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Movimento
O jornal do aposentado e pensionista da Caixa

2019 foi um ano especial para os aposentados da Caixa. Vivemos muitas coisas juntos, como é bom recordar os bons momentos!
Começamos o ano com a comemoração do Dia do Aposentado, que é sempre uma grande festa, com reencontros e muita 
diversão. O tema deste ano foi Revelações e o ilusionista Issao Imamura foi a estrela do evento.
Passeamos pelas cidades de Passa Quatro, no Mira Serra Parque Hotel, e Caxambu, ambas em Minas Gerais. Também 
visitamos a Festa da Uva, em Jundiaí.
Teve muita cultura com o APCEF nos Passos da Cultura. Conhecemos o Parque Ecológico Imigrantes, em São Bernardo do 
Campo, e o Farol Santander, o Edifício Copan e a região do centro novo da capital. Os aposentados também visitaram o Templo 
Luz do Oriente (Torre de Miroku) e o Sítio Nakahara, onde tiveram a oportunidade de comer uma deliciosa comida orgânica 
e saudável e conhecer o cultivo e a plantação do local, além de participar da colheita de morangos e caquis. Ainda houve 
viagem para a cidade de Santos, com visita ao Museu do Café, e para a Estação Ecológica Jureia-Itatins, com passeio à aldeia 
indígena Tabaçu Reko Ypy, às Ruínas de Abarebebê e à Praia do Costão.
Não podemos esquecer também das edições do APCEF de Portas Abertas, com comemoração dos aniversariantes do mês e 
muitas novidades a cada encontro. Teve Noite Italiana no clube, Portas Abertas em Ribeirão Preto, na Verace Pizza, e em São 
José do Rio Preto, na Casa Grande Forneria.
E ainda teve Jogos dos Aposentados e Festa Junina em Suarão, eventos já tradicionais entre os aposentados.
Enfim, muita coisa incrível aconteceu neste ano. Para matar um pouquinho da saudade, confira nas próximas páginas algumas 
fotos destes momentos especiais. Tem mais no site da APCEF/SP e nas redes sociais.
Queremos que 2020 seja ainda melhor! E você é uma peça fundamental na realização de todos estes momentos inesquecíveis!

Diretoria Executiva
Gestão Nossa Luta

Comemoração do Dia dos Aposentados - Revelações

Comemoração do Dia dos Aposentados - Revelações

Festa Junina em Suarão

Jogos dos Aposentados

Jogos dos Aposentados

APCEF de Portas Abertas em São José do Rio Preto

Noite Italiana no clube



10/2 - Dia dos Aposentados - Revelações

De 25 a 29/3 - Mira Serra Parque Hotel

13/6 - APCEF nos Passos da Cultura - Templo e Sítio Nakahara

15/3 - APCEF nos Passos da Cultura - Parque Ecológico Imigrantes

24/5 - Noite Italiana30/4 - APCEF nos Passos da Cultura - Farol Santander

2 /2 - Festa da Uva em Jundiaí

Dia dos Aposentados nas unidades

12/4 - APCEF de Portas Abertas em Ribeirão Preto

8/3 - APCEF de Portas Abertas - Dia Internacional da Mulher



28/6 - Visita ao Museu do Café, em Santos

7/11 - APCEF de Portas Abertas em São José do Rio Preto

6/12 - APCEF nos Passos da Cultura - Caixa Cutural

28 /6 - Festa Junina em Suarão

De 20 a 22/9 - Excursão para Salesópolis e Campos do Jordão

28 e 29/9 - Jogos dos Aposentados

3/12 – Encontro Anual dos Aposentados

29/6 - APCEF nos Passos da Cultura - Estação Ecológica Jureia-Itatins

1/10 - APCEF de Portas Abertas - Outubro Rosa

29/10 - APCEF nos Passos da Cultura - Museu da Imigração Japonesa

30 /7 - APCEF de Portas Abertas e
APCEF nos Passos da Cultura - centro de São Paulo

De 19 a 23/8 - Viagem a Caxambu 

Curso de inglês
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Expediente

Para receber informações sobre as ativida-
des da APCEF/SP pelo WhatsApp, adicio-
ne (11) 99900-3146 nos contatos do seu 
celular e envie mensagem com seu nome 
completo para o mesmo número.

Funcef anuncia mudanças na forma 
de pagamento dos benefícios

Aposentados têm  
10% de desconto  
nas Colônias da APCEF

Eventos

26 de janeiro acontece a melhor festa  
para comemorar o Dia do Aposentado

Colônias

Venha participar da maior e 
melhor festa dos empregados da 
Caixa em comemoração ao Dia do 
Aposentado!

Vai ser domingo, 26 de janeiro, 
às 12 horas, no Buffet Tôrres, loca-
lizado na Avenida dos Imarés, 182, 
Moema, capital, próximo ao Sho-
pping Ibirapuera e à Estação Eu-
caliptos do metrô (Linha 5 Lilás).

As inscrições devem ser feitas 
até 17 de janeiro pelo (11) 3017-
8331, 3017- 8355 ou convites@
apcefsp.org.br. Mas atenção: as 
vagas são limitadas, garanta seu 
lugar o mais breve possível.

Valores incluem almoço, bebi-
das, sobremesa, música ao vivo e 
muitas surpresas.

Concurso de Miss e Mister 
Maturidade - Pelo terceiro ano 
consecutivo, os aposentados da 
Caixa vão brilhar na passarela.

Inscreva-se com antecedên-
cia para participar do Concurso 
pelo (11) 3017-8300, 97612-6392 

Aposentados associados (titu-
lares) têm 10% de desconto sobre 
as diárias das Colônias de Avaré, 
Campos do Jordão, Suarão, Uba-
tuba e, também, do flat Santana e 
Paulista.

É só ligar, verificar se há vagas 
para o período pretendido e fazer 
sua reserva. Aproveite! 

Colônia de Avaré

• Avaré, (14) 3848-3000
• Bauru, (14) 3234-6166
• Campos do Jordão, (12) 3042-2177
• Clube, (11) 5613-5600
• Flats, (11) 3017-8397
• Suarão, (13) 3426-3860
• Ubatuba, (12) 3832-2452

Utilize também as 
sedes de outros Estados

Os associados e dependentes 
também podem utilizar os espaços 
de lazer oferecidos pelas APCEFs 
de outros Estados. 

No site www.fenae.org.br/as-
sociacao é possível verificar o que 
cada uma das APCEFs oferece. 
Aproveite! 

(WhatsApp) ou marketing@ap-
cefsp.org.br.

“Ilumine-se: a melhor idade 
é fazer brilhar a vida” - Este é o 
tema da festa e será trabalhado du-
rante todo o ano nas atividades da 

APCEF/SP com os aposentados. 
“Ilumine-se, aproveite o agora. 
Esta é a melhor idade para fazer 
aquilo que você tem mais vontade, 
fazer brilhar, fazer o bem!”, convi-
dou a diretora de Aposentados da 
APCEF/SP, Elza Vergopolem.

Participantes não receberão mais os pagamentos da Funcef e do INSS na mesma data

A Funcef anunciou, em 4 de 
dezembro, mudanças no Acordo 
de Cooperação Técnica que man-
tinha com o INSS. 

Este convênio permitia, por 
exemplo, que o participante ti-
vesse acesso a alguns serviços do 
INSS, como contagem de tempo 
de contribuição e marcação de 
agendamento para concessão de 
aposentadoria por meio da Fun-
dação. Após a concessão do be-
nefício, o participante também 
podia optar por receber de forma 
unificada o pagamento do INSS e 
a suplementação/complementação 
da Funcef, no dia 20 de cada mês.

Com a mudança anunciada, os 
participantes da Funcef que rece-
bem de forma unificada terão os 
benefícios do INSS e da Funcef 
desmembrados a partir da folha de 
março. Para eles, suplementação/
complementação da Funcef conti-
nua sendo feita no dia 20, enquanto 

o crédito do benefício da previdên-
cia oficial será realizado nas datas 
e formatos previstos nas regras do 
INSS. Aqueles que se aposentarem 
a partir de janeiro de 2020 já re-
ceberão de maneira desmembrada.

A mudança irá afetar o paga-
mento do imposto de renda, das 
mensalidades do Saúde Caixa e dos 
empréstimos consignados. Com o 
benefício desmembrado, a base de 
cálculo do imposto de cada benefí-
cio, individualmente, também fica 
menor, podendo reduzir a alíquota. 

Assim, o imposto retido pode 
ser inferior ao imposto devido, ge-
rando saldo a pagar na declaração 
de imposto de renda de 2021. 

No caso do Saúde Caixa, como 
a base de cálculo para a mensali-
dade soma os benefícios da Funcef 
e do INSS, problemas como falta 
de atualização cadastral ou incon-
sistências no sistema podem fazer 
com que o usuário do plano deixe 

de contribuir corretamente, o que 
pode lhe causar sérios problemas. 
Os participantes que possuem par-
celas de crédito consignado aver-
badas em folha também podem ter 
transtornos, como a não averbação 
por excesso de débito em função 
da redução do crédito da folha da 
Funcef.

A diretoria da Fundação pre-
cisa esclarecer aos participantes 
estas situações e oferecer soluções 
que reduzam o impacto destas mu-
danças na vida do participante.

O comunicado publicado pela 
Funcef não informa o motivo das 
mudanças no convênio. 

Especula-se, porém, que pos-
sa estar relacionado ao leilão da 
folha de paga-
mento do INSS 
aos bancos, feito 
pelo governo, no 
início do mês de 
novembro.


