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Movimento
O jornal do aposentado e pensionista da Caixa

Os aposentados têm papel 
fundamental na luta pela manu-
tenção dos direitos dos empre-
gados da Caixa, especialmente 
em temas como Saúde Caixa e 
Funcef. 

Defender a manutenção do 
Saúde Caixa, no modelo de cus-
teio atual, significa garantir que 
a contribuição da Caixa em des-
pesas administrativas continue 
de 100% e as despesas assisten-
ciais sejam mantidas em 70% 
para a empresa e 30% para os 
usuários. 

Além disso, desde 2007, a 
garantia do Saúde Caixa para 
os empregados aposentados tem 
sido sustentada no Acordo Co-
letivo de Trabalho (ACT). De lá 
pra cá, em todas as negociações 
durante as Campanhas Nacio-
nais, a conquista deste direito 
foi mantida.

“Nós reconhecemos a im-
portância do Saúde Caixa es-
pecialmente na aposentadoria e 
temos clareza de que é um dos 
planos de saúde mais comple-
tos, com coberturas”, destaca 

a diretora de Aposentados da 
APCEF/SP, Elza Vergopolem, 
e acrescenta: “Além de proce-
dimentos que outros planos não 
oferecem, assistência odontoló-
gica, check-up anual e reembol-
so de 50% a 80% do valor dos 
medicamentos dispendiosos e 
de uso contínuo não incluídos 
na lista do SUS”.

Muitos fatores estão em jogo 
e na Campanha Nacional dos 
Bancários em razão das Resolu-
ções da Comissão Interministe-
rial de Governança Corporativa 
e de Administração de Partici-
pações Societárias da União 
(CGPAR) e as mudanças do 
Estatuto da Caixa que reduzem 
a participação do banco no cus-
teio do plano (veja tabela). 

“Por isso que neste momen-
to em que há sérios riscos e o 
nosso plano pode vir a se tornar 
inviável, por conta da transfe-
rência da responsabilidade da 
Caixa para os usuários, é im-
portante que os aposentados 
acompanhem as publicações e 
participem das atividades, atos, 

manifestos”, convoca a direto-
ra da APCEF e membro eleita 
do Conselho de Usuários do 
Saúde Caixa, Ivanilde de Mi-
randa.

Enquanto isso na Funcef... 
Parece mentira, mas enquanto 
as ameaças de extinção do Saú-
de Caixa tiram o sono dos em-
pregados do banco, a diretoria 
da Funcef empurra para debaixo 
do tapete os problemas do con-
tencioso.

Em 2017 mudou o critério 
de classificação de riscos para 
contabilizar perda provável no 
balanço. Com isso, os valores 
encolheram de R$ 2,4 bilhões, 
em 2016 para R$ 1,4 bilhão, 
em 2017. É óbvio que o risco 
de perda provável não desapa-
receu, ele continua existindo e 
também não reduziu o déficit, 
apenas conseguiu-se isso conta-
bilmente. É como se, para solu-
cionar uma febre alta, quebrasse 
o termômetro.

Na verdade, essa contabili-
dade alivia o compromisso da 

Caixa e está sob medida para 
o banco que não assume que o 
contencioso é responsabilidade 
sua.

Há diversas solicitações à 
diretoria da Funcef para que 
fossem adotadas medidas para 
solucionar a questão. Em 2016, 
foi apresentado no Conselho 
Deliberativo um voto pedindo 
que a Fundação entrasse com 
ação de regresso contra a Caixa, 
para que o banco devolvesse aos 
planos de benefícios os valores 
perdidos com o contencioso. A 
ação de regresso nunca foi apre-
ciada e a Funcef vem se man-
tendo omissa diante do assunto. 
A Caixa, por sua vez, lava as 
mãos e deixa o prejuízo para a 
totalidade dos participantes.

Outro fator que tem sido co-
brado da Fundação é que apre-
sentem mecanismos capazes 
de oferecer condições diferen-
ciadas no Credplan, tais como 
a adoção de períodos de carên-
cia, para minimizar o impacto 
na vida financeira dos partici-
pantes.
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Expediente

Concurso de 
Desenho 2018 
tem novidades

O Concurso de Desenho In-
fantil 2018 tem novidades: ago-
ra os netos dos associados titu-
lares também podem participar.

Oportunidade para mais 
crianças e muito mais festa!

O tema deste ano é “A 
vida no campo”. A intenção é 
transportar a imaginação das 
crianças para um universo bem 
diferente do mundo dos com-
putadores, celulares e internet.

“Saber como as crianças 
enxergam o mundo nos traz 
esperança para o futuro”, diz o 
diretor-presidente da APCEF/
SP, Kardec de Jesus Bezerra.

Para participar preencha a 
ficha de inscrição, disponível  
no site, junte o desenho e en-
vie pelos Correios para a sede 
da APCEF/SP aos cuidados do 
Departamento de Eventos até 
14 de setembro. Saiba mais no 
site.

Papai e filhos curtem a Colônia de Avaré

Em Avaré e em Campos, pai 
associado ganha diárias

Em agosto, de 10 a 12, o pai 
associado titular, acompanhado 
de filho ou convidado pagante, 
ganha a hospedagem em Avaré 
e em Campos do Jordão.

• 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

O pai dependente ou convi-
dado, acompanhado de associa-
do titular pagante, ganha 50% 
de desconto na hospedagem.

E para o pai associado titu-

lar que levar o pai dependente, 
o benefício é cumulativo.

Dia dos Pais - Que delícia 
este presente que a APCEF/SP 
oferece aos papais! 

Então, não perca a oportu-
nidade de comemorar a data ao 
lado daquele que não mede es-
forços para fazê-lo feliz.

As Colônias da APCEF/SP 
em Avaré e em Campos do Jor-
dão oferecem pensão completa, 
acomodações aconchegantes e 
diversas opções de lazer.

Entre em contato com a uni-
dade de lazer da sua preferência 
e garanta sua reserva.

Aproveite a    
promoção no 
clube da capital

Quer curtir o clube da AP-
CEF/SP na capital com seus 
amigos? Até dia 22 de setem-
bro, você pode levar dez convi-
dados por mês e não paga nada 
a mais. 

Solicite os vouchers pelo 
telefone (11) 5613-5600 ou 
pelo e-mail baixatemporada.ce-
com@apcefsp.org.br.

Caso queira levar mais do 
que dez pessoas, serão cobra-
dos R$ 10 por convidado. Para 
evento nas churrasqueiras, o 
valor cobrado por convidado, 
na baixa temporada, é de R$ 7.

Não esqueça que, para utili-
zar a churrasqueira, é necessá-
rio fazer reserva na secretaria 
do clube.

Redário no clube, na capital

Evento do Concurso de Desenho 2017

Espaço Conviver 
é ponto de 
encontro na sede

Foi inaugurado na quarta-
-feira, 20 de junho, o Espaço 
Conviver, na sede administrati-
va da APCEF/SP.

Mais uma oportunidade 
para os empregados da Cai-
xa, da ativa e aposentados, e 
seus convidados, marcar um 
bate-papo, ler um bom livro, 
acessar as redes sociais e fazer 
aquela parada no centro da ci-
dade de São Paulo.

O Espaço Conviver funcio-
na de segunda a sexta-feira, das 
9 às 18 horas.

Espaço acolhedor esperando sua visita

APCEF disponibiliza 
diversas atividades

Na sede e no clube aconte-
cem aulas de xadrez. No clube 
tem treinos de vôlei, futebol de 
campo, aulas de tênis de qua-
dra e academia. A assessoria de 
atletismo acontece no Parque 
Ibirapuera. Consulte o site.

Agenda

Junho

Festa Junina em Suarão
Dia 29

Julho

Acantonamento de Férias, na 
Colônia de Avaré

De 9 a 13

Jogos da Fenae, em São Paulo
De 14 a 21

Corrida Fenae do Pessoal da 
Caixa, em Suarão

Dia 1

Feijoada Solidária (ONG Moradia e 
Cidadania), no clube da capital

Dia 28

Agosto

Promoção e comemoração do Dia 
dos Pais, nas Colônias

De 10 a 12

Corrida Extreme, na Colônia em 
Avaré

De 24 a 26

Para receber informações 
da APCEF/SP pelo WhatsApp, 
adicione (11) 99900-3146 nos 
seus contatos e envie mensa-
gem com seu nome.

Excursão para Flip, na Colônia de 
Ubatuba

Dia 27 a 29

Festas Julinas, nas Colônias de 
Avaré e Suarão

Dia 21

Festa Julina, na Colônia de Ubatuba
De 28


