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O jornal do empregado da Caixa

Bancários estão entre os poucos trabalhadores de empresas 
estatais que receberão reajuste acima da inflação

Com a chegada de 1º de se-
tembro - data-base da catego-
ria bancária -, os empregados da 
Caixa receberão, como previsto 
no Acordo Coletivo aprovado em 
2018, reajuste com aumento real 
(INPC + 1%) nos salários e de-
mais cláusulas econômicas (vale-
-refeição, vale-alimentação, 13ª 
cesta, auxílio creche/babá, PLR, 
pisos, gratificações, indenizações, 
etc.)

Levantamento do Dieese, com 
dados do Ministério da Economia, 
demonstram que, desde 2018, 
despencou o número de reajustes 
salariais acima da inflação. 

No primeiro semestre de 2018, 
80,4% das categorias de trabalha-
dores conseguiram aumento acima 
da inflação. No segundo semestre 
de 2018, esta porcentagem caiu 
para 58,2%. No primeiro semes-
tre de 2019, apenas 57,7% conse-
guiram reajuste acima do INPC. 

Nas empresas públicas, a "propos-
ta-padrão" de reajuste apresentada 
tem sido de 70% da inflação. Os 
trabalhadores da Eletrobras, após 
propostas de reajuste que come-
çaram em 0%, estão com a ne-
gociação mediada pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). A 

mesma situação ocorre nos Cor-
reios. O vice-presidente do TST 
propôs prorrogar os termos do 
atual Acordo Coletivo por mais 
30 dias a partir de 1º de setem-
bro. Na Petrobras, as negociações 
estão acontecendo com a interme-
diação do TST.

Durante a coletiva de impren-
sa para divulgação do balanço do 
primeiro semestre da Caixa ocor-
rida na manhã da terça-feira (3), 
o presidente do banco, Pedro Gui-
marães, confirmou que a estraté-
gia da atual gestão é reduzir o ta-
manho da carteira de crédito.

Nas palavras de Guimarães 

“não há problema nenhum” re-
duzir a carteira, inclusive por 
meio da securitização de crédito.  
Na carteira de crédito Pessoa Ju-
rídica houve queda em todas as 
faixas (micros, pequenas, médias 
e grandes empresas), um valor de 
R$ 18,1 bi ou -11,3% entre de-
zembro de 2018 e junho de 2019. 

Vende tudo - Sobre a venda 
de ações da Petrobras, o presiden-
te reafirmou acreditar que “não 
faz sentido um banco ter R$ 8 bi 
em ações de uma empresa de pe-
tróleo”. 

A venda de ativos foi um pon-
to exaltado na coletiva. Guima-
rães afirmou que é provável que 
das quatro operações na lista de 
vendas, a área de seguridade seja 
vendida até o final de 2019. As 
demais são cartões, asset e lote-
rias. “Esta será a primeira ope-
ração de abertura de capital de 
uma empresa direta da Caixa”, 
pontuou. 

Fonte: Secretaria de Coordenação e Governança das Estatais (Sest), do Ministério do PlanejamentoFonte: Dieese e Ministério do Trabalho

O presidente do banco ainda 
declarou que tudo aquilo que não 
for considerado estratégico para a 
Caixa será vendido, parcialmente 
ou integralmente. 

Guimarães também enfatizou 
diversas vezes que enxerga as lo-
téricas praticamente como agên-
cias bancárias, apontando um 
direcionamento do atendimento 
para elas como parte de sua es-
tratégia.

:: Leia, em nosso site, ava-
liação dos números apresentados 
pela Caixa referentes ao primeiro 
semestre de 2019.

Comparação de reajustes salariais de empresas estatais federais com o IPCA

Reajustes salariais no primeiro semestre 
de 2019 em relação à inflação (em %)  

Fonte: IFDATA, Banco Central, acesso em 01/09/2019



Unidades

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flats, (11) 3017-8300

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

faleconosco@apcefsp.org.br

APCEF/SP leva você para conhecer 
Salesópolis e Campos do Jordão
Saída na sexta-feira, dia 20, às 7 horas, e retorno no domingo, dia 22

Dia 10 de setembro 
serão abertas reservas 
para o mês de novembro

Anote na sua agenda: dia 16 
de novembro, sábado, tem Festa 
Tropical na Colônia de Ubatuba, 
com música e mesa de frutas.

Em Suarão, a festança 
acontece na semana seguinte, dia 
23, também com muita música e 
mesa de frutas.

Novembro tem Festa 
do Havaí em Suarão e 
Tropical em Ubatuba

A APCEF/SP vai levar você 
e sua família para uma viagem 
rica em histórias e sabores, com 
passeios em Salesópolis, no dia 
20, e em Campos do Jordão, nos 
dias 21 e 22.

A primeira parada terá um sa-
boroso café da manhã no Sítio 
Casarão do Café, ao som de mú-
sica caipira. Em seguida, os ex-
cursionistas vão conhecer o Alam-
bique Canabella e a produção de 

Excursão

Comemore a chegada da primavera em Avaré

Dia 10 de setembro, terça-
feira, às 7 horas, serão abertas as 
reservas nas Colônias para todo 
o mês de novembro, inclusive 
para o feriado. É só ligar e 
garantir sua vaga.

Em 27 de agosto foram 
abertas as reservas para todo 
o mês de dezembro, inclusive 
Natal, e no dia 3 de setembro, 
para o Ano Novo.

Embarque em uma excursão 
relaxante para a Colônia de Avaré, 
de 20 a 22 de setembro.

Programação inclui ativida-
des com foco na harmonização 
do corpo, da mente e da alma, 
na busca do equilíbrio e do bem-
-estar, além de comemoração da 
chegada da primavera.

Saída na sexta-feira, dia 20, às 
19 horas, do Terminal Turístico da 
Barra Funda, na capital. Retorno 
no domingo, dia 22.

Informações e inscrições, (11) 
3017-8355 ou convites@apcefsp.
org.br.

Sábado tem Seletiva 
do Talentos Fenae em 
São Paulo

Neste sábado, 7 de setembro, 
tem Seletiva do Talentos Fenae/
APCEF, categoria música, aqui 
em São Paulo.

A escolha do representante do 
nosso Estado para a grande final 
do Talentos será na Quadra dos 
Bancários, Rua Tabatinguera, 192, 
centro da capital, às 19 horas.

Informações, (11) 3017-8355 
ou convites@apcefsp.org.br. Vagas 
limitadas.

Eventos

Música é tema do Concurso de Desenho 
Infantil da APCEF/SP deste ano 

"Com música, meu desenho 
tem mais cor!" é o tema deste ano 
do Concurso de Desenho Infantil 
da APCEF/SP.

Para participar é muito 
simples, acesse www.apcefsp.org.
br/concursodedesenho2019, leia o 
regulamento e imprima a ficha de 
inscrição.

Junte a ficha e o desenho do 
seu filho ou neto e encaminhe, por 
malote, para a APCEF/SP. Aí é só 
torcer para que ele ganhe um dos 
vales-presentes da Ri Happy.

cachaça. Enquanto isso, deliciosas 
comidas caipiras estarão sendo 
preparadas para receber o pesso-
al no tradicional Restaurante Nhá 
Luz. O passeio do dia encerra 
com visitação à Paróquia Matriz 
São José.

Em Campos do Jordão, os 
participantes ficarão hospedados na 
Colônia da APCEF e conhecerão o 
Parque Amantikir, Museu Felícia 
Leirner e Auditório Claudio 
Santoro. Também participarão da 
Festa da Primavera, com muita 
música e eleição do Rei e Rainha 
da Primavera.

Inscrições, (11) 3017-8331 ou 
convites@apcefsp.org.br.

APCEF Cidadã - Leve 
agasalhos e cobertores para doar 
a instituições que cuidam de 
pessoas carentes na região.

Utilize pontos do 
Mundo Caixa nas 
Colônias da APCEF/SP

Você sabia que pode utilizar 
pontos do Mundo Caixa para 
pagamento de diárias nas Co-
lônias da APCEF/SP? Eventos, 
como as excursões, também po-
dem ser pagos com pontos do 
Mundo Caixa. Informe-se!

Atividade durante excursão em abril de 2018 que teve como tema o Autoconhecimento



Caixa diz que ainda não tem detalhes 
sobre processo de reestruturação
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APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Centro Britânico - Consulte 
unidades em www.centrobrita-
nicoidiomas.com.br. Descontos: 
10% em cursos de inglês, espa-
nhol, francês, italiano, alemão.

• Universidade São Judas Ta-
deu - Consulte unidades em 
www.usjt.br. Descontos: 20% 
nos cursos de graduação e 30% 
em pós-graduação. Solicite carta 
de desconto.

Informações, (11) 3017-8300   
ou convenios@apcefsp.org.br.

Fique por dentro

Receba notícias e o 
jornal pelo WhatsApp

Quer receber o jornal e 
informações 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.

Previdência Complementar com foco na Funcef é novo 
curso da Rede do Conhecimento

Está disponível na Rede do 
Conhecimento o módulo 4 do 
curso de Educação Previdenciária, 
desta vez, com abordagem especí-
fica sobre a Funcef. 

O empregado da Caixa pode-
rá saber a história da criação do 
fundo de pensão, mecanismos e 
meios de governança, regulamen-
tos e principais direitos contem-
plados nos planos de benefícios.

O curso é ministrado por Val-
mir Gôngora, economista pós-gra-
duado em Controladoria e Finan-
ças (FGV), com Mestrado em 
Economia na área de Gestão Pre-
videnciária (UnB). Ele foi bancá-
rio da Caixa de 1978 a 2011, ano 
em que ingressou no Dieese, local 
em que trabalha atualmente.

Rede do Conhecimento - A 
Rede do Conhecimento oferece 
mais de 100 cursos de formação, 

nas mais diferentes áreas. To-
dos os empregados da Caixa têm 
acesso, inclusive dependentes. Os 
associados às APCEFs podem 
acessar todo o curso, os não as-
sociados têm acesso somente à 

Dia das Crianças é no Ther-
mas do Water Park, em São Pe-
dro, ao lado de Águas de São 
Pedro. O parque possui áreas 
tematizadas, toboáguas, restau-
rantes, lanchonete e estrutura de 
lazer para todas as idades.
Saída: dia 12 de outubro, sába-
do, de São Bernardo, às 5h30; do 
metrô Sacomã, às 6 horas; e da 
Barra Funda, às 7 horas.
Inclui: transporte, seguro-via-
gem, lanche, ingresso e guia.
Desconto: solicite código e com-
pre com desconto pelo www.bi-
lheteria.com/apcefsp.

Excursão para Thermas 
Water Park

primeira aula.
Acesse www.fenae.org.br/re-

dedoconhecimento e aproveite! Se 
não é associado, confira vantagens 
em www.fenae.org.br/associacao.

Os últimos meses têm sido de 
apreensão e ansiedade para todos 
os empregados da Caixa. Mas, al-
guns segmentos em especial, têm 
sido expostos pela empresa a uma 
carga maior destes sentimentos.

Gestores e demais empregados 
de diversas áreas têm ouvido que 
as atividades sob sua responsabi-
lidade e as próprias áreas passarão 
por uma “remodelação organiza-
cional”, podendo ser incorporadas 
ou transferidas para outros locais 
ou até mesmo extintas.

Foram feitas reuniões com 
empregados de áreas vinculadas 
à Vicat, Vilop, Viart, Vidan, Vi-

tec e Vifug. Empregados da Ce-
des, Cepti, Reopa, Ceopa, SGE e 
PA SGE, além de trabalhadores 
das próprias SRs e das agências, 
devem ser impactados pelas me-
didas, de acordo com informações 
que circulam.

Em reunião dia 27 de agosto, 
questionada pela CEE - que repre-
senta os empregados na mesa de 
negociação permanente -, a Caixa, 
porém, não apresentou respostas. 
Disse que não tinha, ainda, o de-
talhamento das mudanças, apesar 
de existirem informações de que 
tal processo deve ser concluído 
até dezembro. 

Mudanças afetam a vida de centenas de trabalhadores do banco púbico

Nestes processos, que mexem 
com a vida pessoal e funcional 
dos empregados, a clareza apre-
sentada pela Caixa é a medida do 
respeito que ela dispensa a seu 
corpo funcional. O mínimo que 
os empregados exigem é transpa-
rência da diretoria. É por isso que 
os representantes dos trabalhado-
res cobraram da Caixa reunião es-
pecífica para debater o tema, exi-
gindo transparência e a garantia 
dos direitos dos empregados.

O assunto é importante não só 
para os trabalhadores diretamente 
afetados. As mudanças apontadas 
têm potencial para atingir toda a 
instituição. Por isso, a atenção 
com o tema e a solidariedade de 
todos os empregados, mais do que 
nunca, são fundamentais.

Ofício - Entidades represen-
tantivas dos trabalhadores, entre 
elas a APCEF/SP, encaminharam, 
em 2 de setembro, ofícios à pre-
sidência da Caixa, Vicat, Vipes e 
Vitec cobrando esclarecimentos 
sobre o processo. Até o fecha-
mento desta edição, não houve 
resposta.Carta aberta em protesto contra a reestruturação
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Corrida rústica na cidade de Avaré

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., es-
critório, coz. planejada, á. s. c/ wc, 2 vagas, cond. c/ lazer. 
Gisele, (11) 99973-9144 ou Ricardo, (11) 98690-7326.
• Vd., na capital, próx. metrô Jabaquara, c/ 2 dorm. 
(1 suíte com closet), 64 m², 1 vaga, depósito, 6º andar 
c/ sol da manhã e vista para o clube da Vila Guarani. 
R$ 410 mil. Norberto, (11) 99854-6740.
• Vd. ou alugo, zona leste da capital, cond. c/ portaria, 
2 piscinas, 2 churrasqueiras, salão de festas e quadra, 
mobiliado. Venda, R$ 239 mil / aluguel, R$ 900. Fabiano, 
(11) 98445-6692.
• Alugo, na capital, Bela Vista, próx. metrô e terminal de 
ônibus, c/ 1 dorm., 50 m2, sala 2 ambientes, armários, 
reformado, sem vaga. R$1800,00/mês (incluso condomínio 
e IPTU).  Cinara, (11) 98215-7403.

Sobrado 
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (1 
suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ churrasq., jd. 
de inverno, 2 vagas. Aceita financ. R$ 580 mil. Roberto / 
Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos).

Terreno
• 450 m², lote 13/Q IA, cond. Riviera de Santa Cristina 

XIII, Paranapanema, c/ clube náutico, restaurante, pisci-
nas, quadras. R$ 20 mil. Estudo proposta. Margarida (11) 
99464-9903/ (19) 3835-7525.
• Condom. Euroville II, Bragança Paulista, terreno de 300 
metros, ligeiro declive à esquerda, R$ 155 mil. Márcia, 
(11) 97264-9992 / caramaschi12000@yahoo.com.br.

Veículo
• Honda HR-V EXL, automática, cinza, 2016, 42 mil km, 
única dona, top de linha, c/ banco couro. R$ 77.100. Val-
quíria, (11) 99446-6515.

Pinturas de Efeitos Decorativos
Faço pinturas de efeitos decorativos na região de Cam-
pinas, Cimento Queimado, Aço Corten, Marmorato, Vel-
vet, entre outros. Adriano, (19) 99274-0393 (WhatsApp).

Apartamento na Praia da Riviera
Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São Lourenço, 
acesso à Riviera e Itaguaré, varanda c/ churrasq., 2 dor-
ms c/ ar cond., 2 wc, hidro, 3 pisc., sauna, ofurô, brinq., 
salão de jogos, fitness, lan house. Até 8 pessoas. Pau-
lo Santana / Maria do Carmo, (11) 96713-5421. Visite: 
http://suareservakakaepaulo.blogspot.com.

Setembro

Abertura de reservas para 
hospedagem em novembro, inclusive 
feriado da Proclamação da República

Dia 10

Seletiva do Talentos Fenae/APCEF - 
categoria Música

Dia 7

Excursão para Salesópolis, com 
hospedagem em Campos do Jordão

De 20 a 22

Excursão para a Colônia de Avaré, 
para celebrar a chegada da primavera

De 20 a 22

Comemoração da chegada da 
primavera em Suarão e Ubatuba

Dia 21

1º Encontro da Felicidade, na Colônia 
de Avaré

De 24 a 27


