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O jornal do empregado da Caixa

Na última semana, a Caixa fez dois anún-
cios que trarão impacto em sua estrutura de 
capital, debatida pela direção da empresa há 
tempos e que, desde 2016, foi usada como 
justificativa para “tirar o pé do acelerador” na 
concessão de crédito, nas palavras do então 
presidente Gilberto Occhi. A orientação polí-
tica afetou a oferta de crédito, especialmente 
para as micro e pequenas empresas (gráfico 
1). A carteira de crédito em especial para as 
micro empresas, em dezembro de 2016, era 
de R$ 47,8 bilhões. Em março de 2019, R$ 
8,9 bilhões.

Um dos anúncios foi a devolução ao te-
souro de R$ 3 bi do Instrumento Híbrido de 
Capital e Dívida (IHCD). O outro, a venda das 
ações ON (com direito a voto) da Petrobras 
detidas pela Caixa.

Os IHDCs continuam sendo tratados, equi-
vocadamente, como “dívida” da Caixa com a 
União. Foram, na verdade, a forma como a 
União escolheu de capitalizar a empresa, vin-
culando o aporte ao atendimento de demanda 
específica, como publicado na edição 1.300, 
de 23 de janeiro, do APCEF em Movimento. 

Gráfico 1 - Carteira de Crédito Pessoa Jurídica

O último contrato, previsto na 
Lei 12.833/2013,  vinculou ao au-
mento na concessão de crédito para 
infraestrutura. A carteira de crédito 
da Caixa no segmento (no qual pra-
ticamente só a Caixa atua) passou 
de R$ 30 bilhões em junho de 2013 
para R$ 84,2 bi em dezembro de 
2018. Recentemente, também, a 
Caixa repassou à União, à título 
de remuneração dos IHCDs, mais 
de R$ 1,5 bi (foto 1). 

Este fato fragiliza a necessidade 
alegada pelo governo para justificar 
a medida, que seria gerar caixa para 
o pagamento de juros da dívida pú-
blica. 

A consequência da atitude, po-
rém, foi expressa pela própria Cai-
xa no Fato Relevante que publicou, 
em 13 de junho, a medida: redução 
no índice de Basileia, que se traduz 
em restrição na oferta de crédito, 
afetando a sociedade, o próprio 
banco e seus empregados.

Já a venda da participação detida na Petro-
bras (figura 1) coloca a Caixa, mais uma vez, 
na contramão do mercado (como ocorreu na 
alienação das ações do IRB, quando a Caixa 
foi o único banco que se desfez de sua posi-
ção) (figura 2). 

O jornal Valor Econômico publicou em 17 
de junho a notícia incluindo uma orientação 
aos investidores de não comprarem na oferta 
pública feita pela Caixa. Com a operação a 
Caixa, mais uma vez (como no caso IRB), 
se desfaz de um ativo de alta liquidez e que 
acumulou expressiva valorização nos últimos 
anos) (figuras 3 e 4).

A operação traz algumas perguntas: de 
acordo com o cronograma, a data prevista 
para a liquidação das opções de compra será 
o dia 28 de junho, último dia útil do semes-
tre. É de se esperar, portanto, que traga im-
pactos para o resultado do período. A escolha 
da data foi mera coincidência (argumento 
bastante usado pela direção para justificar 
seus atos, ultimamente), ou foi uma forma 
de que os efeitos da alienação fossem sen-
tidos no balanço semestral? Outra dúvida é 
onde a Caixa pretende aplicar os recursos: 

a liquidação das opções é feita em dinheiro, à 
vista. Isso quer dizer que a empresa receberá, 
conforme sua própria expectativa, cerca de R$ 
7,2 bi, e terá um dia antes do fechamento se-
mestral para destinar o valor. 
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Foto 1

Figura 2 - Posição Acionária no IRB, em 14/06/2019. Fonte: B3

Figura 1 - Posição Acionária na Petrobras, em 10/06/2019. Fonte: B3

Figura 4 - Valorização das ações da Petrobras nos últimos 
cinco anos. Fonte: B3

Figura 3 - Valorização das ações do IRB em agosto de 2017. 
Fonte: B3



Unidades

Vamos curtir Avaré  
à moda caipira!

Dia 27 de julho, sábado, à 
tarde, tem moda de viola e comi-
da caipira na Colônia de Avaré.

Para quem quiser aproveitar 
o fim de semana, vai ter ônibus 
saindo do Terminal Barra Funda 
às 19 horas no dia 26.

Informações e inscrições 
pelo (11) 3017-8339 ou convi-
tes@apcefsp.org.br. 

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8377

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

faleconosco@apcefsp.org.br

Já garantiu sua vaga na festa junina 
dos aposentados em Suarão?
Evento inclui visita ao Museu do Café, em Santos, e concurso Miss e Mister Caipirinha

Esportes

É hora de torcer pela delega-
ção de associados que irá repre-
sentar São Paulo nos Jogos do Su-
deste 2019. A competição começa 
no dia 20 e vai até 23 de junho, 
no Rio de Janeiro.

O Rio de Janeiro sedia pela 
primeira vez os Jogos da região 
Sudeste. O evento reunirá atletas 
do Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
São Paulo e Espírito Santo. 

Jogos do Sul - Além dos Jo-
gos do Sudeste, entre 20 e 23 de 
junho, o time de futebol society 
supermáster da APCEF/SP parti-
cipa, como convidado, dos Jogos 
do Sul, em Foz do Iguaçu, Paraná.

Delegação de São Paulo participa 
dos Jogos do Sul e do Sudeste 2019

Bora se divertir na festança 
mais animada da APCEF/SP?

Dia 28 de junho, sexta-feira, 
tem Festa Junina dos Aposenta-
dos na Colônia de Suarão. Vai 
ter muita comida boa, brincadei-
ras, passeio pela cidade de Santos, 
concurso Miss e Mister Caipiri-
nha, quadrilha e baile com música 
ao vivo.

Passeio em Santos - Na parte 
da manhã, os associados farão um 
city tour pela cidade de Santos, 
também no litoral paulista, com 
visita ao Museu do Café.

Miss e Mister Caipirinha - 
Este ano, o concurso Miss e Mis-
ter Caipirinha tem novidade: para 
participar, o look caipira dos can-

didatos deverá ter um item reci-
clável ou reaproveitável. Pode ser 
uma peça de roupa ou acessório, 
como um brinco, cinto, colar…

Serão eleitos três candidatos 
masculinos e três femininos. Os 
primeiros lugares (feminino e 

masculino) ganharão um voucher 
para uso nas unidades de lazer da 
APCEF/SP. A escolha será por vo-
tação dos participantes.

Inscrições para Corrida 
Fenae em Suarão 
terminam dia 24

Mostre seu talento. 
Participe do Palco APCEF

Acantonamento de 
Férias em Avaré 
começa dia 9 de julho

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.

Dia 3 de julho, quarta-feira, 
tem nova edição do Palco APCEF 
no Café dos Bancários, próximo 
da estação São Bento do metrô, 
centro da capital, às 19 horas.

A ideia é criar momentos de 
integração para quem canta ou 
toca algum instrumento. Que tal 
subir ao palco e mostrar seu talen-
to? Ensaios na sede da APCEF/
SP nos dias 15, 19 e 26 de junho. 

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

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

Excursão

APCEF leva você para conhecer a Flip 2019
Cultural

De 12 a 14 de julho, sexta-fei-
ra a domingo, tem excursão para 
a Festa Literária Internacional de 
Paraty (Flip), com hospedagem na 
Colônia de Ubatuba.

Considerada uma das mais im-
portantes festas literárias da Amé-
rica do Sul, a Flip homenageia, 
este ano, Euclides da Cunha, autor 
de “Os Sertões”.

Saída do Terminal Barra Fun-
da na sexta-feira, às 19 horas.

Utilize pontos do 
Mundo Caixa nas 
Colônias da APCEF/SP

Você sabia que pode utilizar 
pontos do Mundo Caixa para pa-
gamento de diárias nas Colônias 
da APCEF/SP?

Eventos como a excursão 
para Avaré e para a Flip, ambas 
em julho, também podem ser 
pagas com pontos do Mundo 
Caixa.

Participantes da Festa 
Junina em Suarão em 2018

Em 2017, os Jogos do Sudeste aconteceram 
no Espírito Santo. A APCEF/SP conquistou 12 
medalhas de ouro

No domingo, 30 de junho, 
acontece a última etapa da Cor-
rida Fenae em São Paulo, desta 
vez nas areias da praia de Suarão.

O transporte sairá do clube da 
APCEF/SP às 6 horas, com para-
da no metrô Conceição às 6h30. 

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

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Roberta Pavão - consul-
toria de imagem, personal 

stylist e shopper, revitalização 
de guarda-roupas, montagem de 
looks, automaquiagem, análise 
de coloração pessoal, biotipo e 
estudo visagista - Consultoria em 
casa, (11) 99970-6703 - www.ro-
bertapavao.com. Desconto: 15%. 

• Zattini - loja on-line de 
roupas, calçados e aces-

sórios - Desconto em produtos 
vendidos pelo www.zattini.com.
br/beneclube. Desconto: 10%. 
Solicite cupom na APCEF.

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 especial apresenta  
parecer da reforma da Previdência

Museu de Esculturas 
Felícia Leirner, em 
Campos do Jordão
Museu a céu aberto, reúne obras 
da escultora nascida na Polônia e 
naturalizada brasileira, espalhadas 
em uma bela área verde. Do alto, 
há uma vista maravilhosa para a 
Pedra do Baú, ornamentada pelas 
araucárias, além de um palco 
para apresentações ao ar livre 
e um mirante. Mas as estrelas 
são as esculturas, enormes e de 
formas curiosas. 
Onde: Av. Dr. Luis Arrobas 
Martins, nº 1.880, Alto da Boa 
Vista, Campos do Jordão.
Acesse: www.museufelicialeir-
ner.org.br.

Pontos foram alterados, mas há chance de ser retomado o texto original

No dia 13 de junho, o re-
lator da proposta de emenda à 
Constituição (PEC) da reforma 
da Previdência, deputado Samuel 
Moreira (PSDB/SP), apresentou, 
em comissão especial na Câmara, 
parecer sobre o texto enviado ao 
Congresso pelo governo federal. 

Alguns pontos da proposta 
foram alterados pelo relator. No 
entanto, a essência do projeto 
continua a mesma. Estão mantidas 
as propostas de idade mínima (62 
anos para mulheres e 65 anos para 
homens) e a mudança no cálculo 
que reduz o benefício inicial. 

As principais modificações de 
Moreira foram:

- capitalização - a proposta 
de implementação do regime de 
capitalização foi retirada;

- regra de transição - o texto 
acrescentou uma regra de transi-
ção que valerá tanto para o servi-
ço público como para a iniciativa 
privada. Os trabalhadores a mais 
de dois anos da aposentadoria te-
rão um pedágio de 100% sobre o 
tempo faltante para terem direito 

ao benefício. No caso dos servi-
dores públicos que entraram antes 
de 2003, o pedágio dará direito à 
integralidade e à paridade;

- estados e municípios - houve 
a retirada de estados e municípios 
da PEC, com a possibilidade de 
reinclusão dos governos locais 
por meio de emenda na comis-
são especial ou no Plenário da 
Câmara;

- contrato - outro ponto que 
merece destaque é a questão da 
rescisão de contrato. A proposta 
pretende voltar a fazer com que 
o contrato de trabalho seja res-
cindido automaticamente quando 
o empregado de empresa pública 
se aposenta. Porém, o mecanismo 
não valerá para os que já estão 
aposentados.

Novo texto  - Apesar de al-
guns pontos terem sido modifica-
dos ou retirados, como no caso 
da capitalização, estes itens po-
dem retornar ao texto futuramen-
te. Tanto o presidente Bolsonaro 
quanto Rodrigo Maia, presidente 

da Câmara, confirmaram que a 
intenção é que a capitalização e 
a inclusão de estados e municípios 
sejam introduzidas novamente no 
texto antes de sua aprovação final. 

Segundo Maia, as mudanças 
na proposta feitas pelo relator 
foram uma forma de conseguir 
apoio e assim permitir que o texto 
avance em sua tramitação. 

Greve - No último dia 14 de 
junho, sexta-feira, trabalhadores e 
estudantes de todo o país realiza-
ram uma greve geral com mani-
festações registradas em todas as 
capitais brasileiras, em defesa da 
aposentadoria e dos direitos dos 
trabalhadores. 

Além dos protestos, diversas 
categorias pararam durante o dia 
como bancários e os trabalhadores 
do setor de transportes, como os 
metroviários de São Paulo.

De Norte a Sul do Brasil ocor-
reram atraso na abertura ou fecha-
mento total de agências bancárias, 
tanto na Caixa Econômica Federal 
como em outros bancos.

Fenae

Rede do Conhecimento atinge 85 mil matrículas  
em mais de 100 cursos disponíveis

Cento e quatro cursos gratui-
tos estão disponíveis na platafor-
ma de educação da Fenae e das 
APCEFs, que tem como objetivo 
estimular o aprendizado e o de-
senvolvimento profissional e pes-
soal dos empregados da Caixa. 

Podem acessar o portal empre-
gados da Caixa da ativa, aposen-
tados e seus dependentes.

A plataforma está, atualmente, 
com 85 mil matrículas efetivadas. 

Cada aluno pode fazer mais de um 
curso por vez, além de usufruir de 
outras vantagens, como as pílulas 
do conhecimento e infográficos. 

As interações acumuladas na 
plataforma oferecem a possibili-
dade de os associados participa-
rem do Inspira Fenae, o maior 
evento de troca de experiências 
profissionais e pessoais dos em-
pregados da Caixa, sempre com 
convidados muito especiais. 

NOVO

NOVO

 Como funciona - Na pági-
na inicial (www.fenae.org.br/re-
dedoconhecimento), o internauta 
encontra uma chamada para os 
cursos em destaque dentro de 
grandes áreas como empreende-
dorismo e inovação, artes, moda, 
gastronomia, design, marketing 
e comunicação bem como os de 
conteúdo bancário.

Ainda sem fazer o login, vi-
sualiza vídeos de ações da Fenae 
e novidades, como os cursos re-
cém disponibilizados. Ao inserir o 
CPF e o login, o participante tem 
acesso a todo o conteúdo.

Dependentes - Para liberar o 
acesso dos dependentes, deve-se 
entrar na plataforma de associa-
ção on-line, ir em “atualize seu 
cadastro” e preencher os dados 
pessoais de cada dependente. Em 
seguida, o cadastrado receberá um 
e-mail para criar uma senha. Li-
berado o acesso, é só fazer login 
para começar os cursos.



Anúncios

Apartamentos 
• Vd., Água Branca, capital, R. Carlos Vicari (próx. 
ao Shopping), 3 dorms. (1 suíte), varanda, living 2 
amb., escritório, coz. planejada, á. s. c/ wc, 2 vagas, 
cond. c/ lazer. Gisele, (11) 99973-9144 ou Ricardo, (11) 
98690-7326.
• Vd., novo, 2 quadras do metrô Santana, capital, 1 
dorm., varanda, salão de festas, academia, piscina, 1 
vaga. Terezinha, (11) 98023-2041.

Sobrado 
• 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 
• Honda Fit LX CVT, 2016/2016, 1.5, 14 mil km., azul, 
revisões na concessionária, protetor de carter, rádio 
c/ entrada USB, tapetes originais, insulfilm, bluetooth, 
acesso à agenda, telefone c/ atendimento no volante, 
única dona. R$ 55 mil. Sonia, (11) 97394-9562.

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

Permuta 
• Dalton Sérgio Moreno, TBN na agência Mooca Plaza 

Informes publicitários

Para anunciar, envie e-mail para

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

JunhoShopping, 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.

Festa Junina dos Aposentados na 
Colônia de Suarão

Dia 28

Imagens

Excursão para Jureia-Itatins
Dia 29

Corrida Fenae do Pessoal da Caixa 
em Suarão

Dia 30

Julho

Festa Junina dos Aposentados na 
Colônia de Suarão

Dia 28

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

APCEF nos Passos da Cultura visita Templo e Sítio Nakahara

Festa Junina na Colônia de Campos do Jordão


