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O jornal do empregado da Caixa

O empregado da Caixa, parti-
cipante ativo, aposentado ou pen-
sionista da Fundação dos Econo-
miários Federais (Funcef), pode 
declarar apoio à uma das chapas 
cadastradas no processo eleitoral 
da Funcef até 23 de fevereiro, 
sexta-feira, às 17 horas.

A diretoria da APCEF/SP 
apoia a Chapa do Participante, 
que tem como representantes em 
São Paulo: Fabiana Matheus, para 
a Diretoria Executiva; Valter San 
Martin como titular no Conselho 
Deliberativo e Carlos Augusto 
(Pipoca), no Conselho Fiscal.

“A diretoria da APCEF/SP 
apoia a Chapa do Participante 
para representar os empregados 
da Caixa na Funcef, pois são pes-
soas comprometidas com os inte-
resses dos participantes. Lutamos 
pela democratização da gestão e 
pela transparência na Fundação, 
pelo fortalecimento do processo 
eleitoral e representatividade dos 
empregados nas instâncias”, re-
força o diretor-presidente da AP-
CEF/SP, Kardec de Jesus Bezerra

Neste ano, serão renovados 
três membros da Diretoria Exe-
cutiva, dois do Conselhos Deli-
berativo e um do Conselho Fiscal. 

A primeira etapa do processo 
eleitoral consiste em declarar o 
apoio à uma das chapas. “A parti-
cipação dos empregados da Caixa 
de todo país, neste momento, é tão 
importante quanto no momento da 
eleição, afinal a chapa depende 
desta declaração de apoio para se 
inscrever no processo”, explica o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

Como fazer - Para apoiar a 
Chapa do Participante é preciso 
acessar o Autoatendimento no 
portal da Funcef ou baixar o apli-

cativo da Fundação, disponível na 
Apple Store ou na Play Store. 

Por meio do Autoatendimento, 
o participante já cadastrado no 
portal deverá informar o seu CPF 
e a sua senha. Em seguida, clicar 
em "Eleições" e escolher a cha-
pa que deseja apoiar. Após este 
último passo, deverá confirmar o 
apoio (por meio da aba "Apoiar a 
Chapa") e receberá a mensagem 
de que sua manifestação foi re-
gistrada.

Se o participante não tem e-
-mail cadastrado, poderá fazê-lo: 
ligando para a Central de Rela-
cionamento (0800 706 9000), de 
segunda à sexta-feira, das 8 às 18 
horas; por meio do Fale Conosco 
na página da Fundação; ou então 
pessoalmente, de segunda à sexta-
-feira, das 9 às 18 horas, na repre-
sentação regional da Funcef, que 
na cidade de São Paulo está na 

Rua do Arouche, 23, República.

Participantes dentro da Fun-
cef - Desde 2002 os participantes 
conquistaram o direito de votar 
em representantes dos emprega-
dos para compor a Diretoria Exe-
cutiva e Conselhos Deliberativo e 
Fiscal. Essa conquista é um marco 
na história da luta dos emprega-
dos da Caixa para participar ativa-
mente das instâncias em seu fun-
do de pensão. No decorrer destes 
15 anos, essa participação foi fun-
damental para os empregados ga-
rantirem direitos e reivindicarem 
importantes mudanças. Como por 
exemplo, em 2007, com a aprova-
ção do novo estatuto da Fundação 
que garantiu a paridade na compo-
sição da Diretoria Executiva, bem 
como a introdução da necessidade 
de quórum qualificado para alte-
rações de estatuto, regulamentos 

dos planos, retirada de patrocínio 
e investimentos acima de 2% dos 
Recursos Garantidores das Reser-
vas Técnicas.

Funcef – É o terceiro maior 
fundo de pensão do Brasil e um 
dos maiores da América Lati-
na. Seu patrimônio ativo total é 
superior a R$ 58 bilhões, com 
aproximadamente 137 mil partici-
pantes. A Fundação é regida pela 
legislação específica do setor, por 
seu Estatuto, pelos regulamentos 
dos Planos de Benefícios e por 
atos de gestão, a exemplo do Có-
digo de Conduta Corporativa e 
do Código de Melhores Práticas 
de Governança Corporativa. Seus 
recursos são investidos em áreas 
diversas que se dividem em: renda 
fixa, renda variável, investimentos 
estruturados, imóveis e operações 
com participantes.
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Expediente

Nossos espaços

Fale conosco

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3662-1431

• Clube, (11) 5613-5600

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Tributo a Gonzaguinha: canto de 
esperança e sonho de liberdade
Excursão da APCEF/SP para a Colônia de Suarão será de 16 a 18 de março

APCEF Indica

Assista Shrek, O 
Musical TYA, em Santos

É no ritmo que incendeia o co-
ração e faz vibrar a esperança de 
um mundo melhor, que a APCEF/

SP homenageia o cantor e com-
positor que retrata com emoção o 
mais belo da identidade brasileira, 

O associado e o dependen-
te da APCEF/SP assistem, com 
desconto, no Teatro Municipal 
Brás Cubas, Shrek o Musical 
Tya, licenciado pela MTI shows 
e Dream Works - NY, baseado 
no filme DreamWorks Animation, 
vencedor do Oscar, e no fantástico 
musical da Broadway.

Solicite o código de acesso 
pelo e-mail: convenios@apcefsp.
org.br e divirta-se.

Em março, as Colônias da AP-
CEF/SP nas cidades turísticas de 
Avaré, Campos do Jordão e Sua-
rão oferecem vantagens incríveis.

Os espaços, que já têm preços 
acessíveis, estão ainda melhores. 

Benefícios

Aproveite promoção de lança-
mento de utilização da poltrona 
de massagem, até 6 de abril, no 
espaço exclusivo da Associação, 
no centro da capital.

O associado e o dependente 
podem aproveitar gratuitamente, 
sessão de 20 minutos, de massa-
gem relaxante.

O objetivo é oferecer mo-
mentos para desligar um pouco 
da correria do dia a dia e aliviar 
as dores das tensões musculares 
e estresses. 

O funcionamento é de segun-
da a sexta-feira (exceto feriados), 
com a primeira sessão às 9h30 e, 
a última, às 17 horas.

Para o uso da poltrona é pre-
ciso agendar horário pelo telefo-
ne (11) 3017-8300 ou seuespa-
co@apcefsp.org.br.

Vamos harmonizar saúde, na-
tureza, relaxamento, terapia cor-
poral, meditação e alimentação 
equilibrada? 

Então, arrume as malas e va-
mos embarcar na próxima excur-
são da APCEF/SP à Colônia de 
Avaré, entre os dias 10 e 14 de 
abril (de terça a sábado).

Inscrição até 6 de abril pelo 
telefone (11) 3017-8339 ou e-mail 
convites@apcefsp.org.br.

Ganhe 20% de desconto em Campos 
do Jordão e Avaré ou 10% em 
Suarão. Escolha e aproveite

Excursão

Luiz Gonzaga do Nasci-
mento Júnior, o Gonza-
guinha.

Este evento especial 
acontece em excursão 
para a Colônia de Suarão, 
de 16 a 18 de março, 

"Queremos você co-
nosco e para isso prepa-
ramos uma programação 
pra lá de especial", convi-
da a diretora da APCEF/
SP Ivanilde de Miranda.

A programação com-
pleta do fim de semana 
está no site da APCEF/
SP - www.apcefsp.org.br.

Mais informações 
- Valor e inscrição pelo 
(11) 3017-8339 ou convi-

tes@apcefsp.org.br até 5 de mar-
ço, no Departamento de Eventos.

Abraço coletivo em evento realizado na Colônia da APCEF/SP em Avaré

Em Avaré e em Campos do 
Jordão, com pensão completa, o 
associado ganha 20% de desconto 
na hospedagem no período de 1º a 
28 de março. Em Suarão, no mes-
mo período, o desconto é de 10%.

Faça massagem na sede 
da APCEF/SP, na capital

Faça uma viagem para a Colônia de Avaré em busca do 
autoconhecimento e equilíbrio, em abril

EsportesColônias

Nos dias 3, 4 e 25 de março 
acontecerá, no clube da APCEF/
SP, na capital, a primeira seleti-
va para a formação da delegação 
para os Jogos Nacionais da Fenae.

Este ano, os Jogos acontecem 
em São Paulo, de 14 a 21 de ju-
lho.

Para compor a delegação é 
preciso classificar-se nas seletivas.

Mais informações entre em 
contato com Esportes pelo e-mail 
esportes@apcefsp.org.br ou what-
sapp (11) 96634-1276. Consulte o 
site: www.apcefsp.org.br.

1ª seletiva dos Jogos 
Nacionais da Fenae 
será em março



Funcef divulga equacionamento e 
quebra paridade do Não Saldado

Associados e 
dependentes ganham 
desconto na Faculdade 
Aberta à Maturidade

Aposentados

Quer ganhar desconto, absor-
ver novos conhecimentos, fazer 
mais amigos e ainda ganhar um 
voucher para uma das Colônias?

Se você é associado ou depen-
dente da APCEF/SP e tem 40 anos 
ou mais, pode inscrever-se para o 
curso livre da Faculdade Aberta à 
Maturidade, projeto da Faculdade 
28 de agosto.

Além do desconto concedido 
pela parceria da APCEF/SP com a 
Faculdade, os associados e depen-
dentes que concluirem o semestre 
ainda ganham 10% do valor total 
do curso em voucher para hospe-
dagem nas Colônias da APCEF/
SP. Inscrições até 23 de fevereiro, 
sexta-feira.

Informações, (11) 3017-8300 
ou promocoes@apcefsp.org.br.

Fenae

Diretoria da Fundação assina Termo que permite a quebra da paridade

No dia 6 de fevereiro a dire-
toria da Funcef divulgou as re-
gras para equacionar os déficits 
de 2015 e 2016 do Reg/Replan 
Não Saldado.

Com isso, confirmou-se a 
quebra da paridade no equacio-
namento, prevista no Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) 
que diretores indicados e eleitos 
assinaram junto à Superintendên-
cia Nacional de Previdência Com-
plementar (Previc), em junho de 
2017. 

Não Saldado - As contribui-
ções extraordinárias são definidas 
de acordo com três faixas sala-
riais. Sem a paridade, os assisti-
dos da terceira faixa, por exem-
plo, terão acréscimo de quase 3,5 
pontos percentuais na alíquota de 
desconto, subindo de 14.35% para 
17.82%. 

Para equacionar os déficits 
de 2015 e 2016, segundo infor-
mações da própria Fundação, 

a contribuição extraordinária 
total pode chegar, em média, 
a 21,05% para os participantes 
assistidos, enquanto a contrapar-
tida da Caixa será, em média, de 
14,05%.

Saldado - A Funcef divulgou 
também o plano de equaciona-
mento do Reg/Replan Saldado, 
referente a 2016. 

A contribuição extraordinária 
será de 9,59% pelo prazo de 220 
meses. Com o desconto de 2,78% 
vigente desde maio de 2016 (re-
ferente a 2014) e a cobrança de 
7,86%, que ocorre desde setem-
bro de 2017 (referente a 2015), os 
participantes do Saldado pagarão, 
ao todo, 20,23% ao longo de duas 
décadas.

Este é o terceiro plano de 
equacionamento anunciado em 
menos de dois anos. Pela primeira 
vez, a decisão foi de equacionar o 
déficit pelo máximo, sem altera-
ção no prazo de pagamento.

 Ação judicial - Associados 
da APCEF/SP aprovaram em as-
sembleia, realizada em 17 de ou-
tubro do ano passado, ação cole-
tiva para assegurar a manutenção 
da paridade no equacionamento 
do REG/Replan Não Saldado. 

A ação deve ser protocolada 
pela Fenae e serão contemplados 
os participantes associados da AP-
CEF/SP.

“A quebra da paridade nas 
contribuições extraordinárias, que 
neste momento afeta os partici-
pantes do Reg/Replan Não Sal-
dado, é um grave precedente e 
representa grande risco para os 
participantes de todos os planos, 
pois a interpretação ‘elástica’ que 
os gestores da Fundação aplicaram 
à legislação pode ser estendida a 
todos os outros planos. A posição 
que a diretoria da Funcef adotou 
foi, mais uma vez, prejudicial aos 
participantes e beneficiou apenas 
a Caixa”, apontou Leonardo Qua-
dros, diretor da APCEF/SP.

Agenda

Fevereiro

APCEF nos Passos da 
Cultura, wallking tour23
Último dia de inscrição 
para Faculdade Aberta à 
Maturidade

23

Abril

Excursão para Avaré, 
autoconhecimento e equilíbrio

De 10 
a 14

Campanha de indicações e novos associados 
entrega muitos prêmios 

Associar-se ou indicar novos 
associados e ainda concorrer a prê-
mios todos os meses? Sim, isso é 
possível.

Com a Campanha "Nossa his-
tória continua na sua", da Fenae e 
a APCEF/SP, os empregados da 
Caixa que se associam pelo site 
www.fenae.org.br/associacao con-
correm a prêmios todos os meses. 
Pacotes de viagens e outros incrí-
veis prêmios.

Declaração de apoio à chapa 
da Funcef, processo eleitoral

De15 
a 23

Março 
Primeira seletiva para os 
Jogos Nacionais, no clube

APCEF nos Passos da 
Cultura, tour pelo centro de 
Sampa

24

Julho

De 14 
a 21

Jogos da Fenae, em 
São Paulo

Excursão para Suarão, com 
tributo a Gonzaguinha

De 16 
a 18

Outra vantagem é pagar uma 
mensalidade no valor de R$ 49,90, 
por meio do cartão de crédito ou 
pontos da plataforma Mundo Cai-
xa, e ganhar dois meses. Após os 
60 dias, passam a valer as regras 
e valores da APCEF/SP.

O período de vigência da cam-
panha é de 25 de janeiro de 2018 
a 24 de janeiro de 2019. Leia 
regulamento completo no site da 
APCEF/SP.

De 3 
a 4 

25 Primeira seletiva para os 
Jogos Nacionais, no clube

APCEF de Portas Abertas, 
saúde e bem-estar, na sede9

De 2 
a 4

1º turno processo eleitoral 
Funcef

De 16 
a 18

2º turno processo eleitoral 
Funcef



Anúncios

Imagens

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

O APCEFolia 2018 contagiou todos os espaços da 
APCEF/SP com muita alegria 

Apartamentos
• Vd., Vila Vera, capital, Rua Descampado, 
cond. Gardens Living Club, 2 dorms. (1 suíte), 
2 wc. c/ box e armários, à.s., sacada com 
fechamento. R$ 395 mil. Solicite fotos pelo 
Whatsapp. Armando, (11) 99804-7590. 
• Vd., na Vila Mariana, capital, próx. à estação 
Ana Rosa do metrô, 3 dorms., 2 wc, dep. de 
emp., 2 vagas. Suely, (11) 99989-4513.
• Vd., Vila Mariana, capital, dentro do Cond. 
dos Bancários, próx. à Av. Ricardo Jafet, metrô 
Imigrantes, 85,4 m2, 3 dorms., 2 wc. R$ 420 
mil. Henrique, (11) 99592-8577. 
• Vd., Ferraz de Vasconcelos, próx. ao centro, 
1º andar, acima de 2 lojas, esquina, 2 dorms., 
c/ varandas, sala, coz. 1 vaga. Doc ok p/ finan-

ciamento. R$ 145 mil. Roberto, (11) 3266-5803 
/ (11) 94718-1843. 
• Vd., próx. metrô Ana Rosa, 140 m2., refor-
mado, 9º andar, 3 dorms., sala grande com 
janelas de 3 metros, armários emb., piso em 
taco com sinteKo, 1 vaga. R$ 1.100.000,00 . 
Roberto, (11) 3266-5803 / 94718-1843. 
• Vd., próx. ao metrô Conceição, 2 dorms., 1 
vaga. R$ 300 mil. Norberto, (11) 99854-6740 
/ (11) 5031-7632. 
 
Sobrados 
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 
3 dorms. (1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., 
coz., quintal com churrasq., jardim de inver-
no, 2 vagas cobertas. Aceita financiamento. R$ 

680 mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421. 
Solicite fotos pelo Whastsapp. 

Terrenos 
• Em Pardinho, loteamento Ninho Verde 
Eco Residente, Km 196 da Rodovia Castelo 
Branco, 588m2., clubes privativos, centro co-
mercial, lagos para esportes náuticos, ampla 
área verde, segurança total, infraestrutura 
completa, escritura definitiva. R$ 20 mil. Fa-
cilita pagamento. Johelena, (11) 5031-6071 / 
(11)99686-4919. 

Diversos
• Treinamento de direção para habilitados. 
Aulas de trânsito com instrutor habilitado 

Para anunciar, 
envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os produtos / serviços anunciados 

neste jornal são de responsabilidade 
do anunciante.

Colônia de Avaré

Colônia de Ubatuba

Colônia de Campos

Colônia de Campos

Colônia de Suarão Clube da capital

Clube da capital

Clube da capital

pelo Detran/SP. Valter, (11) 96036-2366 (Tim) 
/ (11) 96640-4748 (Vivo). 
• Bike Caloi Max Front 21V, nova, acessó-
rios. R$ 450. Janete, (11) 3726-1031 / 9 
9106-4192.
 

Apartamento - Guarujá 
Alugo, para temporada, litoral norte, de 
frente p/ praia do Indaiá, casa em cond. 
com piscina e garagem, 2 dorms., sala, 2 
wc., coz. com utensílios, churrasq., ar cond. 
e ventilador de teto. Acomoda 7 pessoas. 
Diárias (baixa temp.) R$ 280 e, na alta, 
R$ 350. Feriados a combinar. Anita, (11) 
99451-2898. 
  

Apartamento - Praia do Tombo 
Aluga, para finais de semana ou tempo-
rada, Praia do Tombo, no Guarujá, uma 
quadra da praia, 2 dorms. (1 suíte), coz. 
completa com utensílios, sala 2 ambs., sa-
cada de frente ao mar, TV, Wi-fi, piscina. 
Acomoda 8 pessoas. 1 vaga. Eliana, (11) 
94128-2271 (Whatsapp). 

Nossa história 
em 110 manchetes

A cada edição do jornal APCEF em Movimento, você poderá recordar 
momentos importantes das lutas dos empregados da Caixa. Acompanhe!

Após 20 anos de ditadura militar o país se uniu para 
pedir democracia e desenvolvimento. Para isso foram 

organizados inúmeros atos e greves das quais os 
empregados da Caixa participaram ativamente. A APCEF/SP 
esteve nesta luta convocando todos os seus associados à 

mobilização por um país justo e democrático.

“A reação dos 
trabalhadores” 

Nosso #tbt relembra visita ao Theatro Municipal de São Paulo 
durante edição do APCEF nos Passos da Cultura, em dezembro de 
2014. Durante a visitação, os associados fizeram um tour pelo um 

dos cartões postais da capital paulistana. 

março de 1989


