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Mais uma vez a Funcef está so-
frendo ameaças em série. Mudan-
ças no estatuto discutidas desde 
2018 nos órgãos deliberativos da 
entidade, e debates sobre a estru-
tura organizacional das Entidades 
Fechadas de Previdência Com-
plementar (EFPCs) podem causar 
profundas transformações na go-
vernança do fundo de pensão.

Estatuto - As discussões sobre 
a mudança no estatuto, conforme 
informações da Funcef, iniciaram 
em janeiro de 2018 com a deli-
beração unânime (com votos de 
eleitos e indicados) de criar um 
Grupo de Trabalho para elaborar 
a proposta de um novo estatuto. A 
divulgação do fato ocorreu apenas 
em maio daquele 
ano, às vésperas das 
eleições do fundo 
de pensão. 

As justificativas 
da Diretoria para a 
alteração do estatu-
to eram baseadas na necessidade 
de modernização e na criação de 
dispositivos de gestão de risco e 
desempenho a fim de proteger o 
patrimônio dos participantes.

À época, as entidades nacionais 
que representam os empregados 
(Fenae e Contraf-CUT) questiona-

ram os representantes eleitos, pois 
consideravam temerário iniciar um 
processo de alteração estatutária 
em uma conjuntura adversa.

A Caixa passava por um pro-
cesso de encolhimento e os cha-
mados “benefícios pós-emprego”, 
dentre os quais inclui-se a Funcef, 
eram atacados pela direção da em-
presa e pelo governo federal.

Estavam em curso debates so-
bre resoluções da CGPAR e con-
quistas importantes para os parti-
cipantes, em especial o parágrafo 
1º do artigo 32 do atual estatuto 
(que impede o uso do “voto de 
Minerva” pela patrocinadora para 
decidir sobre mudanças de regu-
lamento dos planos, retirada de 
patrocínio, mudança de estatuto e 

investimentos acima 
de 2% dos recursos 
garantidores do pla-
no) corriam risco, 
na visão da Fenae e 
da Contraf-CUT

De novembro de 
2018, quando a entidade fez con-
sulta aos participantes sobre a pro-
posta de alteração no estatuto, até 
o início de dezembro deste ano, a 
diretoria da Fundação não comuni-
cou mais nada sobre o assunto. 

Agora, tornou-se público um 
documento do Ministério da Eco-

nomia que questiona exatamente o 
parágrafo 1º do artigo 32, indican-
do que os debates nas instâncias 
da Funcef (diretoria/Conselhos) 
continuaram. 

Este dispositivo do estatuto 
- que impede que a patrocinado-
ra tenha poderes 
absolutos na Fun-
cef - é o principal 
entrave encontrado 
pela Caixa/governo 
Bolsonaro para im-
plementação da resolução 25 da 
CGPAR, que traz grandes prejuí-
zos aos participantes.

A justificativa do Ministério da 
Economia para questionar o esta-
tuto seria uma suposta violação da 
Lei Complementar 108/2001 pelo 
parágrafo 1º do artigo 32 do esta-
tuto vigente. É importante lembrar 
que o atual estatuto, antes de ser 
aprovado, em 2007, passou pelo 
crivo das instâncias da Caixa, da 
Funcef, do governo e dos órgãos 
controladores à época.

CNPC - A pauta do CNPC 
não é menos preocupante. As mu-
danças nas EFPCs serão assunto 
da próxima reunião do Conselho 
Nacional de Previdência Comple-
mentar (CNPC), prevista para dia 
20. 

A pauta única da reunião ex-
traordinária do órgão pode colocar 
em xeque outra importante con-
quista dos participantes: a eleição  
de metade da diretoria - o que 
amplia a fiscalização, transparên-
cia,  governança e participação -, 

também prevista 
no atual estatuto da 
Fundação.

Luta - A Fenae 
e a Contraf-CUT 

cobraram esclarecimentos da di-
retoria da Funcef sobre o processo 
de mudança estatutária. 

Importante lembrar que, de 
acordo com o atual estatuto, qual-
quer mudança só pode ser imple-
mentada caso ao menos um repre-
sentante eleito vote alinhado aos 
indicados pela patrocinadora. 

Se a Caixa/governo Bolsonaro 
tentarem impor mudanças que ata-
quem os direitos dos participantes, 
as entidades defenderão, inclusive 
na Justiça, os direito conquistados. 

Transmissão ao vivo - Em 
18 de dezembro, a Fenae promo-
veu uma transmissão no Facebook 
para tirar dúvidas dos participantes 
sobre as mudanças. 

O link do vídeo está disponível 
em nosso site e no Facebook.

Resolução CGPAR possibilita a
transferência da gestão dos 
planos de benefício para o 

mercado financeiro e a extinção do 
Benefício Definido.

Governo Bolsonaro e Caixa querem 
alterar cláusula que proíbe voto 
de Minerva para mudanças no 
estatuto da Funcef, o que abre 

espaço para banco implementar a 
resolução 25 da CGPAR.



Serviços

Nossos espaços

• Avaré, (14) 3848-3000

• Bauru, (14) 3042-1640

• Campos do Jordão, (12) 3042-2177

• Clube, (11) 5613-5600

• Flats, (11) 3017-8397

• Sede administrativa, (11) 3017-8300

• Suarão, (13) 3426-3860

• Ubatuba, (12) 3832-2452

faleconosco@apcefsp.org.br

Divirta-se no Natal, Ano Novo ou 
carnaval nas Colônias da APCEF/SP
Ligue, verifique se há vagas para o período que tem interesse e faça sua reserva

Faça sua reserva para a ceia em Avaré ou Campos do Jordão
Se ainda não decidiu onde 

deliciar uma maravilhosa ceia de 
Natal, ligue agora mesmo para as 
Colônias de Avaré e Campos do 
Jordão. Há poucos apartamentos 
disponíveis para o período.

Além da deliciosa e divertida 
comemoração na noite de Natal, 
os espaços oferecem recreação 
para seus hóspedes. Também estão 
incluídas nas diárias quatro deli-
ciosas refeições (café da manhã, 
almoço, chá da tarde e jantar).

Campos do Jordão tem piscina 
aquecida e Avaré está instalada em 
uma belíssima área verde.

Se ainda não tem programação 
para o Natal, Ano Novo ou carna-
val, fique atento!

As Colônias da APCEF/SP ain-
da têm algumas vagas. É só ligar e 

garantir seu passeio o mais breve 
possível.

As Colônias que ficam no lito-
ral - Suarão e Ubatuba - estão com 
lista de espera para o Natal, Ano 

Novo e carnaval. Para os demais 
espaços - Avaré e Campos do Jor-
dão - há alguns apartamentos dis-
poníveis. 

Confira e garanta seu descanso:

Avaré ainda tem apartamentos disponíveis para o Ano Novo 

Aproveite o carnaval nas Colônias de Avaré e Campos

Apenas a Colônia de Avaré 
possui apartamentos disponíveis 
para hospedagem durante o Ré-
veillon. Mas apresse-se para fazer 
sua reserva, que são poucos.

Avaré é um espaço cercado por 
belezas naturais, às margens da re-
presa de Jurumirim. Apartamentos 
acomodam quatro pessoas, têm 
sacada, confortáveis dormitórios 
com roupas de cama, toalhas, tra-
vesseiros e cobertores, sala/copa 
com micro-ondas, frigobar.

Diárias incluem ceia de Ano 
Novo e recreação.

As Colônias de Avaré e Cam-
pos do Jordão também têm vagas 
para o feriadão de carnaval (de 21 
a 25 de fevereiro).

Os espaços da APCEF/SP sem-
pre preparam uma programação 
muito especial para o feriado mais 
divertido do ano. Ligue e garanta 
sua vaga.

Campos do Jordão tem quartos 
para quatro ou seis pessoas, roupas 
de cama e banho, televisão, frigo-
bar, micro-ondas.

Avaré tem piscinas, parque in-
fantil, campo de futebol, quadra, 
redário, horta.

Quando seu filho completar 
25 anos, preencha o formulário 
disponível no site da APCEF/
SP e encaminhe para o Departa-
mento de Cadastro, por malote 
ou e-mail, para que ele continue 
como seu dependente. 

Informações, ligue (11) 3017-
8356, 3017-8357 ou envie e-mail 
para cadastro@apcefsp.org.br.

Filhos com mais de  
25 anos continuam  
como dependentes

Mantenha seu 
cadastro atualizado

Atenção associados da AP-
CEF/SP: mantenham seu cadas-
tro atualizado.

É só acessar o site da APCEF/
SP, clicar em Serviços e Atualiza-
ção de Cadastro.

Você pode inserir sua foto, 
mudar o endereço, e-mail, incluir 
números novos de telefones.

Também é possível imprimir, 
preencher e enviar o formulário 
que dá direito aos filhos acima de 
25 anos continuarem como de-
pendentes.

Não deixe seu cadastro desa-
tualizado. Acesse agora mesmo e 
ajuste suas informações.
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EXPEDIENTE

APCEF/SP irá propor ações coletivas. 
Associe-se e faça parte!
Ações abrangem empregados da ativa e aposentados há menos de dois anos

APCEF Indica

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.

Desconto no espetáculo 
Clubinho das Princesas

Confira empresas 
conveniadas à APCEF

Convênios

• Inglês 200 Horas - Confira uni-
dades no site www.ingles200h.
com. Desconto: 10% em todas as 
parcelas.

• Sony Store - Acesse www.
store.sony.com.br e escolha seu 
produto. Desconto: 15% (não é 
válido para televendas).

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

Rede do Conhecimento

Rede oferece microaulas de bateria 
e sobre o universo feminino

Sai resultado de outro 
sorteio da Campanha 
de Associação Fenae 
360°- Viva a ExperiênciaA Rede do Conhecimento, que 

é a plataforma de educação da Fe-
nae e APCEFs, lançou, em dezem-
bro, as pílulas do conhecimento: 
“Bateria” e “Reflexões sobre o 
Universo Feminino”. 

A pílula sobre “Bateria” é de 
autoria do professor Ismael Ribei-
ro, com mais de 20 anos na área 
musical. As microaulas levam o 
aluno a entrar em contato com 
conceitos teóricos e práticos do 
instrumento, a adaptação do corpo 
ao instrumento, variações e ritmos.

A outra novidade é a pílula 
intitulada “Reflexões sobre o Uni-
verso Feminino”, com a consultora 
em educação Andréa Cordeiro. Ela 

Associe-se

Uma garotinha é selecionada 
para participar de um concurso 
para o clube das princesas. Para 
ser aceita, a menina fará um tes-
te de admissão e sua família toda 
terá de se mobilizar para ajudá-la 
neste sonho. Entre shows de prin-
cesas famosas (Branca de Neve, 
Cinderela, Bela, Rapunzel, Jas-
mine, Ariel, Mulan, Tiana, Elsa e 
Moana), a menina Emily irá mos-
trar seus talentos.
Onde: Teatro UMC, Av. Impera-
triz Leopoldina, 550, Vila Leopol-
dina, capital.
Quando: 21 de dezembro, 17h.
Desconto: solicite código e com-
pre com desconto pelo www.bi-
lheteria.com/apcefsp.

O empregado da ativa, apo-
sentado ou pensionista que integra 
uma das 27 APCEFs sabe das van-
tagens de ser associado. Ele tem 
acesso à cultura, esporte, lazer, 
bem-estar, educação, defesa do 
trabalhador etc.  Além destes be-
nefícios, quem se associa ou indi-
ca um colega pode ser sorteado na 
Campanha de Associação Fenae 
3600 - Viva a Experiência. Dia 11 
foi realizado o quinto sorteio, cujo 
resultado pode ser conferido no 
www.fenae.org.br/fenae360.

Na lista de prêmios há adegas, 
Playstation, cursos de criatividade 
com Murilo Gun, Google Chrome-
cast, mochilas Victorinox, cafetei-
ra, entre outros. 

Para participar, baixe o aplica-
tivo Viva Fenae/APCEF.

explora temas atuais e reflexivos, 
passando pela questão da criação 
dos filhos, vocação e os desafios 
da maturidade.

As pílulas do conhecimento, 
com duração de cinco minutos, 
em média, são vídeos objetivos, 
ideais para tomar conhecimento 
inicial de uma ideia, que abordam 
de forma rápida e livre temas que 
nos rodeiam.

Sobre a Rede - O canal de edu-
cação da Fenae e das 27 APCEFs 
dispõe de mais de 110 cursos EAD 
em videoaulas, além de podcasts, 
infográficos, pílulas de conheci-
mento, palestras no Inspira Fenae 

e vídeos especiais 
para ajudar os usuá-
rios a desenvolverem 
habilidades e ampliar 
o conhecimento.

Acesse www.
fenae.org.br/rede-
doconhecimento e 
aproveite todos os 
cursos. Dependentes 
de associados tam-
bém podem acessar 
a Rede.

A APCEF/SP irá propor cinco 
ações coletivas em benefício de 
seus associados (da ativa e apo-
sentados há menos de dois anos), 
conforme aprovado na assembleia 
de 12 de dezembro.

As ações serão impetradas 
na primeira semana de fevereiro 
e beneficiarão quem se associar 
até 31 de janeiro de 2020. Serão 
propostas e ajuizadas por grupos 
de funções (caixa, avaliador e/ou 
tesoureiro) e objeto (adicional de 
quebra de caixa, horas extras da 
pausa de 10 minutos a cada 50  tra-
balhados, diferenças de vantagem 
pessoal). 

A proposta contempla os asso-
ciados que exercem ou exerceram 
as funções de caixa, avaliador ou 
tesoureiro nos cinco últimos anos. 
No caso das diferenças de vanta-
gens pessoais, abrange os admiti-
dos até 18 de março de 1997, com 
os seguintes objetos:

Quebra de caixa - Será reivin-
dicado o reconhecimento do direi-
to e pagamento da quebra de caixa 
para quem exerce ou exerceu (me-
nos de 5 anos) as funções de caixa, 
avaliador ou tesoureiro, cumulado 
com a gratificação - visto que o 
valor da função não tem por fina-
lidade cobrir os riscos inerentes ao 
exercício das atividades no caixa 
- com a averbação da verba em 
holerite bem como integração e  
pagamento de reflexos nas demais 
verbas do contrato de trabalho.

- Horas extras / pausa de 10 
minutos - Os caixas - e todo aque-
le que trabalha com  processamen-
to e entrada eletrônica de dados - 
têm direito à pausa de 10 minutos 
a cada 50 trabalhados. Caso não 
tenha feito a pausa, tem direito ao 
pagamento como extra bem como 
integração e pagamento dos refle-
xos nas demais verbas.

- Vantagens pessoais - Os  ad-
mitidos até 18 de março de 1997 e 
que recebiam, até 2010, as vanta-
gens pessoais 062, 092 e 049 terão 
o valor do salário padrão revisto, 
com o acréscimo dessas rubricas, 
e averbação das diferenças em 
holerite e pagamento dos valores 
atrasados dos últimos cinco anos 
bem como integração e pagamen-
to dos reflexos nas demais verbas 
do contrato de trabalho (13º salá-
rio, férias mais 1/3, FGTS, APIPs, 
licença prêmio, PLR, DSR, ATS, 
horas extras etc.).

Informações: (11) 3017-8311 
ou juridico@apcefsp.org.br.
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Para ver mais fotos e vídeos, acesse www.apcefsp.org.br > Informações > Multimídia

Apartamentos
• Vd. ou alugo, mobiliado, zona leste, cond. c/ portaria, 2 
piscinas, 2 churrasqueiras, salão de festas, quadra. Aces-
so ao Shopping, Parque do Carmo, Rio das Pedras, Mateo 
Bei, Ragueb Choffi e Rodoanel. Venda, R$ 239 mil; aluguel, 
R$ 900. Fabiano, (61) 98445-6692 / (61) 99844-5669.
•Vd., Chácara Seis de Outubro, capital, c/ 2 dorm., 2 ba-
nheiros, closet, sala em L, sacada, 1 vaga de garagem, a 
200 m do metrô, próx. da Av. Radial Leste, Salim Farah 
Maluf. Aceito financ. Eunice, (11) 97642-4015 (hor. com.).

Sobrado 
• Vd., na capital, Jd. Bonfiglioli, 3 dorm. (1 suíte), copa 
/cozinha americana, 4 banheiros reformados, área de 
serviço, suíte empregada, quintal, garagem p/ 2 carros. 
Rua tranquila, arborizada, próx. USP, supermercados, co-
mércio, parque. Hiroco, (11) 97197-5355.

Terreno
• Vd., 300 m, loteamento fechado, c/ portaria, Sun Set 
Village, próx. centro da cidade e Bragança Garden Sho-
pping. Aceito financ. R$ 150 mil. Márcia, (11) 97264-9992 
/ caramaschi12000@yahoo.com.br.

Veículos
• Toyota/Etios Cross, 2017, 1.5 16v flex 4p automático, 

APCEF nos Passos da Cultura: Caixa Cultural

prata, 18.500 km, c/ sensor e câmera de ré, único dono, 
revisões na concessionária, R$ 49 mil. Kico, (11) 98232-
2222 (Santos). 
• VW Polo sedan, 2003, comfortline, computador de bordo, 
ar cond. digital, rodas, manual, chave-reserva canivete, 
2° dono, baixa km. Janaina, (11) 98387-4257 (WhatsApp).

Diversos
• Vd. dois portões basculante, seminovos, um com 2,39 
largura por 2,20 de altura e outro com 2,27 de largura 
por 2,20 altura, c/ caixas, sem motor. R$ 1.000 cada. 
Eliana, (11) 99503-9406.

Permuta
• Silvia Luiza dos Reis Martins, TBN, ag. Vila Liviero (SR 
ABC). Vaga pretendida: qualquer agência da SR Sé, que 
seja próxima ao Anália Franco ou arredores. Contato: 
(11) 99284-1840.

Apartamento na Praia da Riviera
Alugo p/ temporada e fins de semana, Jd. São Lourenço, 
varanda c/ churrasq., 2 dorms., c/ ar cond., 2 wc, hidro, 3 
pisc., sauna, ofurô, brinq., salão de jogos, fitness, lan house. 
Até 8 pessoas. Paulo / Maria do Carmo, (11) 96713-5421 / 
http://suareservakakaepaulo.blogspot.com.

Agenda

Dezembro

Sorteio da campanha de associação 
Fenae 360o - Viva a Experiência

Dia 21

Sede administrativa fechada
Dias 31 e 1º de janeiro

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

Sorteio da campanha de associação 
Fenae 360o - Viva a Experiência

Dia 18

Sede administrativa fechada
Dias 24 e 25

Sorteio da campanha de associação 
Fenae 360o - Viva a Experiência

Dia 25

Clube da capital e Subsede de Bauru 
fechados

Dias 23, 24 e 25

Clube da capital e Subsede de Bauru 
fechados

Dias 30, 31 e 1º de janeiro

Casa em Villagio - Praia Indaiá/Bertioga
Alugo p/ temporada e fins de semana, litoral norte, 
frente p/ praia, acomoda 7 pessoas, cond. c/ piscina, 
garagem, 2 dorm., 2 banheiros, churrasqueira, ar-con-
dicionado, ventilador de teto. Anita, (11) 99451-2898. 

Apartamento no Guarujá - Morro do Maluf
Alugo p/ temporada, c/ 3 dorms., 2 vagas, a 50 m da 
Praia Pitangueiras. Emília, (13) 99706-8620 (WhatsApp).

Quitinete no centro
Vd., 40 m², reformado, próx. ao metrô Luz, andar alto, 
R$165 mil. Mauri, (11) 99233-2746 (WhatsApp).

Escritório
Vd/alugo, escritório, 45 m², Rua Riachuelo, próx. da 
USP, R$ 130 mil, aluguel R$1.400 o pacote. Mauri, (11) 
99233-2746 (WhatsApp). 

 
Apartamento na Praia do Tombo – Guarujá

Alugo p/ temporada, disponível p/ o Réveillon, p/ até 
10 pessoas, c/ 2 dorms. 1 suíte, mobiliado, sacada c/ 
visto p/ mar, vaga p/ 1 carro. Lucia, (11) 95983-5080.


