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O jornal do empregado da Caixa

Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária Anual e Assembleia Geral Extraordinária

O diretor-presidente da Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo (APCEF/
SP), em cumprimento ao Estatuto da entidade, artigo 18, parágrafo 3º, convoca Assembleia Geral 
Ordinária Anual e, de acordo com o artigo 18, parágrafo 4º, convoca Assembleia Geral Extraordiná-
ria a serem realizadas em 25 de maio de 2019, sábado, sendo a Assembleia Geral Ordinária Anual 
iniciando-se às 8h30 em primeira chamada e às 9 horas em segunda chamada. A Assembleia Geral 
Extraordinária terá início logo após o término da primeira assembleia, com qualquer número de asso-
ciados presentes, no clube da APCEF/SP, Avenida Yervant Kissajikian, 1.256, Interlagos, capital, com 
a seguinte ordem do dia:
• balanço de atividades e balanço patrimonial da APCEF/SP no período de 1º de abril de 2018 a 31 de 
março de 2019.
• renovação de operações de crédito.

São Paulo, 2 de maio de 2019.
Kardec de Jesus Bezerra 

Diretor-presidente da APCEF/SP

Foi lançada na quarta-feira, 
8 de maio, em Brasília, a Frente 
Parlamentar Mista em Defesa dos 
Bancos Públicos, com o objetivo 
de evidenciar e combater a venda 
das instituições financeiras, como 
vem sinalizando o governo.

Senadores, deputados, repre-
sentantes de movimentos sociais 
e de entidades representativas de 
trabalhadores de empresas públi-
cas, como a APCEF/SP, participa-
ram do evento no Auditório Nereu 
Ramos, na Câmara dos Deputa-
dos, em Brasília.

A Frente foi criada com 209 
parlamentares, sendo 199 deputa-
dos e 10 senadores, de 23 parti-
dos. Caberá à Frente Parlamentar 
ampliar os debates na sociedade 
e fazer articulações no Congresso 
Nacional com o intuito de barrar 
projetos de reestruturação que 
miram o sucateamento e privati-
zação de instituições financeiras 
públicas, como Caixa, Banco do 
Brasil, BNDES, Banco do Nor-
deste (BNB) e Banco da Amazô-

nia (Basa). “Importante destacar 
que a Frente em Defesa das Em-
presas Públicas lançada nesta le-
gislatura conta com maior número 
de subscrição de parlamentares do 
que a Frente em Defesa da Previ-
dência Social lançada em março”, 
lembrou o diretor da APCEF/SP 
Leonardo Quadros, que esteve em 
Brasília junto com o secretário da 
APCEF/SP Valter San Martin.

Durante as intervenções, os 
participantes do evento destaca-
ram a importância dos bancos 
públicos para a soberania nacional 
e para o desenvolvimento econô-
mico e social do país e, principal-
mente, o impacto de sua atuação 
na promoção do desenvolvimento 
regional. Lembraram ainda que 
o atual governo esvazia as polí-
ticas que passam pelas empresas 
públicas e, por isso, o desrespeito 
a estas empresas. “Os bancos pú-
blicos têm o papel de equilibrar o 
crescimento em todas as regiões 
e não concentrar renda em um 
único lugar, por isso, atuam nas 

cidades e negócios que os bancos 
privados não têm interesse”, res-
saltou Leonardo Quadros.

Para a deputada e empregada 
da Caixa Érika Kokay, a defesa 
dos bancos públicos é uma prer-
rogativa que atinge a todos os bra-
sileiros. A Caixa, por exemplo, é 
uma empresa que operacionaliza 
98% do crédito imobiliário que 
atinge a população de baixa renda.

Conversa com parlamenta-
res e seminário - Na parte da 
manhã, antes do lançamento da 
Frente Parlamentar em Defesa 
dos Bancos Públicos, dirigentes 
das entidades representativas dos 
trabalhadores fizeram um mutirão 
pelos gabinetes de deputados e se-
nadores para conversar sobre os 
efeitos da privatização e do enfra-
quecimento dos bancos públicos, 
que fazem parte do atual plano do 
governo.

Entre os materiais distribuídos 
estavam a cartilha Fakes e Fatos, 
que busca desmistificar informa-

ções sobre as estatais, e a publi-
cação Caixa no Brasil: Caderno 
de Desenvolvimento dos Estados, 
que mostra por meio de dados e 
fatos a importância da Caixa para 
o Brasil e para os brasileiros.

No fim do dia, após o lan-
çamento da Frente, aconteceu o 
seminário “Bancos Públicos e 
Desenvolvimento”, também no 
Auditório Nereu Ramos.

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. 

A ação ainda não teve o julga-
mento do mérito.

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.

Previdência: seminário apresenta 
alternativas à PEC 06/2019

No sábado (11), em São Pau-
lo, a APCEF/SP e a Fenae pro-
moveram seminário que tratou 
das ameaças que a proposta do 
governo para a reforma da Previ-
dência traz para os trabalhadores.

O diretor do Dieese Clemente 
Ganz Lúcio destacou os pontos 
mais críticos da reforma, como 
a capitalização, que faz com que 
o cidadão passe a ser o único 

responsável pelos benefícios, e a 
desconstitucionalização.

Para o professor da Unicamp 
Eduardo Fagnani há alternativas 
à reforma proposta pelo governo, 
entre elas, o fim da política de 
desonerações fiscais e a cobran-
ça das dívidas previdenciárias de 
grandes empresas.

Assista à íntegra do seminário 
em nosso site.



Colônias 

Reservas para julho, 
inclusive feriado, 
serão abertas dia 21

Dia 21 de maio, terça-feira, 
às 7 horas, serão abertas as re-
servas para hospedagem durante 
todo o mês de julho nas Colô-
nias de Avaré, Suarão e Ubatu-
ba, inclusive para o feriado da 
Revolução Constitucionalista 
(de 5 a 9 de julho). 

É só escolher o espaço de 
sua preferência, ligar e garantir 
sua vaga para o descanso mere-
cido nas férias do meio do ano.

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

faleconosco@apcefsp.org.br

Festa Junina dos aposentados em 
Suarão é diversão garantida. Participe!
Associados da ativa e aposentados, dependentes e convidados podem participar

Eventos

A edição de maio do APCEF 
de Portas Abertas será especial. A 
Associação está preparando uma 
Noite Italiana no clube da capital 
em 24 de maio, às 19 horas.

Dia 24 de maio tem  
Noite Italiana no clube da APCEF/SP

Já garantiu seu convite 
para a Festa Junina?

Anote: dia 1º de junho, sába-
do, tem Festa Junina no clube da 
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).

Venda de ingressos pelo site.

Aposentado associado e de-
pendentes pagam R$ 10; associa-
do da ativa e dependentes, R$ 20; 
empregados Caixa não associados, 
R$ 40; convidados, R$ 50; crian-

ças convidadas de 6 a 
11 anos, R$ 30. Va-
lores incluem massas, 
bebidas e sobremesas.

Serão servidas de-
lícias como bruschet-
ta, antepasto de berin-
jela, sopa de capeletti, 
espaguete e conchi-
glione 4 queijos.

Esportes

Departamento de Eventos: (11) 3017-8339 ou convites@apcefsp.org.br.

Departamento de Esportes:  
(11) 5613-5601, 96334-1276 (WhatsApp)  

ou esportes@apcefsp.org.br.

Junho tem Campeonato 
de Xadrez. Inscreva-se!

De 20 a 23 de junho, quinta-
-feira a domingo (feriado de 
Corpus Christi) acontece o Cam-
peonato Brasileiro Amador de Xa-
drez, no Hotel Dan Inn Planalto, 
centro de São Paulo. Inscreva-se e 
fale conosco para reembolso.

APCEF incentiva 
participação em prova 
de natação no Ibirapuera

Faça sua inscrição no 33º 
Open e Máster de Natação que 
acontece dia 26 de maio, domin-
go, às 7h30, na piscina do Ibira-
puera, na capital.

A fim de incentivar a prática 
esportiva, a APCEF/SP irá reem-
bolsar parte do valor pago. Entre 
em contato conosco. 

2ª etapa da Corrida 
Fenae será no clube

Dia 9 de junho, domingo, às 
7h30, tem Corrida Fenae do Pes-
soal da Caixa no clube. Participe!

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

Julho tem diversão 
garantida em Avaré

De 9 a 13 de julho, aconte-
ce o Acantonamento de Férias 
da APCEF/SP, na Colônia de 
Avaré, para dependentes e con-
vidados de 7 a 13 anos. 

Informações, (11) 3017-
8331, 3017-8355 ou convites@
apcefsp.org.br. Pagamento pode 
ser em pontos do Mundo Caixa.

Campos do Jordão 
tem vagas em julho

As reservas para hospeda-
gem em julho em Campos do 
Jordão (alta temporada) foram 
abertas em abril.

Há vagas disponíveis para 
hospedagem de segunda a sexta-
-feira, para o período de 5 a 9 de 
julho (feriado) e para o último 
fim de semana do mês.

Na sexta-feira, 28 de junho, 
tem Festa Junina dos Aposentados 
na Colônia de Suarão. 

Estão programadas brincadei-
ras, passeio em Santos, desfile 
Miss e Mister Caipirinha (com a 
utilização de material descartável 

No sábado, 29 de junho, a 
APCEF/SP leva os associados 
para conhecer a Estação Ecológi-
ca Jureia-Itatins, uma unidade de 
conservação e proteção integral à 
natureza em Peruíbe, litoral sul.

Saída da Colônia de Suarão, 
pela manhã. Na programação es-
tão incluídas visitas à aldeia indí-
gena Tabaçu Reko Ypy, às Ruínas 
de Abarebebê e, também, à Praia 
do Costão.

Conheça a Estação 
Ecológica Jureia-Itatins

No domingo, 30 de junho, 
acontece a terceira e última etapa 
da Corrida Fenae do Pessoal da 
Caixa na praia de Suarão.

Tem etapa da Corrida 
Fenae em Suarão dia 30

em um item da fantasia), quadri-
lha e música ao vivo. A APCEF 
também vai preparar deliciosas 
comidas e bebidas típicas.

Saída do clube da APCEF/SP 
e da estação Conceição do metrô 
(Linha Azul).

Atividade coreografada durante a Festa Junina dos Aposentados em Suarão, em 2018
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APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Fundação Álvares Penteado 
(Fecap) - Av. da Liberdade, 532, 
Liberdade, capital, (11) 3272-
2222 - www.fecap.br. Desconto: 
10% nos cursos de colégio e 
graduação e 20% nos cursos de 
pós-graduação. Solicite carta de 
desconto na APCEF. 

• Fisk Centro de Ensino - Con-
fira unidades no site www.fisk.
com.br. Desconto: 10% para tur-
mas regulares e 20% para turmas 
personalizadas e promocionais.

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.

Gestão da Caixa Econômica Federal 
no FGTS é criticada

Parque Aquático 
Magic City

De R$ 80 por R$ 60
O Parque Aquático tem atrações 
úmidas, molhadas, encharcadas, 
radicais, surpreendentes, inacre-
ditáveis... todas à espera de sua 
turma. 
Localização: Estrada do Pavoei- 
ro, 8.870, Clube dos Oficiais, em 
Suzano.
Funcionamento: sextas, sába-
dos, domingos e feriados, das 
10 às 17 horas.
Desconto: compre pelo www.
bilheteria.com/apcefsp e ganhe 
desconto. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.

Secretário da Fazenda disse ainda que FGTS é um imposto que pressiona o trabalhador

O jornal Valor Econômico, 
em matéria publicada em 10 de 
maio, afirma que agentes do go-
verno federal (não identificados 
pela reportagem) estudam liberar 
saques do FGTS e do PIS como 
forma de impulsionar a economia, 
a exemplo do que ocorreu em 
2017. Teriam dito, também, que 
o FGTS tem tido uma “péssima 
performance” e, ainda, “transfere” 
R$ 6 bilhões ao ano à Caixa. 

O jornal completa a matéria 
com declarações atribuídas ao se-
cretário especial da Fazenda, Wal-
dery Rodrigues, que vê o FGTS 
como um “imposto que pressiona 
o trabalhador em vez de ajudar”, e 
teria, por fim, prometido aumentar 
a rentabilidade.

 Ao consultar os dados, ob-
serva-se que as falas dos agentes 
do governo não correspondem aos 
fatos:

O FGTS, sob a gestão da 
Caixa, possui “péssima perfor-
mance”? - Ao avaliar apenas o 
histórico recente dos resultados 
do FGTS (sob a gestão da Caixa 
desde 1990), entre 2012 e 2017 (o 
mais recente publicado), o cresci-
mento do patrimônio líquido do 
Fundo foi de 88,55%. 

Em termos comparativos, 
fundos de investimento de ban-
cos privados com características 

semelhantes (aplicação em cré-
dito privado) obtiveram, nos últi-
mos 36 meses, uma rentabilidade 
acumulada inferior a 30% (High 
Yield 30 Renda Fixa Crédito 
Privado - Itaú, 29,28%; H FIC 
FI RF DI Crédito Privado Novo 
Executivo - Bradesco, 29,44%; 
e Santander Yield Máster Renda 
Fica Crédito Privado Longo Prazo 
- Santander, 28,54%).

 
O FGTS transfere R$ 6 bi-

lhões, por ano, à Caixa? - En-
quanto agente operador do FGTS, 
a Caixa recebe remuneração equi-
valente a 1% ao ano sobre os ati-
vos totais a título de taxa de ad-
ministração do Fundo. 

A remuneração equivale às ta-
xas de mercado para fundos com 
lastro em crédito privado. Dois 
dos três fundos citados acima co-
bram taxas de administração idên-
ticas (Itaú e Santander). Em 2017, 
de acordo com as demonstrações 
financeiras publicadas pelo FGTS, 
o valor pago à Caixa nesta rubrica 
foi de R$ 4.937.224,00.

 
O FGTS é um “imposto que 

pressiona o trabalhador em vez 
de ajudar”? - De acordo com 
agentes do governo, na mesma 
matéria do jornal Valor, a libera-
ção das contas inativas do FGTS 
feita pela Caixa por meio da MP 

763/2017 foi vista como a grande 
responsável por impedir uma que-
da do PIB naquele ano. 

De acordo com o Balanço 
Patrimonial do FGTS, divulgado 
pelo governo federal, entre 2012 e 
2017, o Fundo, que é a maior pou-
pança dos trabalhadores do país, 
trouxe um retorno acumulado aos 
trabalhadores de quase de R$ 145 
bilhões, entre remuneração das 
Contas Vinculadas, distribuição 
de resultados (MP 763/2017 e 
Lei 13.446/2017) e descontos aos 
mutuários cotistas (Res. CCFGTS 
460/2004.

 
É possível aumentar a renta-

bilidade do FGTS? - A rentabili-
dade do FGTS é estabelecida em 
lei. A Lei 8.036/90 define que as 
contas vinculadas são remunera-
das, mensalmente, com base em 
uma taxa de juros de 3% ao ano 
acrescida da variação da TR no 
período. 

A Lei 13.446/2017 prevê, ain-
da, a distribuição aos cotistas de 
metade do lucro líquido do Fun-
do, proporcionalmente às cotas, o 
que fez com que a rentabilidade 
das contas fosse, naquele ano, de 
7,14%, próxima à rentabilidade lí-
quida que fundos de investimento 
de bancos privados lastreados em 
crédito privado alcançaram no 
mesmo período.

APCEF Cidadã

APCEF/SP e ONG levam crianças para Campeonato de Xadrez

Lucro líquido
Remuneração 

das Contas 
Vinculadas

Desconto aos 
mutuários 

cotistas (Res. 
CCFGTS 

460/2004)

Distribuição de 
resultados (MP 
763/2017 e Lei 
13.446/2017)

Taxa de 
administração 
(1% a.a. - Res. 

CCFGTS 
570/2008)

Ativos totais
Saldo das Contas 

Vinculadas
Patrimônio 

líquido

Retorno 
sobre 
ativos

Retorno 
sobre PL

Retorno ao 
cotista/Saldo 

das contas 
vinculadas

2012 R$14.357.100 R$8.287.812 R$6.163.401 R$3.091.302 R$325.863.184 R$247.962.455 R$55.370.273 5,79% 25,93% 5,83%
2013 R$9.225.576 R$8.854.278 R$7.957.151 R$3.464.380 R$365.317.360 R$278.399.896 R$64.595.849 3,31% 14,28% 6,04%
2014 R$12.963.621 R$11.989.492 R$7.984.348 R$3.903.239 R$410.386.357 R$311.597.069 R$77.559.470 4,16% 16,71% 6,41%
2015 R$13.328.749 R$16.481.870 R$10.517.487 R$4.395.710 R$457.608.646 R$345.545.385 R$90.888.219 3,86% 14,66% 7,81%
2016 R$14.558.904 R$19.353.966 R$10.947.893 R$7.279.452 R$4.851.638 R$505.281.519 R$378.720.041 R$98.167.671 3,84% 14,83% 9,92%
2017 R$12.464.530 R$14.291.842 R$8.567.609 R$6.232.267 R$4.937.224 R$496.855.040 R$383.701.349 R$104.400.823 3,25% 11,94% 7,58%

Somatório R$76.898.480 R$79.259.260 R$52.137.889 R$13.511.719 R$24.643.493 - - - - - -
Variação 
2017/2012

- - - - - 52,47% 54,74% 88,55% - - -

R$144.908.868

*Em reais, exceto centavos.

FGTS

Retorno ao cotista (acumulado de 2012 a 2017)

Cinco crianças que participam 
dos treinos de xadrez no clube da 
APCEF/SP - projeto da Associa-
ção em parceria com a ONG Mo-
radia e Cidadania - disputaram o 
Campeonato Paulista de Menores 
de Xadrez, da Federação Paulista 
da modalidade, no dia 1º de maio, 
no Clube Pinheiros.

Participaram do Campeonato, 
além da APCEF/SP, represen-
tantes das seguintes instituições: 
Clube Homs, ECP B RTG, Clu-
be Paulistano, Albert Sabin, CX 
Santos, Colégio Vital Brasil, 
Benjamin Constant, Dante Ali-
ghieri. Foram aproximadamente 
70 crianças.



Anúncios
Apartamentos
• Vd., Água Branca, capital, R. Carlos Vicari (próx. ao 
Shopping), 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 2 amb., 
escritório, coz. plan., á. s. c/ wc, 2 vagas, cond. c/ lazer. 
Gisele, (11) 99973-9144 ou Ricardo, (11) 98690-7326.
• Vd., Vila Mariana, na capital, cond. arborizado, próx. 
metrô Imigrantes, 85 m2, 2 por andar, 3 dorms., 2 wc. 
R$ 397 mil. Henrique, (11) 99592-8577 (solicite fotos). 
• Vd., próx. ao metrô Brigadeiro e Parque do Ibirapue-
ra, capital, c/ 1 dorm., reformado por arquiteto, todo 
com armários. Sueli, (11) 99989-4513.

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

Agenda

Veículos
• Punto Attractive 1.4, 2017, vermelho, completo, 21 
mil km, completo, ar cond., vidros elétricos, direção hi-
dráulica, sensores e câmera de ré, revisões ok, placa 
final 3 de Barueri. R$ 42 mil. Wilson, (11) 96327-7357 
/ (11) 3581-8492.
• Jeep Renegade TrailHawk, diesel, 4 x 4, 9 marchas, 
5 modos de tração, 2016, 89 mil km, branco, pneus 
novos, ar cond., digital dual zone, comp. de bordo, air 
bags, alarme, rodas, s/ colisões estruturais. Só venda. 
Fernando, (11) 99267-3468 (WhatsApp) / 3243-3579.

Apartamento na Praia da Riviera
Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São Lou-
renço, acesso fácil às praias da Riviera e Itaguaré), 
varanda c/ churrasq., 2 dorms c/ ar cond., 2 wc, hidro, 
3 pisc., sauna, ofurô, brinquedoteca, salão de jogos, 

Informes publicitários

Para anunciar, envie e-mail para

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

Maio

Imagens

Corrida Fenae do Pessoal da Caixa - Graacc

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

fitness, lan house. Acomoda até 8 pessoas. Paulo 
Santana / Maria do Carmo, (11) 96713-5421. Visite: 
Http://suareservakakaepaulo.blogspot.com.

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. Wenceslau, (11) 99912-8929 (WhatsA-
pp) / www.marcenariaishida.com.br / arquitetoishi-
da@gmail.com.

APCEF de Portas Abertas - Noite 
Italiana no clube

Dia 24

APCEF em Movimento no clube
Dia 25

Assembleia Geral Ordinária Anual e 
Extraordinária, no clube

Dia 25

Abertura de reservas nas Colônias da 
APCEF para feriado de 9 de Julho 
(Revolução Constitucionalista)

Dia 21


