em Ribeirão 
Preto, em abril

Participantes da Corrida Fenae-Graacc em 2018

Participe do 1º Open 
de Tênis da APCEF/SP

A APCEF/SP irá promover no 
dia 14 de abril, domingo, a partir 
das 9 horas, no clube da capital, 
seu 1º Open de Tênis.

Podem participar associados e 
dependentes a partir de 16 anos, 
em disputas individuais. Os jogos 
serão disputados no formato me-
lhor de três sets. Inscrições até 12 
de abril

Abril tem Torneio de 
Futebol Society Livre

Começa dia 27 de abril, o Tor-
neio de Futebol Society Livre da 
APCEF/SP, com jogos aos sába-
dos, no clube da capital, a partir 
das 9 horas.

Inscreva sua equipe. Podem 
participar associados, dependen-
tes e empregados da Caixa não 
associados, tanto da ativa como 
aposentados.

APCEF/SP oferece 
assessoria gratuita

Agende agora mesmo sua as-
sessoria gratuita para declaração 
de Imposto de Renda. 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, na Rua 
Francisco Pires Corrêa, 7-28, Pa-
norama Parque.

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

Nesta terça-feira, 2 de abril, a 
APCEF/SP completou 112 anos. 
E, para comemorar, serão feitos 
três grandes eventos: no interior, 
no litoral e na capital.

Ribeirão Preto - A pri-
meira grande festa acontece 
dia 13 de abril, sábado, no 
Sesi Ribeirão Preto, com pro-
gramação para toda a família: 
café da manhã e churasco (be-
bidas inclusas), atividades es-
portivas (corrida, caminhada, 
vôlei, futebol, xadrez gigante, 
sinuca), oficinas (barrinha de 
cereal, terrário kids, violão 
para crianças, cake pop) e re-
creativas (gincana com brin-
cadeiras antigas, contação de 
histórias), entre outras. 

Baixada Santista - Dia 
4 de maio, sábado, é a vez 

do pessoal da Baixada Santista 
comemorar o aniversário da As-
sociação. A programação no Sesi 
Santos inclui atividades esportivas 
e culturais, além de um delicioso 
churrasco de confraternização.

Capital - Para os associados 
da capital, a festa será dia 25 de 
maio, sábado, no clube em Inter-
lagos.

Inscreva-se e participe das co-
memorações!
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Colégio Alvorada - Praça 
Nossa Senhora das Vitórias, 92, 
Vila Formosa, capital, (11) 2076-
4600 - www.drummond.com.br. 
Desconto: de 30% a 50%. 

• Minds English School - Vi-
site www.mindsidiomas.com.br 
e consulte endereços. Desconto: 
de 40% a 60% no valor total do 
curso. Entre em contato com a 
Central pelo (11) 3628-8889 - 
5567-2790 e solicite o desconto.

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.

Fenae

Fórum Regional de Condições de 
Trabalho discute agências digitais
Assuntos como NR 17 e jornada dos gerentes gerais serão debatidos em âmbito nacional

No último dia 29, dirigentes 
das entidades representativas dos 
empregados (APCEF/SP, Fetec-
-CUT/SP e sindicatos) estiveram 
reunidos com os representantes 
das áreas da Caixa, no âmbito da 
Gipes/SP, para discutir problemas 
relacionados às condições de tra-
balho nas unidades da região.

 O Fórum tem como objetivo 
discutir problemas relacionados à 
infraestrutura física, de pessoas, 
jornada de trabalho, conflitos no 

ambiente de trabalho e acompa-
nhamento de resultados. Após a 
reunião, a Caixa deve apresen-
tar proposta de solução para os 
problemas apontados, conforme 
regulamento do Fórum.

 Entre os assuntos pautados 
destacou-se a discussão sobre 
as agências digitais. Apesar des-
tas unidades já existirem nas 84 
Superintendências Regionais do 
país, assuntos como atendimento 
ao item 5.4 do anexo II da NR 

Prepare-se para o 
FBB 200 na Rede do 
Conhecimento

Está disponível na Rede do 
Conhecimento curso para quem 
deseja obter a certificação expe-
dida pela Febraban denominada 
FBB 200, destinada aos profissio-
nais que atuam na área de ouvi-
doria das instituições financeiras.

Acesse www.fenae.org.br/re-
dedoconhecimento e faça já sua 
inscrição. Os cursos são gratuitos 
e tratam de assuntos das mais di-
versas áreas. Todos os empregados 
da Caixa podem iniciar os cursos 
da Rede do Conhecimento, mas 
apenas associados e dependentes 
têm acesso ao curso completo.

Visite Holambra - 
flores e tour cultural

Conheça os costumes e a culiná-
ria holandesa mantidos na bela 
cidade de Holambra.
Saída: 11 de maio, sábado, às 
7 horas da estação Vergueiro do 
metrô e às 8 horas em Jundiaí.
Passeio inclui: city tour monito-
rado em campo de flores e pontos 
históricos, almoço em restaurante 
tradicional, tour para compras e 
encerramento em confeitaria típi-
ca holandesa.
Desconto: compre pelo www.
bilheteria.com/apcefsp e ganhe 
desconto. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.

Saiu primeira lista de sorteados 
para o Inspira. Próximo sorteio dia 4

A primeira lista de sorteados 
para o Inspira Fenae 2019 foi pu-
blicada em 28 de março. Acesse 
nosso site e confira se você foi um 
dos contemplados. 

A próxima data do sorteio para 
a escolha dos 400 participantes 
do Inspira Fenae 2019 é dia 4 de 
abril.

Não perca tempo! Quanto 
mais você interagir na plataforma 
da Rede do Conhecimento - www.
fenae.org.br/rededoconhecimen-

to - mais chances terá de partici-
par do maior evento de troca de 
experiências e de conhecimento 
dos empregados da Caixa.

Inspira Fenae - Este ano, 
o tema será Transformações. O 
evento acontece na noite de sexta-
-feira (26/4) e no sábado (27/4), 
em Belo Horizonte (MG). Pode-
rão participar do evento emprega-
dos da ativa, aposentados ou pen-
sionistas associados a uma das 27 

APCEFs do país.
Os participantes 

sorteados poderão 
assistir a palestras 
e mesas-redondas 
ministradas por 
pensadores de re-
ferência em inova-
ção, criatividade, 
tecnologia, forma-
ção de lideranças, 
dentre outros.Primeiro Inspira Fenae, em 2017, na cidade de Brasília

17 - que estabelece parâmetros 
mínimos para o trabalho em ati-
vidades de teleatendimento - e a 
jornada de trabalho dos gerentes 
gerais destas unidades ainda estão 
pendentes de solução por parte da 
empresa. 

A Caixa reconheceu a falta de 
previsão da jornada destes empre-
gados e, por entender que o assun-
to estende-se a todas as unidades 
do banco, remeteu o tema para ser 
discutido em âmbito nacional.

Governo altera representação da Caixa no 
conselho curador do FGTS

A Caixa perdeu a vaga no 
Conselho Curador do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). O governo editou o de-
creto nº 9.737/19, que muda a 
composição do Conselho e a em-
presa, que é a gestora de um dos 
maiores fundos de investimento 
social do mundo, passará a ter 
apenas a função de prestar “supor-
te técnico” ao referido colegiado. 

Publicado em 26 de março no 
Diário Oficial da União, o decreto 

também reduz pela metade o nú-
mero de representantes dos traba-
lhadores e dos empregadores, de 
seis para apenas três representan-
tes cada no Conselho Curador.

A saída da Caixa do Conse-
lho Curador não tira do banco a 
condição de agente operador do 
FGTS, que é regulamentada pela 
Lei 8.036/90. No entanto, é uma 
sinalização política relevante.

O Conselho Curador do FGTS 
delibera sobre as diretrizes que 

norteiam a utilização dos recursos 
do Fundo.

Essas diretrizes compreendem 
a aprovação e ajustes no orça-
mento de aplicação, definição de 
orientações para a aplicação dos 
recursos, fortalecimento do pro-
cesso de governança, dentre ou-
tras decisões.

Com essa nova configuração, 
a Caixa Econômica Federal figu-
rará apenas como assessora em 
todo este processo.



Imagens

Anúncios
Apartamentos
• Vd., Paraíso, capital, entre Av. Paulista e Parque do 
Ibirapuera, c/ 1 dorm. Sueli, (11) 99989-4513.
• Vd., capital, Av. Mazzei, próximo à estação Tucuruvi do 
metrô, comércio e ponto de ônibus, 67 m2, c/ armários 
embutidos, 3 dorms. (1 suíte), 2 wc, academia, salão de 
festa e de jogos, quadras, brinquedoteca, 1 vaga, IPTU 
R$ 200, condomínio R$ 450. Viviane, (11) 98503-2478 
(WhatsApp). 
• Vd., Santo André, Vila Helena, 10 min. do centro, 2 
dorms., coz. planejada, piso laminado, 2 dorms. Ezequiel, 
(11) 97277-2424.
• Vd., Guarujá, enseada, 86 m2, 3 dorms., sala 2 ambs., 
sacadas, 2 wc, piso frio, 2 elevadores. Aceita financ., 
carta de crédito, carro, estuda troca por apartamento no 
ABC. R$ 260 mil. Airton, (11) 94766-7882 / 99992-0986 
(WhatsApp). 
• Vd., Água Branca, capital, Rua Carlos Vicari, próximo 
Shopping Bourbon, c/ 3 dorms. (1 suíte), varanda, living, 
escritório, coz. planejada, á. s. c/ wc., espaços gourmet, 
salão de festas, piscinas, playground, quadras, fitness, 
brinquedoteca, 2 vagas. Gisele, (11) 99973-9144 / Ricar-
do, (11) 98690-7326.

Agenda

Sobrado
• 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 
• Honda Fit 2005/2005 LX 1.4, cinza, manual, pneus no-
vos, ar-condic., CD player original, direção elétrica, manu-
al. Somente venda. R$ 17 mil. Marcelo, (11) 98563-7353.
• Fox VW, I Trend, 2012/2012, 71 mil km, preto, IPVA 
pago. R$ 25.800. Gisele, (11) 9 9647-8904 / Julia, (11) 
99638-2418.

Permuta 
Ewerton Tangerino, lotado na SR Campinas, deseja per-
muta para agência em Atibaia ou SR Jundiaí. Estuda 
triangulação. Contato: (19) 98873-8094 / (19) 99540-1388.

Casa na Praia do Indaiá / Bertioga 
Aluga para temporada e fins de semana, litoral norte, 
frente para praia, cond. c/ piscina, garagem, 2 dorms., 

Informes publicitários

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

Abril

Abertura de reservas nas Colônias 
para o feriado de Corpus Christi

Dia 9

APCEF de Portas Abertas, na Verace 
Pizza, em Ribeirão Preto

Dia 12

2 wc, 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, Jd. São Louren-
ço, 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://suareservakakaepaulo.blogspot.com.br.

Mobiliário - Marcenaria Ishida
Realizamos todos os tipos de mobiliários, guarda-
-roupas, home theaters, closets, cozinhas. Contamos 
com serviço de arquitetura de interiores e iluminação 
para todos os projetos. Wenceslau, (11) 99912-8929 
(WhatsApp) / www.marcenariaishida.com.br / arquite-
toishida@gmail.com.

Abertura de reservas do primeiro 
período da alta temporada em Campos

Dia 4

Semana Luso-Brasileira no Mira Serra 
Parque Hotel, em Passa Quatro (MG)

APCEF em Movimento em Ribeirão 
Preto - Comemoração dos 112 anos

Dia 13

1º Open de Tênis da APCEF/SP, no 
clube da capital

Dia 14


