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As demonstrações financeiras 
divulgadas pela Caixa em 19 de fe-
vereiro foram muito comemoradas 
pela direção da empresa, que anun-
ciou com festa o lucro líquido con-
tábil de R$ 21,1 bilhões. Porém, a 
comemoração não se sustenta após 
uma avaliação dos indicadores da 
instituição e dos eventos que com-
puseram seu resultado.

A venda de ativos (ações, títu-
los e luvas recebidas de parcerias 
comerciais) elevou o resultado em 
R$ 11,5 bi, mais da metade do to-
tal, e tem caráter não recorrente.

A redução da PDD com relação 
à provisão do ano anterior impac-
tou positivamente o resultado em 
R$ 4,16 bi e tem efeito meramente 
contábil. A receita de tarifas, pres-
tação de serviços e resultado de 
equivalência patrimonial das áreas 
de negócios que a direção preten-

de vender (seguridade, “asset”, lo-
terias e cartões) somou R$ 7,57 bi. 
Uma eventual abertura de capital 
dividirá os ganhos com estas áreas.

Avaliando os indicadores, po-
de-se constatar que a redução da 
empresa é fruto da política adotada 
pela direção da instituição. 

As carteiras de crédito caem de 
maneira continuada desde 2015. 
Só no crédito comercial PJ a car-
teira caiu de R$ 96,2 bi (2015) 
para R$ 38,6 bi (2019). Como con-
sequência, a renda de operações de 
crédito, “core business” da insti-
tuição, caiu 25% desde 2016, ao 
contrário dos concorrentes priva-
dos, que cresceram neste período.

É importante frisar que estes 
números não são frutos do acaso e, 
sim, o resultado de ações tomadas 
pela diretoria do banco público. 

Com a reestruturação na rede, 

que tira estrutura da 
Caixa nas maiores 
e mais competitivas 
praças do mercado 
financeiro brasileiro 
(São Paulo e Rio de 
Janeiro), vemos que 
a aposta não é na dis-
puta de mercado e, 
consequentemente, no 
crescimento da insti-
tuição. 

Devemos, então, 
comemorar este lucro 
recorde?

Os diretores da APCEF/SP Leo-
nardo Quadros e Edvaldo Rodrigues 
reuniram-se, em 28 de fevereiro, com 
representantes do Sindicato dos Bancá-
rios de Limeira e da SR Piracicaba para 
debater a reestruturação na região.

A situação na região é inversa 
da vivida em São Paulo, conforme 
levantamento feito pela APCEF/SP: 
para a maior parte das funções haverá 
aumento de vagas.

Em um dos casos em que isso não 
ocorre, dos Gerentes de Canais, a SR 
informou que todos os empregados 
ocupantes da função que não conse-
guirem vagas de Gerente Executivo 
de Varejo migrarão, por lateralidade, 
para Gerente de Varejo. As atribui-
ções são diferentes, mas a remunera-
ção é a mesma.

Questionada sobre a situação dos 
Gerentes de Clientes e Negócios, a 
SR informou que há um caso penden-
te, mas que o empregado deve assu-
mir função de Gerente Geral de Rede.

A situação mais delicada é a dos 
Assistentes Regionais. A função equi-
valente, de Assistente de Rede, não 
possui vagas suficientes para todos 
os atuais ocupantes para lateralidade. 
Neste caso, a SR comprometeu-se a 

APCEF/SP debate problemas da 
reestruturação em Piracicaba

Os diretores da APCEF/SP Leonardo Quadros e
Edvaldo Rodrigues participam de reunião em Piracicaba

buscar realocações para estes empre-
gados, minimizando eventual perda 
de remuneração.

Para os Gerentes Administrativos, 
porém, não há resposta. Com a extin-
ção da SR Sorocaba, há uma vaga e 
dois empregados. Também foi ques-
tionada a situação do Projeto Carteira 
Sustentável. Os representantes da SR 
disseram que as atividades devem mi-
grar para a Centralizadora de Adim-
plência, porém, enquanto não aconte-
ce, as tarefas serão feitas nas agências.

Justiça - Nesta quarta-feira (4) 
tem audiência da ação da Contraf-
-CUT que pede a suspensão do pro-
cesso de reestruturação. Acompanhe 
o resultado no site.

Caso tenha problemas com a rees-
truturação, entre em contato pelo (11) 
3017-8315 ou sindical@apcefsp.org.br.

Caixa: programada para diminuir
Indicadores expostos nas demonstrações financeiras publicadas mostram que o tamanho da empresa continua reduzindo



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

Março tem quatro edições do APCEF 
de Portas Abertas. Participe!
Alimentação saudável, vinhos, comunicação visual e xadrez serão temas dos encontros 

As quartas-feiras de março 
serão agitadas na APCEF/SP. As-
sociados e dependentes poderão 
participar de encontros muito es-
peciais na sede da entidade

Dia 11 de março tem workshop 
de alimentação saudável e dia 12, 
oficina de vinhos. Dia 18, o tema 
será design gráfico e comunicação 
visual. E, dia 25, acontece oficina 
de xadrez para iniciantes.

As atividades acontecem das 
14h30 às 16h30 (exceto oficina de 
vinhos), no Espaço Conviver, cen-
tro da capital. Para participar, en-
vie e-mail para convites@apcefsp.
org.br ou ligue (11) 3017-8331.

As reservas para todo o mês 
de abril, inclusive os feriados da 
Páscoa (de 9 a 12 de abril) e Tira-
dentes (de 17 a 21 de abril), estão 
abertas.

Ligue no espaço de sua prefe-
rência, consulte a disponibilidade 
e garanta sua vaga. Aposentados 
têm 10% de desconto nas diárias. 

Já garantiu sua 
viagem durante o 
feriado da Páscoa?

Muita diversão na Páscoa do ano passado na 
Colônia de Ubatuba

Esportes

Faça parte da equipe da APCEF/SP 
nos jogos nacionais

Realizados a cada dois anos, os 
Jogos da Fenae são o maior even-
to esportivo de bancários no país. 
São 27 delegações, formadas por 
atletas selecionados nas APCEFs.

São Paulo já está começando a 
preparar sua equipe. Podem parti-
cipar empregados da Caixa que se 
associarem às APCEFs até 31 de 
março. Confira:

Modalidades coletivas - Os 
atletas são selecionados 
nos treinos, torneios e jo-
gos amistosos organizados 
pela APCEF/SP.

Duplas e individuais 
- Os atletas são selecio-
nados em seletivas que 
acontecem a partir de 7 de 
março. Para participar, en-

Fique atento: dia 10 de mar-
ço, terça-feira, às 7 horas, serão 
abertas reservas para todo o mês 
de julho, alta temporada, em 
Campos do Jordão.

Reservas para julho 
em Campos do Jordão 
começam dia 10

vie mensagem para esportes@ap-
cefsp.org.br ou (11) 96334-1276.

Atletismo e natação - As sele-
tivas serão realizadas em 7 de mar-
ço (natação) e 21 de março (atle-
tismo). Os atletas também poderão 
encaminhar o tempo realizado em 
provas oficiais. 

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

Para presentear as mamães, 
a APCEF/SP preparou uma pro-
moção especial em todas as Co-
lônias. 

No período de 8 a 10 de maio, 
mãe associada titular acompa-
nhada do filho e pelo menos 1 
pagante ganha sua hospedagem. 

Mãe dependente ou convi-
dada - acompanhada do filho e 1 
pagante - ganha 50% de desconto 
na hospedagem.

Tem promoção para as 
mães em maio

Comemoração do Dia da Mulher terá oficina de vinhos
Para comemorar o Dia das Mu-

lheres, a APCEF/SP e a Fenae, por 
meio da Rede do Conhecimento, 
prepararam uma oficina de vinhos 
para associados e dependentes.

O encontro acontece dia 12 de 
março no Espaço Conviver, centro 
da capital, das 13 às 17 horas.

Inscrições, convites@apcefsp.
org.br ou (11) 3017-8331. Traga 
1 kg de alimento não perecível ou 
produtos de higienes para a AP-
CEF Cidadã.

APCEF de Portas Abertas em setembro, no Espaço Conviver, próximo da estação República do metrô

Eventos

Sábado (28) é dia de 
passear com a família 
no Borboletário

A próxima edição do APCEF 
nos Passos da Cultura será no sába-
do, 28 de março, uma boa oportu-
nidade para passear com a família.

O passeio será no Borboletário 
Águias da Serra, região sul de São 
Paulo. O local abriga mil borbo-
letas de 17 espécies, entre outras 
atrações.

Você pode ir com a excursão 
da APCEF/SP, saída do metrô Ver-
gueiro, ou veículo próprio.

Inscrições pelo e-mail convi-
tes@apcefsp.org.br ou ligue (11) 
3017-8331.
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EXPEDIENTE

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.

Conheça os novos 
prédios da  APCEF 
Santa Catarina

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Instituto Phorte - Pós-Gra-
duação USCS - Consulte uni-
dades em www.posuscs.com.
br. Desconto: de 10% a 30% em 
pós-graduação. Solicite carta de 
desconto.

• Universidade Estácio de Sá - 
UniRadial - Consulte unidades 
em https://portal.estacio.br. Des-
conto: 20% em graduação tecno-
lógica, tradicional e lato sensu. 
Solicite carta de desconto.

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

IR

APCEF/SP oferece 
assessoria gratuita 
para declaração de IR

A APCEF/SP oferece, mais 
uma vez, assessoria para declara-
ção de Imposto de Renda aos asso-
ciados e dependentes.

Os serviços são gratuitos e 
completos: o associado recebe 
toda a orientação, o contador ela-
bora e transmite a declaração para 
a Receita Federal.

Associados e dependentes da 
Grande São Paulo podem agendar 
seu horário para atendimento pre-
sencial na sede da APCEF/SP pelo 
(11) 3017-8322. Dúvidas, envie 
e-mail para impostoderenda@ap-
cefsp.org.br.

Interior ou litoral - Quem é 
do interior ou litoral pode tirar dú-
vidas, enviar documentos e solici-
tar assessoria para declaração do 
Imposto de Renda pelo e-mail im-
postoderenda@apcefsp.org.br.

Em 1º de fevereiro foram 
inaugurados novos prédios na 
sede da Praia de Jurerê, da AP-
CEF/SC. Um lugar belíssimo em 
Florianópolis, frente para o mar, 
que pode ser utilizado também 
pelos associados de São Paulo, 
para hospedagem ou para passar 
um dia agradável.

No link www.apcefsp.org.
br > Informações > Outras AP-
CEFs é possível acessar o site 
de cada uma das Associações do 
país e verificar o que oferecem. 

Verifique as regras, faça sua 
reserva e aproveite! 

Fenae 360º

Associada da APCEF/SP ganha caixa 
JBL Pulse em sorteio de campanha

A associada da APCEF/SP 
Maria de Fatima Akemi Iwamoto 
Vieira baixou o aplicativo Viva Fe-
nae APCEF, está participando da 
Campanha Fenae 360° e ganhou 
uma caixa bluetooth JBL Pulse 3. 

Ela conta que começou a se 
interessar pelas divulgações da 
Fenae a partir do estímulo de um 
colega do banco. Neste ano, Maria 
de Fátima assistiu on-line todas as 

palestras do Inspira Fenae, fez cur-
sos na Rede do Conhecimento e 
aproveita as vantagens oferecidas 
pela APCEF/SP.

“Sou associada da APCEF des-
de 2007, quando entrei na Caixa 
Econômica Federal. Gosto muito 
de passear nas Colônias, conheço 
todas”, contou Maria de Fátima.

Sobre a Campanha Fenae 360°, 
ela recebeu e-mail notificando so-

bre o quiz e par-
ticipou pela pri-
meira vez. “São 
perguntas simples 
e dei sorte, partici-
pei e já ganhei!”.

Baixe também 
o aplicativo e co-
mece a partici-
par já! Para saber 
mais, acesse o site 
www.fenae.org.
br/fenae360.

Para atender os empregados in-
teressados em obter a certificação 
da Anbima CPA-20, a Fenae e a 
APCEF/SP estão preparando mais 
um curso presencial neste mês, 
agora em Ribeirão Preto.

O curso acontece de 16 a 19 de 
março (de segunda a quinta-feira) 
e continua de 23 a 26 de março (de 
segunda a quinta-feira), das 19 às 
22 horas.

Rede do Conhecimento

Março tem curso de CPA-20 em Ribeirão Preto
Inscrições pelo e-mail faleco-

nosco@apcefsp.org.br. Dúvidas, 
ligue (11) 3017-8306.

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 Conhecimen-
to. Saiba mais, acesse www.fenae.
org.br/rededoconhecimento. Curso de CPA-20 na SR ABC, em dezembro

Inscreva-se para o seminário  
"Reforma da Previdência e Funcef"
Encontro acontece dia 21, das 9 às 13 horas, no Novotel São Paulo Jaraguá Conventions

A APCEF/SP realiza em 21 de 
março, sábado, das 9 às 13 horas, 
no Novotel São Paulo Jaraguá Con-
ventions, localizado na Rua Mar-
tins Fontes, 71, o seminário “Refor-
ma da Previdência e Funcef”.

O tema será abordado pela 

diretora da Associação Nacional 
dos Participantes de Previdência 
Complementar e Autogestão em 
Saúde (Anapar) Cláudia Muinhos 
Ricaldoni.

Entre os assuntos abordados 
estarão alteração na Resolução 

número 7 do Conselho de Gestão 
de Previdência Complementar 
(CGPC 7); Resolução 25 da Co-
missão Interministerial de Gover-
nança Corporativa e de Adminis-
tração de Participações Societárias 
da União (CGPAR) e impactos da 
Reforma da Previdência na Fun-
cef.

Claudia Ricaldoni representa 
os participantes e assistidos dos 
fundos de pensão no Conselho 
Nacional de Previdência Comple-
mentar (CNPC).

Para participar, acesse o for-
mulário disponível em www.ap-
cefsp.org.br e inscreva-se.



Anúncios Informes publicitários

Imagens

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

Apartamentos
• Vd. ou alugo, mobiliado, zona leste, próx. ao Sesc Itaque-
ra, Shop. Aricanduva, Pq. do Carmo, acesso à Aricanduva, 
Rio das Pedras, Mateo Bei, Ragueb Choffi, Jacu Pêssego, 
Rodoanel, cond. c/ portaria, 2 piscinas, 2 churrasqueiras, 
salão de festas, quadra. Venda, R$ 219 mil; aluguel, R$ 900. 
Fabiano, (61) 98445-6692 / (61) 99844-5669.
• Vd., em Pirituba, 500 m do Cantareira Norte Shopping, 
em frente da Etec, novo, c/ 2 dorms, sala p/ 2 amb., co-
zinha americana, wc, área de serviço, c/ luminárias, ban-
cada na coz., piso laminado. Cond. c/ redário, playground. 
Gilson, (11) 99910-2250 / Daniel, (11) 98578-9949.

Casas
• Vd., na Praia Cibratel II, terreno 650m, 231 m construí-
dos, 4 dorms. (2 suítes), 1 wc, área serviço, ar cond. nos 
quartos, churrasqueira, quintal, garagem, edícula. R$ 390 
mil, Emília, (11) 95055-8533 (WhatsApp).
• Vd., 600 m do metrô Praça da Árvore, capital, rua tran-
quila, c/ 3 dorms, 1 suíte, sala, copa/cozinha, 1 vaga, 
portão automático. Avaliada em R$ 1,3 mi, vd. por R$ 
980 mil. Izilda (11) 99239-2206 / 98744-8717 (WhatsApp).

Sobrado 
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. (1 

Carnaval nos Espaços de Lazer da APCEF/SP

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).

Terreno
• Vd., 450 m2, lote 13/Q IA, Cond. Riviera de Santa Cris-
tina XIII, Paranapanema, c/ clube náutico, restaurante, 
piscinas, quadras, segurança completa e portarias. Docs. 
em ordem. Margarida (11) 99464-9903/ (19) 3835-7525.

Veículos
• Toyota Etios Cross, 2017, 1.5, 16v flex 4p autom., prata, 
18.500 km, completo c/ sensor e câmera de ré, único 
dono, revisões pela concessionária, R$ 47.450 mil. Kico, 
(11) 98232-2222 (Santos). 
• Citroen C3, 2017, 1.6, 16v autom., Tendance, parabrisa 
panorâmico, vermelho, R$ 38.500. 60 mil km. Completo, 
Única dona. Sonia, (11) 3503-2100 (com.), 3714-9312 (res) 
/ Alcy, (11) 97394-9562.
• Ecosport XT 05, completa, air bags, abs, R$ 19.800. Troco 
por carro 1.0. Posso parcelar parte do valor no cartão de 
crédito.  Carlos, (11) 99547 2081.

Agenda

Março

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

Abertura de reservas para maio nas 
Colônias, inclusive feriado 

Dia 3

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. 

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 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.

Abertura de reservas para julho em 
Campos do Jordão

Dia 10

APCEF de Portas Abertas: workshop de 
alimentação saudável 

Dia 11

APCEF de Portas Abertas: comemoração 
do Dia Internacional da Mulher 

Dia 12

APCEF de Portas Abertas: workshop de 
design gráfico e comunicação visual 

Dia 18

Seminário "Reforma da Previdência e 
Funcef" 

Dia 21

Avaré

Campos do JordãoUbatuba

Suarão


