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Movimento
O jornal do aposentado e pensionista da Caixa

Em 28 de março, a Funcef 
apresentou o balanço anual de 
2017. A Fundação anunciou 
déficit de R$ 6,5 bilhões, 50% 
maior que os R$ 4 bilhões re-
gistrados em 2014, no início da 
atual gestão. O déficit cresceu 
em todos os planos em 2017. 

No REG/Replan Saldado 
foram R$ 4,2 bilhões; no Não 
Saldado, R$ 481 milhões; Novo 
Plano, R$ 59 milhões; e REB, 
R$ 878 mil, totalizando R$ 4,7 
bilhões, que somado ao déficit 
de 2016 (R$ 12,4 bilhões), che-
garia a R$ 17,2 bilhões. 

O déficit de dois dígitos só 
não se confirmou porque R$ 9,7 
bilhões foram integralmente in-
seridos no plano de equaciona-
mento que começaria em março 
deste ano, mas não começou. 
Esta parcela que entraria no ba-
lanço como déficit, foi lançada 
como “reserva a integralizar”, 
e é a mesma que será debitada 

a cada mês pelo prazo definido 
no equacionamento, por partici-
pantes e patrocinadora.

O peso da redução da meta 
- A redução de 1 p.p. na meta 
atuarial implementada em ja-
neiro nivelou todos os planos 
em INPC + 4,5% e consumiu 
R$ 6,6 bilhões, segundo a pró-
pria Funcef, o que agravou o 
déficit que já existia. 

Diretores da Funcef afir-
maram que a redução da meta 
elevaria a probabilidade de atin-
gimento dos resultados e que, 
com a meta mais baixa, ficaria 
mais fácil ter superávit e até re-
duzir a alíquota de cobrança do 
equacionamento do REG/Re-
plan Saldado referente a 2014 e 
2015, de 10,64% para 9,94%, o 
que não se confirmou.

Reclassificação do Con-
tencioso Judicial - Maior fator 

isolado de déficit nos planos de 
benefícios, o provisionamento 
para o contencioso previdencial 
(ações trabalhistas que geram 
revisão nos valores dos benefí-
cios) havia sido contabilizado 
em R$ 2,4 bilhões até novem-
bro de 2017. No balanço anual, 
porém, a diretoria da Funcef 
decidiu reclassificar o grau de 
risco das ações, o que resultou 
na diminuição de R$ 1 bilhão no 
provisionamento.

No balanço fica claro que a 
Funcef tirou esse R$ 1 bilhão 
da categoria das ações de per-
da provável (execução espera-
da) e reclassificou como per-
da possível (probabilidade de 
execução estimada em 50%), 
cuja contabilização não é obri-
gatória. Os valores envolvidos 
nas ações classificadas como 
de perda possível cresceram 
R$ 3,9 bilhões e já chegam a 
R$ 15,9 bilhões.

Funcef perdeu oportu-
nidade de recuperação - O 
segmento de Renda Variável 
e Investimentos Estruturados 
alcançou significativa rentabi-
lidade em todos os planos. No 
Novo Plano, por exemplo, os 
investimentos de renda variá-
vel (20% dos ativos) renderam 
21,19% em 2017 enquanto os 
FIPs (somente 2,7% dos ati-
vos) chegaram a 36,53%. O 
desempenho dos dois segmen-
tos poderia ter ajudado a Fun-
cef a recuperar resultados, não 
fosse a baixa concentração de 
recursos destinada a essas po-
sições.

No Novo Plano, cerca de 
70% dos ativos estão alocados 
em renda fixa, cuja rentabili-
dade foi de apenas 9,62%, de-
sempenho que chega a ser in-
ferior ao dos empréstimos aos 
participantes, que renderam 
10,12%.

Eleição Funcef: chapas 1 e 2 
disputam segundo turno

Em 4 de abril foi divulga-
do o resultado da votação do 
primeiro turno da Eleição da 
Funcef 2018, para cargos de 
Diretoria Executiva, Conse-
lhos Deliberativo  Fiscal.

A chapa 1 teve 47,47% dos 
votos, a chapa 2, 37,85%, e a 
chapa 3, 14,68%. As chapas 
1 e 2 decidem o segundo tur-
no, que acontece de 16 a 18 de 

abril. Os eleitos serão empos-
sados no dia 30 de maio e ini-
ciarão o mandado a partir de 2 
de junho. 

“Esperamos que a próxima 
direção apresente solução ao 
contencioso judicial e outros 
importantes temas. Vamos 
acompanhar”, destacou o dire-
tor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra.

Saúde Caixa: Conselho cobra 
melhorias

Membros eleitos do Conse-
lho de Usuários do Saúde Caixa 
cobram da Caixa medidas para 
solucionar os problemas no 
Saúde Caixa e promover melho-
rias no atendimento. 

A cobrança foi feita em 
dois ofícios encaminhados à 
Diretoria de Gestão de Pesso-
as (Depes), Superintendência 
Nacional de Quadro de Pesso-

al, Remuneração e Benefícios 
(SURBE) e vice-presidência de 
Gestão de Pessoas. 

Nos documentos, os con-
selheiros relatam a espera de 
até três meses por liberação de 
autorizações prévias; atrasos 
no reembolso, sem qualquer 
esclarecimento; e diferença na 
cobrança de participação acima 
do teto máximo.
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Expediente

Sede tem poltrona 
relaxante e mais 
surpresas

Para aqueles que gostam 
de boas surpresas, a APCEF/
SP está cheia de novidades este 
ano.

Além de oferecer o benefí-
cio da poltrona de massagem, 
agora a APCEF/SP está prepa-
rando uma sala de convivência, 
como um ponto de encontro 
dos associados, no centro de 
São Paulo.

Você pode participar da 
elaboração deste espaço, dar 
sugestões e fazer doações de 
objetos. Saiba mais, ligue (11) 
3017-8300.

Reservas nas Colônias para o feriado de 7 de 
setembro acontece em maio

O feriado de 7 de setem-
bro será em uma sexta-feira.   
Que tal emendar com o fim 
de semana e curtir uma das 
Colônias da APCEF/SP?

Então, programe-se, ga-
ranta a diversão e o descan-
so merecido.

As reservas serão aber-
tas no dia 22 de maio, a par-
tir das 7 horas, em todos os 
espaços da Associação.

Entre em contato com a 
Colônia da sua preferência: 
Avaré, Campos do Jordão, 
Suarão ou Ubatuba e divir-
ta-se com a família e ami-
gos!

Colônias - Na Colônia de 
Campos do Jordão tem piscina 
aquecida, gastronomia especial  
e muito turismo na cidade.

Em Avaré, você aproveita 

Associados agora 
têm flat na capital

A APCEF/SP oferece aos 
associados de outras localida-
des do Estado a possibilidade 
de hospedar-se em flat locali-
zado na zona norte de São Pau-
lo, no bairro Santana.

O objetivo é atender a de-
manda de associados que pas-
sam pela capital paulista para 
tratamentos médicos, consul-
tas, passeios turísticos, com-
pras e outras atividades. 

Para ter mais informações 
entre em contato pelo (11) 
3017-8306 ou pelo e-mail fla-
tapcef@apcefsp.org.br.

• 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

Ligue na Colônia de sua preferência no dia 22 de maio, a partir das 7 horas 

APCEF de Portas Abertas celebra o Dia das 
Mães, na sede

o sossego do interior em um 
espaço cercado por natureza e 
pela represa Jurumirim, redes 
de descanso, bicicleta para pas-
seios, piscinas e muito mais.

Em Suarão, além das praias 
e passeios históricos pela cida-

O Dia das Mães será ainda 
mais gostoso e acolhedor na 
APCEF/SP, com a realização 
do APCEF de Portas Abertas. 

O encontro acontecerá na 
quarta-feira, dia 9 de maio, a 
partir das 14 horas, na sede da 
Associação, localizada na Rua 
24 de Maio, 208, na capital 
paulista.

A tarde será repleta de ativi-

Campos do Jordão oferece uma carta de vinhos especial

dades, troca de conhecimentos, 
muita afetividade e comemora-
ções. 

Você não pode perder!

Atividades - Acontecerá 
um workshop de estilo com 
muitas dicas e looks interes-
santes para trabalhar a auto-
-estima.

Também será realizado um 

workshop de finan-
ças pessoais com di-
cas importantes para 
equilibrar o orçamen-
to e aprender a lidar 
de forma inteligente 
com o dinheiro.

Vamos compar-
tilhar experiências 
de sucesso, aprender 
umas com as outras 
e construir um jeito 
próprio de estar li-
gada na moda e nas 
tendências utilizando 
o dinheiro de forma 
inteligente.

Aniversariantes 
- O evento será encer-

rado com a comemoração dos 
aniversariantes dos meses de 
março e abril e lanche da tarde.

Como participar - Para 
participar, inscreva-se no De-
partamento de Eventos da AP-
CEF/SP.

Ligue (11) 3017-8339 ou 
envie e-mail para convites@
apcefsp.org.br.

de, você aproveita muito as ins-
talações da Colônia.

Em Ubatuba, as praias e 
cachoeiras são maravilhosas e 
a Colônia tem atrações que os 
associados também adoram.

Aproveite!

Associadas reúnem-se na primeira edição do APCEF de Portas Abertas de 2018, na sede



Festa Junina dos 
aposentados será 
em Suarão

“APCEF/SP 111 anos: seu motivo é nossa 
maior inspiração”

Você se lembra que a AP-
CEF/SP iniciou o Ano Novo de-
sejando “2018 motivos para ser 
feliz”? E que o tema do primei-
ro encontro entre os associados 
foi “Inspiração”?

Com bons motivos e muita 
inspiração, seguimos com as 
nossas atividades, oferecendo 
novas experiências para com-
partilharmos e surpresas que 
valorizam ainda mais a sua pre-
sença na Associação.

 Campanha “111 motivos 
para ser APCEF/SP” – Muito 
mais do que estarmos juntos – 
nas lutas, nas festas, nas Colô-
nias, nos eventos esportivos – é 
termos motivos para permane-
cermos conectados.

Por isso, a APCEF/SP está 
lançando uma nova campanha 
para você participar, incenti-
var a ser associados aqueles 
que ainda não fazem parte e, 
também, concorrer a prêmios 

Jogos da Fenae, em São 
Paulo

De 14 
a 21

Não há amparo legal para 
acabar com incorporação 
de função 
Banco deve proceder a incorporação quando 
houver dispensa sem justo motivo.

> Leia as matérias na íntegra, no site da Associação: 
w w w . a p c e f s p . o r g . b r

Festa Junina dos 
Aposentados, em Suarão29

A Festa Junina dos Apo-
sentados, na Colônia em Sua-
rão, será em 29 de junho.

Os associados da ativa, 
aposentados e os dependentes, 
de todas as regiões do Estado, 
podem entrar nesta festança. 
Haverá brincadeira, danças, 
comidas típicas e muito mais.

Entre em contato com o 
Departamento de Eventos pelo 
e-mail convites@apcefsp.
org.br, (11) 3017-8339 ou no 
WhatsApp (11) 97612-3900.

Passeio para Barra Bonita 
e Avaré

19
 e 20

APCEF de Portas Abertas: 
Dia das Mães, na sede9M
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Agenda

Participe da Campanha da APCEF/SP especial pra você e concorra a prêmios

Inscreva-se para 
as Corridas da 
Fenae

Participe das etapas da 
Corrida da Fenae do Pessoal 
da Caixa, corrida e caminhada.

A primeira acontece em 13 
de maio, na corrida GRAACC. 
“A nossa opção em fazer a 
primeira etapa na corrida do 
Grupo é também com o intuito 
social de ajudar esta entidade”, 
reforça a diretora de aposenta-
dos, Elza Vergopolem.

A segunda será em 10 de ju-
nho, no clube da APCEF/SP. A 
última etapa acontece em 1º de 
julho na colônia de Suarão.

Acesse o site da APCEF/SP 
e saiba mais detalhes: www.ap-
cefsp.org.br.

incríveis, como ingressos para 
shows e presentes exclusivos.

A campanha “111 motivos 
para ser APCEF/SP” aconte-
ce de 2 de abril de 2018 a 1º 
de abril de 2019 e é composta 
por diferentes atividades a cada 
mês.

Como uma grande gincana 
cultural e recreativa, visa in-
tegrar todos os empregados da 
Caixa – da ativa e aposentados 
– com a sua Associação, fortale-
cendo o vínculo e a relação.

Um portal especial divulgará 
toda a campanha, a participação 
dos associados e a atividade que 
estará valendo naquele período.

Você não pode perder essa 
oportunidade de ser o persona-
gem principal da comemoração 
dos 111 anos da APCEF/SP e, 
o melhor, concorrer a prêmios.

Para saber mais acesse: 
www.apcefsp.org.br/111anos.

APCEF/SP tem coral  para associados de 
Ribeirão Preto e região. Participe

A sabedoria popular diz que 
“quem canta, seus males espan-
ta”. Se você também ama cantar 
e mora em Ribeirão Preto ou na 
região, pode participar do coral 
da APCEF/SP. 

Os ensaios acontecem às 
quintas-feiras, às 19h30, no 
Centro Cultural Palace, Rua 
Duque de Caxias, 322, centro.

Associados, dependentes e 
convidados podem participar. 

Há uma taxa de participação 
mensal: empregado Caixa asso-
ciado e seus dependentes: R$ 25 
cada. Convidado: R$ 45. 

Para saber mais detalhes en-
tre em contato pelo e-mail con-
vites@apcefsp.org.br ou ligue 
para (11) 3017-8339.

Jogos da Fenae 
serão em São 
Paulo, em julho

Este ano, os Jogos Nacionais 
da Fenae acontecem na cidade 
de São Paulo, no período de 14 
a 21 de julho.

Em breve haverá divulgação 
das tabelas e locais dos jogos. 
Uma ótima oportunidade para 
torcer pelos atletas da APCEF/
SP e passear na cidade.

Caixa tem lucro recorde, 
mas há pouco o que 
comemorar
O resultado deste cenário vai além dos lucros e 
é bem conhecido pelos trabalhadores do banco: 
acúmulo de função, adoecimento e queda na 
qualidade do atendimento ao público.



Horizontais: 
1. Cobrir, resguardar, proteger. 
2. Consentir tacitamente. 
3. Derm. Rubor congestivo da 
pele, que, via de regra, é tempo-
rário e que desaparece à pressão 
do dedo. 
4. Que ou aquilo que acontece 
de novo. 
5. Singular, uma, única. / Sufixo 
de grande quantidade, afecções 
patológicas:  helmintíase, pago-
níase. 
6. Interj.  Exprime admiração,  
alegria, dúvida, etc. / VTD. 
Prenda ou uma por vínculos 
fortes. 
7. Equiv. da preposição E e de 
pron. Demonstrativo ESTA./ 
Intrerj.  Exprime espanto,  re-
pugnância ou intenção de assus-
tar. 
8. Fam. Solteirona. / Que serve 
de advertência ou que possibili-
ta reconhecer ou prever alguma 
coisa. 
9. Mitol. Grega.  Deus alado do 
amor. / (sigla) Tribunal Regio-
nal Eleitoral. 
10. Otor. Eliminação pelos ou-
vidos de secreção purulenta. 
11. Ausência; inércia. 
12. Proposições que vão ser tra-
tadas ou demonstradas; assun-
tos. 
13. De que resultam grandes ga-
tos; dispendioso. 

Verticais: 
1. Que diminui a gravidade. / 
Aquilo que se faz; ação. 
2. Fabricante da parte da es-
pingarda e de outras armas de 
fogo, parte esta, geralmente de 
madeira, onde se encaixa o cano 
e por onde são empunhadas. / 
Escola Normal. 
3. Azeitona. / Espécie de bana-
neira originária da ilha do mes-
mo nome, situada na costa oci-
dental da África. 
4. A 2ª. letra do alfabeto grego. 
/ Jur. Abrev. de Arrolamento de 
Testemunhas./ Adicionar, jun-
tar (as quantias), para se chegar 
a um total. 
5. Pessoa solitária, que vive a 
ermo, por penitência (Pl.) / De-
monstração de alegria, conten-
tamento. 
6. Adornar com ramas; enramar 
/ As consoantes  entre o Q e o T. 
7. Aqueles que passam, que  cir-
culam, geralmente no tráfego, 
pelas ruas. 
8. Constr. Casa comercial que 
vende peças, geralmente de bar-
ro, ou de outros materiais, desti-
nadas a cobertura de casas (Pl.)  
9. Diz-se de pessoa que, por 
falta de talento, ou de sorte, 
não conseguiu impor-se na vida 
profissional. / Bras. Iron. O ór-
gão arrecadador do imposto de 
renda. 

SOLUÇÃO: Horizontais: 1. Acobertar. 2. Tolerar. 3. Eritema. 4. Novamente. 5.Una / íase. 
6. AH. / Atrele. 7. Nesta.  / UH. 8. Tia. / Sinal. 9. Eros. / T.R.E. 10. Otorreia. 11. Omissão. 
12. Temas. 13. Oneroso. Verticais:  1. Atenuante. / Ato.  2. Coronheiro. / E.N. 3. Oliva. / 
São Tomé. 4. Beta. / A.T./ Somar. 5. Eremitas. / Riso. 6. Ramear. / R S. 7. Transeuntes. 8. 
Telharías. 9. Raté / Leão.   

por Marcos Gratão

APCEF nos Passos da Cultura: centro velho de Sampa

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


