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O jornal do empregado da Caixa

Matérias publicadas recente-
mente pelo G1, Estadão e DCI 
afirmam que o mercado vê com 
entusiasmo as ações empreendi-
das pela diretoria da Caixa no 
sentido de vender ativos do banco 
público em 38 operações no mer-
cado de capitais, com a estimativa 
de captar R$ 100 bilhões.

O número supera os R$ 40 
bilhões dos Instrumentos Híbridos 
de Capital e Dívida (IHCD) que a 
Caixa possui e que dirigentes da 
instituição financeira classificam, 
equivocadamente, como dívida. A 
quantidade de operações extrapola  
aquelas já anunciadas pelo presi-
dente do banco, que englobam a 
venda de parte das áreas de segu-
ros, cartões, loterias e gestão de 
ativos (asset management).

As outras operações, de acor-
do com as matérias, seriam a 
venda de participações acionárias 
em empresas como a Petrobras (a 
exemplo do que ocorreu com a 
participação detida no IRB), ven-
da de imóveis próprios e securi-
tização dos créditos imobiliários.

Mercado - A direção da Caixa 
aposta em um modelo que vai na 
contramão do mercado. Nenhum 
dos outros quatro grandes bancos 

de varejo operam as áreas de car-
tões e asset management em sub-
sidiárias de capital aberto. 

O plano de vender imóveis 
também não está em linha com 
o que as outras instituições prati-
cam: de acordo com o balanço de 
grandes bancos, a Caixa é quem 
possui o menor valor em imóveis 
de uso e, também, o menor índi-
ce de imobilização do patrimônio 
líquido. 

Com relação à participação em 
outras empresas, trata-se de algo 
comum entre os bancos. O Itaú, 
por exemplo, é controlador da Al-
pargatas, Duratex e Itautec, além 
de participações minoritárias. 

As ações ON da Petrobras 
e do IRB valorizaram nos últi-
mos cinco anos, respectivamente, 
104,9% e 228,04%. Ações da Vale 
valorizaram 59,7%, do Bradesco, 
78,1% e do Itaú, 93,6%, entre 4 
de abril de 2014 e 3 de abril de 
2019.

Lotex - O leilão, que estava 
marcado para o dia 26 de abril, 
foi adiado pela quinta vez. 

Antes do adiamento, o BN-
DES publicou documento produ-
zido pela Caixa que definia novos 
preços para o uso do balcão do 

banco público na comercializa-
ção da raspadinha e pagamento 
dos prêmios. Os novos valores 
fixados pela Caixa são cerca de 
80% menores que os definidos 
anteriormente.

Importante ressaltar que a Cai-
xa não é benefíciária do valor da 
outorga arrecadada com a venda 
da Lotex.

Liminar - Em ação impetra-
da pela Contraf/CUT e pela Fenae 
no Superior Tribunal Federal, em 
2017, o ministro relator Ricardo 
Lewandowski deferiu liminar que 

obriga autorização do Congresso 
Nacional para a venda de empre-
sas públicas e suas subsidiárias. 

No início deste ano, o ministro 
relator organizou audiência para 
debater o tema. 

A ação ainda não teve o julga-
mento do mérito e, até o momen-
to, não está na pauta do Supremo 
Tribunal Federal. 

Outorga de concessões (como 
a Lotex) e venda de participações 
acionárias, como a detida pela 
Caixa na Petrobras e a que deti-
nha no IRB, porém, não possuem 
esta limitação.

Valorização das ações nos últimos cinco anos
4/4/2014 a 3/4/2019

ação var
Santander -38,6%
Vale 59,7%
Bradesco 78,1%
Itaú 93,6%
Petrobras 104,9%
Banco do Brasil 105,1%

B3 - consulta em 3/4/2019, 16:39

IRB 228,04%

*Dados extraídos da Bovespa, valorização apurada entre 4 de abril de 2014 e 3 de abril de 2019

SANTANDER VALE BRADESCO ITAÚ PETROBRAS BANCO DO 
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Dia 25 de abril, quinta-feira, 
às 7 horas, serão abertas as re-
servas para hospedagem durante 
o quarto e último período da alta 
temporada (de 22 a 31 de julho) 
em Campos do Jordão.

As reservas para hospedagem 
até 21 de julho já estão abertas, 
é só ligar e fazer sua reserva.

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

Campos: dia 25 abre 
reserva para última 
semana de julho

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. Fique 
atento: Campos do Jordão está 
com pouquíssimas vagas. 

Ligue e confira as condições 
para aproveitar a promoção.

Mães não pagam 
hospedagem  
de 10 a 12 de maio

Dia 4 de maio tem APCEF em 
Movimento na Baixada Santista
Tem atividades para toda a família programadas no Sesi Santos. Inscreva-se agora mesmo!

Eventos

Que tal proporcionar dias de 
muita diversão para a garotada, 
com atividades dirigidas por pro-
fissionais especializados em meio 
à natureza? Esta é a proposta do 
Acantonamento de Férias 
da APCEF/SP, que acon-
tece de 9 a 13 de julho, 
na Colônia de Avaré. 

Os associados-mirins 
(entre 7 e 13 anos) po-
derão passar uma semana 
de aventuras e brincadei-
ras com novos amigos.

Pacote inclui trans-
porte, hospedagem, ali-

Prepare as malas: em julho tem 
Acantonamento na Colônia de Avaré

Marcada para dia 1º a 
festa junina do clube

Anote na sua agenda: dia 1º de 
junho, sábado, tem Festa Junina 
no clube de Interlagos, na capital, 
a partir das 17 horas.

Vai ter comida boa, mui-
tas brincadeiras e shows com 
D´Lucca e Gabriel (The Voice) e 
Nanda Queiroz (forró).

Vendas de ingressos pelo site. 

Dia 4 de maio, sábado, a partir 
das 8 horas, você tem um encon-
tro marcado conosco no APCEF 
em Movimento no litoral paulista, 
no Sesi Santos.

Nos moldes da edição em Ri-

mentação, recreação, suporte médi-
co 24 horas e seguro 

Inscrições, (11) 3017-8339 ou 
convites@apcefsp.org.br. Vagas li-
mitadas.

Aposentados

Junho tem excursão para Templo  
Luz do Oriente e Sítio Nakahara

Dia 13 de junho, a APCEF 
leva você para conhecer o Tem-
plo Luz do Oriente (Torre de Mi-
roku), em Ribeirão Pires, e 
o sítio Nakahara, em Mogi 
das Cruzes.

Saída às 7 horas no Cen-
tro Cultural Vergueiro. O al-
moço no Sítio Nakahara terá 
comida orgânica e visita ao 
cultivo e plantação local, 
além de participação na co-
lheita de morangos e caquis.

Confira próximas etapas 
da Corrida Fenae

Encerradas as inscrições para 
a Corrida Fenae-Graacc, é hora de 
começar a se preparar para as pró-
ximas etapas. Dia 9 de junho tem 
Corrida Fenae do Pessoal da Cai-
xa no clube, a partir das 8 horas. 
No dia 30 será a vez de Suarão.

Tanto na capital como em 
Suarão haverá corrida infantil e 
caminhada, além da corrida tra-
dicional. Inscrições, (11) 5613-
5600, 96334-1276 (WhatsApp) 
ou esportes@apcefsp.org.br.   

A Colônia de Ubatuba estará 
fechada para serviços de manu-
tenção entre 3 de junho e 4 de 
julho.

Ubatuba fecha para 
manutenção em junho 

Esportes

1º Acantonamento realizado em Avaré em 2018

beirão Preto, que aconteceu em 13 
de abril (para ver fotos, acesse o 
ícone Imagens, no canto direito 
do site da APCEF), a programa-
ção do evento inclui atividades 
para toda a família, além de co-

memoração dos 112 anos de ani-
versário da APCEF/SP.

Inscrições pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br. 
Valores incluem café da manhã e 
almoço com churrasco e bebidas.

Inscrições, ligue (11) 3017-
8339 ou envie e-mail para convi-
tes@apcefsp.org.br
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Fundação Escola de Sociolo-
gia e Política (FESPSP) - Rua 
General Jardim, 522, Vila Buar-
que, capital, (11) 3123-7800 - 
www.fespsp.org.br. Desconto: 
de 15% a 30%. Solicite carta. 

• Tecnoponta Treinamentos - 
veja unidades no site www.tec-
noponta.com.br. Desconto: de 
10% a 25%.

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.

Reforma da Previdência

Audiência debate importância dos 
bancos públicos em Araraquara

Inspira Fenae acontece 
neste fim de semana

Conheça obras de 
Augusto de Campos

Criador, ao lado de Haroldo de 
Campos e Décio Pignatari nos 
anos 1950, da poesia concreta 
e dono de uma vasta obra “ver-
bivocovisual” - termo que se 
refere às dimensões semânticas, 
sonoras e visuais da palavra -, 
Augusto expõe agora, na mostra 
Poemas e Contrapoemas, desde 
obras célebres como LUXO, de 
1965, até inéditas como CLÁU-
SULA PÉTREA.
Local: Luciana Brito Galeria, Av. 
Nove de Julho, 5.162, São Paulo.
Acesse: www.lucianabritogale-
ria.com.br.

Participe de seminário sobre ameaças
e alternativas para a Previdência

Dia 11 de maio, sábado, das 9 
às 13 horas, tem seminário sobre 
Previdência no Novotel São Pau-
lo Jaraguá, Rua Martins Fontes, 
71, centro de São Paulo. Aberto 
à participação de todos.

Entre os palestrantes estão o 
professor do Instituto de Eco-
nomia da Unicamp, pesquisador 
do Centro de Estudos Sindicais 
e do Trabalho e coordenador da 
rede Plataforma Política e Social, 
Eduardo Fagnani, e um economis-
ta do Dieese (nome a confirmar).

Fazem parte da pauta discus-
sões sobre os pontos mais críticos 
da reforma da Previdência, como 

O Inspira Fenae - evento ex-
clusivo dos empregados da Caixa 
- acontece nos dias 26 e 27 de 
abril, em Belo Horizonte (MG).

Serão 14 palestras e duas ple-
nárias com pensadores de referên-
cia e convidados que tratarão de 
temas que poderão promover mu-
danças de olhar sobre o mundo, o 
ambiente de trabalho, as relações 
e a vida pessoal de modo geral.

Os 400 participantes foram 
sorteados entre os associados que 
interagiram na Rede do Conhe-
cimento. Acesse www.fenae.org.
br/inspirafenae2019.

a capitalização e a desconstitucio-
nalização, que tornam o cidadão o 
único responsável pelo pagamento 
dos benefícios.

Fagnani apresentará alternati-
vas para a proposta do governo. 
Ele faz parte de uma corrente de 
economistas e especialistas que 
rebatem o argumento de que a 
Previdência Social esteja quebra-
da. Para eles, há alternativas para 
a Previdência, entre elas, o fim da 
política de desonerações fiscais e a 
cobrança das dívidas previdenciá-
rias de grandes empresas.

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

Fenae

Parte dos participantes do Inspira Fenae 2018, 
que aconteceu no Rio de Janeiro

“Mercado”, obra de 2002 que está na mostra

Caixa e Banco do Brasil são responsáveis por quase 80% do crédito total da cidade

No dia 17 de abril, dirigentes 
da APCEF/SP, do Sindicato dos 
Bancários de Araraquara e da Fe-
tec/SP estiveram em Araraquara 
para debater sobre a importância 
dos bancos públicos para o desen-
volvimento local. 

No início do dia, os dirigentes 
fizeram reuniões em agências da 
Caixa e do Banco do Brasil, além 
de outros bancos, para conversar 
sobre o assunto e convidar bancá-
rios e clientes para audiência pú-
blica na Câmara dos Vereadores.

A Caixa e o Banco do Brasil 
vivem, hoje, sob um projeto que 
prevê a venda de partes de seu ne-
gócio - como a área de gestão de 
ativos, cartões e, no caso, da Cai-
xa, das loterias e da seguridade -, 
além de outros ativos rentáveis. 
Este processo pode comprometer 
a sustentabilidade financeira das 
instituições, pois significa uma 

antecipação de receitas, podendo 
reduzir os resultados futuros e 
afetar a capacidade de atuação na 
execução das políticas públicas.

Desenvolvimento regional 
e bancos públicos - De acordo 
com o IBGE, entre 2006 e 2016, 
Araraquara teve um aumento de 
8.606 para 9.647 (12%) na quanti-
dade de empresas; de 54.283 para 
71.722 (32%) na quantidade de 
trabalhadores assalariados; e R$ 
783 milhões para R$ 2.250 mi-
lhões (187%) na massa salarial, 
ante uma inflação (INPC) de 86%. 

Este resultado foi possível 
graças ao financiamento dos ban-
cos públicos que, em 2006, eram 
responsáveis por R$ 210 milhões 
dos R$ 560 milhões do crédito 
concedido, número que, em 2016, 
passou para R$ 1.897 milhões de 
um total de R$ 2.337 milhões.

A Caixa, por meio da faixa I 
do Minha Casa, Minha Vida, aten-
deu 3.650 famílias, cerca de 8% 
do total da cidade; pagou, pelo 
programa Bolsa Família, em mar-
ço, benefícios a 4.326 famílias; ti-
nha aplicado, em janeiro, R$ 878 
milhões no financiamento imobi-
liário, o que representa 76,98% do 
total no município. 

O Banco do Brasil tinha apli-
cado, em janeiro, R$ 126,5 mi-
lhões, o que representa 58,77% 
do total na cidade e, em 2018, 
repassou R$ 80,5 milhões para a 
educação do município por meio 
do Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação (Fundeb). A 
Caixa e o Banco do Brasil, segun-
do o Banco Central, em janeiro, 
eram responsáveis por quase 80% 
do crédito total da cidade.

Cidade de Araraquara 2006 2016 Crescimento
8.606 9.647 +12%

54.283 71.722 +32%

R$ 783 milhões R$ 2.250 milhões +187%

R$ 560 milhões R$ 2.337 milhões

R$ 210 milhões R$ 1.897 milhões 

R$ 350 milhões R$ 440 milhões

*Inflação de 86% no período (INPC)

b) Bancos privados

Crédito total concedido (a + b)

Massa salarial*

Trabalhadores assalariados

Empresas na cidade

a) Bancos públicos



Anúncios
Apartamentos
• Vd., próx. ao metrô Brigadeiro e Parque do Ibirapuera, 
capital, c/ 1 dorm., reformado por arquiteto, todo com 
armários. Sueli, (11) 99989-4513.
•Vd., Água Branca, capital, R. Carlos Vicari (próximo ao 
Shopping), 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 2 ambientes, 
escritório, cozinha planejada, á. s. c/ wc, 2 vagas, lazer. 
Gisele, (11) 99973-9144 ou Ricardo, (11) 98690-7326.
•Vd., Santo André, Vila Helena, 2 dorms., 1 vaga, coz. 
planejada, laminado, s/ cond. Ezequiel (11) 97277-2424.
• Vd., Araras, centro, próx. ao Lago, 85 m2, 2 dorms., 2 
wc, 1 vaga coberta. Maria de Lourdes, (11) 3542-7861.
•Vd. em Santos, Boqueirão, 80 m2, 2 dorm., 2 banheiros, 
elevador, garagem coletiva, portaria. R$ 380 mil. Ana 
Elisa, (13) 99640-8088.
• Vd. ou alugo, zona leste, acesso ao Shop. Aricanduva, 
Parque do Carmo, Rodoanel, ônibus, mobiliado, portaria, 
piscina, quadra, salão de festas, churrasq. R$ 240 mil / 
aluguel, R$ 900. Fabiano, (11) 98445-6692. 
•Vd., zona norte de Sorocaba, paralela Av. Itavuvu, c/ 2 
dorms, 2 wc com lav., desp., garagem. Transfiro financiam. 
e aceito carro como parte de pagto. Condomínio baixo. 
Cecília, (15) 99794-2608.

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. 

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

Chácara
•Vd., em Boituva, condomínio Nova Rheata, área gramada 
de mil m², c/ 2 dorms., , varanda de 75 m², edícula c/ 
churrasqueira , fogão a lenha, pia, banheiro em frente 
da piscina, hidromassagem, cascata em inox, piscina c/ 
luzes, arborizada, R$ 400 mil. Roberto, (11) 94718-1843. 

Terrenos
• Vd., em Paranapanema, condomínio Riviera de Santa 
Cristina XIII, 450 m², lote 13/Q IA, c/ clube, restaurante, 
piscinas, quadras, segurança. R$ 20 mil. Estudo proposta. 
Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Diversos
•Vd. miniatura da McLaren MP4/4, 1988, Honda esc. 1/12 
(pouco mais de 40 cm), R$ 4.100. Acompanha fascículos 
p/ montagem e containers, aceito contraoferta. Miguel 
(11) 98333-8740.
•Vd. volante Logitch G29, Driving Force: PS3/PS4, efeitos 
realísticos de pilotagem, pedaleira e volante com bor-
boletas, na caixa. R$ 1.450, aceito contraoferta. Miguel, 
(11) 98333-8740.

Informes publicitários

Para anunciar, envie e-mail para

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

Abril  
Permutas
• Albiena Miranda, TBN na ag. 1653 - Itaim Paulista, SR 
Penha, deseja permuta ou triangulação para Suzano ou 
arredores. Contato: (11) 98333-2053.
• Sérgio Rogerio Américo, ag.  Juscelino Kubitschek, de-
seja permuta ou triangulação como técnico bancario para 
SR Santana. Contato: (11) 96084-2424.

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

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

APCEF nos Passos da Cultura, no 
Farol Santander - 1ª saída

Dia 30

1º Open de Tênis, no clube da capital
Dia 4

Maio

Imagens

APCEF em Movimento em Ribeirão Preto

APCEF em Movimento no Sesi Santos
Dia 4

APCEF de Portas Abertas na Verace Pizza, em Ribeirão Preto

Seletivas para Jogos do Sudeste
Dias 27 e 28

APCEF nos Passos da Cultura, no 
Farol Santander - 2ª saída

Dia 8

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

Seminário sobre a reforma da 
Previdência, no centro da capital

Dia 11

Inspira Fenae, em Belo Horizonte (MG)
Dias 26 e 27


