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A APCEF/PI está em clima de festa
e convida você para comemorar
os nossos 58 anos.
Garanta a sua mesa/ingresso:
Mesa sócio R$80,00
Mesa não-sócio R$120,00
Ingresso individual para sócio R$20,00
Ingresso individual não-sócio e 30,00.

Dia das Crianças na APCEF/PI será com muita animação
O Dia das Crianças na APCEF/PI já é tradição! No dia 12 de
outubro, a partir das 10h, acontecerá o 20º Festival de Sorvete,
com muita brincadeira, sorteios e bingo relâmpago. A animação
ﬁcará por conta de Lene Silva e Groove da Negona.
Na data comemoramos também o Dia do Saci e em parceria
com a Fenae será distribuído um lindo brinde personalizado.
Traga seus ﬁlhos e adquira a sua taça de sorvete.
Mais informações ligar para: (86) 3216-4400.

Fenae e Anapar recebem inscrições para curso de
formação em Previdência em Teresina (PI)
Custo e custeio previdenciário, estruturação de planos de
benefícios e conceitos de reserva matemática, equilíbrio
atuarial, déﬁcit e superávit. Esses são alguns dos temas a
serem abordados no Curso de Formação em Previdência
Geral e Complementar, que será realizado em Teresina
(PI), nos dias 21 e 22 de setembro, quando também serão
exploradas as temáticas mais diretamente vinculadas aos
empregados da Caixa, a exemplo da Funcef, que é o fundo
de pensão dos empregados do banco, e detalhamentos:
números atuais, regulamentos dos planos REG/Replan
Saldado e Não Saldado, REB e Novo Plano.
O curso de formação é promovido pela Fenae e Anapar, com o apoio da APCEF/PI e do Sindicato
dos Bancários do Piauí. O primeiro dia do evento ocorrerá na sede do sindicato, das 9h às 17h, e
no sábado, das 9h às 13h, na sede da Apcef. Trabalhadores e dirigentes de entidades
representativas podem se inscrever até o dia 18 de setembro. Os instrutores serão José Ricardo
Sasseron, diretor da Anapar, e Paulo Borges, assessor da Fenae. Acesse a ﬁcha e faça a
inscrição do curso, que ao ﬁnal terá um questionário de avaliação e certiﬁcado de participação no
link: http://www.fenae.org.br/portal/curso-previdencia-piaui/
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