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O jornal do empregado da Caixa



Dia 11 de abril, quinta-feira, 
serão abertas as reservas para 
hospedagem durante o segundo 
período da alta temporada 
(julho) em Campos do Jordão.

Para o primeiro período (de 
28 de junho a 9 de julho), as 
reservas foram abertas dia 4. 
Ligue e faça sua reserva. Confira 
o calendário: 
• Segundo período, hospedagem 

de 10 a 14 de julho - abertura 
dia 11 de abril, quinta-feira, às 
7 horas;

• Terceiro período, de 15 a 21 
de julho - abertura dia 18;

• Quarto período, de 22 a 31 de 
julho - abertura dia 25.

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3234-6166

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flat, (11) 3017-8306

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

Colônias 

faleconosco@apcefsp.org.br

Reservas para segundo 
período de julho 
serão abertas dia 11

Para presentear as mamães, 
a APCEF/SP preparou uma pro-
moção especial em Campos do 
Jordão e Avaré. No período de 
10 a 12 de maio, a mãe associa-
da ganha sua hospedagem. 

Ligue e confira as condições 
para aproveitar a promoção.

Tem promoção para 
as mães em maio

Tem visita ao Farol Santander neste 
mês no APCEF nos Passos da Cultura
Passeio será dia 30 de abril, terça-feira, com café da tarde na Casa Mathilde

Eventos

Anote na sua agenda: dia 4 
de maio, sábado, a partir das 9 
horas, temos encontro marcado no 
APCEF em Movimento no litoral 
paulista, no Sesi Santos.

Nos moldes da edição em 
Ribeirão Preto, o evento incluirá 
programação com atividades 
esportivas e recreativas para 
toda a família, churrasco de 
confraternização e comemoração 
dos 112 anos da APCEF/SP.

Próxima parada do APCEF em 
Movimento será na Baixada Santista

Esportes

APCEF é homenageada 
por incentivo à prática 
do xadrez

A APCEF/SP, entre outras 
entidades, foi homenageada em 28 
de março na Câmara Municipal de 
São Paulo. O evento teve como 
foco esportes da mente e pessoas 
e organizações que promovem 
modalidades como o xadrez.

“O clube de xadrez da AP-
CEF tem participado de diversas 
atividades e isto fez com que a 
Associação tenha se notabilizado 
no mundo do xadrez. Exemplos 
disto são a participação dos jo-
vens da Moradia e Cidadania e a 
realização do Torneio Interclubes 
no clube”, comentou o dirigente 
da APCEF/SP Amauri Nogueira 
da Cruz, integrante do clube de 
xadrez da Associação.

A próxima edição do APCEF 
nos Passos da Cultura será uma 
visita ao Farol Santander, em 30 
de abril, terça-feira. Inspirado no 
Empire State, o prédio é um dos 
mais altos do país.

Conhecido pelos paulistanos 
como o famoso Prédio do Banespa, 
o Edifício Altino Arantes reabriu 
suas portas em janeiro de 2018 
(estava fechado desde 2015). 

A Colônia de Ubatuba 
estará fechada para serviços de 
manutenção entre 3 de junho e 
4 de julho.

Ubatuba fecha para 
manutenção em junho 

O espaço conta com diversas 
atrações distribuídas por 18 dos 
35 andares do edifício, com 
destaque para a pista de skate, os 
espaços para exposições e - claro 
- o famoso mirante!

Após a visita, a APCEF/
SP leva você para um café da 
tarde na Casa Mathilde, doçaria 
tradicional portuguesa do centro 
da capital paulista.

Quem pode participar - 
Associados da ativa, aposentados 
e dependentes (filhos, pais, mães, 
sogros e sogras) podem participar 
de todos os eventos da APCEF.

Informações e inscrições - 
Ligue (11) 3017-8339, envie e-
-mail para convites@apcefsp.org.
br ou acesse nosso site www.ap-
cefsp.org.br. 

O APCEF nos Passos da Cultura levou associados ao Mosteiro de São Bento em agosto do ano passado

Inscrições até 26 de abril pelo 
(11) 3017-8339 ou convites@
apcefsp.org.

O Sesi Santos fica na Avenida 
Nossa Senhora de Fátima, 366, 
Jardim Santa Maria.

Ribeirão Preto e capital - 
O APCEF em Movimento em 
Ribeirão Preto acontece em 13 de 
abril, sábado. Na capital, o evento 
está marcado para 25 de maio.
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EXPEDIENTE

APCEF Indica

Confira empresas que 
oferecem desconto

Convênios

• Cel Lep - Unidades na capi-
tal e no interior, consulte http://
br.cellep.com. Desconto: 10% 
em cursos regulares de inglês e 
espanhol. 

• Fiap - Unidades na Aclima-
ção, Paulista, Vila Olímpia e 
Alphaville. Desconto: 10% no 
valor das mensalidades nos cur-
sos de graduação e colégio (Fiap 
School e Módulo), 20% em cur-
sos MBA ou curta duração Shift 
da Fiap.

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

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.

Fenae

Julgada ação para não incidência de 
IR sobre contribuições extraordinárias

Violão: novo curso na 
Rede do Conhecimento

Conheça a Biblioteca 
Infantil Multilíngue

Inaugurada em agosto de 2013, 
a Biblioteca Infantil Multilíngue 
é o primeiro espaço da América 
Latina com livros em diversas 
línguas para crianças e jovens 
até 19 anos. Aberta à comunidade 
tanto para consulta como para o 
empréstimo de livros.
Localização: Centro Universitá-
rio Belas Abertas, Rua Dr. Ál-
varo Alvim, 90, Vila Mariana, 
capital.
Funcionamento: de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 18 horas.
Acesse: www.bibliotecainfantil.
com.br.

Sorteados os participantes do 
Inspira Fenae. Acesse o site e confira

Foi realizado, no último dia 
4, o segundo sorteio de vagas 
dos associados das APCEFs que 
irão participar do Inspira Fenae 
2019 - Transformações, evento 
que será realizado na capital mi-
neira nos dias 26 e 27 de abril. 
Acesse www.fenae.org.br/inspi-
rafenae2019 e confira a relação 
dos sorteados.

Participaram do sorteio os as-
sociados que interagiram na Rede 
do Conhecimento entre os dias 22 
de abril de 2018 e 3 de abril de 
2019.

Você sempre quis aprender a 
tocar violão, mas não tinha tempo 
para aulas? Pois agora a Rede do 
Conhecimento - www.fenae.org.
br/rededoconhecimento - leva o 
curso até você. As aulas on-line 
são dadas pelo músico Rafael 
Galante, professor e arranjador 
musical há mais de 15 anos.

O curso é dividido em 20 
capítulos, cada um com um 
exercício de técnica, digitação e 
escalas; um exercício de ritmo da 
mão direita, um de leitura e, por 
fim, uma aula de repertório, no 
qual o aluno aplica os exercícios 
estudados em uma música.

Palestrantes confirmados - 
Entre os palestrantes confirma-
dos para o Inspira Fenae estão os 
professores Mario Sérgio Cortel-
la, doutor em Educação, e Mar-
cio Atalla, especialista em saúde e 
bem-estar. O mestre de cerimônia 
será o youtuber Murilo Gun.

Os sorteados assistirão a pa-
lestras e mesas-redondas, minis-
tradas por pensadores de refe-
rência em inovação, criatividade, 
tecnologia, formação de lideran-
ças, dentre outros relacionados à 
temática Transformações.

Em 19 de dezembro de 2017, a 
Fenae ajuizou ação coletiva ques-
tionando a incidência de Imposto 
de Renda sobre as parcelas de 
contribuição destinadas ao equa-
cionamento do déficit da Funcef.

Em 1º de março de 2019 foi 
realizado o julgamento em 1ª ins-
tância pela 7ª Vara Cível Federal 
de São Paulo.

A sentença resultou parcial-
mente procedente, sendo deferida 
a dedução das contribuições adi-
cionais no limite de 12% fixado 
em lei (Lei 9.532/97, artigo 11).

De acordo com informações 
da advogada responsável, Glaucia 
Costa, a sentença é omissa. “Uma 
vez que não houve apreciação do 
pedido de extinção do limite de 
12% de dedução e nem da resti-
tuição do Imposto já recolhido”, 
afirmou.

No momento, a ação está no 
gabinete do juiz aguardando jul-
gamento. A Fenae ingressou com 
recurso pedindo ao juiz que escla-
reça aspectos da sentença.

Confira as respostas para al-
guns questionamentos recebidos 
pela APCEF/SP:

1. Não assinei nenhum do-
cumento, como sei se faço parte 
dessa ação?

Todos os associados aposenta-
dos/ativos que se associaram até 
o dia 19 de dezembro de 2017 
fazem parte da respectiva ação.

2. Posso utilizar essa dedução 
na declaração de Imposto de Ren-
da de 2019?

Não, pois ainda cabem recur-
sos.

3. É obrigatório o lançamen-
to dos valores pagos a título de 
equacionamento?

As contribuições não são 
dedutíveis, sendo assim, não é 

obrigatório seu lançamento. Caso 
queira informar em sua declara-
ção o montante do equacionamen-
to, poderá informa no item paga-
mentos efetuados - código 99.

4. Qual o prazo para finaliza-
ção da ação?

Segundo dados fornecidos 
pelo Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ), um processo dura em 
média quatro anos.

Caso haja dúvidas, a APCEF 
está à disposição para esclare-
cimentos. Ligue para o Depar-
tamento Jurídico no (11) 3017-
8311, 3017-8316 ou envie e-mail 
para juridico@apcefsp.org.br.

Em caso de dúvida, fale com a APCEF/SP pelo (11) 3017-8311 ou 3017-8316

APCEF/SP oferece assessoria gratuita para 
declaração do Imposto de Renda

Agende agora mesmo sua as-
sessoria gratuita para declaração 
de Imposto de Renda. Ligue (11) 
3017-8311 ou 3017-8316.

Em Bauru, o atendimento 
acontece aos sábados e domin-
gos, até 28 de abril, das 9 às 17 

horas, na Subsede, Rua Francis-
co Pires Corrêa, 7-28, Panorama 
Parque.

Em São Paulo, o atendimento 
é na Rua 24 de Maio, 208, Re-
pública, até 30 de abril, das 9 às 
18 horas.



Anúncios
Apartamentos
• Vd., próx. ao metrô Brigadeiro e Parque do Ibirapue-
ra, capital, c/ 1 dorm., reformado por arquiteto, todo 
com armários. Sueli, (11) 99989-4513.
• Vd. ou alugo, zona leste, fácil acesso ao Shop. 
Aricanduva, Parque do Carmo, Rodoanel, ônibus p/ 
Tatuapé e metrô Carrão, mobiliado, portaria 24 ho-
ras, piscina, quadra poliesportiva, salão de festas, 
churrasqueira R$ 240 mil / aluguel, R$ 900. Fabiano, 
(11) 98445-6692. 
• Vd., com 3 dorms., 1 suíte, 3 vagas, 85 m2, sacada, 
prox. ao metrô V. Mariana e Chácara Klabin, vago, c/ 
lazer, R$ 820 mil. Luís, (11) 98571-5535.
• Vd., em Santos, Boqueirão, 80 m2, 2 dorms., 2 ba-
nheiros, elevador, garagem coletiva, portaria 24h. R$ 
380 mil. Ana Elisa, (13) 99640-8088.

Sobrados
• Vd., Vila Guilhermina, capital, próx. metrô, 3 dor-
ms. (1 suíte), c/ armários, sala 2 ambs., quintal com 
churrasqueira, jardim de inverno, 2 vagas. Aceita fi-
nanc. R$ 580 mil. Roberto / Mirian, (11) 99941-1421 
(solicite fotos). 

Agenda

Terrenos
• Em Taubaté, 10 x 25 m, condomínio fechado na 
Independência, R$ 170 mil. Thiago, (12) 99602-2870.
• Em Paranapamema, cond. Riviera de Santa Cristina 
XIII, lote 13/Q IA, 450 m2, clube, restaurantes, pisci-
nas, quadras, segurança, portarias. Doc. em ordem. R$ 
21 mil. Estuda proposta. Margarida, (11) 99464-9903/ 
(19) 3835-7525.

Veículos 
• March 1.6 SL, 2015, flex, prata, com 30.900 km. R$ 
37.000,00. Rose, (11) 98759-0888.
• Jac T6, vermelha, flex, completa (c/ módulo de subi-
da conjugado ao alarme, insulfilm), único dono,14 mil 
km, revisões em dia, final 4, documentação de Santo 
André. R$ 49 mil, aceita propostas. Sérgio ou Bárbara, 
(11) 99807-1186 ou 99807-1137.
• Ford Eco Sport 2017, prata, 12.500 km, completa. 
Sula, (11) 99998-9529.

Casa na Praia do Indaiá / Bertioga 
Aluga p/ temporada e fins de semana, litoral norte, 

Informes publicitários

Para anunciar, envie e-mail para

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

Abril

APCEF de Portas Abertas, na Verace 
Pizza, em Ribeirão Preto

Dia 12

frente para praia, cond. c/ piscina, garagem, 2 dor-
ms., 2 wc, churrasq., ar condicionado, ventilador de 
teto. Acomoda 7 pessoas. Anita, (11) 99451-2898.

Apartamento na Praia da Riviera 
Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São Louren-
ço, acesso às Praias da Riviera e Itaguaré, varanda c/ 
churrasq., 2 dorms. c/ ar cond., 2 wc,  hidro, 3 piscinas, 
sauna, brinquedoteca, salão de jogos, fitness, lan hou-
se. Acomoda 8 pessoas. Paulo ou Maria, (11) 96713-
5421 / http://suareservakakaepaulo.blogspot.com.br.

Mobiliário - Marcenaria Ishida
Realizamos todos os tipos de mobiliários, guarda-roupas, 
home theaters, closets, cozinhas. Contamos c/ serviço de 
arquitetura de interiores e iluminação para projetos. 
Wenceslau, (11) 99912-8929 (WhatsApp) / www.marce-
nariaishida.com.br / arquitetoishida@gmail.com.

APCEF em Movimento em Ribeirão 
Preto - Comemoração dos 112 anos

Dia 13

Início do Torneio de Futebol Society 
Livre, no clube da capital

Dia 27

APCEF nos Passos da Cultura, no 
Farol Santander

Dia 30

1º Open de Tênis da APCEF/SP, no 
clube da capital

Dia 4

Maio


