
O Diário Oficial da União 
publicou, em 7 de dezembro, a 
resolução número 25 da Comis-
são Interministerial de Governan-
ça Corporativa e Administração 
de Participações Societárias da 
União (CGPAR), que estabelece 
novas diretrizes para os planos de 
benefícios de previdência comple-
mentar das estatais federais.

No caso da Funcef, o plano Não 
Saldado será o primeiro e o mais 

atingido pelas mudanças. As carac-
terísticas que diferenciam o REG/
Replan Não Saldado dos demais 
planos irão acabar com a aplicação 
das novas diretrizes. A resolução 
também permite a transferência 
da gestão dos planos de benefícios 
das Fundações (controladas pelos 
participantes e patrocinadora) para 
instituições de mercado.

As mudanças propostas re-
duzem a responsabilidade da 
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O jornal do empregado da Caixa

patrocinadora com os planos de 
benefícios. Nos novos planos que 
forem criados após a vigência da 
resolução, a responsabilidade da 
patrocinadora no pós-emprego é 
simplesmente eliminada, “resol-
vendo o problema” da CPC 33.

Veja, no quadro abaixo, quais 
os principais pontos da resolução 
nº 25.

Debate sobre a resolução 

- No sábado, 15 de dezembro, 
a APCEF/SP realiza um encon-
tro para discutir o conteúdo da 
CGPAR 25, das 9h30 às 13 horas.

O debate aberto à participa-
ção de todos acontece na sede 
da APCEF/SP, Rua 24 de Maio, 
208, 10º andar (próximo à esta-
ção República do metrô), centro 
da capital. 

Inscrições pelo (11) 3017-
8339 ou convites@apcefsp.org.br.



Unidades

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8306

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

Fale conosco

(11) 3017-8300

faleconosco@apcefsp.org.br

@apcefsp

facebook/apcefsp

www.apcefsp.org.br

Esportes

Já garantiu sua vaga na oficina de 
degustação de cerveja artesanal?
Evento acontece nesta sexta-feira, 14 de dezembro, às 18 horas, na sede da APCEF/SP

Hora do almoço na Colônia de Campos do 
Jordão

A Colônia de Campos do 
Jordão oferece 20% de desconto 
para associados que queiram se 
hospedar em dezembro. Ligue e 
garanta sua vaga.

Diárias incluem refeições 
deliciosas, roupas de cama e 
banho. A Colônia possui pisci-
na aquecida, TV por assinatura, 
Wi-Fi.

Hospede-se em 
Campos do Jordão e 
ganhe descontos

Atenção cervejeiros de plan-
tão! Que tal deixar de ser um 
mero admirador e passar a ser um 
verdadeiro entendedor do univer-
so da cerveja? 

Participe, então, de uma ofici-
na de degustação de cerveja arte-

sanal dia 14 de dezembro, sexta-
-feira, no Espaço Conviver da 
sede da APCEF/SP, bem pertinho 
da estação República do metrô, 
centro da capital. O evento co-
meça às 18 horas.

Inscrições pelo (11) 3017-

O time Quarta Total foi o 
vencedor da Copa Rochinha de 
Futebol de Campo, que reúne 
jogadores com mais de 40 anos. 
Parabéns aos atletas!

As disputas finais foram rea-
lizadas no domingo, 9 de dezem-
bro, no clube da APCEF/SP. As 
partidas acontecem desde setem-
bro entre as quatro equipes par-
ticipantes.

O Jurídico foi o vice-campeão 
da competição; Barra Funda con-
quistou a terceira colocação e 
Borba Gato, o quarto lugar.

Quarta Total vence Copa Rochinha de Futebol

Ligue (11) 3017-8306 ou en-
vie e-mail para faleconosco@ap-
cefsp.org.br e informe-se sobre o 
bônus promocional, programa da 
APCEF/SP que oferece desconto 
em hospedagens.

Bônus promocional 
dá desconto em 
hospedagem 

Torneio Preparatório de Xadrez chega ao fim

8339, 3017-8355 ou convites@
apcefsp.org.br. Vagas limitadas.

Fique atento - Em fevereiro 
tem curso de cerveja artesanal, 
aos sábados, no clube da Asso-
ciação, em Interlagos, capital.

Depois de 170 partidas, che-
gou ao final, no sábado, 8 de de-
zembro, o Torneio Preparatório de 
Xadrez da APCEF/SP.

Os jogos foram disputados de 
março a dezembro, por 20 par-
ticipantes. O associado Marcos 
Correia Santos (CN Desenvolvi-
mento) foi o primeiro colocado. 

Confira a classificação com-
pleta e o projeto "Em nome do 
Rei e da Rainha", que acontece 
no clube, em nosso site.

Informe-se sobre o uso de 
pontos do Mundo Caixa no pa-
gamento de hospedagem nas Co-
lônias, ligue (11) 3017-8306 ou 
envie e-mail para faleconosco@
apcefsp.org.br.

Aproveite mais essa vanta-
gem em ser associado da AP-
CEF/SP. 

Utilize pontos do 
Mundo Caixa no 
pagamento das diárias 
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EXPEDIENTE

Associados de São Paulo vencem 
concurso nacional em Foto e Desenho

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem descontos

Convênios

• Ótica Visão Lux - Rua São 
Bento, 63, centro, capital, (11) 
3105-8369 / 3105-1099 - www.
oticasvisaolux.com.br. Descontos: 
20% em óculos (armação e lente) 
à vista e 10% nos demais servi-
ços; parcelamento em 10 vezes.

• Studio B Hair - turismo e via-
gens - Rua Haddock Lobo, 341, 
Cerqueira César, capital, (11) 
3214-3630 - www.studiobhair.
com.br. Desconto: 10%.

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

Guilherme Walicek e Juliana Kaori Sato ficam em primeiro lugar no Talentos Fenae/APCEF

Fique por dentro

Receba notícias e o 
jornal pelo WhatsApp

Quer receber o jornal e in-
formações da APCEF/SP pelo 
WhatsApp? Basta adicionar (11) 
99900-3146 nos contatos do seu 
celular e enviar mensagem com 
seu nome para o mesmo número.

Os trabalhos de dois associa-
dos de São Paulo foram vencedo-
res do Talentos 2018, um concur-
so nacional promovido pela Fenae 
e APCEFs que busca incentivar a 
produção de cultura entre os em-
pregados da Caixa. "Parabéns pe-
las obras magníficas", destacou o 
diretor-presidente da APCEF/SP, 
Kardec de Jesus Bezerra. 

O concurso é estruturado em 
torno de quatro temas, que são 

Villa Mix Festival Beto 
Carrero World 

O maior festival de música está 
de volta no maior parque temá-
tico da América Latina. Artistas 
palco principal: Jorge e Mateus, 
Alok, Kevinho, Cleber e Cauan, 
Jefferson Moraes, Luan, Gusta-
vo Lima, Bruno e Marrone, Raça 
Negra.
Data:  28 de dezembro, a partir 
das 16 horas, no Beto Carrero 
World.
Desconto: compre pelo www.
bilheteria.com/apcefsp e ganhe 
descontos (sujeito à disponibili-
dade e datas da empresa parcei-
ra). Solicite código de acesso na 
APCEF/SP.

Fenae

Domingo teve Jornada do Bem e 
entrega de kits de Natal no clube

O clube da AP-
CEF/SP foi palco, 
no domingo (10), 
de duas importantes 
ações da APCEF Ci-
dadã: a Jornada do 
Bem, dentro do pro-
jeto “16 Dias de Ati-
vismo”, e a entrega 
dos kits de Natal para 
as crianças atendidas 
pela ONG Moradia e 
Cidadania.

Jornada do Bem - A Jornada 
do Bem foi uma atividade desen-
volvida para cerca de 100 mulhe-
res atendidas pela ONG Moradia 
e Cidadania, dentro da campanha 
“16 Dias de Ativismo” em uma 
parceria da APCEF/SP, Caixa, 
Agecef/SP e ONG.

Entre as atividades no Centro 
de Eventos houve contação de 
história, automassagem, palestra 
com o tema “Medo” e dança.

A campanha "16 Dias de Ati-
vismo" é uma iniciativa da ONU 
para promover o debate e denun-
ciar as várias formas de violência 
contra as mulheres no mundo. 

Entrega de kits de Natal - Ao 
mesmo tempo, as crianças atendi-
das pela ONG Moradia e Cidada-
nia divertiram-se em brinquedos 
infláveis e pula-pula na quadra do 
clube. Por fim, com a ajuda do 
Papai Noel e de voluntários, cerca 
de 300 crianças receberam os kits 
de Natal doados por padrinhos.

As crianças e mulheres que 
participaram das atividades são 
atendidas pelo CDH Cecom, da 
ONG Moradia e Cidadania, um 
projeto que funciona dentro do 
clube da APCEF/SP e oferece ati-
vidades recreativas, esportivas e 
de geração de renda para morado-
res da comunidade Vila Joaniza.

Dia 17 termina 
prazo para aderir 
ao Eu Faço Cultura

As adesões ao Eu Faço Cul-
tura seguem até 17 de dezembro. 
Para fazer parte do projeto de in-
centivo à cultura, basta entrar no 
site e fazer a adesão. Não esqueça 
de ter em mãos as informações da 
sua última declaração de IRPF.

Aderir ao Programa não tem 
custo. A Fenae antecipa o valor 
que você se comprometeu a des-
tinar e quando sua declaração for 
processada e seu lote de restitui-
ção estiver disponível, a Fenae 
debita exatamente o valor desti-
nado na sua conta.   

Além de ajudar a democrati-
zar a cultura, você pode resgatar 
livros, ingressos e várias outras 
coisas. Mais de mil projetos cul-
turais e 800 mil pessoas já foram 
beneficiadas.

Conheça o projeto, acesse 
www.eufacocultura.com.br.

Fotos e Filme, Artes Visuais, Li-
teratura e Música, os quais se des-
membram em oito modalidades. 

Há 13 anos, o concurso vem 
revelando talentos e movimen-
tando o cenário artístico do país. 
Neste ano, os associados do nos-
so estado que conquistaram o tão 
cobiçado primeiro lugar foram: 
Guilherme Navarro Walicek (CN 
Operações), categoria Fotos, e Ju-
liana Kaori Sato, dependente de 

Mario Tokio Sato (RSN Jurídico), 
categoria Desenho Infantil.

Até chegar à etapa nacional, os 
participantes passaram por seleti-
vas estaduais e regionais, avalia-
ção de júri técnico e voto popular. 
A premiação aconteceu em Natal 
(RN) na noite do sábado (8).

Para conferir tudo sobre a edi-
ção de 2018 do Talentos Fenae/
APCEF, acesse www.fenae.org.
br/talentos.

Foto premiada de Guilherme Navarro Walicek (CN Operações) Desenho premiado de Juliana Sato, dependente de Mario Sato (RSN Jurídico)

APCEF Cidadã



Para anunciar, envie e-mail para

classificados@apcefsp.org.br
Os itens anunciados são de responsabilidade do anunciante.

Anúncios
Apartamentos
• Vd., Araras, centro, próx. ao Lago, 85 m2, 2 dorms., 2 
wc, 1 vaga coberta. Maria de Lourdes, (11) 3542-7861.
• Vd., Paraíso, capital, entre metrô Brigadeiro e Parque 
Ibirapuera, 1 dorm., reformado, salão de festas, c/ gara-
gem. Suely, (11) 99989-4513.

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dorms. 
(1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal c/ churrasq., 
jardim de inverno, 2 vagas cobertas. Aceita financiamento. 
R$ 580 mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 (solicite 
fotos).

Diversos 
• Família vende tudo, itens novos e usados: móveis, 
eletrodomésticos, lustres, cortinas, tapetes, quadros, en-
xoval, roupas, sapatos, bolsas, malas, cristais, decoração. 
Gidia, (11) 99487-1882 / Ivone, (11) 99264-9256. 

Agenda

Terreno 
• Em Bragança Paulista, Cond. Euroville, 300 m, declive à 
esquerda. R$ 150 mil (abaixo do mercado). Márcia, (11) 
97264-9992 / caramaschi12000@yahoo.com.br.

Veículos
• HB20 Ocean 1.6, 2017, 13.400 km, prata Sandi, autom., mul-
timídia c/ câm. de ré, banco de couro, revisão em outubro, 3 
anos de garantia. Única dona. R$ 56 mil. Ivani, (11) 94039-1322.

Permuta
• Dalton Sérgio Moreno, TBN, agência Mooca Plaza Shop-
ping, c/ foco no social e PF, deseja permuta para região 
da Paulista, qualquer área. Contato: (11) 97989-1027.

Apartamento no Morro do Maluf, Guarujá
Alugo, para temporada ou finais de semana. Acomoda 8 
pessoas, com 3 dorm., 2 vagas. Emília, (13) 99706-8620.

Informes publicitários

Imagens

#tbt

2017: Excursão para Campos do 
Jordão com hospedagem na Colônia

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

Dezembro

Encontro Anual dos Aposentados, dia 5 de dezembro

Apartamento na Praia da Riviera 
Alugo, p/ temporada e fins de semana, Jardim São Lou-
renço, acesso às Praias da Riviera e Itaguaré, varanda 
gourmet c/ churrasq., 2 dorms., 2 wc., ar cond., hidro, 
piscinas, sauna, brinquedoteca, salão de jogos, fitness. 
Acomoda 8 pessoas. Paulo ou Maria, (11) 96713-5421. 

Casa em Bertioga, Praia do Indaiá
Alugo, p/ temporada ou fins de semana, litoral norte 
SP, c/ 2 dorms., 2 wc., cozinha equipada, churrasq., ar 
cond. e ventilador de teto, em condomínio com pisci-
na e garagem de frente para a praia. Acomoda até 7 
pessoas. Anita, (11) 99451-2898. 

Oficina de degustação de cerveja, na 
sede

Dia 14

Sorteio campanha de Associação Fenae
Dia 22

Janeiro

Sorteio campanha de Associação Fenae
Dia 23

Assembleia Geral Extraordinária, 18 
horas, na sede

Dia 12


