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Movimento
O jornal do aposentado e pensionista da Caixa

Com o intuito de ampliar os 
canais de acesso e atendimento 
do plano de saúde, especial-
mente para aposentados e pen-
sionistas, foi lançado no início 
de agosto o Autoatendimento 
do Saúde Caixa (AutoSC) na 
internet.

A plataforma digital dispo-
nível aos usuários visa agilizar 

AutoSC: plataforma do Saúde Caixa disponível aos 
aposentados na internet

Maior fator de déficit da 
Funcef, o passivo trabalhista 
gerado pela Caixa, conhecido 
como contencioso, representou 
provisão para perda de R$ 2,579 
bilhões em junho de 2017.

A perda provável (que são 
ações que a Funcef dá como 
certa a condenação) acumulada 
até junho de 2017 equivale a 
18% do déficit do Reg/Replan 
Saldado e 25% no Não Salda-
do, o que impactará em futuros 
equacionamentos. Em 2015, a 
proporção foi de 14% e 27%, 
respectivamente. E em 2016 re-
presentou 17% do plano Salda-
do e 25% do Não Saldado.

Ações trabalhistas - Além 
da perda provável, a Funcef re-
gistra perda possível, que são 
demandas em que a chance de 
condenação é de até 50%  e, em-
bora não sejam contabilizadas 

como déficit, são informadas no 
balanço. Em junho de 2017 che-
garam a R$ 15,3 bilhões.

Se metade dessas causas ter-
minar em condenação, mais R$ 
7,65 bilhões desaguarão no dé-
ficit.

“O contencioso toma pro-
porções que podem comprome-
ter os planos de benefícios”, diz 
a diretora da APCEF/SP Ivanil-
de de Miranda.

Campanha - A campanha 
“Contencioso: essa dívida é da 
Caixa” e o abaixo-assinado, que 
até o momento conta com mais 
de 10 mil assinaturas, visam 
pressionar a direção do banco a 
solucionar o passivo trabalhista.

Relatório - Em 15 de agos-
to, o Relatório do Contencioso 
foi entregue à direção da Caixa, 
pela Comissão Executiva de 

Empregados (CEE-Caixa). Em 
26 de setembro, representan-
tes das entidades entregaram o 
documento à Funcef e, dia 29, 
à Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar 
(Previc).

Dia de Luta - estava pre-
visto para 18 de outubro reali-

zação de Dia Nacional de Luta 
em Defesa da Funcef, com o 
objetivo de reivindicar o pa-
gamento do contencioso pela 
Caixa e a contrariedade ao PLP 
268/16, que quer alterar a Lei 
Complementar 108 e excluir 
os trabalhadores da governan-
ça das entidades fechadas de 
previdência complementar.

o atendimento de alguns servi-
ços como: pedido de reembol-
so de despesas odontológicas e 
médicas, inscrição em progra-
ma de medicamentos especiais, 
solicitação de autorização pré-
via de procedimento e emissão 
do cartão de identificação do 
plano de saúde, atualização de 
dados cadastrais e renovação de 
usuários.

“Quanto mais conhecemos 
o nosso plano, reconhecemos 
o quanto sua conquista consti-
tui direito essencial para nossa 
qualidade de vida. Portanto, sa-

bemos os motivos para defendê-
-lo”, diz a diretora da APCEF/
SP e conselheira eleita do Saúde 
Caixa, Ivanilde de Miranda.

Passo a passo - 
1 - Para acessar o AutoSC 

é preciso ser titular do plano e 
estar cadastrado no Portal do 
Saúde Caixa há mais de um dia. 

2 - Digite o endereço eletrôni-
co - https://autosc.caixa.gov.br/ 

3 - Preencha o Login com a 
matrícula precedida do Cxxxxxx 

sem o dígito verificador. Para 
validar seu email (caso informe 
que a página não é segura, clique 
em avançar mesmo assim). Será 
enviada uma mensagem para a 
caixa de entrada de seu e-mail, 
acesse e siga as instruções.  

4 - Retornar ao AutoSC e in-
formar a senha enviada. 

A cada informação solicita-
da, digite os dados no respecti-
vo campo e clique em avançar 
até confirmar sua inscrição e 
obter seu acesso na página ini-
cial do AutoSC.
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Você sabia que...
...a APCEF/SP oferece trei-

nos abertos de xadrez com o 
mestre na modalidade Dirk Da-
gobert van Riemsdijk? 

Você pode participar na 
sede da Associação, às quar-
tas e quintas-feiras, das 16h30 
às 20h30 ou no clube, aos sá-
bados, a cada 15 dias, às 9h30. 
Informações, ligue (11) 5613-
5601 ou envie e-mail para es-
portes@apcefsp.org.br. 

Após 31 anos de trabalho na 
Caixa, o associado Francisco 
Lopes, morador da cidade Cer-
queira César, no interior de São 
Paulo, aposentou-se e passou 
a dedicar mais tempo às ativi-
dades voluntárias que já reali-
zava.

“Sou vicentino há mais de 
18 anos e trabalho com volun-
tariado todo este período. As 
dificuldades são grandes, po-
rém a nossa vontade de fazer o 
bem é muito maior”, afirma o 
associado.

Francisco dedica seu tempo 
a organizar atividades que tem 
como objetivo angariar fundos 
para manter o lar dos idosos em 
pleno funcionamento. Ele con-
ta que a entidade é a única na 

“Aprendi ainda mais sobre solidariedade e 
amor ao próximo”, diz o aposentado

Ele percorreu mais de 350 km para os Jogos dos 
Aposentados

A sétima edição dos Jogos 
dos Aposentados aconteceu nos 
dias 23 e 24 de setembro, no 
clube da capital.

Direto da cidade de Franca 

Dicas de saúde: 
sorria e mexa-se!

Estudos comprovam que 
pessoas que mantêm atitudes 
positivas produzem maior quan-
tidade de anticorpos contra a 
gripe e fabricam mais anticor-
pos em resposta à vacinação. 

Os pesquisadores não são 
claros sobre a conexão, mas sa-
bem que o cérebro se comunica 
com o sistema imunológico e 
vice-versa. 

Já as atividades físicas tam-
bém trazem uma série de be-
nefícios para a saúde e podem 
reduzir o risco de doenças car-
díacas, artrite e outras. Podem 
melhorar o humor e auxiliar no 
tratamento da depressão.  (fon-
te: site terra.com.br). 

cidade que atende 
idosos desampa-
rados, doentes, 
acamados, víti-
mas de maus tra-
tos ou mesmo que 
a família tem difi-
culdade de cuidar.

O Lar São Vi-
cente de Paulo 
é uma entidade 
filantrópica que 
atende idosos e 

funciona como residência para 
essas pessoas.

Muitos moradores não re-
cebem assistência dos familia-
res e dependem totalmente do 
financiamento da entidade fi-
lantrópica para medicamentos, 

alimentação e vestimentas. No 
total, são atendidos 40 idosos. 

Francisco participa da orga-
nização de eventos como cam-
panhas, ações diversas e janta-
res em prol da arrecadação de 
verbas para a entidade.

“Trabalhar na Caixa foi um 
grande aprendizado em minha 
vida, mas fazer este trabalho 
voluntário me fez aprender ain-
da mais sobre a solidariedade 
e o amor ao próximo”, finaliza 
Francisco.

Agora é “Tempo de Co-
nectar”. 

Participe desta coluna, en-
vie sua história e fotos para 
convites@apcefsp.org.br ou 
ligue (11) 3017-8339.

para os Jogos dos Aposenta-
dos, o associado Paulo Nocera 
Alves mostrou toda sua dispo-
sição, alegria e espírito espor-
tivo ao participar, mais uma 

vez, do evento promovido pela 
APCEF/SP em parceria com a 
Apea.

Este é o segundo ano que  
ele participa dos Jogos. É atleta 
das modalidades futebol socie-
ty e damas.

Em 2016 foi medalha de 
ouro na competição individual 
de damas.

“As seis horas de viagem 
valeram a pena. Foi grande a 
alegria de reencontrar amigos 
e praticar os esportes que mais 
gosto”, disse o associado do in-
terior do estado.

Ele conta que há 9 anos está 
aposentado da Caixa e aprovei-
ta muito esta fase da vida!



Embarque no trem Maria Fumaça com a 
APCEF/SP

Confira as vagas para os próximos feriados, Natal, 
Ano Novo e divirta-se nas Colônias

Rede do Conhecimento oferece cursos gratuitos em 
diversas áreas 

Reserve na sua agenda o 
sábado, 11 de novembro, e 
vamos passear no trem Maria 
Fumaça em Guararema, cidade 
localizada entre o Alto do Tietê 
e o Vale do Paraíba.

O “APCEF/SP nos Passos 
da Cultura no interior” convida 

Vem feriado por aí. Vem alta 
temporada, férias e muita curti-
ção!

As Colônias da APCEF/SP 
estão preparadas para receber os 
associados, os dependentes e os 

Está cada vez mais fácil e 
gratuito ter acesso ao conheci-
mento em diversas áreas. 

Se você tem acesso ao Mun-
do Caixa, também pode acessar 
a Rede do Conhecimento. 

Lá poderá escolher o curso 
do seu interesse e assistir aos 

vídeos com os professores de 
cada área.

“Há muitas coisas para 
aprendermos e habilidades que 
podemos desenvolver. Pode-
mos nos surpreender”, diz a 
diretora de Aposentados da 
APCEF/SP, Elza Vergopolem.

Mais um passeio para todas as idades, só com a APCEF/SP, em Guararema

Dia Nacional de Luta 
em Defesa dos Bancos 
Públicos.

01

Dia Nacional de Luta 
em Defesa dos Bancos 
Públicos.

08

Filho com mais de 
25 anos continua 
dependente

Não é campanha promocio-
nal, é uma oportunidade real 
que a APCEF/SP oferece aos 
associados: o filho de associado 
titular, com idade acima de 25 
anos, pode continuar como de-
pendente na Associação.

Os dependentes podem utili-
zar as Colônias, as promoções, 
os clube e as vantagens de con-
vênios. 

Para isso é preciso preencher 
o formulário que está no site! 

convidados. 
Há muitas atrações progra-

madas para estes períodos. Al-
gumas Colônias disponibiliza-
rão monitoria para a criançada e 
programação cheia de lazer. 

Ainda há vagas para os pró-
ximos feriados, inclusive para o 
Natal e Ano Novo. Confira tudo 
no site da Associação ou entre 
em contato direto com a Colô-
nia de sua preferência. 

Temporada de janeiro - a 
alta temporada já está aberta nas 
Colônias da APCEF/SP. 

Verifique se ainda há vagas 
para janeiro, especialmente nas 
Colônias de praia. 

E não esqueça, empregado 
da Caixa aposentado, que é 
associado titular, ganha des-
conto de 10% nas hospeda-
gens, em qualquer época do 
ano. 

Aproveite as vantagens! 
Aproveite a vida!

todos os associados - ativos e 
aposentados -, dependentes e 
convidados para mais este pas-
seio. 

Inscreva-se até 1º de no-
vembro, pelo convites@apce-
fsp.org.br, (11) 3017-8339 ou 
WhatsApp (11) 97612-3900. 

O passeio na Maria Fuma-
ça percorre 7 km até a estação 
Luís Carlos, que é um vilarejo 
pertencente a Guararema. Lá 
poderão ser comprados artesa-
natos e visitadas ruas históri-
cas.

No retorno à estação em 
Guararema, haverá almoço es-
pecial no Hotel Vale do Sonho 
e saída para o passeio turístico 
na cidade com guia e muita di-
versão! 

Festa Tropical, em 
Ubatuba18

Festa do Havaí, em Suarão
Festa do Chope, no clube25

Excursão para a Colônia 
de Avaré, até dia 3 de 
dezembro.

29

Inspiração para todas as 
idades: O Inspira Fenae é um 
evento  especial preparado para 
aqueles que participam da Rede 
do Conhecimento. 

Acesse http://www.fenae.
org.br/rededoconhecimento e 
escolha o seu curso!

Encontro dos 
Aposentados, clube 
capital

07

Passeio Trem Maria 
Fumaça, em Guararema11



Horizontais: 
1. Pedido de socorro internacio-
nal /  Abreviatura do nome do 
local público onde são expostos 
os animais.  
2. Dar forma à matéria-prima 
através de operação mecânica. / 
Seis em romanos.  
3. Que causa espanto, assom-
bro. 
4. Expelir o líquido excrementí-
cio segregado pelos rins. 
5. Abreviatura de telefone. / 
Bras. Lago formado por repre-
samento. 
6. (sigla) Instituto de Tecnolo-
gia da Aeronáutica. / Maneira, 
forma particular, jeito. 
7. Bras. Pop. Meretriz. /(sigla) 
Empresas Siderúrgicas Asso-
ciadas. 
8. O nome da letra muda do al-
fabeto. / Constr. Civ.  O  nome 
da vigota que une transversal-
mente as arnas de uma tesoura 
do madeiramento do telhado. 
9. O fim da apoteose. / Sigla da 
palavra inglesa International  
Organization  For Standardiza-
tion. 
10. Atmosfera. / O artigo “O” 
em espanhol. 
11. Momento ou ocasião apro-
priada para se realizar algo. (si-
gla) Legião Brasileira de Assis-
tência. 
12. Dirigir, orientar, guiar.
13. Diz-se daquele que é priva-
do de qualificação moral e que 
não é a favor e nem contra à 
mesma. Solução: Horizontais: 1. S.O.S. / Zoo. 2. 

Usinar. / VI. 3. Admirável. 4. Urinar. 5. Tel. / 
Açude. 6. I.T.A. / Modo. 7. Cação. / E.S.A. 8. 
Aga. / Livel. 9. Eose. / ISO.  10. Ar. / El. 11. 
Tempo / L.B.A. 12. Nortear. 13. Amoral.  Ver-
ticais: 1. Suástica. / Atoa. 2. O. S. D. / Étagere. 
3. Simulação. / MNO. 4. Nir. / Supor. 5. Maria-
-Mole. / Ora. 6. Ranço. / TL. 7. Vaudeville. 8. 
Overdoses. / Bar. 9. Oil. / Alocar.   

Verticais: 
1. Símbolo cruciforme com as 
áster recurvas, formando qua-
tro ângulos retos, como o gama. 
Representou entre os brâmanes 
budistas a felicidade, a salvação 
e a saudação. / Sem préstimo, 
inútil. 
2. (sigla) Organizações Sociais 
Diversificadas. / Móvel com 
prateleiras; aparador. 
3. Hipocrisia, fingimento, im-
postura. / As letras do alfabeto 
entre o L e o P. 
4. Sufixo nominal de definir. / 
Estabelecer ou alegar por hipó-
tese. 
5. Espécie de sapato muito ma-
cio e de sola fina. / Medida gre-
ga de comprimento. 
6. Fig. Bras.  Pessoa desagradá-
vel, antipática. / quim. Símbolo 
do Tálio. 
7. Canção leve ou satírica dos 
séculos XV a XVII. 
8. Dose excessiva de tóxico, 
ministrada a alguém, ou ingeri-
da por si próprio (Pl.) / Balcão 
onde são servidas bebidas e 
iguarias diversas. 
9. Óleo em inglês. / Destinar 
uma verba ou fundo orçamentá-
rio a um fim específico ou a uma 
entidade. Jogos dos Aposentados 2017

por Marcos Gratão


