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O jornal do empregado da Caixa

APCEF promove palestra sobre PDV 
em Bauru e no centro da capital

Para auxiliar os empregados 
na decisão de participar ou não 
do Programa de Demissão Volun-
tária (PDV), lançado pela Caixa 
em 17 de maio, a APCEF/SP irá 
promover dois novos encontros, 
na capital e no interior.

O primeiro acontece em Bau-

ru, dia 30, quinta-feira, às 
17h30, no Auditório da SR 
Bauru, Av. Getúlio Vargas, 
20-105, 3º andar, Parque 
Jardim Europa.

Capital - No dia 1º de ju-
nho, sábado, o encontro será 
na sede da APCEF/SP, das 9 
às 13 horas, Rua 24 de Maio, 

208, 10º andar, centro, próximo da 
estação República do metrô. Este 
segundo encontro será transmitido 
ao vivo na página da Associação 
no Facebook.

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

Balanços da APCEF são aprovados 
pelos associados em assembleia

Os balanços de atividades 
e patrimonial da APCEF/SP 
referentes ao período de 1º 
de abril de 2018 a 31 de mar-
ço de 2019 foram aprovados 
tanto pelos associados como 
pelos membros da Diretoria 
Executiva e do Conselho De-
liberativo da Associação.

A Diretoria Executiva 
analisou e aprovou as contas no 
dia 22 de maio e o Conselho De-
liberativo no dia 24. A aprovação 
do balanço pelos associados acon-

teceu durante assembleia realiza-
da em 25 de maio, no clube da 
capital. Também foi aprovada a 
renovação de operações de crédito 
da entidade.

Não foi por falta de tentati-
vas. Desde maio de 2016, o go-
verno federal tenta vender áreas 
de negócios da Caixa. A “bola da 
vez”, nos últimos meses, tem sido 
a Loteria Instantânea Exclusiva 
(Lotex), modalidade conhecida 
popularmente como “raspadinha”, 
que a Lei 13.155/2015 tornou mo-
nopólio da União. 

Depois de diversas tentativas, 
o leilão foi cancelado no dia 27 
de maio, pela segunda vez, sem 
interessados.

Esta era a sétima tentativa de 
realizar o leilão. A primeira foi 
em julho de 2018, mas não apa-
receram interessados. A disputa, 
então, foi postergada para o final 
de novembro, depois para feverei-
ro, março, abril e maio deste ano.

O governo impediu a partici-
pação da Caixa Econômica Fede-
ral na concorrência, apesar de o 
banco já ter criado uma empresa 
com o objetivo de administrar a 
"raspadinha".

Planos do governo - O fato é 
um grande revés para os interesses 
do governo, que planeja a venda 
da área de cartões, loterias, asset 
management e seguros da Caixa. 

Na última semana, de acordo 
com o jornal Valor Econômico, a 
Caixa iniciou a seleção de bancos 
para o IPO da área de cartões, que 
estaria prevista para o segundo se-
mestre, após a venda de ações da 
Caixa Seguridade.

A venda ou transferência de 
ativos que atualmente estão sob 
a gestão da Caixa comprometem 
a sustentabilidade financeira da 
empresa. Ativo, por definição do 
Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC), é um recurso con-
trolado pela empresa que lhe trará 
benefícios econômicos futuros. 

Ao transferir o controle destes 
ativos, a Caixa também transfere, 
por óbvio, os benefícios econô-
micos futuros provenientes deste 
controle. Trata-se, portanto, de 
trocar o futuro pelo presente. 

O agravante é o fato de que tal 
alienação não tem como objetivo 
nem mesmo o aumento da capa-
cidade de alavancagem, já que, de 
acordo com o mesmo jornal Valor 
Econômico, o plano do governo se-
ria reduzir o índice de Basileia, o 
que talvez elimine as condições da 
Caixa de retomar o espaço que já 
teve em mercados como o crédito 
PJ para micro e pequenas empresas. 

A consequência seria, então, a 
simples diminuição da Caixa.

Liminar - Em ação impetra-
da pela Contraf/CUT e pela Fenae 
no Superior Tribunal Federal, em 
2017, o ministro-relator Ri-
cardo Lewandowski deferiu 
liminar que obriga autoriza-
ção do Congresso Nacional 
para a venda de empresas 
públicas e suas subsidiárias. 

No início deste ano, o 
ministro relator organizou 
audiência para debater o 
tema. A ação ainda não teve 

o julgamento do mérito e, até o 
momento, não está na pauta do 
Supremo Tribunal Federal. 

Outorga de concessões (como 
a Lotex) e venda de participa-
ções acionárias, como a detida 
pela Caixa na Petrobras e a que 
ela detinha no IRB, porém, não 
possuem esta limitação.

Baseado nesta decisão de Ri-
cardo Lewandowski, o ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) Edson Fachin derrubou de-
cisão que autorizava a venda da 
Transportadora Associada de Gás, 
empresa subsidiária da Petrobras. 
A decisão foi assinada dia 24.



Unidades

Julho tem 
acantonamento de 
férias em Avaré

O Acantonamento de Férias 
deste ano acontece entre 9 e 13 
de julho, na Colônia de Avaré, 
para dependentes e convidados 
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

Shows de forró e sertanejo animam 
festa junina do clube da capital
Também teremos comidas e bebidas típicas, dança da quadrilha e brincadeiras

Venda de ingressos no site:  
www.apcefsp.org.br.

Anote na sua agenda: dia 1º de 
junho, sábado, tem Festa Junina 
no clube da APCEF/SP, na capi-
tal, a partir das 17 horas.

Vai ter muita brincadeira na 
quadrilha, nas barracas de pes-
caria, argola e tomba latas. Para 
comer, estão previstas barracas de 
churrasco, doces, canjica, milho 

Os irmãos D’Lucca & Gabriel 
serão uma das atrações da Festa 
Junina da APCEF/SP. Naturais de 
São Bernardo do Campo, os dois 
participaram do The Voice Brasil, 
da Rede Globo.

Prometem animar o público 
com repertório sertanejo inter-
pretando grandes sucessos e hits 
próprios. 

Nanda Queiroz agita o sábado 
no clube com um forró animado e 
gostoso de dançar. Aproveite!

D´Lucca & Gabriel e 
Nanda Queiroz são  
os artistas convidados

verde, caldos, batata frita, pastel, 
pizza...

Não vai perder, hein!? O clu-
be da APCEF/SP fica na Avenida 
Yervant Kissajikian, 1.256, em 
Interlagos, capital.

Festa Junina no clube, em 2017

Aposentados associados (ti-
tulares) têm 10% de desconto 
sobre as diárias das Colônias de 
Avaré, Campos do Jordão (foto), 
Suarão, Ubatuba e, também, do 
flat de Santana.

Ligue para o espaço de sua 
preferência e faça a sua reserva.

Aposentados têm  
10% de desconto  
em hospedagem  

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 

Aposentados

Dia 28 de junho, sexta-feira, 
tem Festa Junina dos Aposentados 
na Colônia de Suarão. Vai ter co-
mida e bebida boa, brincadeiras, 
passeio em Santos, desfile Miss 
e Mister Caipirinha, quadrilha e 

Junho tem festa típica dos aposentados na  
Colônia de Suarão. Inscreva-se!

baile com música ao vivo. Saída 
do clube da APCEF/SP e da esta-
ção Conceição do metrô.

Miss e Mister Caipirinha - 
Para participar da brincadeira, os 

Esportes

Inscrições e informações: (11) 5613-5600, 96334-1276 (WhatsApp) ou esportes@apcefsp.org.br.

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

Última etapa da Corrida Fenae será em Suarão
No domingo, 30 de junho, 

acontece a terceira e última eta-
pa da Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa nas areias da praia de 
Suarão, próximo à Colônia da 
APCEF/SP.

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

Participe de 
Campeonato de Xadrez

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 de parte da inscrição.

candidatos deverão ter um item 
reciclável compondo o look caipi-
ra. É simples: pode ser uma peça 
de roupa ou acessório, como um 
brinco, cinto, colar… O objetivo é 
promover a conscientização para 
a importância da reciclagem e o 
uso destes materiais no dia a dia.

Os primeiros colocados nas 
categorias masculina e feminina 
ganharão voucher para uso nas 
unidades de lazer da APCEF/SP. 
Inscrições serão feitas durante o 
evento.
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Centro Universitário Assun-
ção (UniFai) - Rua Afonso Cel-
so, 671/711, Vila Mariana, capi-
tal, (11) 5087-0188 - www.unifai.
edu.br. Desconto: de 25% a 40%, 
solicite carta de desconto. 

• Colégio Lumen Vitae - Rua 
Afonso Celso, 671, Vila Ma-
riana, capital, (11) 5579-1191 - 
www.colegiolumen.com.br. Des-
conto: 20%.

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.

Comissão Paritária debate  
critérios da promoção por mérito

Excursão Beto Carrero 
+ Balneário Camboriú
Conheça o maior parque multite-
mático da América Latina, resul-
tado do sonho de Beto Carrero.
Saída: 14 de novembro do me-
trô Sacomã, 21h; metrô Barra 
Funda, 22h. Retorno dia 17.
Passeio inclui: transporte em ôni-
bus de turismo, seguro-viagem, 
kit lanche (ida), hospedagem com 
café da manhã, 1 dia de ingresso 
no Parque Beto Carrero World, 
praia Balneário de Camboriú (li-
vre), guia credenciado.
Desconto: compre pelo www.
bilheteria.com/apcefsp e ganhe 
desconto. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.

Novo encontro entre representantes da Caixa e dos empregados acontece em 4 de junho

Representantes dos emprega-
dos e da Caixa participantes da 
Comissão Paritária da Promoção 
por Mérito retomaram as discus-
sões acerca dos critérios para a 
promoção em 22 de maio, em 
Brasília. 

Na reunião anterior, a Caixa 
alegou que alguns dos dados so-
licitados pela representação dos 
empregados só estariam disponí-
veis após a publicação do balan-
ço do banco, que aconteceu em 
março.

Nesta última reunião, a Caixa 
trouxe à mesa informações dos 
impactos da promoção por méri-
to 2019 (ano-base 2018) na folha 
salarial e apresentou a proposta de 
novos critérios para 2020 (ano-ba-
se 2019).

Segundo a Caixa, os crité-
rios foram construídos a partir de 
benchmarks realizados com outras 
empresas públicas e levando em 
conta que, na sua avaliação, os 
empregados têm dificuldade em 
fazer a distinção entre a avaliação 
subjetiva da promoção por mérito 
e a “avaliação do estilo” da Ges-
tão de Desempenho de Pessoas 
(GDP).

Na proposta trazida pelo ban-
co, os deltas seriam distribuídos 
aos empregados que obtiverem o 
desempenho consolidado na GDP 
nos quadrantes: Eficaz, Superior 
em Estilo, Superior em Resultado 
e Excepcional.

No último ciclo do instru-
mento, os empregados que não 
ocupam função gratificada/cargo 
comissionado efetivo foram in-
cluídos, passando, pela primeira 
vez, a ser aplicado a todos.

Atualmente, a nota da GDP já 
define a participação em PSIs e 
descomissionamentos. Parte con-
siderável da nota de resultados 
depende de um acordo individual 
estabelecido entre o empregado e 
a chefia.

O resultado do instrumento, de 
acordo com a Caixa, é disponibi-
lizado sempre após o fechamento 
do balanço do banco, o que extra-
pola o prazo definido para o pa-
gamento dos deltas, que é janeiro. 
Além disso, por entender que se 
trata de instrumento de gestão, 
a Caixa não discute o conteúdo 
da GDP com a representação dos 
empregados.

Outra reunião da Comissão foi 
marcada para o dia 4 
de junho, ocasião em 
que os representan-
tes dos empregados 
devem levar propos-
ta alternativa para a 
sistemática da pro-
moção por mérito.

Histórico - For-
ma de progressão 

no Plano de Cargos e Salários 
(PCS), junto com a promoção 
por antiguidade - que é devida 
ao empregado a cada dois anos 
-, a promoção por merecimento 
deixou de ser aplicada em 1996. 

Em 1998, a situação agravou-
-se, pois os empregados admitidos 
a partir desta data foram enqua-
drados em um novo PCS, que na 
carreira administrativa possuía 
apenas 15 referências, com um 
piso e um teto que, atualizados 
pelos índices de reajuste alcança-
dos nas campanhas salariais, são 
de R$ 2.827 e R$ 3.631 respecti-
vamente (valores atuais). 

Assim, a última referência do 
PCS, que seria alcançada pelo 
empregado somente após 30 anos 
de trabalho, considerando as pro-
moções por antiguidade a cada 
dois anos e a ausência da promo-
ção por merecimento, era apenas 
R$ 804 maior que a referência de 
ingresso na Caixa.

Em 2008, os empregados con-
quistaram a unificação dos PCS 
de quem foi admitido antes e de-
pois de 1998, ampliando o teto e 
restabelecendo as promoções por 
merecimento. O novo PCS, atual-
mente em vigência, conta com 48 
referências, sendo a inicial (201) 
R$ 2.832 e a última (248) R$ 
8.276, diferença de R$ 5.444 en-
tre a referência final e a inicial.

Considerando a concessão de 
um delta merecimento a cada ano 
e o delta por antiguidade a cada 
dois anos, o empregado pode al-
cançar o topo do novo PCS após 
32 anos trabalhados na Caixa.

Fenae

Inscrições do Talentos Fenae podem ser feitas até dia 30

Se você é empregado da Cai-
xa e quer compartilhar seu talen-
to, inscreva-se no Talentos Fenae/
APCEF. Já são quase 1.900 obras 
inscritas. 

e Interpretação). A seleção será 
em duas etapas, uma estadual e 
a outra nacional. Na categoria 
Música, as seletivas ocorrem nas 
APCEFs entre 2 de agosto e 30 
de setembro.

Os campeões dos estados se 
juntarão às demais modalidades 
do concurso na final que ocorrerá 
de 4 a 7 de dezembro, em Floria-
nópolis (SC), com as apresenta-
ções dos finalistas de composição 
e interpretação e a premiação de 
todos os vencedores.

Os interessados ganharam 
mais alguns dias para inscrever 
suas obras. As inscrições, que se-
riam encerradas no dia 25, foram 
prorrogadas até 30 de maio. 

Todos os detalhes sobre como 
participar do concurso cultural 
estão disponíveis no site www.
fenae.org.br/talentos. 

São quatro categorias: Imagem 
(Foto e filme), Artes Visuais (De-
senho/Pintura e Desenho infan-
til), Literatura (Contos/Crônicas 
e Poesia) e Música (Composição 



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., Praia Grande, Jardim Imperador, 200 m da 
praia, 65 m2, prédio de 3 andares, 2 dorms., 1 wc, coz. 
azulejada, sacada, á. s., portaria, portão eletrônico, 
interfone, salão de festas, churrasq., 1 vaga. R$ 175 
mil. Adriana, (11) 99914-9077.
• Vd., na capital, duas quadras do metrô Santana, 
capital, novo, 1 dorm., varanda, salão de festas, aca-
demia, piscina, 1 vaga. Terezinha, (11) 98023-2041.

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 

Agenda
financ. R$ 580 mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 
(solicite fotos).

Diversos
• Vd. estante de mármore. R$ 500. Edison, (11) 95357-
6899.
• Vd. guarda-roupa. R$ 1.500. Edison, (11) 95357-6899
• Família vende tudo, itens novos e usados, móveis, 
eletrodomésticos, lustres, cortinas, tapetes, quadros, 
enxoval, roupas, sapatos, malas, cristais, objetos de 
decoração. Solicite fotos por Whatsapp. Gidia, (11) 
99487-1882 / Ivone, (11) 99264-9256. 

Permuta
• Dilson Sergio Moreno, TBN na agência Mooca Plaza 
Shopping, SR Ipiranga, deseja  permuta para SRs Pau-
lista ou Santana. Contato: (11) 97989-1027.

Apartamento na Praia da Riviera
Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São Lou-
renço, acesso fácil às praias da Riviera e Itaguaré, 

Informes publicitários

Para anunciar, envie e-mail para

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

Junhovaranda 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.

Festa Junina no clube
Dia 1

Colônia de Ubatuba fecha para 
manutenção

Dia 3

Corrida Fenae do Pessoal da Caixa 
no clube

Dia 9

APCEF nos Passos da Cultura - Templo 
Luz do Oriente e Sítio Nakahara

Dia 13

Festa Junina dos Aposentados na 
Colônia de Suarão

Dia 28

Imagens

APCEF em Movimento no clube, no dia 25

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

Noite Italiana no clube, dia 24 de maio


