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O jornal do empregado da Caixa

Caixa Econômica Federal lança plano de transferência 
involuntário para empregados da Matriz e de filiais

Quando tomou posse, em ja-
neiro deste ano, o presidente da 
Caixa afirmou que o foco das 
operações do banco seria o cré-
dito consignado, a habitação e as 
operações de crédito Pessoa Ju-
rídica (PJ) para microempresas, 
dando como exemplo a “padaria 
do senhor Joaquim”. 

Pelo resultado trimestral infor-
mado pela Caixa ao Banco Cen-
tral - e ainda não divulgado pelo 
banco público - porém, o senhor 
Joaquim teve ainda mais dificulda-
des em conseguir crédito na Caixa. 
Os relatórios, divulgados em 1 de 
junho pelo Bacen, mostram que a 
Caixa continua perdendo mercado. 

A carteira de crédito PJ de R$ 
160,1 bi em dezembro de 2018 
caiu para R$ 149,6 bi em março. 
Perda de R$ 10,5 bi. No crédito 
consignado, a redução na carteira 
foi de 160 milhões e, no crédito 
habitacional, o crescimento pro-
porcional na carteira foi inferior 
ao da concorrência (com exceção 
do Banco do Brasil).

A redução da carteira do Ban-
co do Brasil no mesmo período 
foi de R$ 16,4 bi. O banco Itaú 
cresceu R$ 27,9 bi, que é a soma 
da perda da Caixa e BB.

O destaque na queda da car-
teira de crédito da Caixa foi exa-
tamente o crédito para microem-

presas, que teve a maior redução 
percentual, com uma queda de 
8,57% em relação a dezembro 
de 2018. A Caixa, que em 2016 
chegou a ser líder de mercado no 
segmento de microempresas com 
uma carteira de crédito de R$ 47,8 
bi, no último relatório trimestral 
possuía um estoque de apenas R$ 
8,8 bi.

Resultado operacional - O 
resultado operacional do banco 
manteve-se praticamente estável 
na comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2018 (de janeiro a mar-
ço). Um elemento que contribuiu 
fortemente para o resultado opera-

cional foi a redução do resultado 
de Provisão para Devedores Duvi-
dosos (PDD), que teve uma queda 
de 24,35% em relação ao mesmo 
período do ano anterior.

Importante lembrar que o in-
cremento de provisões no balan-
ço anual de 2018, divulgado em 
março, afetou negativamente o 
resultado daquele ano. 

Quando for feita a publicação, 
pela Caixa, dos demonstrativos 
financeiros e notas explicativas, 
com as informações dos efeitos 
não recorrentes, a APCEF/SP di-
vulgará uma avaliação completa 
dos resultados da Caixa Econô-
mica no período.

A Caixa divulgou, em 30 de 
maio, uma ação que visa, segundo 
o Comitê de Realocação Nacio-
nal, equalizar a força de trabalho 
do banco. O objetivo é transferir 
empregados da Matriz e das filiais 
para a rede de agências.

O diagnóstico é de que faltam 
empregados na rede, mais do que 
em outras áreas. A solução para o 
problema, porém, não parece fruto 
de um processo de planejamento, 
pois muitas perguntas importantes 
ficaram sem respostas e outros fa-
tores, aparentemente, foram igno-
rados. Vejamos exemplos:

- As áreas que cederão empre-
gados têm pessoas “de sobra”?

- As atividades desempenha-
das por estes empregados em sua 
área são desnecessárias?

- O que acontece se um empre-
gado “selecionado” para transfe-

rência aderir ao PDV? A unidade 
cedente perderá mais um empre-
gado ou a recebedora ficará sem?

- Qual a previsão de gastos 
para a mudança dos empregados 
transferidos?

- Qual o treinamento previs-
to para o empregado transferido   
atuar na nova atividade?

Outro ponto que causou estra-
nheza foi o cronograma. Confira:

- Dia 30: Caixa divulgou 
orientações da Equalização da 
Força de Trabalho.

- Dia 31, até meio-dia: gestores 
repassaram lista com empregados 
selecionados para realocação.

- Dia 31: gestores conversaram 
com selecionados e os orientaram 
a acessar o Portal de Realocação.

- Dia 3 de junho: vídeo strea-
ming com equipes para falar sobre 
a reorganização.

- Até 6 de junho: os selecio-
nados devem indicar a agência de 
seu interesse, a partir de unidades 
pré-selecionadas. Quem não se 
manifestar no Portal, a Depes de-
finirá o ponto de venda recebedor.

A APCEF/SP tem notícias de 
que na lista de indicados da Ceopi 
constam 22 empregados a serem 
transferidos. Na Gipes/SP, 5 dos 
35 empregados podem ir para 
pontos de venda. Um trabalhador, 
inclusive, teria sido descomissio-
nado para se enquadrar no critério 
definido pelo banco. A Associação 
deve agendar reunião com a chefia 
da área para apurar o ocorrido.

 
Programa de Demissão Vo-

luntária (PDV) - Um dia depois 
de encerrar o prazo para que o 
empregado escolha a nova unida-
de de trabalho, termina o prazo 

para aderir ao PDV.
A intenção da Caixa, com o 

PDV, é desligar cerca de 3.500 
empregados, principalmente aque-
les que atuam na Matriz e nos es-
critórios regionais. Coincidência? 
Ou mais uma forma de “incenti-
var” os trabalhadores da Matriz e 
filiais, áreas com média salarial 
maior e mais tempo de banco, a 
aderir ao Programa de Demissão?

A Caixa desconhece (assim 
como todos, já que o PDV ainda 
está em curso) quantos trabalha-
dores sairão destas áreas por meio 
do PDV e, mesmo assim, lança um 
programa de realocação, sem ava-
liar os impactos de cada uma das 
iniciativas nas áreas envolvidas.

Uma direção minimamente 
preparada não decidiria a reorga-
nização sem informação do alcan-
ce do PDV.



Unidades

Flat Paulista é 
novidade da APCEF/SP

Em breve, os associados da 
APCEF/SP terão mais uma op-
ção de hospedagem em um pon-
to estratégico de São Paulo: o 
Flat Paulista.

O Flat Paulista está localiza-
do na Rua Bela Cintra, próximo 
da Gipes/SP e da Avenida Pau-
lista, a poucos metros do metrô 
e com fácil acesso aos mais va-
riados meios de transporte, ser-
viços e lazer.

O apartamento acomoda duas 
pessoas e dispõe de restaurante, 
serviço de quarto, mensageiro, 
lavanderia, estacionamento, TV 
a cabo, Wi-Fi, linha telefônica 
e área de lazer completa, com 
piscina e sala de ginástica.

Aguarde informações sobre 
abertura de reservas. 

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

Julho tem acantonamento de férias 
na Colônia de Avaré
Serão cinco dias de muitas brincadeiras, para dependentes e convidados de 7 a 13 anos

Tem programação para o fe-
riado de Corpus Christi, de 19 a 
23 de junho? Se ainda não, corre 
e garante sua vaga nas Colônias 
da APCEF. Campos do Jordão 
está com poucas vagas e Uba-
tuba estará fechada no período.

Colônias ainda  
têm vagas para feriado 
de Corpus Christi 

Excursão

Tem trip especial para os asso-
ciados neste mês: o próximo AP-
CEF nos Passos da Cultura será 
uma excursão para a Estação Eco-
lógica Jureia-Itatins, em Peruíbe.

A excursão terá saída da Co-
lônia de Suarão no dia 29 de ju-
nho, sábado, pela manhã. Na pro-
gramação estão incluídas visitas à 
aldeia indígena Tabaçu Reko Ypy, 
às Ruínas de Abarebebê e, tam-
bém, à Praia do Costão.

Valores incluem transporte, 
passeios com guia, café da ma-
nhã e almoço. Inscrições pelo (11) 
3017-8339 ou convites@apcefsp.
org.br. Vagas limitadas.

Estação Ecológica Jureia-Itatins é destino do próximo 
APCEF nos Passos da Cultura

Aposentados

Informações: (11) 3017-8331, 3018-8355, convites@apcefsp.org.br ou acesse www.apcefsp.org.br/acantonamento2019

Festa Junina dos Aposentados será dia 28

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

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.

Informações: (11) 5613-5600, 
96334-1276 (WhatsApp) ou es-
portes@apcefsp.org.br.

Inscreva-se para Corrida 
Fenae em Suarão

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 Acanto-
namento de Férias da APCEF/SP, 
que acontece de 9 a 13 de julho, 
na belíssima Colônia de Avaré.

Dependentes e convidados, 
entre 7 e 13 anos, poderão passar 
uma semana de aventuras e mui-
tas brincadeiras com os novos 
amigos. O pacote inclui transpor-
te, hospedagem, alimentação, re-
creação, suporte médico 24 horas 
e seguro.

Acesse o hotsite para ver fo-
tos da edição do acantonamento 
de 2018.

Confira os valores: dependente 
de associado com transporte, R$ 

724; sem transporte, R$ 692. Con-
vidado com transporte, R$ 860; 
sem transporte, R$ 828.

Parcelamento em até seis ve-
zes no cartão de crédito ou che-

que; 5% de desconto no paga-
mento à vista ou pagamento em 
pontos do Mundo Caixa.

Inscrições até 28 de junho. Va-
gas limitadas.

Esportes

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

Fazem parte da programação 
muitas brincadeiras, passeio em 
Santos, desfile Miss e Mister 
Caipirinha, quadrilha e baile com 
música ao vivo, sem contar as 
bebidas e comidas típicas prepa-
radas com muito carinho.

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

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Colmar Peças & Serviços - 
Rua Alfredo Pujol, 924, Santana, 
capital, (11) 3569-2441 / 97454-
8211 - www.colmarpecaseservi-
cos.com.br. Desconto: de 5% a 
10% em produtos, 20% em mão 
de obra dos serviços. 

• Hotel Fazenda Foz do Ma-
rinheiro - Rod. Vicinal José de 
Abreu, km 12,5, Cardoso, (17) 
3466-6133 / 2812-3729 - www.
fozdomarinheiro.com.br. Des-
conto: de 5% a 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.

Planos para redução da Caixa 
Econômica Federal são acelerados

24ª Festa do Imigrante
A tradicional Festa do Imigrante 
chega a 24ª edição reunindo he-
ranças gastronômicas e culturais 
de 48 países sob o tema Reen-
contre suas Raízes.
Onde: Museu da Imigração, R. 
Visconde de Parnaíba, 1.316, 
Mooca, capital.
O que tem lá: apresentações 
folclóricas e aulas de danças; 58 
barracas de comidinhas, 29 de ar-
tesanato e 48 grupos de dança e 
música; ambiente especialmente 
preparado para as crianças.
Quando: 8 e 9 de junho, sábado 
e domingo, das 10 às 17h30.
Acesse: museudaimigracao.org.
br/festa-do-imigrante.

Venda de cartões e seguridade, mudanças no FGTS e Minha Casa Minha Vida estão no radar

O governo avança nos planos 
para diminuir o tamanho da Cai-
xa. No radar do governo estaria 
a venda de parte dos negócios 
de cartões e da seguridade ainda 
neste ano, além da amortização 
extraordinária de Instrumento Hí-
brido de Capital e Dívida (IHCD) 
e de mudanças no FGTS e no pro-
grama Minha Casa Minha Vida.

O jornal Valor Econômico pu-
blicou, em recente matéria, que  a 
empresa já estaria escolhendo ban-
cos de investimento para liderar o 
processo de abertura de capital da 
área de cartões, que ocorreria logo 
após o mesmo processo na Caixa 
Seguridade, ainda neste ano. 

O presidente da Caixa tem 
dito que busca investidores den-
tro e fora do país e pretende ofer-
tar as ações também na Bolsa de 
Valores de Nova Iorque. As duas 
áreas, além de contribuírem de 
maneira expressiva para o resulta-
do da Caixa, possuem o potencial 

de negócios representado pelos 
mais de 90 milhões de clientes 
PF e PJ do banco público.

Tão preocupante quanto as 
vendas de ativos, a redução do 
IHCDs aponta para uma diminui-
ção ainda maior das carteiras de 
crédito da Caixa. O mesmo jornal 
Valor afirma que o governo espera 
receber metade dos R$ 40 bilhões 
que hoje a Caixa possui, às custas 
inclusive da redução de seu índice 
de Basileia. 

O aumento deste índice foi 
usado, na gestão anterior, para 
justificar a diminuição das con-
cessões (que acabou reduzindo 
carteiras e funções Pessoa Jurídi-
ca) e sua possível redução, apon-
tada pelo Valor Econômico, terá 
uma diminuição ainda maior do 
crédito como consequência, para 
que a Caixa Econômica não se 
desenquadre.

Por fim, as mudanças no Mi-
nha Casa Minha Vida e no FGTS 

podem colocar em xeque segmen-
tos que significam caminhos pos-
síveis para a manutenção do vigor 
do banco público. 

O modelo discutido pelo go-
verno prevê que o financiamento 
seria trocado pelo "leasing", ti-
rando a propriedade do mutuário 
e passando para a incorporadora. 
Como ficaria a receita de interme-
diação financeira da Caixa? 

O FGTS, por sua vez, se 
afasta de suas funções originais, 
com os riscos de descapitalização 
causados por mais uma onda de 
liberações. A própria eficiência 
da gestão do Fundo pela Caixa 
é questionada publicamente sem 
que a direção da empresa se de-
fenda dos ataques.

Com a diminuição de áreas 
essenciais da Caixa Econômica 
Federal, a consequência é o es-
trangulamento do banco público, 
com claro prejuízo para toda a 
população brasileira.

Foto: Divulgação

Fenae

APCEF organiza Torneio 
Mirim de Xadrez com 
crianças de projeto

Pílulas e infográfico sobre finanças e 
podcast sobre memória estão 
disponíveis na Rede do Conhecimento

A Fenae comemorou 48 anos 
em 29 de maio e a Rede do Co-
nhecimento presenteou os asso-
ciados com uma série de podcasts 
sobre memória com Renato Al-
ves, pílulas sobre finanças, além 
de um infográfico com oito estra-
tégias efetivas para organizar as 
finanças pessoais. 

Os cursos estão disponíveis 
na plataforma on-line da Rede do 
Conhecimento (www.fenae.org.
br/rededoconhecimento), na aba 
Pílulas e Veja Mais. 

Novos cursos - Finanças com-
portamentais para trabalhadores é 

um curso dividido em 10 vídeos 
com temas específicos e tem por 
objetivo ensinar que mais impor-
tante do que ser consumidor é ser 
investidor, para obter a sua inde-
pendência financeira mais rápida 
possível, mas baseada no trabalho. 

Ainda nesse campo, o infográ-
fico sugere oito passos para orga-
nizar as finanças pessoais.

Nos podcasts sobre memória, 
Renato Alves introduz a ideia de 
estimular a memória inteligente a 
partir da técnica de assimilação, 
do método de aprendizado, do 
estímulo a partir da melhora da 
confiança e da velocidade.

APCEF Cidadã

A APCEF/SP, dentro do proje-
to APCEF Cidadã, organizou no 
sábado, 25 de maio, um Torneio 
Mirim de Xadrez no clube da en-
tidade.

Participaram das disputas 32 
crianças e adolescentes de escolas 
próximas ao clube.

A diretoria da APCEF/SP fez a 
premiação dos oito melhores par-
ticipantes, como forma de incen-
tivo para continuarem a praticar 
o esporte.

Entre os participantes estavam 
alunos do projeto de xadrez man-
tido pela APCEF/SP em parceria 
com a ONG Moradia e Cidadania.



Anúncios

Apartamentos
• Vd., Paraíso, capital, 4 quadras da Av. Paulista, 7 
quadras do Parque do Ibirapuera, 45 m2, reformado, 
1 dorm., salão de festas, gerador, 1 vaga. Sueli, (11) 
99989-4513.
• 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., Araras, centro, próx. ao Lago, 85 m2, 2 dorms., 2 
wc, 1 vaga coberta. Maria de Lourdes, (19) 99874-7861.
•Vd., em Santos, Boqueirão, 80 m2, 2 dorm., 2 banhei-
ros, elevador, garagem coletiva, portaria. R$ 380 mil. 
Ana Elisa, (13) 99640-8088.

Sobrado 
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dor-
ms. (1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ 

Agenda

churrasq., jardim de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita 
financ. R$ 580 mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 
(solicite fotos).

Diversos
• Vd., celular Iphone 7, 128 GB, bem conservado, c/ 
carregador, fone de ouvido. Yochie, (11) 94455-3985.

Veículos
• Punto Attractive 1.4, 2017, vermelho, completo, 21 
mil km, ar cond., vidros elétricos, direção hidráulica, 
sensores e câmera de ré, revisões ok, placa final 3 
de Barueri. Somente venda. R$ 41 mil. Wilson, (11) 
96327-7357.
• Peugeot 308, 1.6 turbo Griffe Thp 16v, gas, 4p, aut. 
308 thp 2014, branco, 2º dono, revisado, baixa km, 
original, completo. Somente venda. Guilherme, (11)  
98088-1830.

Informes publicitários

Para anunciar, envie e-mail para

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

Junho
Permuta
• Dalton 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, 
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.

Corrida Fenae 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

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

Excursão para Estação Ecológica 
Jureia-Itatins

Dia 29

Corrida Fenae em Suarão
Dia 30

Festa Junina no clube da APCEF/SP, em 1º de junho


