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No início deste mês a Caixa 
apresentou aos seus empregados 
um pacote que está longe de ser 
visto como um presente. 

As medidas preveem mudan-
ças na rede de atendimento, apli-
cando a verticalização a todos os 
gerentes, aprofundando a segmen-
tação com a criação de agências 
ou ambientes para atendimento 
exclusivo a determinados perfis 
e mudanças na gestão das agên-
cias, com impactos para atividades 
como tesouraria e caixas.

Por si, as medidas anunciadas 
contradizem as declarações do 
presidente da Caixa, Pedro Gui-

marães, feitas na apresentação do 
balanço da empresa no terceiro 
trimestre, quando, ao ser questio-
nado sobre a perda de mercado da 
instituição, afirmou que “a Caixa 
não concorre com os bancos pri-
vados”. A linha da proposta é um 
copia-e-cola do modelo aplicado 
pelas instituições financeiras pri-
vadas.

A direção da Caixa trouxe aos 
empregados mais dúvidas do que 
certezas ao apresentar estas mu-
danças. Ao propor um novo mo-
delo, mas sem detalhar o formato, 
o cronograma, definir objetivos 
contraditórios com as declara-

ções do presidente e não trazer 
concretamente os impactos aos 
empregados envolvidos, a empre-
sa demonstra uma aparente falta 
de rumo. O destino desejado pela 
direção da Caixa, porém, parece 
cada vez mais claro. E não aparen-
ta ser nada virtuoso.

A APCEF/SP encaminhou ofí-
cio, em 3 de dezembro, cobrando 
da direção da Caixa esclarecimen-
tos sobre este processo. Se a em-
presa segue os valores previstos 
em seu próprio Código de Ética, 
o mínimo que deve fazer é pres-
tar os esclarecimentos e cumprir a 
cláusula 48 do Acordo Coletivo de 

Trabalho, discutindo com os traba-
lhadores o impacto de processos 
de reestruturação.

Mais cobrança - A Contraf- 
-CUT entrou em contato com a 
Caixa reivindicando uma reunião 
para esclarecer e debater a possí-
vel reestruturação do banco.

Em contato por telefone, a di-
reção do banco não confirmou as 
mudanças, alegando que se trata-
va apenas de um teste para ver a 
opinião dos empregados e que ne-
nhuma alteração foi votada ainda. 
E agendou reunião apenas para 15 
de janeiro.

Carteira MPE da Caixa permanece estagnada no trimestre,  
ao contrário do que promete o presidente do banco. Itaú cresce

Desde o início do ano a direção 
da Caixa justifica a perda de mer-
cado do banco no crédito PJ dizen-
do que a instituição será “o banco 
do Seu Joaquim”. Ou seja, que irá 
focar no crédito para micros e pe-
quenas empresas. 

No entanto, a divulgação dos 
dados trimestrais de setembro de 

2019 feita na segunda-feira (2), 
pelo Banco Central, mostra que 
“o banco do Seu Joaquim” é, na 
verdade, o Itaú, que ampliou a 
carteira no segmento micros e pe-
quenas empresas (MPE) em R$ 
1,4 bilhões na comparação entre 
o terceiro e o segundo trimestres 
deste ano. 

Enquanto isso, a Caixa viu sua 
carteira no segmento estagnada 
neste período, apesar dos anúncios 
de ampliação feitos pelo presiden-
te do banco, Pedro Guimarães, na 
coletiva de imprensa do último ba-
lanço, em novembro. Na compa-
ração com o trimestre passado, os 
três bancos públicos - Caixa Eco-

nômica Federal, Banco do Bra-
sil e BNDES - registraram queda 
no estoque total de crédito PJ, ao 
contrário dos bancos privados, que 
ampliaram suas carteiras. 

A perda dos bancos públicos 
no período foi de cerca de R$ 8  
bilhões, enquanto os privados ga-
nharam R$ 51 bilhões.

Bancos públicos perdem. Bancos privados ganham



Unidades

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3042-1640

• 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

Dia 10 serão abertas 
reservas para fevereiro

Dia do Aposentado será comemorado 
em 26 de janeiro, no Buffet Tôrres
Anote na sua agenda e não deixe para fazer a inscrição no último dia. Vagas limitadas!

Associado lança livro na sede da APCEF em 14 de dezembro
Cultural

Horizonte Vertical, do associa-
do Ivan Neris, será lançado em 14 
de dezembro, sábado, a partir das 
10 horas, no Espaço Conviver da 
APCEF/SP, Rua 24 de Maio, 208, 
centro da capital.

Ivan Neris é atuante na cena 
alternativa da arte paulista desde 
1996. É ator e diretor de teatro, 
dramaturgo, contista, produtor cul-
tural, compositor letrista e um dos 
administradores do Espaço Cultu-
ral Aldeia Satélite.

O livro reúne poemas produ-
zidos pelo autor desde 1993. As 
temáticas são as lutas sociais, as 
relações humanas, questões filosó-

Anote na sua agenda: no dia 
26 de janeiro, domingo, a partir 
do meio-dia, a APCEF/SP fará um 
grande evento para comemorar o 
Dia Nacional do Aposentado no 
Buffet Tôrres, na capital.

Este ano o tema será "Ilumine-
-se - A melhor idade é fazer brilhar 

a vida". Haverá uma programação 
especialmente preparada para os 
aposentados da Caixa, com almo-
ço, música e o Concurso Miss e 
Mister, entre outras surpresas.

O Buffet Tôrres fica na Aveni-
da Imarés, 182, Moema, na capi-
tal, local de fácil acesso.As reservas para hospedagem 

em fevereiro - inclusive carnaval 
(de 21 a 25 de fevereiro) - serão 
abertas em 10 de dezembro, ter-
ça-feira, às 7 horas.

Ligue em Avaré, Campos do 
Jordão, Suarão ou Ubatuba e ga-
ranta sua vaga!

Utilize pontos do 
Mundo Caixa nas 
Colônias da APCEF/SP

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

Informe-se no Departamento 
de Relacionamento - (11) 3017-
8306 / faleconosco@apcefsp.
org.br - ou diretamente nas Co-
lônias.

Para informações e inscrições, 
ligue (11) 3017-8331, 3017-8355 
ou envie e-mail para convites@
apcefsp.org.br. Vagas limitadas.

Dependentes de associados 
(pais, mães, sogros e sogras) tam-
bém podem participar dos eventos 
da APCEF/SP.

Dia dos Aposentados 2019

Dia dos Aposentados 2018 Dia dos Aposentados 2017

Avaré

A festa de confraternização 
dos empregados da Colônia de 
Campos do Jordão acontece dia 9 
de dezembro, segunda-feira. Por 
este motivo, o espaço permane-
cerá fechado nesta data. 

Datas das festas de 
confraternização das 
Unidades da APCEF

Ubatuba

ficas e existenciais. No evento ha-
verá um sarau com apresentações 

musicais e muita poesia. Prestigie 
os talentos da Caixa!
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EXPEDIENTE

Fenae e APCEF/SP promovem cursos 
presenciais de CPA-20
Cursos começam dia 9 de dezembro e acontecem nas SRs ABC e Santana

APCEF Indica

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.

Excursão da Bilheteria.
com para Paraty (RJ)

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Droga Raia / Drogasil - Con-
sulte unidades em www.droga-
raia.com.br / www.drogasil.com.
br. Desconto: associados titulares 
têm 10% de desconto em medi-
camentos.

• Universidade de Guarulhos 
(UNG) - Praça Tereza Cristina, 
88, Guarulhos, (11) 2464-1780 - 
www.ung.br. Desconto: 15% em 
graduação para alunos ingressan-
tes, presencial ou EAD, exceto 
Odontologia e Direito. Solicite 
carta de desconto..

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

Fenae

Contemplados mais sete empregados 
em sorteio da campanha Fenae 360°

Associados de São 
Paulo participam da 
final do Talentos

Saiu o resul-
tado do terceiro 
sorteio da campa-
nha de associação 
Fenae 360° - Viva 
a Experiência. 

Os sete con-
templados são 
empregados que 
se associaram a 
uma das 27 AP-
CEFs por meio 
do site da Fenae 
ou indicaram amigos que efetiva-
ram a associação pelo aplicativo 
Viva Fenae/APCEF. 

Acesse o site www.fenae.org.
br/fenae360 e conheça os ganha-
dores de relógios Garmin, Mo-
chilas Victorinox, Google Chro-
mecast 2 e cafeteira Pixie Clips 
Nespresso.

Até abril de 2020 serão rea-
lizados sorteios semanais. Serão 
distribuídos 15 mil prêmios, in-
cluindo vales-brinde. Os próximos 
sorteios acontecem em dezembro, 
dias 4, 11, 18, 21 e 25.

Saiba como participar - Para 
participar, associe-se ou indique 

um amigo pelo aplicativo. Se o in-
dicado se associar, você ganha um 
cupom com número da sorte para 
participar dos sorteios. Aposenta-
dos recebem números em dobro.

Também são distribuídos brin-
des conforme as indicações de 
colegas. Na primeira indicação, 
o participante ganha uma squee-
ze; na segunda, um ingresso para 
os cinemas Kinoplex; na terceira, 
um fone de ouvido; na quarta, um 
boné e uma bolinha porta-celular 
para a quinta indicação. 

E você pode aumentar seus 
números da sorte. Acesse o site ou 
baixe o aplicativo, participe e boa 
sorte!

Talentos Fenae/APCEF

Para atender aos empregados 
interessados em obter a certifica-
ção da Anbima CPA-20 (exigido 
para o exercício de diversas fun-
ções na Caixa), a Fenae e a AP-
CEF/SP estão preparando dois 
cursos presenciais neste mês, nos 
auditórios das SRs ABC e Santana.

Ambos acontecem de 9 a 12 
de dezembro (de segunda a quin-
ta-feira) e continuam de 16 a 19 de 
dezembro (de segunda a quinta-
-feira), das 18 às 21 horas.

No ABC, o curso será ministra-
do no Auditório da SR ABC, Ave-
nida Industrial, 600, Santo André. 

Em Santana, o Auditório fica na 
Rua Voluntários da Pátria, 1.512, 
na capital.

As inscrições devem ser feitas 
somente pelo e-mail faleconos-
co@apcefsp.org.br. Dúvidas, ligue 
(11) 3017-8306.

Rede do Conhecimento - O 
curso de CPA-20 também pode 
ser feito on-line na plataforma de 
educação da Fenae e APCEFs, a 
Rede do Conhecimento. Todos os 
empregados podem iniciar os cur-
sos, mas só associados às APCEFs 
podem concluir os módulos.

A plataforma disponibiliza 
mais de 100 cursos a distância, 
além de ferramentas interativas 
construídas para ajudar a desen-
volver habilidades profissionais e 
gostos pessoais.

Para saber mais sobre a plata-
forma, acesse www.fenae.org.br/
rededoconhecimento.

Localizada entre a serra e o mar, 
Paraty possui características das 
duas paisagens, com mar, rios, 
muitas aventura, além do belo 
centro histórico da cidade.
Excursão: saída dia 7 de feverei-
ro, sexta-feira, às 23h, do metrô 
Barra Funda.
Inclui: transporte, seguro, lanche 
de bordo, passeio de escuna, al-
moço, guia credenciado.
Desconto: solicite código e com-
pre com desconto pelo www.bi-
lheteria.com/apcefsp.

A grande final do Talentos 
Fenae 2019 acontece de 4 a 7 de 
dezembro, em Florianópolis (SC). 
Sete associados da APCEF/SP, 
primeiros colocados na etapa es-
tadual, representarão nosso Estado 
neste grande evento.

A violinista Clissa Escobar 
Leite Rosa representará São Paulo 
em duas categorias: interpretação 
e desenho infantil. Maurício Neu-
bern Garcia concorre com a letra 
de música: “Te espero”. Jenny 
Alexandra Rugeroni, com a crô-
nica “As Águas de Janeiro” estará 
na final assim como Samuel Lira 
Correa Júnior com seu desenho 
Estudo PB 1. 

A foto Laguna, tirada no Peru 
pelo associado Alexander Ferreira 
da Silva, estará na disputa assim 
como Marcílio Aguiar Filho e sua 
poesia “Momento Insano”. “Cha-
peuzinho Vermelho”, do Euber dos 
Santos Melo, é o filme que repre-
sentará a APCEF/SP na final. 

"Boa sorte aos nossos talento-
sos representantes, que já são ven-
cedores”, comemorou o diretor-
-presidente da APCEF/SP, Kardec 
de Jesus Bezerra.

O diretor-presidente da APCEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra, conversa com os participantes do curso de 
CPA-20 na Paulista, em agosto
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Apartamentos
• Vd., Campinas, 3 suítes, 3 salas, 3 vagas, varanda 
gourmet, rouparia, lavabo, despensa, depósito, lazer 
completo, andar alto, sol da manhã, torre única, 129 
m². Aceito FGTS e financiamento. Fernanda, (19) 98146-
2127.

Terrenos
• Condomínio Riviera de Santa Cristina XIII, Para-
napanema, lote 13/Q IA, c/ clube náutico, restau-
rante, piscinas, quadras poliesportivas, 450m². R$ 20 
mil. Estudo proposta. Margarida (11) 99464-9903/ (19) 
3835-7525.

Quitinete no centro
Vd., 40 m², reformado, próx. ao metrô Luz, andar 
alto, R$165 mil. Mauri, (11) 99233-2746 (WhatsApp).

Escritório
Vd/alugo, escritório, 45 m², Rua Riachuelo, próx. da 
USP, R$ 130 mil, aluguel R$1.400 o pacote. Mauri, 
(11) 99233-2746 (WhatsApp). 

4º Encontro da Diversidade da APCEF/SP

Para anunciar, envie e-mail para

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

Dezembro

3º Encontro Anual dos Aposentados, na 
capital

Dia 3

APCEF nos Passos da Cultura - Caixa 
Cultural, centro da capital

Dia 6

Colônia de Campos do Jordão fechada - 
confraternização dos empregados

Dia 9

Abertura de reservas para hospedagem 
em fevereiro em todas as Colônias, 
inclusive carnaval

Dia 10

Casa em Piumhi, perto de Capitólio (MG)
Alugo para temporada ou fins de semana, a 20 km 
de Capitólio e 60 km da Serra da Canastra, no cen-
tro, ao lado de supermercados, padarias, pizzaria, 
restaurantes, farmácias, bancos, hospital. Perto da 
rodovia MG 50. Passo dicas de passeios. Casa c/ ga-
ragem para 2 veículos, 3 quartos (1 suíte), 2 banhei-
ros, churrasqueira. Josué/Ilma, (11) 99538-4173.

 
Apartamento na Praia da Riviera

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

Sorteio da campanha de associação 
“Fenae 3600 - Viva a Experiência”

Dia 4

Associação de Pessoal da  
Caixa Econômica Federal de São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O diretor-presidente da Associação de Pessoal da Cai-
xa Econômica Federal de São Paulo (APCEF/SP), em 
cumprimento ao Estatuto da entidade, artigo 18, pará-
grafo 4º, convoca Assembleia Geral Extraordinária, a ser 
realizada em 12 de dezembro, com início às 18h30 em 
primeira chamada e às 19 horas em segunda chamada, 
na sede da APCEF/SP, Rua 24 de Maio, 208, 10º andar, 
centro, capital, com a seguinte ordem do dia:
• Propositura e ajuizamento de Ações Coletivas - Direito 
Individual Homogêneo, em nome da APCEF/SP, contra 
a Caixa Econômica Federal, em benefício dos asso-
ciados, empregados da Caixa, ativos e/ou desligados 
até dois anos, em relação aos seguintes interesses e 
direitos:  reconhecimento do direito e pagamento do 
adicional de quebra de caixa a todos os associados que 
exercem e/ou exerceram as funções de caixa; reconhe-
cimento do direito e pagamento como horas extras da 
pausa de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados a 
todos os associados que exercem e/ou exerceram as 
funções de caixa; reconhecimento do direito e pagamen-
to do adicional de quebra de caixa a todos os associados 
que exercem e/ou exerceram as funções de tesoureiro; 
reconhecimento do direito e pagamento do adicional de 
quebra de caixa a todos os associados que exercem 
e/ou exerceram as funções de avaliador de penhor; e 
reconhecimento do direito e pagamento das diferenças 
de vantagem pessoal - VPGIPs (rúbricas 2 049; 2 062 
e 2 049) aos associados admitidos na Caixa até 18 de 
março de 1997.

São Paulo, 25 de novembro de 2019.
Kardec de Jesus Bezerra 

Diretor-presidente da APCEF/SP


