
O Conselho de Administra-
ção da Caixa, em sua maioria 
composto por representantes 
do governo Temer, sendo qua-
tro do Ministério da Fazenda e 
um do Planejamento, aprovou 
em dezembro de 2017 nova re-
dação para o Estatuto da em-
presa, inclusive quanto ao mo-
delo de custeio para o Saúde 
Caixa.

Este governo, que está acos-
tumado a retirar direitos, mais 
uma vez golpeia os trabalhado-
res e empurra para o emprega-
do da Caixa, aos poucos, todo o 
custo do plano de saúde.

O novo Estatuto – capítulo 

VIII, artigo 54, parágrafo 4º – 
prevê que “a participação da 
CEF no custeio dos benefícios 
de assistência à saúde será limi-
tada ao percentual de 6,5% das 
folhas de pagamento e proven-
tos (…)” e, no parágrafo 5º, pre-
vê que “até o exercício de 2020, 
o valor do custeio de benefícios 
de assistência à saúde deverá 
estar adequado ao limite estabe-
lecido no § 4º, após este perío-
do, a CEF não poderá arcar com 
custeio superior a este limite”.

Pronto, o governo Temer de-
cretou a sentença para o empre-
gado da Caixa: sangrar, esfolar 
e retirar todos os seus direitos.

“Com esta medida, em cur-
to prazo, os custos do plano de 
saúde serão transferidos aos 
trabalhadores, isso quebra a ló-
gica do modelo de custeio con-
quistado pelos empregados na 
Campanha Nacional, em 2003”, 
aponta a diretora da APCEF/SP 
e membro eleita do Conselho de 
Usuários do Saúde Caixa, Iva-
nilde de Miranda.

Ivi destaca, ainda, que o 
Saúde Caixa é uma conquista 
política de assistência médica 
dos e para os trabalhadores da 
Caixa. “A retirada deste direito 
está relacionada aos interesses 
do mercado de planos de saúde 

e seguradoras, faz parte da fatu-
ra do governo golpista”, afirma.

Para a diretora da APCEF/
SP, com a mudança, o plano 
deixa de ser de prevenção de 
saúde e passa a valorizar o cus-
teio da doença.

O Saúde Caixa - É um dos 
maiores planos de saúde de au-
togestão entre empregados de 
empresas estatais. 

Atende 300 mil vidas, apre-
senta superávit com valor acu-
mulado em R$ 670 milhões (até 
o fechamento do exercício de 
2016) e faz a gestão de cerca de 
R$ 1,3 bilhão ao ano.
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Movimento
O jornal do aposentado e pensionista da Caixa

APCEF/SP abraça aposentados de todo o estado
É impossível você ficar de 

fora das comemorações que a 
APCEF/SP prepara para o Dia 
do Aposentado, lembrado em 
24 de janeiro. 

Seja lá onde você estiver, 
certamente poderá se programar 
para participar de alguma ativi-
dade. 

Um presente especial - O 
associado titular aposentado 
da Caixa ganha da APCEF/SP 
duas diárias nas Colônias de 
Avaré ou Campos do Jordão, no 
período de 24 a 28 de janeiro. 
Essas pessoas tão especiais me-
recem este carinho! 

Haverá programação espe-

cial nas Colônias.

Almoço comemorativo - 
No domingo, 4 de fevereiro,  no 
espaço Hakka, na Liberdade, a 
partir das 13 horas, acontece um 
almoço especial.

Espetáculo do Elvis Pres-
ley - Durante o almoço come-
morativo, a APCEF/SP propor-
cionará um show especial com 
o maior e mais completo tributo 
a Elvis Presley. 

Desconto em hospedagem 
- Os associados do interior ga-
nham da APCEF/SP 50% do 
valor de hospedagem no Leques 
Hotel, para o período de 3 a 5 
de fevereiro. O hotel fica na Li-
berdade, bairro turístico de São 
Paulo, pertinho do local da festa 
e o associado poderá aproveitar 
para passear.

Mostre seu talento - No al-
moço terá concurso Miss e Mis-
ter Maturidade que premiará os 
destaques nos quesitos elegân-
cia, simpatia e desenvoltura.

A inspiração continua com 
as histórias dos associados no 
“Conte-nos sua inspiração”, que 
devem ser encaminhadas para a 
APCEF/SP, para o e-mail con-
vites@apcefsp.org.br.

Valores - Associado ou de-
pendente (a partir de 7 anos) 
paga só R$ 50. Associado apo-
sentado Caixa ganha 50% de 
desconto e paga apenas R$ 25. 
Convidado (a partir de 7 anos), 
paga R$ 125. Bebidas e sobre-
mesas inclusas.

Informações - Envie e-mail 
para convites@apcefsp.org.br 
ou ligue (11) 3017-8339. Inscri-
ções até 30 de janeiro.O artista Edson Galhardi é o atual campeão do SP Elvis Festival
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Expediente

Horizontais: 
1. De cor pouco viva, demasia-
damente descorado, fraco. (Pl.) 
2. Artigo que exprime a opinião 
de um órgão, geralmente escri-
to pelo Diretor-Chefe, com pu-
blicação em destaque. 
3. ... de Janeiro. Pré-nome da 
capital, cujo estado tem o mes-
mo nome. / Diz –se raízes, flo-
res etc., que brotam nos ramos 
das plantas. 
4. Pederasta passivo. / As con-
soantes de araca. 
5. Tornar ilustre, dignificar, en-
grandecer. 
6. (sigla) Núcleo Tecnológico 
para a Manutenção da Agri-
cultura. / Um par dos símbolos 
que unem os casais no noivado 
e casamento. 
7. Bras. Dandãos. 
8.  A parte mais profunda da 
psique. / Recaí, incorrí. 
9. Diminutivo de unida, aderi-
da, pregada com cola. 
10. Alado. 
11. A ponta da lapiseira / Elem. 
comp. Felpudos; densos, espes-
sos. 
12. Bras. Pop. Roubos, furtos. / 
A pedra de afiar. 
13. Dirigir súplicas à divinda-
de./ Fig. Pessoa dedicada, mui-
to boa, desvelada.

Verticais:  
1. Geom. Diz-se de qualquer 
configuração geométrica, cuja 
interseção com outra, forma um 

ângulo reto. 
2. Mais distante do começo ou 
mais perto do fim, referindo-se 
ao tempo ou espaço / (Sigla) 
Associação Ferroviária de Es-
portes. 
3. Que tem cabelos lisos ou cor-
redios.  / A capital da Bolívia. 
4. Magnetismo pessoal, char-
me. / Residência canônica do 
superior de certa ordem religio-
sa (Pl)./ Simbolo do sódio. 
5. Sofrimento moral, mágoa, 
aflição. / Bras. NE. Diz-se de 
cavalo ensinado, em especial  
para montaria. 
6. Medida grega de compri-
mento. / Zool. Família de pei-
xes salmaniformes cujo tipo é 
o lúcio, encontrado apenas no 
hemisfério norte (Pl). 
7. O antônimo de não. / Instru-
mento de bronze que produz 
uma rica sonoridade quando é 
acionado seu badalo. É encon-
trado geralmente em torres e 
companários (Pl). 
8. Fig. Desatento, distraído. / 
Documento Hábil. / Fig. Coisa 
que atrai. 
9. Doença da qual resulta ve-
rem-se diferentes cores da reais. 
/ Emita ou produza um som. 

Soluções Horizontais:  1. Pálidos. 2. Editorial. 
3. Rio / Râmeo. 4. Paca. / R C. 5. Enobrecer. 
6. N.T.M.A. / O O. 7. Dão-Dãos. 8. Id. / Incidí. 
9. Coladinha. 10. Asado. 11.  Lap. / Dasis. 
12. Afanos. / Mó. 13. Rezar. / Mãe. Verticais: 
1. Perpendicular. 2. Adiantado. / A.F.E. 3. 
Liócomo. /  La Paz. 4. It. / Abádias. / Na. 5. Dor. 
/ Andador. 6. Ora. / Esócidas. 7. Sim. / Sinos. 8. 
Aéreo / D.H. / Ima. 9. Alacromía / Soe.

por Marcos Gratão

Michiko e Elza recebem troféu de campeãs do 
diretor-presidente da APCEF/SP

São Paulo será sede dos Jogos da Fenae 
pela primeira vez

Vem aí o maior evento es-
portivo nacional entre bancá-
rios: os Jogos da Fenae. São 27 
APCEFs de todo o país, forma-
das por atletas, empregados da 
Caixa. 

Este ano, o evento acontece 
de 14 a 21 de julho, na cidade 
de São Paulo.

Os associados da APCEF/
SP e seus familiares poderão 
acompanhar as competições ou 
participar das disputas. 

Para competir é preciso as-
sociar-se à APCEF/SP até 2 de 
abril e ficar atento ao calendá-
rio das seletivas. 

A Fenae, organizadora do 

evento, utiliza-
rá a estrutura da 
Universidade de 
São Paulo (USP). 
“Essa estrutura 
atende nossas ne-
cessidades”, des-
tacou Carlos Al-
berto Oliveira, da 
Diretoria de Es-
portes da Fenae.

O diretor-presi-
dente da APCEF/SP, Kardec de 
Jesus Bezerra, agradeceu a con-
fiança da diretoria da Fenae ao 
escolher São Paulo como sede 
dos Jogos. “Vamos fazer um 
grande evento”, afirmou. 

• Avaré, (14) 3848-3000
• Bauru, (14) 3234-6166
• Campos do Jordão, (12) 3662-1431
• Clube, (11) 5613-5600
• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Para mais informações, 
ligue (11) 5613-5601, (11) 
96334-1276, envie e-mail  para 
esportes@apcefsp.org.br) ou 
acesse o site da APCEF/SP 
(www.apcefsp.org.br).


