
Edição 21    -    abril de 2019    -    www.apcefsp.org.br    -    imprensa@apcefsp.org.br

Movimento
O jornal do aposentado e pensionista da Caixa

Sabores deliciosos e reen-
contros incríveis esperam por 
você e seus familiares no AP-
CEF de Portas Abertas.

A edição de abril, mês do 
aniversário de 112 anos da AP-
CEF/SP, acontecerá na cidade 
de Ribeirão Preto, na sexta-
-feira, dia 12 de abril, na Verace 
Pizza, a partir das 19 horas.

Serão quatro horas de muito 
bate-papo, celebrações, pizzas 
salgadas e doces, em sistema 
de rodízio. Os famosos crostinis 
lemon e parmesão da Verace se-
rão servidos como entrada e as 
bebidas, como água, refrigeran-
te, sucos, caipiroska e cerveja, 
já estarão incluídas no valor do 

consumo. 
O ambiente escolhido é mui-

to aconchegante, oferece espa-
ço kids e terá música ao vivo. 
A Verace está localizada à rua 
Braz Olaia Acosta, 2.240, no 
Jardim Nova Aliança.

Os empregados da Caixa 
aposentados de toda região es-
tão convidados. 

Programe-se. Participe do 
APCEF de Portas Abertas em 
Ribeirão Preto. 

Saiba mais sobre valores no 
site da APCEF/SP.

Faça sua inscrição pelo tele-
fone (11) 3017-8339 ou envie 
e-mail para convites@apcefsp.
org. 

Dia 13 de abril tem APCEF em 
Movimento em Ribeirão Preto

APCEF em Movimento em 
Santos acontece em 4 de maio

Anote na agen-
da: no dia 4 de 
maio, sábado, a 
partir das 9 horas, 
tem APCEF em 
Movimento no li-
toral paulista.

A edição come-
morativa dos 112 

anos da APCEF acontecerá no 
Sesi Santos.

O evento incluirá progra-
mação com atividades para 
toda a família e muitos reen-
contros com colegas da Caixa 
da baixada.

Inscrições podem ser feitas 
até 26 de abril com o Departa-
mento de Eventos da APCEF/
SP pelo telefone (11) 3017-
8339 ou envie e-mail para 
convites@apcefsp.org.

Atenção associados de Ri-
beirão Preto, São José do Rio 
Preto, Bauru e região: dia 13 de 
abril, sábado, tem APCEF em 
Movimento no Sesi Ribeirão 
Preto.

Na programação tem come-
moração do aniversário de 112 
anos da APCEF/SP, atividades 
esportivas e de lazer, oficinas 
culturais e muitas surpresas 

para toda família.
Informações e 

inscrições, ligue 
para (11) 3017-
8339 ou envie 
e-mail para con-
vi tes@apcefsp .
org.br. Os valores 
incluem café da 
manhã, almoço com churrasco 
e bebidas.

Sesi Ribeirão Preto, local do APCEF em Movimento

Entrada da Verace Pizza, em Ribeirão Preto

Sesi Santos receberá empregados da Caixa em maio

em abril haverá um dia de vacinação na sede administrativa da APCEF/SP. Verifique a data no site.Fique atento: 
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Expediente

Rede do Conhecimento: adquira 
experiências e ganhe bônus

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 30422177

• 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

Agenda

Abril

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

Corrida Fenae - Graacc, Parque 
Ibirapuera, às 7 horas

De 12

APCEF de Portas Abertas - Verace 
Pizza, Ribeirão Preto

Dia 12

Corridas Fenae/APCEF 
acontecem em três etapas

A primeira etapa da Corrida 
Fenae/APCEF será junto com 
a do Grupo de Apoio ao Ado-
lescente e Criança com Câncer 
(Graacc), dia 12 de maio, no 
Parque do Ibirapuera, às 7 ho-
ras.

A segunda será no clube da 

Maio

APCEF em Movimento - Sesi 
Ribeirão Preto - 112 anos da APCEF

Dia 13

Alta temporada em Campos do 
Jordão - aberturas de reservas

Dias 4, 11, 18 e 25

Tem curso de 
inglês no Espaço 
Conviver

APCEF oferece 
assessoria para 
Imposto de 
Renda

Confira como foi: 
APCEF de Portas Abertas - Dia da Mulher      Passeio no Parque Ecológico

APCEF/SP, na zona sul de São 
Paulo, no dia 9 de junho.

A última é a tradicional cor-
rida de Suarão, em 30 de junho.

Informações e inscrições 
pelo e-mail esportes@apce-
fsp.org.br, (11) 5613-5601 ou 
WhatsApp (11) 96334-1276.

Muitos empregados apo-
sentados da Caixa aproveitam 
a nova fase da vida para viajar, 
conhecer outras culturas e paí-
ses.

Desde 14 de março, a AP-
CEF/SP, em parceria com a 
TKE idiomas, oferece cursos 
de inglês aos associados apo-
sentados, na sede da capital. 

As inscrições devem ser 
feitas pelo telefone: (11) 3017-
8339 ou e-mail convites@ap-
cefsp.org.br.

Verifique no site da APCEF/
SP os dias, horários e valores, 
com desconto.

A Rede do Conhecimento é 
a plataforma da Fenae que ofe-
rece aos associados da APCEF/
SP cursos em diversas áreas 
(www.fenae.org.br/rededoco-
nhecimento).

Na comodidade da sua casa, 
você tem acesso a muitas infor-
mações, novidades e atualiza 
seus conhecimentos.

Além de adquirir novas ex-
periências, você ainda ganha 
“moedas” na plataforma Nosso 
Valor para trocar por prêmios. 
A Rede do Conhecimento tem 
uma classificação de nível e  
quanto mais cursos você faz, 
mais avança nesta classificação 

e assim ganha mais bônus.
Outra forma de ter mais 

moedas na plataforma Nosso 
Valor é convidando seus ami-
gos, por meio do link enviado 
no convite. Caso eles efetivem 
a matrícula para iniciar algum 
curso, você ganha 5 moedas.

As áreas de conhecimento 
são: Artes, Fotografia, Ban-
cária, Gastronomia, Desen-
volvimento Pessoal, Línguas, 
Design, Marketing e Comu-
nicação, Empreendedorismo 
e Inovação, Moda, Finanças e 
Contabilidade. Escolha e faça 
até três cursos gratuitos ao mes-
mo tempo!

Em São Paulo e em Bauru, 
a APCEF/SP oferece gratuita-
mente assessoria para elabora-
ção da Declaração de Imposto 
de Renda Pessoa Física para os 
associados aposentados.

Os atendimentos em Bauru 
acontecem nos fins de semana 
até 28 de abril, das 9 às 17 ho-
ras e, em São Paulo, de segun-
da a sexta-feira, até 30 de abril, 
das 9 às 18 horas.

Para agendar, ligue: (11) 
3017-8316 ou 3017-8311 no 
Departamento Jurídico da AP-
CEF/SP.

APCEF em Movimento, Sesi Santos 
- 112 anos da APCEF

De 4

Junho

Corrida Fenae/APCEF - no clube da 
capital

Dia 9

Festa Junina dos Aposentados - 
Colônia da APCEF em Suarão

Dia 28

Festa Junina - no clube da capital
Dia 1

Corrida Fenae/APCEF - Colônia da 
APCEF em Suarão

Dia 30

Corpus Christi e mês de junho nas 
Colônias - aberturas de reservas

Dia 9

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


