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Movimento
O jornal do aposentado e pensionista da Caixa

A empregada aposentada da Caixa, Maria 
de Lourdes Alba, vê o mundo com poesia. Da 
natureza que nos cerca até as pequenas coisas 
do cotidiano, tudo é inspiração para Maria na 
hora de escrever seus poemas.

A paixão pela literatura vem da adolescên-
cia, mas só quando já trabalhava no banco sen-
tiu que precisava transformar a escrita em algo 
mais. Assim, em 1999 lançou seu primeiro livro 
de poesias.

Hoje, Maria de Lourdes publicou, ao todo, 
13 livros, sendo 12 de poemas e uma novela, 
sem contar os inúmeros prêmios. Três de seus 
livros foram lançados no exterior. 

Tudo isso graças a um estilo próprio e a li-
berdade com a qual procura escrever seus ver-
sos e prosas. “Tento não me deixar influenciar 
por outros autores, quero manter a originalida-
de, apesar de que cada um vai interpretar o que 
escrevemos de uma forma”, contou.

Quando a inspiração surge, Maria coloca o 
que sente no papel, depois vai lapidando o tex-
to, alterando palavras e ritmos de acordo com 
o que deseja, com muito cuidado, até obter o 
melhor resultado.

Aposentada desde 2005, após quase 30 anos 
como empregada na Caixa Econômica Federal, 
ela se dedica inteiramente ao trabalho como es-

critora e vem explorando diferentes formas de 
expressão. “Já tive poemas transformados em 
música. Alguns foram musicados por uma pia-
nista, estão em um CD. Teve uma melodia que 
escrevi uma letra em cima, quero tentar escre-
ver mais letras de música”, afirmou. 

Maria de Lourdes conta que outra lingua-
gem que está trabalhando atualmente é a visual, 

tendo já realizado alguns poemas neste novo 
estilo.

Para quem deseja escrever, mas não sabe 
como, o conselho de Maria é se soltar e colocar 
a vontade em prática. “Não fique pensando no 
que vai sair, escreva. Lógico que a escrita é um 
exercício, ajuda ler bastante e ter interesse em 
artes como música, museus, saraus”, finalizou. 
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Expediente

• Avaré, (14) 3848-3000
• Bauru, (14) 3234-6166
• Campos do Jordão, (12) 3042-2177
• Clube, (11) 5613-5600
• Flats, (11) 3017-8300
• Suarão, (13) 3426-3860
• Ubatuba, (12) 3832-2452

Agenda

Para receber informações das 
atividades da APCEF/SP pelo 
WhatsApp, adicione (11) 99900-
3146 nos contatos do seu celular 
e envie mensagem com seu nome 
completo para o mesmo número.

Setembro

Passe dias inscríveis com a APCEF/SP 
em Salesópolis e Campos do Jordão 

Seletivas estaduais para o Talentos 
Fenae - categoria Música

Dia 7

Faça aulas de dança 
com os colegas da Caixa 

Confira como foi...

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

Excursões

Esportes

Pratique esportes com a gente! 

APCEF de Portas Abertas e APCEF nos Passos da Cultura

Convênio

Excursão para Salesópolis, com 
hospedagem em Campos do Jordão

Dia 20

Excursão para Colônia de Avaré
Dia 20

Primavera nas Colônias
Dias 21 e 22

1º Encontro da Felicidade
De 24 a 27

Praticar esportes, em qualquer 
idade, traz muitos benefícios: me-
lhorar a saúde e o desempenho fí-
sico, adotar um estilo de vida mais 

saudável, reduz o estresse, relaxa-
mento, elevar a autoestima, fazer 
novas amizades.

Por todos esses motivos, a AP-
CEF/SP oferece treinos 
específicos para os apo-
sentados da Caixa, na 
sede, no clube e no Par-
que do Ibirapuera.

Escolha, na tabela 
ao lado, a atividade que 
mais te agrada e junte-se 
a nós!

Informações, ligue 
(11) 5613-5600, 96334-
1276 (WhatsApp) ou es-
portes@apcefsp.org.br.Partida de vôlei durante os Jogos dos Aposentados 2018

Modalidade Horário Local

Corrida 18h30 às 21h
Parque do Ibirapuera 

(Portão 6)

Corrida 6h30 às 10h
Parque Jacques 

Cousteau
Vôlei 13 às 15h Clube

Corrida 18h30 às 21h
Parque Jacques 

Cousteau

Xadrez 16 às 20h Sede

Corrida 18h30 às 21h
Parque do Ibirapuera 

(Portão 6)

Corrida 6h30 às 10h
Parque Jacques 

Cousteau
Vôlei 13 às 15h30 Clube

Xadrez 16 às 20h Sede

Corrida 18h30 às 21h
Parque Jacques 

Cousteau

Tênis de Quadra 8h30 às 12h30 Clube
Vôlei 9 às 11h Clube

Xadrez 10 às 17h Clube
Futsal Feminino 11 às 13h Clube

Basquete 15 às 17h Clube

Tênis de Quadra 8h30 às 13h30 Clube
Futebol de Campo 8h30 às 13h Clube

Domingo

Segunda-feira

Terça-Feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sábado

Viagem dos aposentados para Campos do Jordão, em setembro de 2018

Que tal comemorar a chegada 
da primavera em uma viagem espe-
cial com os colegas da Caixa?

De 20 a 22 de setembro, a AP-
CEF/SP leva você para visitar a ci-
dade de Salesópolis e, em seguida, 
para Campos do Jordão, com hos-
pedagem na Colônia da Associa-
ção. Saída no dia 20, às 7 horas, do 
Terminal Turístico Barra Funda.

A primeira parada será no Ca-
sarão do Café. Depois estão pro-
gramadas visitas ao Alambique 
Canabella, Restaurante Nhá Luz e 
na paróquia da cidade.

Em Campos do Jordão, os par-
ticipantes irão conhecer o belíssi-
mo Museu Felécia Leirner, o Au-

ditório Claudio Santoro e o Parque 
Amantikir. Também haverá um 
tempinho para compras na cidade.

Para comemorar a chegada da 
primavera, haverá uma festa na 

Colônia de Campos do Jordão com 
concurso Rei e Rainha, música e 
jantar especial.

Inscrições, (11) 3017-8331 ou 
convites@apcefsp.org.br. 

Os associados da APCEF/SP, 
especialmente os aposentados, di-
vertem-se nas aulas de dança que 
acontecem no Estúdio de Dança 
Dance4All, em São Paulo.

O Estúdio de Dança fica na Rua 
Domingos de Morais, 2.441, Vila 
Mariana, na capital. Anote o telefo-
ne: (11) 2365-0095.

Caso tenha dúvidas, fale com 
a APCEF/SP: (11) 3017-8339 ou 
convites@apcefsp.org.br.


