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O jornal do empregado da Caixa

APCEF/SP promove palestras sobre novo Programa de Demissão
 A Caixa anunciou na sexta-

-feira (17), um novo Programa de 
Demissão Voluntária (PDV) que 
prevê o desligamento de 3,5 mil 
empregados.  

A redução dos postos de traba-
lho atingirá especialmente os 28 

mil empregados que atuam na ma-
triz e nos escritórios regionais da 
Caixa.  "A Caixa precisa contratar 
novos trabalhadores para não so-
brecarregar ainda mais quem fica 
no banco.  Desde 2014, a estatal 
já perdeu 17 mil empregados", 

Pedro Guimarães, presidente 
da Caixa, afirmou em matéria pu-
blicada na Agência Caixa de Notí-
cias, em 13 de maio, que o banco 
público não será privatizado. No 
entanto, Paulo Guedes, ministro 
da Economia (ao qual a Caixa é 
vinculada), por sua vez, afirmou, 
segundo o Infomoney, no último 
dia 17, que “se é para a Caixa dar 
lucro, privatiza logo”.

As duas declarações parecem 
incongruentes. No mês de abril, 

de acordo com o mesmo Infomo-
ney, o presidente da Caixa havia 
apontado o que seria a linha de 
atuação da empresa, que se torna-
ria o “banco do Excel”, mantendo 
o foco na rentabilidade, afirmando 
que “fazemos conta para tudo. Se 
o resultado não for positivo, não 
fazemos”, e também disse que 
“passamos a ter um grupo 100% 
focado em resultados”.

A declaração do ministro so-
bre a privatização ocorreu durante 
encontro no Rio de Janeiro com 
representantes do setor da cons-
trução civil: “Pra que eu vou ter 
um banco com 21 mil agências 
no Brasil pra dar lucro máximo? 
Se for pra isso, privatiza, vende, 
funde com o Banco do Brasil”, 
completou Paulo Guedes.

Orientações distintas - En-
quanto Pedro Guimarães expôs 
que a política da empresa públi-

ca aproximaria sua atuação à dos 
concorrentes de capital privado, o 
ministro, pelas falas publicadas, 
entenderia que a linha adotada 
pela Caixa precisaria se desco-
lar das práticas dos concorrentes, 
para gerar demanda naquilo que 
chama de “capitalismo popular”.

Pelas declarações do presiden-
te e de seu chefe, um observador 
pode chegar à conclusão de que a 
bússola que orienta a política da 
Caixa mais parece um catavento.

Defenda a Caixa você tam-
bém - O presidente afirma reite-
radamente que a Caixa não será 
privatizada. A afirmação é posi-
tiva, mas o presidente poderia ir 
um passo além e passar a fazer a 
defesa da empresa nos meios de 
comunicação, já que conquistou 
espaço para tal. 

Um exemplo recente de ataque 
sofrido pela Caixa foi a afirmação 

Lucro líquido

Remuneração 
das Contas 
Vinculadas  

(Lei 8.036/90)

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 milhares de reais, exceto centavos.

FGTS

Retorno ao cotista (acumulado de 2012 a 2017)

lembrou o diretor-presidente da 
APCEF/SP, Kardec de Jesus Be-
zerra.

Tire suas dúvidas - Para auxi-
liar os empregados na decisão de 
participar ou não do PDV, a AP-

atribuída a membros do governo 
federal publicada pelo jornal Va-
lor Econômico de que o FGTS 
possui uma "péssima performan-
ce", e que, além disso, "transfere" 
R$ 6 bilhões ao ano à Caixa. 

A APCEF/SP buscou os dados 
publicados no relatório financeiro 
do FGTS entre 2012 e 2017 (úl-
timo disponível) e informações 
relativas à legislação que rege o 
Fundo para rebater os pontos le-
vantados na reportagem. 

O material publicado na edi-
ção 1.317 do jornal APCEF em 
Movimento, de 15 de maio, está 
disponível para consulta também 
no site da entidade (www.apcefsp.
org.br). 

A tabela abaixo sintetiza o 
desempenho financeiro (compa-
rável com fundos com lastro em 
crédito privado gerido por bancos 
privados) do Fundo nos últimos 
exercícios.

CEF/SP irá promover dois encon-
tros na sede, no centro da capital: 
dia 23, quinta-feira, das 18 às 20 
horas; e 1º de junho, sábado, das 
9 às 13 horas.

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



Unidades

Inscreva seus 
dependentes no 
Acantonamento

De 9 a 13 de julho acontece 
o Acantonamento de Férias da 
APCEF/SP, na Colônia de Ava-
ré, para dependentes e convida-
dos de 7 a 13 anos. 

Informações, (11) 3017-
8331, 3017-8355, convites@
apcefsp.org.br ou www.apcefsp.
org.br/acantonamento2019. Pa-
gamento pode ser em pontos do 
Mundo Caixa.

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

APCEF em Movimento no clube é 
neste sábado, 25 de maio
Tem atividades recreativas e esportivas para toda a família, além de delicioso almoço

Esportes

A segunda etapa da Corrida 
Fenae do Pessoal da Caixa deste 

Inscreva-se para a 2ª etapa da 
Corrida Fenae do Pessoal da Caixa

Junho também tem 
Corrida da Fenae  
na Praia de Suarão

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

Transporte sairá do clube da 
APCEF/SP às 6 horas, com para-
da na estação Conceição do metrô 
às 6h30. Retorno às 16 horas. 

ano irá ocorrer no clube da capi-
tal, no dia 9 de junho, domingo, a 

partir das 7h30.
A corrida terá 

percurso de 5 km, 
caminhada de 2,5 
km e etapa infantil, 
de 50 m e 100 m.

Serão premia-
dos com troféus os 
primeiros colocados 
de cada uma das ca-
tegorias (masculinas 
e femininas) e me-
dalhas para todos os 
participantes.

Aposentados

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

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

29 de junho tem 
excursão para Jureia

No sábado, 29 de junho, a 
APCEF/SP leva os aposentados 
para conhecer a Estação Ecoló-
gica Jureia-Itatins, com visitas à 
aldeia indígena Tabaçu Reko Ypy, 
às Ruínas de Abarebebê e, ainda, 
à Praia do Costão. Saída da Co-
lônia de Suarão. 

Passos da Cultura leva 
você ao Templo Oriente 
e Sítio Nakahara

Em 13 de junho, quinta-feira, 
a APCEF/SP leva você para co-
nhecer o Templo Luz do Oriente 
(Torre de Miroku), em Ribeirão 
Pires, e o Sítio Nakahara, em 
Mogi das Cruzes.

Passeio inclui almoço no Sítio 
Nakahara, com comida orgânica e 
colheita de frutas.

Tradicional Festa Junina 
em Suarão será dia 28

Participe da tradicional Festa 
Junina dos Aposentados na Colô-
nia de Suarão, dia 28 de junho.

Departamento de Eventos: (11) 3017-8331, 3017-8355 ou convites@apcefsp.org.br.

Passe as férias de 
julho nas Colônias 

As reservas para hospeda-
gem durante todo o mês de julho 
nas Colônias de Avaré, Campos 
do Jordão, Suarão e Ubatuba, 
inclusive para o feriado da Re-
volução Constitucionalista (de 5 
a 9 de julho) estão abertas. 

É só escolher o espaço de 
sua preferência, verificar a dis-
ponibilidade de vagas e garantir 
o descanso merecido nas férias 
no meio do ano.

Neste sábado, 25 de maio, 
acontece a última parada do AP-
CEF em Movimento que come-
mora o aniversário de 112 anos 
da APCEF/SP. O evento será na 
capital, no clube em Interlagos.

A programação inclui, a partir 
das 8 horas, caminhada, corrida 

Não esqueça: na sexta-feira, 
dia 24, tem APCEF de Portas 
Abertas especial no clube, com 
uma deliciosa Noite Italiana, a 
partir das 19 horas.

Serão servidas delícias como 
bruschetta, antepasto de berinje-
la, sopa de capeletti, espaguete e 
conchiglione 4 queijos.

APCEF Portas Abertas 
de maio será uma  
Noite Italiana no clube

mirim, vôlei de areia, futebol, 
Espaço Circo, Espaço Desenho, 
Xadrez Gigante, Quick Massage, 
SOS Terra, oficinas de guarda-
-vidas mirim e miniterrário, con-
tação de história, aula de ritmos, 
além de deliciosos café da manhã 
e almoço.

Contação de histórias no APCEF em Movimento no Sesi Santos, em 4 de maio

1ª etapa da Corrida Fenae foi dia 12, junto com a Corrida Graacc

Ligue (11) 3017-8306 ou 
envie e-mail para faleconosco@
apcefsp.org.br e informe-se so-
bre o bônus promocional, pro-
grama da APCEF/SP que ofere-
ce desconto em hospedagens nas 
Colônias. 

Todo empregado da Caixa - 
associado à APCEF/SP há pelo 
menos 1 ano, sem interrupções 
- tem direito ao bônus.

Bônus promocional 
dá desconto em 
hospedagem 
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Centro Universitário Ba-
rão de Mauá - Rua Ramos de 
Azevedo, 423, Jardim Paulista, 
Ribeirão Preto, (16) 3603-6600 
- www.baraodemaua.br. Descon-
to: de 10% a 20%. 

• Faculdade Paulus de Tecno-
logia e Comunicação (Fapcom) 
- R. Major Maragliano, 191, Vila 
Mariana, capital, (11) 2139-8520 
- www.fapcom.edu.br. Desconto: 
entre 5% e 40%. Solicite carta 
de desconto na APCEF/SP.

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.

Mega acumulada destinou  
R$ 684 milhões a programas sociais

Cinema para crianças 
com distúrbios 
sensoriais e suas 
famílias
A proposta é a realização de ses-
sões de cinema adaptadas para 
crianças com distúrbios senso-
riais e suas famílias, de forma 
que funcionem como uma espé-
cie de treinamento para adapta-
ção ao ambiente do cinema. Du-
rante toda a exibição do filme, a 
sala de cinema fica com as luzes 
acesas, o som fica mais baixo e a 
plateia pode andar, dançar, gritar 
ou cantar à vontade. Profissio-
nais capacitados acompanham e 
orientam as famílias durante as 
sessões. 
Acesse www.sessaoazul.com.br 
e conheça.

Loterias é uma das quatro áreas da Caixa que estão na lista de vendas do governo

A Mega-Sena ficou acumula-
da por 15 sorteios consecutivos, 
entre 23 de março e 11 de maio. 
Você sabia que, mesmo sem pa-
gar o prêmio, o concurso destinou 
mais de R$ 684 milhões para pro-
gramas sociais?

A Seguridade Social recebeu 
R$ 316 milhões; o Fundo Na-
cional da Cultura (FNC), R$ 53 
milhões; e a segurança pública, 
que engloba o Fundo Penitenciá-
rio Nacional (Funpen) e o Fundo 
Nacional de Segurança Pública 
(FNSP), R$ 187 milhões.

Para a área esportiva foram 
destinados R$ 128 milhões: R$ 44 
milhões para o Ministério do Es-
porte (Ministério da Cidadania); 
R$ 729 mil para a Fenaclubes, R$ 
18 milhões para Secretarias de Es-
porte, ou órgãos equivalentes, dos 
Estados e do Distrito Federal; R$ 
9 milhões para o Confederação 
Brasileira de Clubes (CBC); R$ 
4 milhões para o Comitê Brasilei-
ro do Desporto Escolar (CBDE); 
R$ 2 milhões para o Comitê 
Brasileiro do Desporto Univer-
sitário (CBDU); R$ 31 milhões 
para o Comitê Olímpico Brasi-
leiro (COB); R$ 17 milhões para 
o Comitê Paralímpico Brasileiro 
(CPB).

Leilão da Lotex - Está mar-
cado para 28 de maio, terça-feira, 
novo leilão da Loteria Instantânea 
Exclusiva (Lotex).

A Lotex, as famosas raspadi-
nhas da Caixa, é uma das quatro 
áreas do banco na lista de vendas 
originada na gestão Temer e que o 
atual governo está levando adian-
te. As demais seriam as áreas de 
cartões, seguros e asset (gestão de 
ativos). 

Esta é a sexta tentativa de rea-
lizar o leilão. A primeira aconte-
ceu em julho de 2018, mas não 
apareceram interessados. A dis-
puta, então, foi postergada para 
o final de novembro daquele ano, 
depois para fevereiro, março, abril 
e maio de 2019.

Pouco antes do quinto adia-

mento, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) havia publicado 
documento produzido pela Caixa 
que definia novos preços para o 
uso do balcão de sua rede de re-
vendedores lotéricos na comercia-
lização da raspadinha e pagamen-
to dos prêmios. 

Os valores fixados pela dire-
ção da Caixa Econômica Federal 
são cerca de 80% menores que os 
definidos a princípio.

Repasses - O repasse de ga-
nhos para programas sociais do 
governo irá continuar, mesmo 
com o leilão. O percentual de 
distribuição, no entanto, é inferior 
ao de outras loterias operadas pela 
Caixa Econômica Federal.

Fenae

Não perca tempo, faça agora mesmo sua inscrição no Talentos

Na reta final para o término do 
prazo das inscrições, o concurso 
cultural Talentos Fenae/APCEF já 
recebeu mais de 800 obras.

Todos os empregados da Cai-
xa (ativos, aposentados e pensio-
nistas) cadastrados no programa 

nae e pelas APCEFs, o Talentos 
foi criado para incentivar e des-
cobrir habilidades artísticas entre 
empregados da Caixa. Este ano, 
o concurso chega a sua 4ª edição. 
Cada participante tem direito a 
inscrever duas obras em cada ca-
tegoria: Foto e Filme (Foto e fil-
me), Literatura (Contos/Crônicas 
e Poesia), Artes Visuais (Desenho/
Pintura e Desenho Infantil) e Mú-
sica (Composição e Interpretação)

São duas fases seletivas: es-
tadual e nacional. Ao final das 
etapas é realizada a premiação. A 
capital de Santa Catarina, Floria-
nópolis, foi escolhida para sediar 
o evento de premiação, que acon-
tece entre 4 e 7 de dezembro.

O cadastro das obras é gra-
tuito e deve ser feito no site do 
Talentos Fenae: www.fenae.org.
br/talentos.

Mundo Caixa podem fazer suas 
inscrições, mas para concorrer à 
premiação devem também ser as-
sociados a uma das 27 APCEFs 
espalhadas em todo o país.

Talentos - Promovido pela Fe-

Arrecadação (concursos 2136 a 2150) R$1.824.594.446,50

Seguridade R$316.019.758,13
Cultura R$53.278.157,84
Segurança pública R$187.203.390,21
Esporte R$128.086.530,14
Total R$684.587.836,33

Destinação para programas sociais



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., 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). 

Terrenos 
• Em Sorocaba, Villaggio Ipanema, lote G45, plano, 
c/ vista para o Morro de Ipanema. Aceita carro como 
parte do pagamento. Cecília, (11) 99794-2608.
• Em Bragança Paulista, Cond. Euroville II, terreno 300 
metros, ligeiro declive à esquerda, excelente vista. R$ 
150 mil, preço abaixo do mercado. Márcia, (11) 97264-
9992 / caramaschi12000@yahoo.com.br. 

Agenda
• Em Paranapanema, São Paulo, Cond. Riviera de Santa 
Cristina XIII, lote 13/Q IA, 450 metros, clube náutico, 
restaurante, piscinas, quadras poliesportivas, seguran-
ça completa, portarias. Doc. Ok. Estuda proposta. R$ 
20 mil. Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Veículos
• VW Polo Sedan, 2003, 48.700 mil km, top de linha, 
única dona, ar cond., c/ comp. de bordo, travas e vidros 
elétricos, alarme, rodas. Janaína, (11) 98387-4257. 
• Chevrolet Cruze 1.8 Lt 16v, 2012, flex 4p, automático, 
air bag, alarme, ar quente, banco com reg. de altura, 
comp. de bordo, desembaçador traseiro, ar cond., freio 
ABS, rodas, travas e vidros elétricos, banco em couro, 
único dono. R$ 47 mil. Eliana, (11) 99503-9406.
• Toyota Corolla GLI 1.8, 2011, 80 mil km., flex, mecâ-
nico, preto, completo, ar condicionado, vidros, direção 
elétricos, placa final 1 de Barueri. R$ 40 mil. José 
Wilson, (11) 96327-7357.

Diversos
• Vd. material de estudo para CPA10, com questioná-
rio e simulados. R$ 450. Nathalie, (11) 95083-9809. 
E-mail nathalieso@gmail.com.

Informes publicitários

Para anunciar, envie e-mail para

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

Maio

Imagens

Comemoração do Dia das Mães nas Colônias

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

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, 
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 - Comemoração 
dos 112 anos da APCEF/SP no clube

Dia 25

Assembleia Geral Ordinária Anual e 
Extraordinária, no clube

Dia 25

Festa Junina no clube
Dia 1

Colônia de Ubatuba fecha para 
manutenção

Dia 3

Palestra sobre PDV na sede da 
APCEF/SP, centro da capital

Dia 23


