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A Caixa anunciou na quarta-
-feira (22) “proposta” de reestru-
turação com extinção de Supe-
rintendências Regionais (SRs), 
Superintendências Regionais de 
Áreas (SUREs), Gerências de 
Filiais de Gestão de Adimplên-
cia (GIGADs) e Representação 
de Gestão de Adimplência (RE-
GADs).

Segundo anunciado, as mu-
danças serão implantadas em três 
etapas, sendo a primeira de 24 a 29 
de janeiro, a segunda de 3 a 7 de 
fevereiro e a terceira de 10 a 21 de 
fevereiro. 

Veja organograma abaixo 
com a nova estrutura.

As nomeações para as novas 
funções devem ocorrer por Proces-
so Seletivo Interno (PSI), através 
de lateralidade ou decesso (rebai-
xamento a cargo ou função inferior 
ao que se ocupa).

A justificativa da direção do 
banco para a reestruturação é a 
modernização da estrutura, bus-

cando alinhar a Caixa às práticas 
do mercado, para, segundo a em-
presa, recuperar a participação em 
produtos/segmentos de Pessoa Fí-
sica e Jurídica.

No entanto, a proposta de rees-
truturação não explica que esta 
perda de mercado é fruto da políti-
ca contracionista do banco, inten-
sificada pela atual direção. 

Os números da carteira de cré-
dito de 2019 mostram que a atual 
gestão deu continuidade ao cami-
nho de queda iniciado em 2016.

A Caixa vem perdendo merca-
do, cada vez mais. 

Outro ponto não explicado 
pela direção do banco é como pre-
tende conciliar a devolução de ca-
pital (IHCD), prometida por Pedro 
Guimarães, com o que ela diz que 
será a ampliação da carteira. 

"Não adianta reduzir as taxas 
de juros, se há um teto para con-
cessão cada vez menor em função 
dos limites do índice de Basiléia, 
pressionados pela decisão da dire-
ção de devolver os IHCD’s", afir-
ma o diretor da APCEF/SP Leo-

nardo dos Santos Quadros.
De acordo com proposta de 

reestruturação apresentada, have-
rá uma cobrança muito maior para 
incrementar a venda de produtos 
de investimentos, seguridade e 
cartões, além da previsão da am-
pliação de unidades lotéricas.

Estas são as mesmas áreas que 
a direção pretende privatizar, atra-
vés de IPO. Ou seja, a Caixa quer 
valorizar ativos dos quais quer 
abrir mão.

Aumento de funções x Queda 
da folha - O banco está prometen-
do mais funções, de gerente (nível 
remuneratório de GAN) e assisten-
te. 

Porém, de acordo com a apre-
sentação anterior, o dispêndio da 
empresa com a folha de pagamen-
to, previsto no modelo proposto, é 
menor que o atual. 

Com um modelo ainda incom-
pleto há dúvidas em relação ao fu-
turo de algumas funções.

Os atuais gerentes de canais, 
por exemplo, se tornariam geren-

tes executivos de varejo. 
Os números conhecidos até 

agora indicam que não haverá lu-
gar para todos. 

Outras perguntas sem respos-
tas estão relacionadas aos desti-
nos que a Caixa pretende dar aos 
tesoureiros (afetados no último 
modelo proposto pelo banco) e aos 
avaliadores de penhor, que lidam 
com o produto mais tradicional e 
um dos mais rentáveis do banco,  
e que, aparentemente, não tem a 
atenção da direção. 

Os empregados perguntam 
como a direção da empresa pre-
tende resolver a sobrecarga de 
trabalho, já que não atende à 
reivindicação de mais contrata-
ções.

A APCEF/SP e o Sindicato dos 
Bancários de São Paulo entraram 
em contato com a SURED para 
discutir o assunto e a Comissão 
Executiva dos Empregados (CEE/
Caixa) vai marcar reunião com a 
direção da empresa, para debater 
as consequências do modelo para 
os trabalhadores.



Colônias

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3042-1640

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flats, (11) 3017-8335

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

faleconosco@apcefsp.org.br

Banda Fura Lupa e open bar serão 
atrações do Baile de Carnaval do clube
Diversão garantida no clube da APCEF/SP durante o carnaval. Inscreva-se agora mesmo!

O carnaval vai ser prá lá de 
divertido no clube da APCEF/SP. 
A APCEF/SP está preparando um 
divertido baile para os associados, 
dependentes e seus convidados na 
segunda-feira, dia 24, às 21 horas.

A Banda Fura Lupa e um DJ 
irão animar a festa, que conta-
rá com open bar. Garanta agora 
mesmo seu convite. Associados e 
dependentes com mais de 18 anos 
pagam R$ 35, empregado Caixa 
não associado paga R$ 55 e convi-
dado, R$ 75.

Ligue (11) 3017-8331, 3017-
8355 ou convites@apcefsp.org.br.

Comemore a Páscoa nas Co-
lônias da APCEF/SP. As reservas 
para todo o mês de abril, inclusi-
ve os feriados da Páscoa (de 9 a 
12 de abril) e Tiradentes (de 17 a 
21 de abril).

Ligue a partir das 7 horas no 
espaço de sua preferência (Ava-
ré, Campos do Jordão, Suarão ou 
Ubatuba) e garanta sua vaga.

Aposentados têm 10% de 
desconto sobre as diárias das Co-
lônias. 

Reservas para abril, 
inclusive feriados, 
serão abertas dia 4

Bagunça boa durante a Pàscoa na Colônia de 
Avaré, em 2018

Esportes

Você conhece o Clube de Xadrez da APCEF/SP?
A prática do xadrez pode ser 

uma importante aliada à educação 
por ajudar no rendimento escolar 
e desenvolver a concentração de 
crianças e adultos.

A APCEF/SP dispõe de um 
espaço especialmente preparado 
para a prática do esporte no clube 
da capital, em Interlagos.

O Clube do Xadrez está aberto 
ao público de terça a sexta-feira, 
das 10 às 19 horas, e nos fins de se-
mana e feriados, das 8 às 17 horas.

Aos sábados, o professor Dirk 
Dagobert passa atividades e orien-
tações para a prática do esporte.

Pratique xadrez também na 
sede - No centro da capital, na 
sede da Associação, também pode-
-se jogar xadrez às quartas e quin-
tas-feiras, das 16h30 às 20h30.

Torneio Preparatório de Xa-
drez - Ao longo do ano são orga-

Quando seu filho completar 
25 anos, preencha o formulário 
disponível no site da APCEF/
SP e encaminhe para o Departa-
mento de Cadastro, por malote 
ou e-mail, para que ele continue 
como seu dependente. 

Informações, ligue (11) 3017-
8356, 3017-8357 ou envie e-mail 
para cadastro@apcefsp.org.br.

Filhos com mais de  
25 anos continuam  
como dependentes

Baile de carnaval no Centro de Eventos do clube da APCEF/SP, na capital, em 2019

nizadas diversas atividades rela-
cionadas ao esporte. Neste sábado, 
25 de janeiro, acontece o Torneio 
Início de Xadrez, no clube da AP-
CEF/SP.

Em março começa o Torneio 
Preparatório de Xadrez, com seis 
ou sete disputas durante todo o ano 

e premiação para os melhores co-
locados.

Informações sobre atividades 
esportivas, fale com o Departa-
mento de Esportes pelo (11) 5613-
5600, 96334-1276 (WhatsApp) 
ou envie e-mail para esportes@
apcefsp.org.br.

Também tem bloquinho e matinê infantil no clube
Além do Baile no dia 24, a AP-

CEF/SP também está organizando 
duas festas para a criançada. No 
domingo, dia 23, tem Bloquinho 
Infantil com recreadores, muita 
música, grito de carnaval e movi-
mentação do bloquinho pelo clube.

Na Matinê, dia 24, vai ter DJ, 
kit carnavalesco, raspadinha, pipo-
ca e algodão-doce.

Eventos gratuitos. Inscreva-se 
pelo (11) 3017-8331, 3017-8355 
ou convites@apcefsp.org.brMatinê no Centro de Eventos do clube da APCEF/SP, na capital, em 2019
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EXPEDIENTE

Dia Nacional do Aposentado será 
marcado por atos em defesa da Funcef
Diga não à retirada de direitos dos participantes no Estatuto da Funcef. Participe!

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.

Associados podem se 
hospedar nas sedes das 
APCEFs de todo o país

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Open Comercial - Promoções 
especiais de venda de câmeras, 
celulares, eletroeletrônicos no 
Portal de Vantagens, divulgadas 
no site www.apcefsp.org.br/por-
tal-de-vantagens.

• Restaurante Beira Rio - Av. 
Rosa Senhorini Zero, 36, Ca-
choeira das Emas, Pirassununga, 
(19) 3565-1331 - www.restbeira-
rio.com.br. Desconto: 10%.

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

Jurídico

Você tem até dia 31 para se associar 
e fazer parte das ações coletivas

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, horas extras 
da pausa de 10 minu-
tos a cada 50 traba-
lhados, diferenças de 
vantagem pessoal). 

A proposta con-
templa os associados 
da APCEF/SP que 
exercem ou exerce-
ram as funções de 

caixa, avaliador ou tesoureiro nos 
cinco últimos anos. No caso das 
diferenças de vantagens pessoais, 
abrange os admitidos até 18 de 
março de 1997.

Informações sobre as ações, 
fale com o Departamento Jurídico 
da APCEF/SP. Ligue  (11) 3017-
8311, 3017-8316 ou envie e-mail 
para juridico@apcefsp.org.br.

Para se associar à APCEF/SP 
e fazer parte das ações, ligue (11) 
3017-8306 ou acesse www.ap-
cefsp.org.br.

 Com a Fenae e as APCEFs, 
você tem acesso a diversos bene-
fícios. Tem cultura, esporte, lazer, 
bem-estar, educação, defesa do 
trabalhador e muito mais.

E agora, você ainda vai con-
correr a prêmios e a uma incrível 
viagem para a Patagônia, com di-
reito a acompanhante.

Toda semana tem sorteio de 
prêmios e a cada interação você 
ganha números da sorte. Aposen-
tados recebem números em dobro.

Baixe o aplicativo Viva Fenae 
APCEF e comece a participar já!

Para saber mais, acesse www.
fenae.org.br/fenae360.

Fenae 360º

Dias 22 e 29 têm sorteios 
da Campanha Fenae 
360º - Viva a Experiência

Os associados e dependentes 
da APCEF/SP podem utilizar os 
espaços de lazer oferecidos pelas 
APCEFs de outros Estados. 

No link do site www.apcefsp.
org.br > Informações > Outras 
APCEFs é possível acessar o site 
de cada uma das Associações do 
país e verificar o que oferecem. 
Em Santa Catarina, por exemplo, 
tem uma Colônia pé na areia, na 
Praia de Jurerê. Goiás oferece 
hospedagem no Lagoa Quente 
Flat Hotel, a 5 km do centro de 
Caldas Novas.

Verifique as regras, faça sua 
reserva e aproveite! 

24 de janeiro, sexta-feira, Dia 
Nacional dos Aposentados, será 
marcado por manifestações em 
todo o país contra as mudanças 
que o governo e a Funcef estão 
tentando fazer no Estatuto do fun-
do de pensão.

Consta do Estatuto da Funcef, 
em vigor desde 2007, um disposi-
tivo que protege os participantes: o 

quórum qualificado. Esta cláusula 
não permite que alguns temas se-
jam aprovados, no Conselho De-
liberativo, pela vontade unilateral 
da Caixa.

Em temas fundamentais, o Es-
tatuto garante que os participantes 
sejam ouvidos, ou seja, para apro-
vação são necessários quatro votos 
entre os seis conselheiros. Os par-

ticipantes, por meio dos conselhei-
ros eleitos, precisam ser ouvidos 
quando:

- houver investimentos muitos 
altos;

- em mudança nos regulamen-
tos, criação ou alteração de planos 
de benefícios;

- mudança de estatuto;
- retirada de patrocínio;
- exoneração de algum diretor.
Sem estes dispositivos, a go-

vernança da Fundação ficará com-
prometida, uma vez que todo o 
poder de decisão ficará com a pa-
trocinadora.

Neste momento de grande fra-
gilidade para todos os participan-
tes da Funcef, o quórum qualifica-
do é a última fronteira de defesa 
dos direitos. Participe das mani-
festações, defenda seus direitos.

Manifestação na Avenida 
Paulista - Junte-se a nós! Os re-
presentantes dos empregados e 
participantes da Funcef irão se 
reunir nesta sexta-feira, 24 de ja-
neiro, em frente ao número 1.842 
da Avenida Paulista, das 10 às 12 
horas.

Sede da APCEF/SC em Jurerê, Florianópolis
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Imagens

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

Apartamentos
• Vd. ou alugo, mob., Zona Leste, condom. c/ portaria, 
2 pisc., 2 churrasq., salão de festas, quadra. Acesso ao 
Shopping Aricanduva. Venda R$ 239 mil, aluguel R$ 900. 
Fabiano, (61) 99844-5669.
• Vd., Chácara Seis de Outubro, capital, c/ 2 dorm., 2 
banheiros, closet, sala em L, sacada, 1 vaga, a 200 
m do metrô, próx. Av. Radial Leste e Salim Farah 
Maluf. Aceito financ. Eunice, (11) 97642-4015 (hor. com.).

Casa
• Alugo, R. Lili, 21, Jd. Suarão, c/ quarto, sala, cozinha, banhei-
ro, garagem, quintal. Juracy, (11) 98910-8194 / 2941-4548.

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$ 560 mil. Roberto / 
Mirian, (11) 99941-1421 (solicite fotos).
• Vd., capital, Jd. Bonfiglioli, c/ 3 dorms. (1 suíte), cozi-
nha americana, 4 banheiros, área serv., suíte empregada, 
quintal, garagem p/ 2 autos. Rua tranquila, próx. USP, 
comércio, parque. Hiroco, (11) 97197-5355.

Terrenos
• 450 m², lote 13/Q IA, cond. Riviera de Santa Cristina 
XIII, Paranapanema, c/ clube náutico, restaurante, pisci-

Protestos no aniversário de 159 anos da Caixa

nas, quadras poliesportivas. R$ 20 mil. Estudo proposta. 
Margarida, (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Veículos
• Toyota/Etios Cross, 2017, 1.5, 16v, flex, 4p, automático, 
prata, 18.500 km, completo (sensor e câmera de ré), único 
dono, revisões pela concessionária, R$ 49 mil. Kico (11) 
98232-2222 - Santos. 
• Honda Fit, 2008, verde metálico. R$ 20 mil. Juracy, (11) 
98910-8194.
• Punto, 1.6, mod. 2013, Essence, completo  (vh, ar, dh, 
farol milha, sensor), 57.700 km, único dono, cinza. Ondi-
no, (11) 99162-1247.

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

Casa em Villagio - Praia Indaiá/Bertioga
Alugo p/ temporada e fins de semana, litoral norte, 
frente p/ praia, acomoda 7 pessoas, cond. c/ piscina, 
garagem, 2 dorm., 2 banheiros, churrasqueira, ar-con-
dicionado, ventilador de teto. Anita, (11) 99451-2898. 

Agenda

Janeiro

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

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

Dia 22

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

Escritório no centro
Vd./alugo, 45 m², Rua Riachuelo, próx. a USP, R$ 130 
mil, aluguel R$ 1.400 o pacote. Mauri Rodarte, (11) 
99233-2746 (WhatsApp).

Espaço D - móveis planejados e decorações
Home, sala, cozinha, banheiros, home office, dorm., 
terraço, corporativos. R. Oswaldo de Oliveira, 259, Bo-
queirão, Praia Grande. Contato: (13) 3034-2049.

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).

 
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 pessoas. Paulo / Maria do Carmo, (11) 96713-5421 / 
http://suareservakakaepaulo.blogspot.com.

Torneio Início de Xadrez, no clube da 
capital

Dia 25

Comemoração do Dia do Aposentado, 
no Buffet Tôrres

Dia 26

Último dia para se associar e participar 
das ações coletivas a serem propostas 
em fevereiro

Dia 31

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

Dia 29

Plenária sobre reestruturação na rede de atendimento

Retorno dos ensaios do Coral 4 Cantos 
Encantos, em Ribeirão Preto

Dia 30


