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O jornal do empregado da Caixa

A Caixa anunciou nesta segun-
da-feira, 24 de junho, seu balanço 
do primeiro trimestre de 2019. O 
lucro líquido contábil registrado é 
de R$ 3,92 bilhões, crescimento 
de 23% em 12 meses. 

Segundo o banco, isso se deve 
à redução de 24,4% nas despesas 
de Provisão para Devedores Duvi-
dosos (PPD). No quarto trimestre 
de 2018, a PDD era de R$ 5,1 
bi, passando para R$ 2,8 bi em 
2019. Outro motivo apontado é o 
aumento de 2,3% nas receitas de 
prestação de serviços.

Perda de mercado - Apesar 
do lucro, o balanço indica que 
a perda de mercado que ocorre 
desde 2016 está se acentuando. 
Os números mostram redução em 
todos os segmentos de mercado, 
menos em fundos de investimen-
tos e imobiliário (tabela 1).

Também há queda nas cartei-
ras de crédito na comparação com 
o ano anterior, tanto na do setor 
público quanto privado. No setor 
público, a queda é de -5,71%, no 
privado, a queda é de -1,72%. 

No setor privado, a queda 
deve-se aos números de pessoa 
jurídica, no qual a redução foi 
de -14,29%. Em pessoa física, a 
variação foi de 0,91% devido ao 
financiamento imobiliário.  

No total, a variação do período 
nas carteiras é de -2,05%, de R$ 
694,5 bi em dezembro de 2018 
caindo para R$ 685,8 bi em março 
de 2019, o que representa menos 
R$ 8,7 bi (tabela 2).

Houve perda também nos 
saldos de dois setores que estão 
entre os que mais empregam no 
país: construção civil e comércio 
varejista. A queda para a constru-
ção civil foi de -14,52% e para o 
comércio varejista -30,45% (veja 
tabela 3).

Tabela 1Empregados - O balanço do 
banco mostra ainda uma redução 
no número de empregados. 

O banco encerrou o ano com 
84.826 empregados e fechamento 
de 1.508 postos de trabalho em 
relação a março de 2018. 

Em 17 de maio de 2019, a 
Caixa lançou um novo Programa 
de Demissão Voluntária, com ex-
pectativa de atingir 3.500 traba-
lhadores. 

No primeiro trimestre de 2018 
ainda foram fechadas 14 agências, 
26 lotéricas e 971 corresponden-
tes Caixa Aqui. Em contrapartida, 
houve aumento de 9,6 milhões de 
clientes.

Tabela 2

Tabela 3



Unidades

Comemore o  
Dia dos Pais em 
Campos do Jordão

Entre 9 e 11 de agosto, sexta-
-feira a domingo, pai associado 
titular não paga hospedagem na 
Colônia de Campos do Jordão.

Pai dependente ou convida-
do, acompanhado do filho e um 
pagante, tem 50% de desconto.

Não esqueça que as diárias 
de Campos do Jordão incluem 
três deliciosas refeições, serviço 
de camareira, roupas de cama e 
banho.

Ligue e faça sua reserva o 
mais rápido possível!

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8300

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

faleconosco@apcefsp.org.br

Em julho tem moda de viola e  
comida caipira na Colônia de Avaré
Você pode passar o dia na Colônia ou viajar com o ônibus disponibilizado pela APCEF/SP

Excursão

Todos os anos, em julho, o 
destino é certo para os associa-
dos da APCEF/SP. É época de 
participar da Festa Literária Inter-

Pé na estrada: julho é mês de viagem para a Flip

Que tal curtir um fim de sema-
na em meio à natureza exuberante 
da Colônia de Avaré como cenário 
de uma experiência cultural?

No sábado, 27 de julho, à tar-
dinha, os associados poderão cur-
tir clássicos da tradicional moda 
caipira, como “Menino da Portei-
ra” e “Beijinho Doce”, e relem-
brar grandes artistas da música 
sertaneja de raiz.

E tem mais! Tudo isso harmo-
nizado com uma deliciosa culiná-
ria desenvolvida especialmente 
para este evento. Venha sentir o 
sabor da comida tipicamente cai-
pira.

Temos a certeza de que essa 
experiência em Avaré ficará guar-
dada em sua memória e te levará a 
rememorar as coisas boas da vida.

Você pode ir até a Colônia 
com transporte próprio ou utili-
zar o ônibus disponibilizado pela 
Associação, que sairá do Terminal 
Rodoviário Barra Funda na sexta-

Acantonamento de 
Férias em Avaré 
começa dia 9 de julho

De 9 a 13 de julho, terça-fei-
ra a sábado, acontece o Acanto-
namento de Férias da APCEF/
SP, na Colônia de Avaré, para 
dependentes e convidados de 
associados, com idade entre 7 a 
13 anos. 

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

Cultural

Dia 3 tem Palco APCEF no Café dos Bancários 
Fique ligado, empregado Cai-

xa: dia 3 de julho, quarta-feira, 
tem nova edição do Palco APCEF, 
no Café dos Bancários, a partir 
das 19 horas, centro da capital.

A ideia é criar momentos de 
integração entre os empregados 
Caixa da região e, para quem can-
ta ou toca algum instrumento, que 
tal subir ao palco e mostrar todo 
o seu talento?

-feira, dia 26, às 19 horas. Retor-
no no dia 28.

Informações e inscrições pelo 
(11) 3017-8339 ou convites@ap-
cefsp.org.br. Vagas limitadas.

Informações e inscrições no 
Departamento de Eventos da AP-
CEF/SP, (11) 3017-8339 ou con-
vites@apcefsp.org.br.

O Café dos Bancários fica na 
Rua São Bento, 413, centro da 
capital, bem pertinho da estação 
São Bento do metrô

Entrada gratuita. O consumo 
é pago diretamente ao Café dos 
Bancários.

Participantes da excursão para a Festa Literária Internacional de Paraty, em 2016

nacional de Paraty (Flip), no Rio 
de Janeiro, com hospedagem na 
Colônia de Ubatuba.

Considerado um dos mais im-

portantes festivais literários da 
América do Sul, a Flip prepara-
-se para, este ano, homenagear 
Euclides da Cunha, autor de “Os 
sertões”, clássico da literatura na-
cional.

A viagem já tem data marca-
da: de 12 a 14 de julho, com saí-
da do Terminal Rodoviário Barra 
Funda na sexta-feira, às 19 horas.

Na programação haverá city 
tour pela cidade de Paraty, visita 
à Festa Literária, passeio de escu-
na e Festa Julina da Colônia de 
Ubatuba, com música e deliciosas 
comidas típicas.

Informações sobre valores e 
inscrições no site, pelo telefone 
(11) 3017-8339 ou envie e-mail 
para convites@apcefsp.org.br. Va-
gas limitadas.
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

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

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

• ProInvest Treinamento 
& Desenvolvimento - Av. 

Paulista, 2.073, horsa II, cj. 
1.702, Bela Vista, capital, (11) 
3373-7476 - www.proinvesttd.
com.br. Desconto: 20% em cur-
sos preparatórios, certificações 
Anbima, etc.

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.

Caixa insiste em anunciar contratação 
de PCDs como iniciativa própria

Caminhada pela
Estrada Velha de Santos
Adulto: de R$ 190 por R$ 174
Meia entrada: de R$ 171 por R$ 157
Localizado no Parque Estadual da 
Serra do Mar, o local abriga um 
precioso patrimônio ambiental, 
caracterizado por Mata Atlântica, 
além de acervo histórico-cultural.
Saída: 7 de setembro, sábado, às 
6h30 da Barra Funda e às 7h15 
da estação Sacomã do metrô.
Passeio inclui: transporte, se-
guro-viagem, kit lanche (ida), 
ingresso do parque, guia-acom-
panhante, almoço (churrascaria).
Desconto: compre pelo www.
bilheteria.com/apcefsp e ganhe 
desconto. Solicite código de 
acesso na APCEF/SP.

Mas, na verdade, é cumprimento de decisão judicial do Ministério Público

Em cerimônia de assinatura de 
convênio entre a Caixa e o Centro 
Paralímpico Brasileiro (CPB), que 
contou com a presença do presi-
dente Jair Bolsonaro (PSL) no dia 
19 de junho, o presidente da Cai-
xa, Pedro Guimarães, anunciou, 
mais uma vez, a contratação de 

pessoas com deficiência (PCDs) 
como uma iniciativa espontânea 
do banco público.

O anúncio foi repetido pela 
primeira-dama, Michele Bolsona-
ro, em Libras, ignorando a luta 
que vem sendo travada na Justiça 
há anos pelas entidades represen-

Condições de trabalho

Erro em placa de rua de Nova Veneza 
gera destituições na Caixa

NOVO

NOVO

tativas dos trabalhadores para que 
seja cumprida a cota de contra-
tação de PCDs conforme prevê a 
Lei 8.213/91. 

Em abril, o Tribunal Regional 
do Trabalho acatou recurso do 
Ministério Público (MP) no qual 
a Fenae é assistente, determinan-
do que a Caixa cumpra, imediata-
mente, a cota legal de contratação 
de pessoas com deficiência.

Além do anúncio, empregados 
que tenham realizado curso de Li-
bras, sem contar gerentes e supe-
rintendentes, foram convocados a 
participar do evento no CPB. 

A Contraf-CUT enviou ofício 
ao banco solicitando informações 
sobre a convocação de emprega-
dos para participar de ato político, 
sem relação com a atividade-fim 
do banco. Mas não recebeu res-
posta.

A direção da Caixa destituiu 
seis empregados de suas funções 
por causa de um erro cometido 
pela Prefeitura de Nova Veneza, 
em Santa Catarina. O episódio 
que desencadeou as dispensas, 
sem qualquer participação de 
empregados da Superintendência 
Regional do estado, foi a troca 
do nome do presidente da Caixa 
em placa alusiva à inauguração de 
uma obra pública, a Rua Coberta. 

No lugar de Pedro Guimarães, 
atual presidente, a placa trazia o 
nome de Gilberto Occhi, presi-
dente da Caixa na gestão passada. 

O fato ocorreu em 14 de junho 
e foi tratado pelas autoridades de 
Brasília como ato político, mes-
mo tendo a Prefeitura assumido 
a responsabilidade pelo equívoco, 
por meio de ofício. O texto afirma 
que a placa não foi revisada pela 
equipe regional de marketing do 
banco antes da inauguração.

Entre os afastados estavam 
os superintendentes regionais do 
banco no estado, o gerente-geral 
de Nova Veneza e ocupantes de 
postos em destaque, como as ge-
rências de Governo e de Habita-
ção e as representações de Habi-
tação, Governo e Marketing.

Além de punir injustamente os 
trabalhadores, a atitude da dire-
ção atingiu justamente a Superin-
tendência Regional de Criciúma, 
primeira colocada na obtenção de 
resultados positivos entre as 84 
existentes no país.

A Contraf-CUT encaminhou 
ofício à Caixa requerendo a ime-
diata restituição dos cargos. Por 
conta de situações como esta que 
as entidades lutam por critérios 
claros e objetivos para descomis-
sionamentos e contra a demissão 
imotivada. Nossa luta é para evi-
tar este tipo de arbitrariedade.

Incentive os artistas 
de São Paulo. Vote no 
Talentos Fenae 2019

Está aberta a votação popular 
estadual do Talentos Fenae/AP-
CEF 2019. Até 21 de julho, você 
pode atribuir notas de 5 a 10 nas 
obras que estão no hotsite do con-
curso. Basta realizar login usando 
o cadastro do Mundo Caixa ou do 
Facebook. Cada usuário pode vo-
tar apenas uma vez por obra.

Acesse www.fenae.org.br/ta-
lentos, procure as obras dos em-
pregados da Caixa de São Paulo, 
escolha sua preferida e vote!

O voto popular tem pesos di-
ferentes: associado às APCEFs, 
peso 5; trabalhador do banco não 
associado, peso 2 e não emprega-
do da Caixa, peso 1.

A nota do júri popular será 
calculada da seguinte forma: a 
soma das notas e seus pesos di-
vidida pelo número de votantes.

Fenae



Anúncios

Apartamentos
• Vd., Paraíso, capital, 4 quadras da Av. Paulista, 7 qua-
dras 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. planejada, á. s. c/ wc, 2 vagas, 
cond. c/ lazer. Gisele, (11) 99973-9144 ou Ricardo, (11) 
98690-7326.
• Vd., Vila Mariana, 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., 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 dorms. 

Agenda

(1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ chur-
rasq., jd. de inverno, 2 vagas. Aceita financ. R$ 580 
mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos).

Veículos 
• VW Polo Sedan, 2003, 48.700 mil km., top de linha, 
única dona, ar cond., computador de bordo, trava elé-
trica, alarme, vidro elétrico nas 4 portas, rodas de liga 
leve. Janaina, (11) 98387-4257. 
• Sandero Stepway 1.6, flex, automático, 2013/2014, 
vermelho, 26.000 mil km., impecável, revisado em 
concessionário, segundo dono, usado somente aos fi-
nais de semana. Clovis ou Maria Rita, (11) 98484-6061
• Punto Attractive 1.4, 2017, vermelho, 21 mil km, 
completo, ar cond., vidros elétricos, direção hidráulica, 
sensores, câmera de ré, revisões ok., placa final 3 
de Barueri, único dono. R$ 40 mil. José Wilson, (11) 
96327-7357.

Informes publicitários

Para anunciar, envie e-mail para

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

Junho
 
Permuta 
• Dalton Sérgio 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.

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

Palco APCEF, no Café dos Bancários
Dia 3

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

Jogos do Sudeste 2019, no Rio de Janeiro

Jogos do Sul 2019, em Foz do Iguaçu Campeonato Brasileiro de Xadrez

Acantonamento na Colônia de Avaré
Dia 9


