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Movimento
O jornal do aposentado e pensionista da Caixa

Nos dias 2, 3 e 4 de abril, to-
dos os participantes da Funcef 
escolherão novos representan-
tes para a Diretoria Executiva e 
para os Conselhos Deliberativo 
e Fiscal da Fundação.

A votação acontece por meio 
do autoatendimento no Portal da 
Funcef ou no aplicativo da Fun-
dação (disponível para celulares 
nas versões Android e IOS). 

Não haverá votação pelo 
sistema interno da Caixa (SIS-
RH) e nem o serviço de 0800, 
por telefone. Por isso, é preciso 
cadastrar-se no site da Funcef 
para ter acesso à plataforma nos 
dias da votação.

Apoio da APCEF/SP - A 
diretoria da APCEF/SP apoia a 
Chapa do Participante.

 Nesta Chapa há represen-
tantes em São Paulo: Fabiana 
Matheus, para a Diretoria Exe-
cutiva; Valter San Martin, como 
titular no Conselho Deliberati-
vo e Carlos Augusto Silva (Pi-
poca), no Conselho Fiscal.

“A Chapa do Participante é 
a única que tem propostas cla-
ras na defesa dos participantes”, 
defende o diretor-presidente da 
APCEF/SP, Kardec de Jesus 
Bezerra. 

Acesse: www.chapadoparti-
cipante.com.br.
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Expediente

APCEF de Portas 
Abertas celebra o 
Dia das Mães

O dia das mães será espe-
cial para as associadas e mães 
de associados da APCEF/SP. 
Na quarta-feira, 9 de maio, a 
partir das 14 horas, acontece na 
sede da APCEF/SP, no centro 
de São Paulo, o APCEF de Por-
tas Abertas. Saiba mais no site 
e inscreva-se pelo telefone (11) 
3017-8339 ou convites@apce-
fsp.org.br.

Seja estrategista: faça aulas de 
xadrez na APCEF/SP

Quer praticar um esporte 
que desenvolve o cérebro, agu-
ça a criatividade, ajuda a preve-
nir o Alzheimer e ainda melho-
ra a capacidade de solucionar 
problemas?

Então, você precisa fazer 
parte da turma que faz aulas de 
xadrez na APCEF/SP.

No clube ou na sede da AP-

Atendimentos de 
IR gratuitos, em 
Bauru

Até 30 de abril, aos sábados 
e domingos, das 9 às 17 horas, 
na Subsede de Bauru, localiza-
da à Rua Francisco Pires Cor-
rêa, 7-28, Panorama Parque, 
acontecem os atendimentos 
aos associados da APCEF/SP, 
aposentados, que buscam pela 
assessoria para Declaração do 
Imposto de Renda.

Os agendamentos devem 
ser feitos pelo telefone (11) 
3017-8311 ou 3017-8316.

• 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

O esporte promove o desenvolvimento cerebral

Em abril, vamos juntos viajar para Avaré em 
busca de autoconhecimento e equilíbrio

No mês de abril, de 10 a 
14, de terça-feira a sábado, a 
APCEF/SP oferece um pacote 
de viagem especial para os as-
sociados, familiares e amigos, 
para a Colônia de Avaré.

A programação está incrível 
e é um convite a viver uma ex-
periência relaxante.

A terapeuta holística Marina 
Lovato irá proporcionar experi-
ências com reiki, hidrovitalis, 
auriculoterapia e quick massa-
ge.

Cada participante escolherá 

uma das terapias como parte do 
seu pacote, que ainda incluirá: 
transporte, hospedagem e pen-
são completa.

A Colônia de Avaré oferece 
opções de lazer como piscina, 
quadra poliesportiva e de tênis, 
sala de jogos, redário, brinque-
doteca, parque infantil e bici-
cletas. 

Saiba os valores no site da 
APCEF/SP (www.apcefsp.org.
br). Inscreva-se até 6 de abril: 
(11) 3017-8339 ou convites@
apcefsp.org.br.

No mês de maio tem fe-
riado. O período é de 30 de 
maio a 3 de junho.

Programe-se com an-
tecedência e não perca a 
oportunidade de descansar e 
curtir  com a família e ami-
gos em uma das Colônias da 
APCEF/SP, que terá progra-
mação especial.

No dia 3 de abril, terça-
-feira, a partir das 7 horas, 
entre em contato com a Co-
lônia para fazer a reserva.

3 de abril: reservas 
para o feriado de 

maio nas Colônias

BAURU 
sábados e domingos,  

das 9 às 17 horas.

Colônia da APCEF/SP 
em Suarão: descansar e curtir

Passeio para Barra 
Bonita e Avaré 
acontece em maio

CEF/SP, você pode aprender as 
principais jogadas e participar 
de torneios preparatórios para 
competições oficiais.

O mestre Dirk Dagobert é o 
instrutor dessas aulas. 

Saiba mais pelo e-mail es-
portes@apcefsp.org.br, telefo-
ne (11) 5613-5601 ou WhatsA-
pp (11) 96334-1276.

A excursão da APCEF/
SP para Barra Bonita e Avaré 
acontece nos dias 19 e 20 de 
maio (sábado e domingo). 

A saída será do Terminal 
Barra Funda, no sábado (19), às 
7 horas.

Em Barra Bonita haverá 
passeio de barco pelas águas do 
Rio Tietê, com saída às 11 ho-
ras. O roteiro navega por mais 
de 15 km passando pela vista 
da pousada do Imperador Dom 
Pedro II, construção do século 
XIX e outras lindas paisagens.

Durante o percurso é servi-
do almoço e o retorno ao porto 
está previsto às 14 horas.

Em Avaré, haverá jantar, 
hospedagem na Colônia e gos-
toso café da manhã, no domin-
go.

Quer participar deste pas-
seio? Ligue (11) 3017-8339 ou 
envie e-mail: convites@apce-
fsp.org.br.Fim de semana no clube da APCEF/SP, na capital, com disputas de xadrezrt



Festa Junina em 
Suarão será em 
29 de junho

Saúde Caixa: unidade e mobilização para 
manter direitos

Membros do Conselho de 
Usuários do Saúde Caixa, do 
GT Saúde Caixa e da CEE/Cai-
xa reuniram-se na sede da AP-
CEF/SP, com o apoio da Fenae, 
em 27 de fevereiro, para debater 
e defender o plano de saúde dos 
empregados do banco público.

“Os trabalhadores da Caixa 
lutaram pelo Saúde Caixa. A 
assistência à saúde tornou-se 
uma das mais importantes con-
quistas. Contudo, as medidas 
impostas pelo governo Temer 
e pela direção da Caixa visam 
acabar com nosso direito. Por-
tanto, a nossa união é essencial 
na luta pela sua preservação”, 
enfatiza a diretora da APCEF/
SP Ivanilde de Miranda, mem-
bro do Conselho de Usuários do 
Saúde Caixa.

Para o médico Albucacis de 
Castro Pereira, gestor na área de 
saúde e consultor da Fenae, o 
modelo de custeio adotado em 
2004 pelo plano de autogestão 
dos empregados da Caixa, con-

tinua perfeitamente viável e 
sustentável. “O modelo de cus-
teio em que a Caixa arca com 
70% das despesas assistenciais 
e os usuários, 30% é viável, as 
projeções apresentadas estão 
estáveis e nada precisa ser mu-
dado neste aspecto”, afirma o 
médico.

Resoluções e estatuto – 
As resoluções que o governo 
promulgou pela Comissão In-
terministerial de Governança 
Corporativa e Administração 
de Participações Societárias da 
União (CGPAR) e a alteração 
no estatuto da Caixa são medi-
das que desconstroem a política 
de custeio da assistência médica 
dos trabalhadores. 

O Saúde Caixa, por ser um 
plano de autogestão, é um siste-
ma de assistência coletiva com 
objetivo social. Ao atender ex-
clusivamente os empregados 
e seus dependentes, ativos e 
aposentados, tem todas as con-

dições para melhor entender 
a demanda de seus usuários e 
desenvolver programas de pro-
moção à saúde para as necessi-
dades de seu público.

Ultratividade e direito ad-
quirido – A reforma trabalhista 
retirou direitos dos trabalhado-
res, um deles foi o fim da ultra-
tividade, que prorrogava o acor-
do coletivo até que um novo 
acordo fosse negociado, fato 
que gera grande insegurança 
para a classe trabalhadora.

Para o advogado Paulo Ro-
berto Alves da Silva, assessor 
da Fenae, mesmo com a retirada 
de direitos, a questão do direito 
adquirido citado na resolução   
tem precedentes. Apesar disso, 
ele acredita que a mobilização 
é que fará a diferença nesta ne-
gociação. “Para sensibilizar a 
Caixa será preciso que ativos e 
aposentados participem de to-
das as mobilizações”, enfatiza o 
bacharel.

Primeiro turno da eleição 
da Funcef

De 2 
a 4

Excursão para Avaré, 
autoconhecimento e equilíbrio

De 10 
a 14

Segundo turno da 
eleição da Funcef

De 16 
a 18

Jogos da Fenae, em 
São Paulo

De 14 
a 21

APCEF nos Passos da 
Cultura, tour pelo centro 
de Sampa

24

Seletiva para os Jogos 
Nacionais, no clube25

Problemas da Funcef 
só se resolverão com a 
participação de todos

Chapa do Participante 
lança manifesto por 
transparência e
democracia nas eleições 
da Funcef

Este ano, entre 2 a 4 de abril, ocorre eleição 
na Funcef. A diretoria da APCEF/SP apoia 
a Chapa do Participante, que tem como 
representantes, em São Paulo: Fabiana 
Matheus (Diretoria Executiva), Valter San 
Martin (Conselho Deliberativo) e Carlos 
Augusto Silva- Pipoca (Conselho Fical).

A Chapa do Participante publicou, em 4 de
março, manifesto denunciando situações 
absurdas.

> Leia as matérias na íntegra, no site da Associação: 
w w w . a p c e f s p . o r g . b r

Festa Junina dos 
Aposentados, em Suarão29

A tradicional Festa Junina 
dos Aposentados, que acon-
tece na Colônia da APCEF/
SP em Suarão será em 29 de 
junho.

Os aposentados da Caixa e 
os dependentes dos associados 
da ativa, de todas as regiões 
do Estado, podem entrar nesta 
festança.

Haverá brincadeiras com 
quadrilha, danças, comidas tí-
picas e muita diversão.

Este ano terá algumas sur-
presas para os participantes.

Para saber mais, entre em 
contato com o Departamento 
de Eventos pelo e-mail con-
vites@apcefsp.org.br, solicite 
para participar do grupo do 
WhatsApp dos aposentados 
pelo telefone (11) 97612-3900.

Passeio para Barra Bonita 
e Avaré19 e 

20

Abertura de reserva 
para alta temporada em 
Campos do Jordão,
quarta semana

27

Aniversário de 111 anos 
da APCEF/SP2

APCEF de Portas Abertas: 
Dia das Mães, na sede9
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Agenda



Horinzontais:
1. Amor ou paixão exagerada, 
excessiva. 
2. Que dá na vista; que se tor-
nou reparada, reputada./ Taxa 
Referencial. 
3. Sufixo de um dito, divulga-
do há alguns anos, e distribuído 
por meio de panfletos a todos 
os brasileiros, com o intuito de 
dar incentivo àqueles descon-
tentes com o sistema político 
do governo:  Brasil: Ame-o ou 
................/  Símbolo de Atmos-
fera Técnica. 
4. Freiras religiosas. 
5. Que não fazem danos; ino-
centes,  inofensivos. 
6. Pref. Nom. de instantes / Um 
pedaço da guarânia. 
7. Da, ou referente à casa, à vida 
da família. 
8. Filos. Diz-se de seres que não 
têm partes. / (sigla) Unidade de 
Pronto Atendimento. 
9. Expressões de dor. / Vivo, 
brilhante. 
10. (sigla) Instituto de Letras. / 
Pequena peça de artilharia, se-
melhante a um morteiro com-
prido. 
11. (Ingl.) Sapato. / É usado em 
verbos pronominais, na condi-
ção de objeto direto de caráter 
reflexivo, ou recíproco: Feriu-
-se, Vê-se. 
12. Mus. A nota Lá na antiga 
notação alfabética, ainda hoje 
usada nos países germânicos e 

anglo-saxões / Aquilo que serve 
de advertência, possibilitando a 
conhecer ou reconhecer alguma 
coisa. 
13. Fig. Coisa sem valor. / 
Conspiração contra o Estado ou 
o Poder Constituído.
Verticais: 
1. Que diz respeito, ou é pecu-
liar a uma só pessoa (Pl.) 
2. Causar dó, pena / Mat. Mil 
octilhões;  10 elevado à 30ª. po-
tência. 
3. Doutrina filosófica segundo a 
qual tudo corre do melhor modo 
possível, tudo vai bem. (Pl.) / 
Desígna unidade: Magneton; 
virion. 
4. Purgante de efeito brando, 
que induz evacuação de fezes 
moles não causando dor nem ir-
ritação intestinal (Pl.) / Ordem 
Especial. 
5. Aderido, ligado. / Medic. 
Uma qualidade de sangue, po-
dendo ser negativo ou positivo. 
/ Desacompanhado, solitário. 
6. Tanto. / gênero mono espe-
cífico de aves polconiformes, 
aceptrídeas, que tem a parte 
superior do corpo a cor cinza 
claro, a crista cinza com a parte 
superior branca. È encontrada 
no México, América Central até 
o norte da Argentina. 
7. Pessoa  sem importância, re-
lés, imprestável (Pl.) / Nota Pro-
missória. 
8. Pequeno navio misto de ca- Solução: Horizontais: 1. Idolatría. 2. Notada / TR. 3......Deixe-o./ AT. 4. Irmãs. 5. 

Inócuos. 6. Inst.. / Uarâ. 7. Domestico. 8. Unos. / U.P.A. 9. Ais. /Aceso. 10. I.L. / 
Obus. 11. Shoe. /Se. 12. An. / Sinal. 13. Po. / Complô. Verticais:  1. Individuais. 2. 
Doer. / Nonilhão.  3. Otimismos. / On. 4. Laxantes. / O.E. 5. Adeso / AB. / Só. 6. Tão. 
/ Cutucurim. 7. Guaipês. / N.P. 8. Ita. / Orcas. / Sal. 9. Artesão. / Obelô.     

por Marcos Gratão

botagem, que fazia o percurso 
entre o norte e o sul do país. / 
Grande cetáceo delfinideo, bas-
tante agressivo, carnívoro dota-
do de barbatana dorsal e dentes 
agudos.  É encontrada nos ma-
res frios (Pl.) / Fig. Graça, espí-
rito, vivacidade. 

9. Individuo que exerce por 
conta própria uma arte, um ofí-
cio manual. / Paleogr. Pequena 
marca tipográfica, com a figura 
de um punhal, usada para fazer 
chamada ao pé da página de um 
texto.

Passeio por São Paulo e APCEF de Portas Abertas

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


