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Movimento
O jornal do aposentado e pensionista da Caixa

O presidente eleito da Fenae para o triênio 
2020-2023 é Sérgio Takemoto. Empregado da 
Caixa desde 1982, trabalhou em agências e áre-
as administrativas em São Paulo. Sua última 
função, antes de ingressar nas entidades repre-
sentativas, foi como gerente de Relacionamen-
to e corrdenador de Serviços.

Formado em Administração de Empresas, 
Takemoto foi diretor-administrativo e diretor-
-presidente da Apcef/SP por duas gestões (de 
2007 a 2013). 

Em conversa com o APCEF em Movimen-
to, Takemoto fala sobre Fenae, Apcef/SP, Cai-
xa e projetos para os aposentados. Confira:

Qual a importância da participação dos 
aposentados nas atividades da Apcef/SP e da 
Fenae?

Os aposentados associados à Apcef/SP, his-
toricamente, têm expressiva participação seja 
nas atividades socioculturais e esportivas seja 
naquelas em defesa dos nossos direitos. 

Na atual conjuntura, em que os direitos dos 
trabalhadores são constantemente atacados e o 
objetivo de privatizar as empresas públicas vol-
tou a ser o principal plano do governo, é funda-
mental que todos os empregados, aposentados e 
da ativa, se unam na defesa dos direitos e, prin-
cipalmente, na defesa da Caixa 100% pública.

Considero, ainda, de extrema importância 
todos os esforços com o objetivo de manter pro-
jetos que visam bem-estar, integração e entre-
tenimento entre os aposentados e pensionistas, 
como houve o empenho da diretoria nas gestões 

em que estive na Associação. Atividades, estas, 
que foram aperfeiçoadas na gestão do Kardec 
e que fortalecem os laços entre associados e a 
Apcef/SP. 

Quais as perspectivas de projetos da Fe-
nae para os aposentados?

Pretendemos realizar uma série de ativida-
des exclusivas para este momento especial da 
vida dos empregados da Caixa e seguir auxi-
liando as 27 Apcefs na organização de eventos 
como o Dia do Aposentado e mantê-las integra-
das, além de potencializar as atividades esporti-
vas e socioculturais, incluindo lives e apresen-
tações on-line. 

Vamos priorizar a luta pela excelência do 
Saúde Caixa e acompanhar, diariamente, as 
questões previdenciárias da Funcef.

Este ano, o 36º Conecef ocorreu de forma 
virtual pela primeira vez na história, quais 
diretrizes foram aprovadas?

Tiveram importantes debates no 36º Con-
gresso dos Empregados da Caixa. Os temas que 
interessam diretamente aos aposentados são re-
lacionados à Funcef e ao Saúde Caixa e as dire-
trizes aprovadas foram: a defesa da Funcef com 
transparência e com política de investimento 
discutida amplamente, barrar as alterações do 
Estatuto que excluem a participação dos empre-

gados, Saúde Caixa mantido no Acordo Cole-
tivo as mesmas condições e percentuais atuais 
para todos os empregados da ativa, aposentados 
e pensionistas.  

Takemoto, deixe uma mensagem para os 
associados aposentados da Apcef/SP...

Estamos atravessando um momento crítico 
da história do nosso país, tanto por uma crise 
sanitária, como pelo agravamento nos retroces-
sos e na retirada de direitos. 

Por isso, é fundamental caminharmos lado a 
lado na luta por respeito e dignidade dos empre-
gados da ativa, dos aposentados e pensionistas 
da Caixa. 

Vale destacar que foram as pessoas que hoje 
estão aposentadas que ajudaram a construir en-
tidades fortes que representam os empregados 
do banco público. 

A nosso favor, temos uma história como 
inspiração para enfrentarmos mais um período 
de dificuldades. Contem com a Fenae e conti-
nuem fortalecendo a Apcef/SP.

A diretoria da Apcef/SP deseja à nova di-
retoria da Fenae uma gestão de sucesso e que 
os principais objetivos sejam alcançados, com 
a união e o comprometimento com todas as Ap-
cefs, seus associados e com a cidadania do país 
defendendo a Caixa 100% pública.

Obrigado Jair Pedro Ferreira
Foram seis anos à frente da presidência da 

Fenae e, neste período (2014-2020), a gestão 
de Jair Pedro Ferreira travou embates com a 
direção da Caixa, fortaleceu a parceira da Fe-
deração com as Apcefs e incentivou a criação 
de novos projetos. A partir daí, estas atividades 
começaram a fazer parte da vida dos associa-
dos, como: o Movimento Solidário, Nosso Va-
lor, Viva Fenae/Apcef e muito mais. A Rede 
do Conhecimento foi outra novidade, com 
cursos em diversas áreas e de educação digi-
tal específicos para o aposentado da Caixa. A 
Fenae pretigiou São Paulo com seus três maio-
res eventos: o Talentos Fenae, em 2016, o 13º 
Jogos Nacional, em 2018 e, em 2020, o Inspira 
Fenae. A participação da Federação no Dia do 
Aposentado é um grande destaque. Na última 
edição, o Ilumine-se, teve Espaço Viva e Mo-
vimento Solidário. “O Jair sempre foi com-
prometido com as causas dos aposentados da 
Caixa, lado a lado, otimizando projetos e valo-

rizando a qualidade de vida, por isso, agrade-
cemos”, diz a diretora Elza Vergopolem. 

Jair está como diretor de Formação da Fe-
nae. “Realizamos projetos importantes em São 
Paulo e sou muito grato com a grande parceria 
da diretora Elza, do diretor-presidente Kardec 
e de todos da Apcef/SP. 

A diretoria da Apcef/SP agradece a gestão 
Jair Pedro Ferreira pelos projetos realizados. 
Desejamos felicidades ao Jair em sua nova 
etapa na atual gestão.
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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

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.

Mês dos pais com marcação e 
premiação no Instagram. Participe!

APCEF em Casa

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

Vantagens Fenae/Apcef

Confira os aposentados vencedores da festa caipira virtual 

Eleição APCEF/SP

O mês dos pais dos associados e 
dependentes está conectado com o 
Instagram da Apcef/SP. Curta e co-
mente a imagem oficial da campa-
nha: “Pai, sou antenado em você” 
marcando um colega da Caixa e 
concorra a um dos três vales-pre-

sentes no valor de R$ 1 mil cada, 
que serão sorteados entre os partici-
pantes. Serão três vencedores. 

Saiba mais - Acesse o regula-
mento e saiba todos os detalhtes da 
campanha no site: www.apcefsp.
org.br. 

Descubra como lidar 
com o seu celular

Há muitos cursos na Rede do 
Conhecimento esperando por 
você.

Navegue neste mundo virtual e 
descubra como lidar com o celular 
no curso: “Aprenda sobre nuvem, 
como configurar backup no telefo-
ne, entre outros”.

O curso é ministrado pela pro-
fessora Paula Peleja, que é espe-
cialista em inclusão digital para 
a terceira idade. Ela desenvolveu 
uma didática especial para este 
público com uma linguagem fácil. 

Acesse: rededoconhecimento.
fenae.org.br/ e faça este e outros 
cursos.

Movimento Solidário: 
cinco anos em Belágua 

Nestes anos de atuação foram 
implantados 42 projetos nas 27 co-
munidades rurais atendidas e um 
telecentro na sede do município, 
com o investimento total de mais 
de R$ 616 mil.

 O município, que em 2015 
estava entre os 10 com o menor 
Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH) do país, avançou 148 
posições no ranking do Produto 
Interno Bruto (PIB): em 2018, pas-
sou a ocupar a 191ª posição neste 
ranking. 

Acesse: https://movimento-
solidario.fenae.org.br/ e seja so-
lidário!

Clube e Flats estão 
abertos 

Aos poucos, com planejamen-
to e medidas para se adequar e 
adaptar às restrições da pandemia, 
a Apcef/SP está reabrindo o clube 
e os Flats Paulista e Santana, em 
São Paulo. 

Estes espaços já estão prepara-
dos para receber associados e de-
pendentes com segurança. 

Os locais reabertos seguem as  
determinações dos órgãos de saú-
de, como acesso controlado e uso 
obrigatório de máscaras. 

A reabertura dos outros espa-
ços está em estudos.

Dúvidas: entre em contato pelo 
faleconosco@apcefsp.org.br.

Eleição será em 
novembro

Após terceira sessão da As-
sembleia Geral Ordinária virtual, 
realizada no período de 10 a 15 
de junho de 2020, a Comissão 
Eleitoral divulgou que a elei-
ção da Apcef/SP, para o triênio 
2020/2023, fica adiada e está 
prevista para novembro de 2020. 
Acompanhe as atualizações no 
site: www.apcefsp.org.br.

Unidades de lazer

A redução de taxas de juros 
para as operações com participan-
tes no CredPlan, anunciadas em 
julho pela Funcef, são muito bem-
-vindas, mas insuficientes. Resul-
tados recentes revelam que taxas 
muito elevadas, como as pratica-
das no CredPlan, transformam 
empréstimos em grande negócio, 
pelo baixo risco, margem, limite e 
desconto em folha de pagamento. 
Confira matéria completa no site: 
www.apcefsp.org.br.

Empréstimo virou 
negócio?

Funcef

Auxílio
Cartão ou cesta 
alimentação mudou

Em agosto, os aposentados 
que recebem cartão alimentação 
serão atendidos pela Verocard. A 
Apcef/SP questionou a mudanca, 
mas a Caixa ainda não se mani-
festou. Em caso de dúvida, ligue 
para 0800 727 4333.

Mais uma atividade do projeto APCEF em Casa para associados e dependentes

Aposentados, associados e de-
pendentes da Apcef/SP fizeram a 
alegria na festa caipira virtual.

Os vencedores da Miô Ropa 
Junina foram: 1° lugar: Clarice 
Saraiva Cardoso, dependente do 
Joseildo Saraiva Moreira; 2° lugar: 
Tutae Satomi e 3° lugar: Aureo do 
Nascimento, dependente da Rosa 
Maria Palaria do Nascimento. 

Também tiveram vencedores 
no Trem Bão Di Comê: 2° lugar: 
bolo de amendoim com cobertura 
de brigadeiro de paçoca, para Maria 
de Fatima Sousa Silva e 3° lugar: 

bolo de banana com bagaço de mal-
te, Marta Fioravanti de Sousa.

E, no parpite certero, o 1º lu-
gar foi para Giovanni Fioravanti de 

Souza Prestes, dependente da  Mar-
ta Fioravanti de Sousa.

Confira a classificação comple-
ta no site da Apcef/SP.

APCEF nos Passos da 
Cultura está de volta

A Apcef/SP realiza no dia 26 
de agosto, quarta-feira, das 14 às 
16 horas, o Walking Tour Virtual 
pela região do Bom Retiro, na ci-
dade de São Paulo.

Pessoas de todas as regiões do 
Estado podem participar, já que 
não é necessário estar presente 
em São Paulo.

Entre em contato, envie men-
sagem para: convites@apcefsp.
org.br ou no WhatsApp (11) 
97612-3900 e participe!


