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Associados efetivos aprovam pautas
da Assembleia Geral Extraordinária
Na última quarta-feira(18) aconteceu uma
Assembleia Geral Extraordinária com os associados
efetivos para discutir a autorização para a APCEF/PI
propor ação coletiva tributária, com a ﬁnalidade de obter a
declaração de isenção de ir sobre as parcelas de
contribuição do equacionamento, afastar o limite de
dedução na declaração de ajuste anual e requerer a
devolução do ir pago e autorizar a APCEF/PI a propor
ação coletiva visando garantir a manutenção da paridade
entre participantes, assistidos e a patrocinadora no
equacionamento dos déﬁcits da Funcef.
A Assembleia foi positiva e com aprovação
unânime de todos os associados presentes!

Concurso Folclorinho segue
com inscrições abertas
até 19 de novembro
O período de inscrição para participar do concurso
cultural “Folclorinho, uma história divertida”,
promovido pela Fenae e APCEFs segue até dia 19
de novembro. A pergunta para a criançada soltar a
imaginação é a seguinte: “O que você faria se
pudesse passar um dia com o Saci e seus amigos? ”.
Depois, é seguir por um caminho cheio de diversão,
onde o Saci-pererê acabará aparecendo entre os
personagens.
Estão convidados para participar dessa brincadeira
divertida os ﬁlhos, netos e dependentes legais de
empregados da Caixa Econômica Federal
associados efetivos às 27 APCEFs, nascidos a partir
de 1º de janeiro de 2005. Um dos objetivos do
concurso é valorizar o folclore e a cultura brasileiros,
fazendo um contraponto ao Dia das Bruxas ou
Halloween.
Os participantes poderão inscrever, até 19 de
novembro, histórias nos formatos desenho ou
desenho mais texto. Os arquivos digitalizados,
juntamente com os dados do associado, devem ser
enviados para o e-mail folclorinho@fenae.org.br, de
acordo com o regulamento. A comissão julgadora,
escolhida pela Diretoria da Fenae, vai avaliar os
trabalhos. E o melhor de cada Apcef será divulgado
em uma publicação que será produzida pela
Federação.

Conra os resultados da
5ª rodada do segundo turno
do Campeonato de Futebol
No último sábado (21) aconteceu a 5ª rodada
do segundo turno do nosso campeonato
interno de futebol. Conﬁra abaixo os
resultados.

CATEGORIA NOVOS
1 x 0 Bahia
Sport
Sampaio 3 x 2 Vitória

CATEGORIA MÁSTER
Santa Cruz 0 x 4
Ceará
Náutico
2 x 1 Fortaleza

Quinta-feira será dia
de Vôlei na APCEF/PI
Começa nesta quinta-feira (26) as partidas de vôlei
masculino da APCEF/PI contra times convidados.
Os interessados em participar e levar os seus
amigos para jogar uma partida podem entrar em
contato com o Leandro da Agência Parque Piauí.

PARA O NOSSO ESPETÁCULO FICAR COMPLETO,
NÃO PODE FALTAR O SEU VOTO!
A votação popular do Talentos Fenae/Apcef
começou, acesse as obras dos piauienses e vote!
Basta acessar o www.fenae.org.br/talentos

@apcefpi
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