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Movimento
O jornal do aposentado e pensionista da Caixa

Aposentada da Caixa ingres-
sou com ação para pagamento 
de auxílio-alimentação e obteve 
parecer favorável. 

Com isso, a associada terá 
direito a receber o auxílio-ali-
mentação nas mesmas condi-
ções dos empregados da ativa.

A ação individual, propos-

ta pela APCEF/SP, quanto ao 
pagamento do auxílio-alimen-
tação prescrito, é baseada em 
revisão do Tribunal Superior 
do Trabalho que alterou as Sú-
mulas 327 e 326, que tratam de 
complemento de aposentadoria.

Assim, os aposentados, que 
ingressaram até 1995 na Caixa 
e não tenham entrado com ação 
de auxílio-alimentação, mesmo 
tendo reincidido o contrato de 
trabalho com o banco há mais 
de dois anos, podem entrar com 

Reclamação Trabalhista para 
pedir a manutenção do paga-
mento do auxílio após a aposen-
tadoria.

Contato - Caso você tenha 
interesse em ter mais informa-
ções sobre esta ação, entre em 
contato com o Departamento 
Jurídico da APCEF/SP pelo e-
-mail juridico@apcefsp.org.br 
ou pelos telefones (11) 3017-
8311, 3017-8316. Acesse tam-
bém o site da APCEF/SP.

Associada da APCEF/SP ganha ação para 
pagamento de auxílio-alimentação prescrito

O Departamento Jurídico 
da APCEF/SP proporciona, 
para os associados, assistên-
cia qualificada na luta por 
seus direitos.

Veja os dias dos plantões 
na sede (somente com horário 
agendado):
• Causas trabalhistas, às quar-
tas-feiras, a partir das 14h30;
• Causas cíveis, às sextas-fei-
ras, a partir das 14h30.

Após diversos adiamentos, a 
Funcef comunicou que o plano 
de equacionamento do Reg/Re-
plan Saldado referente a 2015 
será implementado este mês 
com descontos a partir do dia 20 
e paridade contributiva. 

A contribuição extraordiná-
ria no Saldado será de 7,86% ao 
mês pelo prazo de 211 meses. 
Esse é o segundo equaciona-
mento que está sendo cobrado 
dos participantes desse plano. O 
de 2014 tem sido cobrado desde 
2016, com taxa de 2,78%.

No caso do Não Saldado, o 
valor do equacionamento deve-
rá ser apresentado até outubro, 
segundo a Fundação.

Contencioso - O passivo tra-
balhista que a Caixa divide com 
seus empregados e ex-empre-
gados, por meio dos planos de 
previdência, elevou-se de 2015 
a 2016 em 21,6%, isto é, mais 
R$ 430 milhões (ver tabela ao 
lado).

Os valores representam de-

mandas dos trabalhadores con-
tra a empregadora. A maior par-
te das ações refere-se à função 
de confiança e CTVA. 

Diferentemente de ativos 
de investimentos que podem se 
desvalorizar, mas, também, se 
valorizar, a saída de recursos 
por condenação judicial sem a 
integralização de reserva é per-
da sem retorno. 

É importante ressaltar que 
esses valores impactam nos pla-
nos da Funcef e geram déficits 

para equacionamento.

Abaixo assinado - Entida-
des representativas dos empre-
gados da Caixa estão colhendo 
assinaturas em abaixo-assinado 
para captar apoio, em todo o 
país, até 29 de setembro, à cam-
panha: “Contencioso, essa dí-
vida é da Caixa”. Acesse o site 
da APCEF/SP e assine a versão 
eletrônica. O objetivo é forçar a 
direção do banco a solucionar o 
passivo trabalhista.
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Você sabia que...
...na APCEF/SP você pode 

fazer atividades esportivas por 
preços acessíveis? 

Os associados podem fazer 
aulas de tênis de quadra, com 
professores especializados, no 
clube da Associação na capital 
paulista, às terças e sextas-fei-
ras, das 19h30 às 20h30, aos 
sábados e domingos, das 8 às 
13 horas. 

Informações, ligue (11) 
5613-5601, WhatsApp (11) 
96334-1276 ou envie e-mail 
para esportes@apcefsp.org.br. 

“Ainda vou conseguir rea-
lizar o meu sonho de conhecer 
o Canadá”, diz a aposentada da 
Caixa, Vera Lúcia Souza Ra-
mos (na foto, de vestido azul). 

Com essa inspiração, há 
quatro meses ela estuda inglês e 
prepara-se para o momento em 
que será possível embarcar nes-
ta viagem. “Nunca é tarde para 
realizarmos nossos sonhos”.

Vera Lúcia aposentou-se 
na Caixa há sete anos e pas-
sou a dedicar mais tempo para 

Conhecer o Canadá, sonho que a associada 
aposentada quer realizar

a família e aos cuidados com a 
mãe, que está com 87 anos. 

Para a associada, a aposen-
tadoria lhe proporciona esta 
possibilidade incrível de con-
vivência com a família. “Hoje 
cuido das pessoas e da casa 
com mais tempo e mais calma”.

Além disso, Vera participa 
de passeios e eventos promo-
vidos pela APCEF/SP com a 
família e tem a oportunidade de 
reencontrar muitos colegas. 

A associada gosta de dedi-

Aposentados são destaque em corrida de 
aventura em Avaré

A 2ª Extreme Trail Run, 
corrida de aventura e monta-
nha, aconteceu em Avaré no dia 
27 de agosto.

Aposentados também parti-
ciparam da prova e foram des-
taque em suas modalidades. 

Conversamos com Jason 
Lima da Silva, primeiro colo-
cado na categoria acima de 55 
anos, modalidade light, 7 qui-
lômetros (foto acima, ao meio). 

Ele aposentou-se em agosto 
deste ano e mora em Botucatu. 
Pratica corridas em trilhas e já 
participou de diferentes provas 
como Explorer, Brasil Ride e 
Extreme Trail Run. 

Seus treinos são frequentes 

Saiba como repor a 
vitamina D

Caso seu médico solicite 
exame para verificar suas taxas 
de vitaminas e observar que é 
preciso aumentar os níveis de 
vitamina D, algumas atitudes 
podem ajudar: a exposição aos 
raios solares por volta de 60 mi-
nutos, antes das 10 ou a partir 
das 15 horas, e o consumo de 
leite, manteiga, fígado de gali-
nha, óleo de fígado de bacalhau, 
sardinha, peixes gordos, frutos 
do mar, mariscos, ovos cozidos 
e salmão. 

O ideal é conversar com o 
médico e seguir o tratamento 
indicado para o seu caso, mas 
lembre-se que algumas atitudes 
podem ajudar! (fonte: site di-
casdesaude.eco.br).

car seu tempo à leitura e even-
tualmente vai ao cinema. Desde 
criança, tem por hábito jogar 
palavras-cruzadas e pratica 
essa atividade até hoje. Já fez 
artesanato e tem algumas obras 
guardadas. 

Atualmente, Vera dedica-se 
aos exercícios de fortalecimen-
to dos joelhos que faz na acade-
mia três vezes por semana. “A 
gente tem que se cuidar para 
continuar curtindo a vida”, diz. 

Ela ainda destaca que está 
adorando poder acompanhar o 
jornal APCEF em Movimento 
dos aposentados e pensionistas 
com as histórias “do que a gale-
ra anda fazendo”. 

Agora é tempo de se conec-
tar, participe desta coluna. En-
vie sua história e fotos para o e-
-mail convites@apcefsp.org.br 
ou ligue para (11) 3017-8339.

e consistem em exercícios fun-
cionais, pilates e corridas, no 
asfalto e em trilhas. 

“Penso que esta modalidade 
de corrida em trilhas é muito 
instigante e desafiadora”, diz 
Jason.

O associado conta que 
se encantou pelo estilo de 
corrida devido ao contato 
com a natureza.

A aposentada Tutae Sa-
tomi (ao lado) também foi 
uma das participantes da 
corrida em Avaré.

Ela iniciou os treinos 
de corrida em 2010, está 
acostumada com as corri-
das no asfalto e participa 

de diversos eventos esportivos 
promovidos pela APCEF/SP.

Para ela, não há idade para 
curtir a brisa no rosto e partici-
par das atividades, basta prati-
car com sabedoria e dentro dos 
nossos limites.

A corrida de aventura foi 
uma novidade para o currículo 
da corredora, que gostou muito 
da experiência e pretende parti-
cipar de outras atividades com 
este conceito.

“Gostei muito da novidade, 
a corrida de aventura exige bas-
tante do atleta. Parabéns AP-
CEF/SP!”, diz Tutae.



Prestigie os Jogos 
dos Aposentados!

As atrações de Petrópolis nos aguardam!

Os próximos meses na APCEF estão demais: reabertura 
das piscinas no clube e eventos nas Colônias

Sala de reforço do Lar de Crianças de Petrópolis 
será inaugurada em outubro

MCPC: incentive a 
cultura 

Circuitos históricos e cul-
turais, comerciais e artesanais, 
igrejas e capelas e circuito cer-
vejeiro, tudo isso em Petrópolis 
(RJ). Uma cidade cheia de atra-
ções que agrada os mais varia-
dos gostos. 

A excursão da APCEF/SP  

Reúna sua torcida e compa-
reça no clube da APCEF/SP, na 
capital paulista, para vibrar com 
os participantes dos Jogos dos 
Aposentados nos dias 23 e 24  
deste mês. Estão programadas 
muitas atividades, competições 
e reencontros.

Confira os dias das modali-
des em disputa  no site da AP-
CEF/SP: www.apcefsp.org.br.

O decreto da alta temporada 
da diversão está oficialmente 
declarado na APCEF/SP!

Logo chega a primavera e as 
temperaturas começam a subir! 

Tomar sol à beira da piscina, 
organizar um churrasco com a 
família e com os amigos e pas-
sar um fim de semana agradável 
nos espaços da APCEF/SP, tudo 
isso já está ao seu alcance. 

As piscinas no clube da capi-
tal serão reabertas no sábado, 23 
de setembro. 

Para as famílias de cidades 
do interior, o clube disponibili-
za hospedagem no estilo aloja-
mento. Aproveite!

Colônias - o aposentado as-
sociado titular sempre ganha des-

Com apoio dos doadores 
do Movimento Solidário, es-
pecialmente empregados da 
Caixa, o Lar de Crianças de 
Petrópolis (RJ) ganhará um 
novo espaço para que crianças 
e adolescentes, de 2 a 15 anos, 
tenham mais suporte nas ativi-

dades escolares. 
A partir de 29 de outubro, 

começará a funcionar a sala de 
reforço escolar. 

A sala vai atender nos dois 
turnos, em horário contrário às 
aulas e com o apoio de um pro-
fessor. 

vai te levar nesta viagem e está 
programada para o período de 
22 a 28 de outubro. Inscreva-se 
até 11 de outubro.

O pacote inclui hospedagem 
com café da manhã, transporte 
rodoviário com lanche de bor-
do, passeios em Petrópolis e 

Você já pode aderir ao Mo-
vimento Cultural do Pessoal da 
Caixa (MCPC) e incentivar a 
promoção da cultura no país.

Saiba mais, tire as suas 
dúvidas e participe. Acesse o 
site: http://mcpc.mundocaixa.
com.br.

conto de 10% em todas as hos-
pedagens nas Colônias, inclusive 
em períodos de alta temporada e 
feriados, e acumula com a pro-
moção vigente.

No dia 25 de novembro terá 

a tradicional festa tropical em 
Ubatuba e a festa do Havaí em 
Suarão. Faça agora mesmo a 
sua reserva. Acesse o site da 
APCEF/SP > Unidades de La-
zer e saiba mais.

Um passeio incrível em uma região cheia de histórias e belezas. Vem com a gente!

traslado de Petrópolis a Itaipa-
va.

Atrações especiais também 
estão incluídas no pacote: o 
chá da princesa, visita guiada 
na Fábrica da Cervejaria Bohe-
mia e descontos especiais nas 
apresentações do Som & Luz 
e de Sarau, no Museu Imperial. 
Na segunda-feira, 23, a visita 
será no Lar das Crianças Nossa 
Senhora das Graças, entidade 
que o Movimento Solidário da 
Fenae e os empregados da Cai-
xa apoiam. 

Veja mais detalhes no site 
ou entre em contato com o De-
partamento de Eventos: telefo-
ne (11) 3017-8339, WhatsApp 
(11) 97612-3900 ou e-mail con-
vites@apcefsp.org.br.

Excursão Petrópolis 
(RJ): passeio na cidade e 
no Lar das Crianças.

22

2º Encontro da 
Diversidade: no clube, na 
capital.

28

Jantar da primavera: na 
Colônia da APCEF/SP em 
Campos do Jordão.

23

Jogos do Sudeste: 
Espírito Santo.12

Seletiva estadual 
Talentos Fenae30

Festa do Chope: clube 
da APCEF/SP, na capital.25

Festa Tropical: na 
Colônia da APCEF/SP em 
Ubatuba.

25



Estamos conectados!
Participe enviando suas 

sugestões e contando sua 
história. Envie e-mail para 
convites@apcefsp.org.br ou 
ligue (11) 3017-8339.

APCEF/SP nos Passos da Cultura: visita à Pinacoteca em São Paulo

Festa junina na Colônia de Suarão Excursão para a Toca da Raposa


