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Conforme prometido em 2019, 
o processo de privatização dentro 
da Caixa já está avançando em 
2020. 

Segundo divulgado pela gran-
de imprensa, o governo irá fechar 
em breve contrato com o banco 
de investimentos que irá asses-
sorar a Caixa na abertura de ca-

pital de sua operação de seguros. 
O escolhido, ao que tudo indi-
ca, será o banco norte-americano 
Morgan Stanley.

Enquanto isto, a Caixa anun-
ciou na segunda-feira (6) a criação 
de uma sociedade entre a Tokio 
Marine e a Caixa Seguridade para 
explorar por 20 anos os ramos de 

seguros habitacional e residencial 
da rede de distribuição do banco.

O negócio faz parte do projeto 
de abertura de capital da operação 
de seguros e pretende selecionar 
novos sócios e parceiros para to-
dos os segmentos de seguros. 

O cronograma de privatização 
irá seguir no início de fevereiro 
com o pedido da oferta pública 
inicial de ações junto à Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) e a 
precificação da operação em abril. 

Conforme circula na imprensa, 
a expectativa do banco seria listar 
sua seguradora na B3 com uma 
avaliação entre R$ 50 bilhões e R$ 
60 bilhões. A fatia a ser vendida na 
bolsa pode ficar entre 20% e 25%. 

A abertura da área de seguros 
será usada como modelo para a 
abertura das demais áreas do ban-
co.

O próprio presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, havia anunciado 
que após a área de seguros a pró-
xima da fila seria a área de cartões.

Guimarães reafirmou este pla-
no em entrevista concedida ao jor-
nal O Estado de S. Paulo, em 28 de 

dezembro, na qual declarou que “a 
venda de ativos em 2020 será mui-
to maior”, a começar pelo objetivo 
de capitanear a bilionária abertura 
de capital da Caixa Seguridade. 

Disse ainda que, depois de 
vender R$ 15 bilhões em ativos 
próprios em seu primeiro ano de 
gestão, será seguida à risca a orien-
tação de desinflar os bancos públi-
cos no Brasil, conforme orientação 
dada pela equipe econômica do 
governo. 

Uma das metas é concluir a 
reestruturação da operação de se-
guros, com a chegada de novos só-
cios a partir de fevereiro de 2021, 
quando termina o contrato de ex-
clusividade com a francesa CNP 
Assurances, atual acionista.

Além disso, é importante lem-
brar que o banco segue perdendo 
mercado registrando queda em sua 
carteira de crédito. Com o plano de 
privatizações sendo colocado em 
prática em 2020 resta saber o que 
irá sobrar na Caixa. Como o banco 
irá assegurar sua sustentabilidade 
para continuar sendo o banco do 
povo?

Bancários da Caixa passam a ter de agendar perícia direto no INSS
Desde o dia 1º de janeiro, o 

empregado da Caixa que se afas-
tar do trabalho por licença para 
tratamento de saúde por período 
superior a 15 dias é o responsável 
pelo agendamento da perícia jun-
to ao Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), a fim de requerer o 
benefício. 

Isto porque o INSS acabou 
com o convênio que mantinha 
com a Caixa por meio do qual o 

banco era responsável por agendar 
as perícias dos bancários afastados 
por mais de 15 dias por doença ou 
acidente de trabalho.

Para fazer o agendamento, o 
trabalhador deve acessar o apli-
cativo Meu INSS (disponível nas 
plataformas Android ou IOS) ou 
no portal Meu INSS.

Outra mudança consiste no 
pagamento dos benefícios (auxí-
lio-doença previdenciário, auxí-

lio-doença acidentário, auxílio-aci- 
dente e salário maternidade em 
caso de adoção), que ocorrerá dire-
tamente pelo INSS ao empregado.

"Além das orientações nas suas 
plataformas, é fundamental que a 
gestão de pessoas da Caixa acom-
panhe caso a caso os trabalhadores 
adoecidos e afastados, dando os 
devidos esclarecimentos e suporte 
sobre os procedimentos a serem 
cumpridos junto ao INSS, incluin-

do prazos e documentação. O con-
vênio pode ter acabado, mas a res-
ponsabilidade da empresa com os 
seus trabalhadores adoecidos deve 
continuar", alertou o diretor-pre-
sidente da APCEF/SP, Kardec de 
Jesus Bezerra.

Para obter esclarecimentos 
sobre os novos procedimentos, a 
Caixa orientou o contato por meio 
do chat ou Intranet, via ferramenta 
SIGSC, em comunicado interno.



Colônias

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3042-1640

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flats, (11) 3017-8397

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

faleconosco@apcefsp.org.br

Já garantiu sua vaga para a 
comemoração do Dia do Aposentado?
Associados do interior têm desconto em hotel próximo ao local do evento

Para comemorar o Dia Nacio-
nal dos Aposentados, a APCEF/SP 
está preparando uma festa maravi-
lhosa no Buffet Tôrres, tradicional 
espaço em Moema, zona sul de 
São Paulo, que há 65 anos é palco 
de grandiosas comemorações.

Além do delicioso almoço, 
com bebidas e sobremesas inclu-
sas, acontece o Concurso Miss e 
Mister Maturidade, shows com a 
Banda Mega e Ney Matogrosso 
Cover. Também está sendo prepa-
rada uma ação social em prol do 
Movimento Solidário.

A festa será no domingo, 26 
de janeiro, a partir do meio-dia. O 
Buffet Tôrres fica na Avenida dos 
Imarés, 182, próximo ao Shopping 
Ibirapuera e à estação Eucaliptos 
do metrô (Linha Lilás).

A Colônia de Campos do Jor-
dão tem algumas poucas vagas 
para o feriadão de carnaval (de 
21 a 25 de fevereiro). Não perca 
tempo e faça agora mesmo sua 
reserva!

Os espaços da APCEF/SP 
sempre preparam uma programa-
ção muito especial para o feriado 
mais divertido do ano. 

A Colônia de Campos do Jor-
dão tem quartos para quatro ou 
seis pessoas, piscina aquecida, 
televisão, frigobar, micro-ondas. 
Diárias incluem deliciosas refei-
ções (café da manhã e da tarde, 
almoço e jantar), roupas de cama 
e banho e serviços de camareira.

Vem pular carnaval em 
Campos do Jordão

Carnaval em Campos do Jordão em 2019

Reservas para março 
serão abertas dia 14

Colônia de Avaré

As reservas para hospedagem 
em março em todas as Colônias 
da APCEF/SP serão abertas em 
14 de janeiro, terça-feira, às 7 
horas.

Ligue em Avaré, Campos do 
Jordão, Suarão ou Ubatuba e ga-
ranta sua diversão para o último 
mês do verão!

Todos estão convidados - 
Além dos aposentados da Caixa, 
os associados da ativa também 
podem celebrar a data junto com 
seus dependentes, pais e sogros 
aposentados.

Associados do interior - Se 
você é do interior e quer partici-
par da melhor festa para come-
morar o Dia do Aposentado, há 

Cursos presenciais

Tem curso de CPA-20 na SR Penha em janeiro

Esportes

Para atender aos empregados 
interessados em obter a certifica-
ção da Anbima CPA-20, a Fenae e 
a APCEF/SP - por meio da Rede 
do Conhecimento - estão prepa-
rando curso presencial neste mês, 
na SR Penha.

O curso presencial acontece de 
20 a 23 de janeiro (de segunda a 
quinta-feira) e continua de 27 a 30 
de janeiro (de segunda a quinta-
-feira), à noite.

Inscrições pelo e-mail faleco-
nosco@apcefsp.org.br. Dúvidas, 
ligue (11) 3017-8306.

APCEF/SP oferece 
assessoria em corrida

A APCEF/SP oferece treinos 
de corrida a valores acessíveis, em 
parceria com a Foco & Equilíbrio.

Há treinos de manhã e à noite, 
no Parque do Ibirapuera e no Par-
que Jacques Cousteau (laguinho 
de Interlagos).

Turma do curso de CPA-20 da SR Santana, em dezembro de 2019

Rede do Conhecimento - O 
curso de CPA-20 também pode 
ser feito on-line, gratuitamente, na 
plataforma de educação da Fenae 

e APCEFs, a Rede do Conheci-
mento. Para saber mais, acesse 
www.fenae.org.br/rededoconhe-
cimento.

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

Participe do Torneio 
Início de Xadrez

Dia 25 de janeiro, sábado, tem 
a primeira competição de xadrez 
no clube da APCEF/SP. 

O Torneio Início de Xadrez é 
gratuito e começa às 9 horas. Po-
dem participar associados, depen-
dentes e convidados.

Treinos esportivos 
recomeçam dia 8

A APCEF/SP oferece gratuita-
mente treinos esportivos em diver-
sas modalidades. As aulas foram 
retomadas em 8 de janeiro. 

Há vôlei para os aposentados, 
futebol society livre masculino, 
vôlei de quadra masculino e femi-
nino, futsal masculino e feminino, 
futebol de campo masculino, bas-
quete masculino e xadrez.

Somente as partidas de xadrez 
ocorrem na sede, centro da capital. 
As demais modalidades são dispu-
tadas no clube, em Interlagos.

opção de hospedar-se em um dos 
Flats da APCEF/SP (Santana ou 
Paulista) ou ficar no Hotel Inter-
city Ibirapuera, próximo ao local 
do evento, com um desconto su-
perespecial. 

Inscrição - Entre em contato 
pelos telefones (11) 3017-8331 ou 
3017-8355 ou e-mail convites@
apcefsp.org.br. Vagas limitadas.
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EXPEDIENTE

Reestruturação proposta pela Caixa 
atingirá gerentes, caixas e tesoureiros
Compareça à plenária, dia 11, para discutir mudanças na rede e formas de enfrentá-las

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.

Em Campos do Jordão, 
visite o Pico do Itapeva

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Faculdade 28 de Agosto - Rua 
São Bento, 413, 1º andar, centro, 
capital, (11) 3372-1240 - www.
faculdade28deagosto.com.br. 
Desconto: 50% para ensino su-
perior. Solicite carta de desconto.

• Pecege Usp - Confira unidades 
em www.mbauspesalq.com. Des-
conto: 10%  em MBA presencial 
e a distância, acesso a turmas ex-
clusivas.

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

Fenae 3600

Participe da campanha de associação 
e concorra a viagem para Patagônia

 Com a Fenae e as APCEFs, 
você tem muitos benefícios. Tem 
cultura, esporte, lazer, bem-estar, 
educação, defesa do trabalhador e 
muito mais. E, agora, você ainda 
pode concorrer a diversos prêmios.

A campanha de associação é 
válida até 7 de abril. Em janeiro 
tem sorteio dias 15, 22 e 29. Baixe 
o aplicativo Viva Fenae/ APCEF 
e participe!

Prêmios e brindes - Para ter 
direito aos brindes e aos números 
da sorte, indique um empregado 
para se associar. 

Ao indicar um colega, você ga-
nha um núme-
ro da sorte. Se 
o indicado se 
associar, você 
e ele ganham 
cinco números 
da sorte cada. 
Se 10 pessoas 
indicadas se as-
sociarem, todos 
os cupons do-
bram.

As indica-
ções também 

valem brindes. Na primeira in-
dicação, ganhe uma squeeze. Na 
segunda, um ingresso para os ci-
nemas Kinoplex. Na terceira, um 
fone de ouvido. Na quarta, um 
boné e uma bolinha porta-celular 
para a quinta indicação. Semanal-
mente ocorre um “quiz” que dá di-
reito a cinco números da sorte.

Na lista de prêmios há viagem 
para Patagônia, relógio Garmin 
Forerunner, caixa Bluetooth JBL, 
Google Chromecast, mochilas 
Victorinox, panelas Tramontina, 
mixer inox, entre outros. 

Acesse www.fenae.org.br/fe-
nae360 e saiba mais.

A APCEF/SP irá propor cinco 
ações coletivas em benefício de 
seus associados (da ativa e apo-
sentados há menos de dois anos), 
conforme aprovado na assembleia 
realizada em 12 de dezembro, na 
sede da entidade.

As ações serão impetradas na 
primeira semana de fevereiro e be-
neficiarão quem se associar até 31 
de janeiro de 2020. 

Serão propostas e ajuizadas 
por grupos de funções (caixa, ava-
liador e/ou tesoureiro) e objeto 
(adicional de quebra de caixa, ho-
ras extras da pausa de 10 minutos a 
cada 50 trabalhados, diferenças de 
vantagem pessoal). 

A proposta contempla os asso-
ciados da APCEF/SP que exercem 
ou exerceram as funções de caixa, 
avaliador ou tesoureiro nos cinco 
últimos anos. No caso das diferen-
ças de vantagens pessoais, abrange 
os admitidos até 18 de março de 
1997.

Informações, fale com o De-
partamento Jurídico da APCEF/
SP. Ligue  (11) 3017-8311, 3017-
8316 ou envie e-mail para juridi-
co@apcefsp.org.br.

A atração natural é muito bonita, 
fica a 2.030 m de altitude. Se o 
tempo estiver limpo, é possível 
avistar diversas cidades da re-
gião. Próximo à Vila Capivari, o 
Pico é recortado por trilhas, onde 
os mais aventureiros encontrarão 
muita adrenalina. Em sua hospe-
dagem na Colônia da APCEF, 
reserve um tempinho para conhe-
cer o lugar.
No Parque Pico do Itapeva há 
um mirante com uma bela vista 
das montanhas da Serra da Manti-
queira e cidades do Vale do Paraí-
ba, jardim de lavandas e um cas-
telinho onde pode-se parar para 
tomar um café. Mas fique atento: 
no Parque, a entrada é paga.

Jurídico

Associe-se até dia 31 
e faça parte de ações 
coletivas

A APCEF/SP organiza em ja-
neiro, no próximo dia 11 (sábado), 
a partir das 10 horas, uma plenária 
para debater com os empregados 
os impactos e formas de enfren-
tar a proposta de reestruturação 
na rede anunciada pela direção da 
Caixa no início de dezembro. 

O encontro acontece no Audi-
tório Azul do Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo, Osasco e Re-
gião, na Rua São Bento, 413, perto 
da estação São Bento do metrô.

As medidas anunciadas pela 
direção da Caixa preveem mu-
danças na rede de atendimento, 
incluindo a aplicação da “verti-
calização” a todos os gerentes, a 
ampliação da segmentação, com 
a criação de agências ou ambien-
tes para atendimento exclusivo de 
determinados perfis, e a criação do 
conceito de “gestão operacional” 
nas agências, com impactos como 

a extinção da função de tesoureiro. 
Parte das agências não teria caixas.

Compareça, fortaleça a luta e 
vamos discutir maneiras de lutar 
pelo fortalecimento da Caixa.

Manifeste-se - No início de 
dezembro, a Comissão Executi-
va dos Empregados (CEE-Caixa) 
entrou em contato com a direção 
do banco para cobrar uma reunião 
com o objetivo de debater a rees-
truturação do banco.

No entanto, a direção não con-
firmou as mudanças, alegando que 
se tratava apenas de um ensaio 
para saber a opinião dos emprega-
dos e que nenhuma alteração havia 
sido votada.

Por este motivo, a APCEF/SP 
disponibiliza um formulário para 
que os empregados possam dar sua 
opinião sobre as mudanças anun-
ciadas. Acesse www.apcefsp.org.
br e manifeste-se! Não é necessá-
rio se identificar. 

Coluna1 Coluna2

Função Como os empregados serão atingidos

Gerentes Gov/Social Risco de extinção da função.

Tesoureiros
Extinção da função com a criação do gerente operacional 
e acesso por Processo Seletivo Interno (PSI), agregando 
novas tarefas.

Gerentes de 
Relacionamento PF/PJ

Parte sofrerá decesso, executando o mesmo trabalho que 
fazem atualmente, com redução salarial, sendo rebaixados 
a Gerentes de Atendimento e Negócios (Gan) PF e PJ. Isso 
se houver vagas para todos.
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Casa 
• Vd., na Praia Cibratel II, terreno 650 m, 231 m cons-
truída, 4 dorms. (2 suítes), 1 wc, área serviço, ar cond. 
nos dorms., churrasqueira, quintal, garagem, edícula. 
R$ 390 mil. Emília, (11) 95055-8533 (WhatsApp).

Sobrado 
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. 
(1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ chur-
rasq., jd. de inverno, 2 vagas. Aceita financ. R$ 560 
mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos).

Veículos
• HB20S 1.6 Comfort Plus, autom., única dona, estepe 
sem uso, cinza, 61 mil km. Luciane, (11) 97995-1220.
• Volkswagen Up!Run 1.0, E-Flex 2017, carro de Gara-
gem R$ 37 mil. Valéria, (11) 99449-0061.
• Uno  1.0, Evo Vivace, 8V FLEX, 4p, manual, 2014/2014 
29.500 km., único dono, vermelho. IPVA pago, licencia-
do, sem multa. Todas as revisões realizadas. Luciane, 
(11) 98350-7597 (solicite fotos pelo WhatsApp).

Comemoração do Natal nas Colônias

Permuta
• Luciana Gomes dos Santos, assistente júnior na cen-
tralizadora nacional do FCVS (CECVS), deseja permuta 
para qualquer área-meio de São Paulo. Contato: (11) 
98714-6592.

Espaço D - móveis planejados e decorações
Home, sala, cozinha, banheiros, home office, dor-
mitórios, terraço, corporativos. Rua Oswaldo de 
Oliveira, 259, Boqueirão, Praia Grande. Tel: (13) 
3034-2049.

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

Agenda

Janeiro

Abertura de reservas das Colônias para 
hospedagem em março

Dia 14

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

Sorteio da campanha de associação 
Fenae 360o - Viva a Experiência

Dia 8

Sorteio da campanha de associação 
Fenae 360o - Viva a Experiência

Dia 15

Casa em Villagio - Praia Indaiá/Bertioga
Alugo p/ temporada e fins de semana, litoral nor-
te, frente p/ praia, acomoda 7 pessoas, cond. c/ 
piscina, garagem, 2 dorm., 2 banheiros, churras-
queira, ar-condicionado, ventilador de teto. Anita, 
(11) 99451-2898.

Apartamento no Guarujá - Morro do Maluf
Alugo p/ temporada, c/ 3 dorms., 2 vagas, a 50 
m da Praia Pitangueiras. Emília, (13) 99706-8620 
(WhatsApp).

Casa na Praia Grande
Alugo p/ o verão, 300 m do mar, c/ 2 dorms. (1 suí-
te), sala c/ sofá-cama, cozinha ampla, espaço para 
festas c/ churrasq., piscina, garagem p/ 3 carros, 
wi-fi, TV a cabo. Adão, (11) 98339-6722 (WhatsApp) 
ou Edgar, (13) 99143-9097 (WhatsApp).

Retorno dos treinos de corrida
Dia 6

Retorno dos treinos esportivos no clube
Dia 8

Plenária “Impactos e formas de enfrentar 
a proposta de reestruturação da Caixa”

Dia 11

Colônia de Avaré Colônia de Ubatuba

Colônia de UbatubaColônia de SuarãoColônia de Campos do Jordão


