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Movimento
O jornal do aposentado e pensionista da Caixa

Chapa 1 vence 
Eleições Funcef e 
segue na direção

As eleições da Funcef foram 
encerradas em 18 de abril. A 
Chapa 1, Controle e Resultado, 
venceu o pleito com 36.431 vo-
tos (56,99%). A Chapa 2 - Jun-
tos pela Funcef obteve 27.491 
votos (43,01%). 

Novo estatuto - Na primeira 
semana de maio, a Funcef infor-
mou que, em janeiro, o Conse-
lho Deliberativo decidiu iniciar 
a revisão do estatuto, com votos 
favoráveis de indicados e de to-
dos os conselheiros eleitos. 

Até o fechamento desta edi-
ção, não havia informações so-
bre as mudanças previstas.

APCEF/SP cria novo espaço para 
associados na capital 

Está previsto para 20 de ju-
nho, quarta-feira, a inauguração 

de um novo espaço na sede da 
APCEF/SP, no centro de São 

Paulo. 
Serão desenvolvi-

das diversas atividades 
para os empregados 
da Caixa, com acesso 
à internet, espaço para 
leitura, descanso e ba-
te-papo. 

“A ideia é que seja 
um ponto de encontro 
para os empregados 
da Caixa, da ativa e 
aposentados, especial-
mente preparado para 
quem pretende fazer 
uma parada no centro 

da cidade, reencontrar amigos 
para um café e boa conversa, ler 
um bom livro ou acessar as re-
des sociais”, explica a diretora 
de Aposentados da APCEF/SP, 
Elza Vergopolem.

Sua participação - Você 
também pode contribuir com 
esse novo espaço, com doações 
de livros de literatura em bom 
estado de conservação, obras de 
arte ou de decoração. 

Informações sobre o novo 
espaço da APCEF/SP no centro 
da cidade, ligue (11) 3017-8300 
ou envie e-mail para faleconos-
co@apcefsp.org.br.

Entidades que lutam pe-
los direitos dos trabalhadores 
- entre elas, Fenae, APCEFs e 
Conselho de Usuários do Saúde 
Caixa - lançaram, no início de 
maio, a campanha “Saúde Cai-
xa: eu defendo”.

A iniciativa tem como obje-
tivo conscientizar os usuários 
do plano sobre a importância da 
política de assistência médica 
coletiva, conquistada pelos tra-
balhadores, e as ameaças que o 
Saúde Caixa está sofrendo.

“Vamos intensificar o diá-
logo com os empregados para 
fortalecer a defesa do Saúde 
Caixa”, explica a diretora da 
APCEF/SP e membro eleita do 
Conselho de Usuários do Saú-
de Caixa, Ivanilde de Miranda. 
“Temos um plano sustentável e 
superavitário”, completa.

Ataques ao Saúde Caixa 
- Os planos de saúde dos em-
pregados de empresas estatais 
estão na mira do governo e da 
direção da Caixa.

Para justificar a redução da 
participação da Caixa no cus-
teio e a aplicação de aumento 
no custo dos empregados, a di-
reção tem tentado convencer as 
pessoas de que o modelo de cus-
teio do Saúde Caixa é insusten-
tável, mesmo que os números 
do próprio banco demonstrem o 
contrário.

Resoluções da Comissão 
Interministerial de Governança 
Corporativa e de Administração 
de Participações Societárias da 
União (CGPAR) buscam dimi-
nuir a participação das empresas 
estatais no custeio dos planos de 
saúde e criam uma série de con-

dições restritivas para usuários 
e dependentes. 

O novo estatuto da Caixa, 
aprovado em janeiro, também 
impôs um teto para os gastos 
com o plano de saúde, estipula-
do em 6,5% da folha de paga-
mento e dos proventos pagos 
pela Funcef aos aposentados.

“O modelo atual do plano de 
saúde dos empregados da Caixa 
está garantido enquanto estiver 
válido o Acordo Co-
letivo, ou seja, até 31 
de agosto de 2018. 
Depois disto, não se 
sabe o que poderá 
acontecer”, explica 
Ivanilde de Miran-
da. “Por isso, em-
pregados da ativa e 
aposentados devem 
se engajar na luta 

em defesa de um de seus mais 
importantes direitos, o Saúde 
Caixa. A situação preocupa, há 
sérios riscos às garantias do pla-
no de saúde, que pode vir a se 
tornar inviável com as delibera-
ções da direção da Caixa e do 
governo”, enfatiza a diretora da 
APCEF/SP.

Fique atento às nossas publi-
cações e redes sociais e partici-
pe da luta!
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Expediente

Participe da 
Corrida Fenae no
clube e em Suarão

A APCEF/SP realiza, em 
maio e junho, em parceria com 
a Fenae, três etapas da Corrida 
Fenae do Pessoal da Caixa. A 
primeira delas ocorreu em 13 
de maio, no Ibirapuera, capital, 
junto com a Corrida Graacc. 

A segunda etapa será dia 10 
de junho no clube da capital, 
com percursos de 2,5 km para 
caminhada e 5 km para corrida. 
Crianças também podem parti-
cipar desta etapa.

Suarão - A terceira eta-
pa será no dia 1º de julho, nas 
areias das praias de Suarão, 
também com opção de corrida 
e caminhada.

As inscrições para a segun-
da e terceira etapas devem ser 
feitas por meio de formulário 
disponível no site da Associa-
ção. Acesse e participe!

Festa Junina de 2017 em Suarão: alegria, diversão e muitos quitutes

Festa Junina em Suarão terá 
novidades e muita diversão

A festa junina mais espera-
da pelos aposentados da Caixa 
está marcada para 29 de junho, 
sexta-feira, em Suarão. 

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8306

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Você não pode perder! Este 
ano, a principal novidade será o 
Concurso Temático de “Noivas 
e Noivos”. 

Todos podem ir caracteri-
zados e denominar sua fantasia 
para participar da brincadeira: 
a noiva hippie e o noivo ma-
rinheiro, o noivo morcego e a 
noiva fada... Use sua criativida-
de, entre na brincadeira e, ain-
da, concorra a prêmios!

“A festa junina da Colônia 
de Suarão é tradicional entre 
os associados. A gente prepara 
tudo com muito carinho para 
este momento”, conta a diretora 
de Sposentados da APCEF/SP, 
Elza Vergopolem.

Inscreva-se pelo telefone 
(11) 3017-8339 ou pelo e-mail 
convites@apcefsp.org.br.

Garanta sua vaga 
para o feriado de 
12 de outubro

A partir de 26 de junho, 7 
horas, as Colônias de Avaré, 
Campos do Jordão, Suarão e 
Ubatuba estarão com as agen-
das abertas para reservas de 
hospedagem durante o feriado 
de 12 de outubro. 

É só entrar em contato por 
meio dos telefones abaixo.

Fique atento também para 
garantir seu passeio em outros 
períodos já abertos para reser-
vas: julho, inclusive feriado da 
Revolução Constitucionalista, 
e todo o mês de de agosto.

Área das piscinas em Avaré

Corrida Fenae - Graacc, em 13 de maio

Aposentados 
participam do 
Inspira Fenae

O Inspira Fenae aconteceu 
em 20 e 21 de abril, no Rio de 
Janeiro. Estiveram presentes 
centenas de associados sortea-
dos, de todo o país, participan-
tes dos cursos da Rede do Co-
nhecimento.

A aposentada Vera Lom-
bardi esteve lá e contou como 
foi: “Participei da oficina de 
criatividade e inovação e de 
degustação de cervejas artesa-
nais, estava tudo delicioso. A 
diversidade dos temas abriu a 
possibilidade de refletir sobre 
diversos aspectos da vida. O 
conhecimento é fonte inesgotá-
vel e quando a gente se aposen-
ta, essa sede não acaba”, disse a 
associada.

Para saber mais sobre o 
evento, acesse www.fenae.org.
br/inspirafenae2018. 

Associados 
curtem excursão 
em Avaré

Da esquerda para a direita: Samires 
Gonçalves (Fenae), Elza Vergopolem 
(APCEF/SP) e Vera Lombardi 
(aposentada), no Inspira Fenae 2018

Os participantes da excur-
são “Uma viagem para o auto-
conhecimento e o equilíbrio”, 
promovida pela APCEF/SP en-
tre os dias 10 e 14 de abril, para 
a Colônia de Avaré, curtiram a 
experiência. “Gostei muito de 
estar em contato com a nature-
za, das meditações, alongamen-
tos e refeições”, conta a asso-
ciada Laura Hikuco Suzuki.

Para ver fotos e vídeos dessa 
divertida viagem, acesse o site.

A terapeuta holística Marina Lovato e a 
associada da APCEF/SP

Portas Abertas 
celebra Dia das Mães

Dia 9 de maio, a APCEF/
SP abriu as portas de sua sede 
e recebeu as aposentadas em 
uma palestra sobre moda e es-
tilo, comemoração dos aniver-
sariantes dos meses de março e 
abril e homenagem às mamães.


