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Movimento
O jornal do aposentado e pensionista da Caixa

"Quando ousamos realizar 
o Encontros e Reencontros, em 
2017, para celebrar o Dia do Apo-
sentado, o sentimento era de que 
as distâncias poderiam ser encur-
tadas e de que seria possível reen-
contrar pessoas especiais que um 
dia fizeram parte da nossa história 
na Caixa.

Lembra do colega que conhe-
ceu quando foi trabalhar naquela 
ação emergencial? E aquele outro 
que mudou de agência? Por onde 
andavam tantas pessoas. Aqueles 
que foram para o interior do Es-
tado ou que mudaram para outras 
capitais e assim por diante... 

Porque, para nós, sempre é 
tempo de encontros e reencontros. 
Sempre há inspirações e motivos 

para a troca de afetos e para re-
lembrar boas histórias. 

Para nos inspirarmos e criar-
mos novas perspectivas para a 
vida com a aposentadoria, em 
2018, oferecemos uma boa dose de 
boas energias e alto astral e con-
vidamos a todos para o Inspire-se 
em seus sentidos.

Pela primeira vez, os associa-
dos puderam participar do Con-
curso Miss e Mister Maturidade, 
como uma forma de inspiração e 
de experimentar seus sentidos ao 
colocarem-se em novos desafios e, 
por que não dizer, revelarem ou-
tras habilidades.

Revelações, assim iniciamos 
2019, identificando tantos colegas 
que, ao se aposentarem da Caixa, 

descobriram outros talentos, com-
petências e habilidades, seja em 
uma nova carreira, em um traba-
lho social e em tantos outros ni-
chos. 

A vida passou a ter um novo 
sentido para as pessoas que deixa-
ram os compromissos e as respon-
sabilidades do banco para trás e 
passaram a ver sua idade e a fase 
atual como a melhor de todas para 
aproveitar e viver ainda mais, ilu-
minando cada novo dia. 

Assim, neste ano, decidimos 
iluminar nossas verdades, nossas 
potências, valorizar tudo aquilo 
que a experiência nos proporciona 
e estamos vivendo o Ilumine-se: 
a melhor idade é fazer brilhar a 
vida.

Funcef

Apcef cobra da Caixa e Funcef solução 
dos problemas no crédito dos proventos 
de aposentados e pensionistas

A Apcef/SP enviou ofício à 
Caixa e à Funcef, em setembro, 
cobrando soluções urgentes para 
o sistema de pagamento dos apo-
sentados e pensionistas. Muitos 
tiveram problemas para movimen-
tar suas contas, já que o crédito do 
salário ocorreu apenas na segunda-
-feira (21 de setembro).

No documento, a entidade pede 
que a Caixa restabeleça o modelo 
anterior do crédito da suplementa-
ção dos benefícios da Funcef aos 
aposentados e pensionistas ou, al-
ternativamente, adeque o sistema 
para que os lançamentos futuros 
de débitos, que vencem nos dias 
20 de cada mês, não impactem na 
movimentação da conta corrente 
quando a data ocorrer aos finais de 
semana ou feriados.

Com a adoção do novo siste-
ma, o crédito do benefício passou 
a cair no primeiro dia útil subse-
quente ao dia 20 (quando este é 
fim de semana ou feriado), sem 
que o crédito esteja nos lançamen-
tos futuros da conta, ao passo que 

os débitos programados para o dia 
20 continuam a aparecer em lança-
mentos futuros, causando a indis-
ponibilidade de valores havidos na 
conta até o crédito dos proventos.

“A situação complicou-se ain-
da mais porque em setembro foi 
retomada a cobrança das parcelas 
de financiamentos da Funcef”, ex-
plicou o diretor-presidente da Ap-
cef/SP, Kardec de Jesus Bezerra. 
“Pelos relatos que recebemos, até 
mesmo parcelas de contratos fir-
mados com a Funcef, como o Cre-
dPlan e o Credinâmico, quando 
pagas por meio de débito em conta, 
contribuíram para impossibilitar a 
movimentação das contas corren-
te, dado o descasamento entre o 
lançamento do crédito e do débito. 
A decisão de mudar deve ter sido 
tomada por burocratas da Caixa e 
da Funcef, que não têm ideia dos 
transtornos que causaram a milha-
res de aposentados e pensionistas. 
É dever da diretoria da Funcef e da 
administração da Caixa solucionar 
o problema”, completou.

A Caixa anunciou que está au-
torizado aos empregados que ade-
riram ao Programa de Desligamen-
to Voluntário Extraordinário 2019 
(PDVE) a prorrogação da entrega 
do comprovante de aposentadoria  
para fins de manutenção do Saúde 
Caixa. O novo prazo de entrega é 
31 de dezembro de 2020. 

A data-limite de início do be-
nefício (DIB), que deve constar na 
carta de concessão de aposentado-
ria emitida pelo INSS, permanece 
sendo a prevista no regulamento 
do PDVE, até 31 de dezembro de 
2019. O documento deverá ser en-
viado pelo aposentado por meio 
do www.centralsaudecaixa.com.
br/faleconosco.

A Fenae e a Contraf-CUT en-
viaram, em fevereiro deste ano, 
ofício à Caixa pedindo a prorro-
gação do prazo. O pedido foi fei-
to em função do atraso nos aten-
dimentos do INSS, fruto da falta 
de empregados da instituição, que 
resultou em extrema demora na 
análise das solicitações e atraso na 
entrega da carta de concessão da 
aposentadoria. 

“Atualmente, com os efeitos 
da pandemia, os segurados con-
tinuam enfrentando dificuldades 
com o atendimento do instituto, 
razão pela qual o prazo foi pror-
rogado mais uma vez”, explicou 
o diretor-presidente da Apcef/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

PDVE 2019

Prazo de comprovação de aposentadoria 
para quem aderiu ao PDVE 2019 é 
prorrogado

Que essa luz se propague em 
nossas vivências, convivências e 
trocas de amorosidade. 

Que a gente consiga iluminar 
a vida de outras pessoas e que os 
caminhos sejam mais leves e par-
tilhados com aqueles que amamos 
e que nos fazem felizes. 

Assim, fazendo brilhar a pró-
pria vida e a vida do outro, segui-
mos juntos, criando formas de nos 
divertirmos e de aprendermos.

 Que venham mais e mais anos 
para celebrarmos a alegria de 
viver, buscarmos conhecimento e 
participarmos dos eventos promo-
vidos pela Apcef/SP!"

Elza Vergopolem, diretora de 
Aposentados  da Apcef/SP



“Ilumine-se: a melhor idade é fazer brilhar a vida”
 A comemoração dos associados da APCEF/SP pelo 

Dia do Aposentado, em janeiro, foi incrível!
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Expediente

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

Campos do Jordão e Ubatuba são reabertas em outubro Piscinas e restaurante 
do clube são reabertos

Encontros

Unidades de Lazer

APCEF nos Passos da Cultura - Tour Virtual 

Clube da capital

Centro Velho de Saão Paulo, em 26 de setembro

As Colônias da Apcef/SP em 
Campos do Jordão e Ubatuba foram 
reabertas em 8 de outubro e as reser-
vas de hospedagens podem ser feitas 
até 22 de dezembro.

A decisão foi tomada após cui-
dadosa avaliação dos protocolos  de 
segurança dos órgãos de saúde das 
duas cidades.

Restrições - As áreas sociais 
como piscinas, quadra, sala de jo-
gos e playground permanecem fe-
chadas. Não há serviçosde quarto 
durante a hospedagem (camareira e 
manutenção) e estão liberados 50% 
de ocupação dos apartamentos ou 
casas em cada unidade. No restau-

rante ou lanchonete é obrigatório o 
uso de máscaras e luvas descartáveis 
para se servirem.

A temperatura de cada pes-
soa será aferida no check in e no 
check out. Todos devem utilizar 
máscaras no período em que esti-
verem na unidade e há totens com 
álcool em gel para a higienização 

das mãos espalhados por todos os 
espaços. Os pontos turísticos das 
cidades estão funcionando, no en-
tanto, confirme horários de bares e 
restaurantes.

Reservas - Em Campos do 
Jordão, ligue (12) 3042-2177. Em 
Ubatuba, (12) 3832-2452.

Em agosto, o clube da capital 
foi reaberto para utilização dos 
associados. Agora, no início de 
outubro, novos espaços foram li-
berados.

Os associados podem utilizar 
o playground, pista de caminha-
da, quadras de tênis, quadra de 
areia, salão de jogos, academia,  
piscinas (60% de ocupação),  lan-
chonete, deck da piscina e restau-
rante (40% de ocupação).

Informações, (11) 5613-5600 
ou cecom@apcefsp.org.br.

Região do Bixiga, em 14 de outubro            

Vamos retomar nossas atividades, mas ainda virtualmente

Próxima edição do APCEF de Portas 
Abertas acontece dia 27 de outubro 

Em 27 de outubro, terça-feira, 
das 14 às 16 horas, o APCEF de 
Portas Abertas volta a acontecer, 
mas de forma virtual, na plata-
forma Zoom. E traz uma ativida-
de que transforma o “Ilumine-se: 
a melhor idade é fazer brilhar a 
vida” em um momento de atenção 

plena aos nossos hábitos alimenta-
res e aos impactos destas escolhas 
para uma vida radiante.

A inscrição deve ser realizada 
no formulário disponível no site 
da Apcef/SP (www.apcefsp.org.br) 
até 26 de outubro. Vagas limitadas 
à capacidade da plataforma.

Será uma tarde muito agradá-
vel na companhia da nutricionista 
Renata Mattar, que trará sugestões 
de cardápios para uma reeducação 
alimentar saudável e nutritiva, e 
a contadora de histórias Sandra 
Gozman com o músico André 
Gonçalves, em uma apresentação 
para iluminar nosso dia e elevar 
nosso astral!

Nesta edição do APCEF de 
Portas Abertas todos os inscritos 
terão a oportunidade de participar 
de uma ação social realizada pela 
Apcef Cidadã em parceria com a 
OSCIP Moradia e Cidadania, com 
a contribuição de R$ 10 .

Entre em contato pelo (11) 
97612-3900 (WhatsApp) ou  convi-
tes@acpcefsp.org.br e saiba mais.

Apcef/SP disponibiliza 
ação de indenização – 
reparação CTVA

Seus direitos

A Apcef/SP disponibiliza 
ação de indenização para repa-
ração de danos aos aposentados 
que recebiam CTVA. 

A ação visa ao pagamento 
de valor único, indenizatório, a 
ser acertado devido a não inclu-
são do CTVA na base de cálculo 
dos benefícios despendidos pela 
Funcef, a ser calculado em fun-
ção da reserva matemática do 
participante. 

A ação será proposta exclu-
sivamente contra a Caixa, sem 
causar qualquer impacto para o 
fundo de previdência (Funcef).

Para informações sobre a 
ação, entre em contato pelo ju-
ridico@apcefsp.org.br ou (11) 
97568-3379.


