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Representantes de 
outras entidades 
fortalecem 
a APCEF/RJ

EXCLUSIVO: 
Olívio Gomes Vieira, 
ex-presidente da 
APCEF/RJ, comenta o 
atual momento da Associação

Além da FENAE, do Sindicato dos Bancários do Rio e Associações, outras 

parcerias foram fi rmadas com a APCEF/RJ, com o objetivo de recuperar 

a entidade. A COOPERFORTE e APCEFMED são apenas algumas delas.  

6

3

APCEF/RJ

APCEF/RJ

FE
NA

E

PARCERIASPARCERIAS
que fazem toda a

Pag. 5

ASSOCIADOS

SI
ND

IC
AT

O

COOPERFORTE

APCEFMED

Único representante 
da CAIXA, MAGGI é o 
candidato da APCEF/RJ 
na COOPERFORTE

7

    Órgão de Divulgação da  APCEF/RJ                                                                   Outubro e Novembro de 2009

DIFERENÇA

Jornal Completo.indd   1 5/11/2009   13:03:14



CONSELHO DIRETOR
Presidente: Manoel Lopes de Carvalho; 

Vice-Presidente: Franklin Trindade de Brito; 
Diretor Jurídico: Jose Ferreira Pinto; 

Diretor Administrativo: Ricardo C. de Araújo; 
Diretor Financeiro: João Carlos T. da Silva; 
Diretor de Patrimônio: Paulo César Matileti; 

Diretor de Assuntos Interioranos: Anibal 
César F. França; Diretor de Previdência: Tânia 
Regina C. de Santana; Diretor de Assuntos 

Institucionais:Lázaro A. de Santana; 
Diretor Social: Nelson Soares Vianna; 

Diretor Cultural: Élida Cândida de Olivei-
ra; Diretor de Esportes: Sebastião Rufi no 
dos Santos; Diretores Suplentes: Geraldo 
Martins Felicio, Antônio César Pinheiro 

Alves, Hugo Guimarães Filho
 e Albino de Amorim Leite.

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Adir Machado da Silva; Vice-

Presidente: Djalma da Silva Ferreira; 
Secretário: Djalma da Silva Ferreira; Mem-
bros: Ana Maria de Paulos, Carlos Henrique 

Lopes Monteiro, Dalva de Souza Pereira, 
Deoclécio Francisco Costa, Fátima Maia 

Trindade, Francisco Carlos Neto, Jorge Luiz 
de Melo, Jose Luiz do Carmo Santos, Luiz 

Carlos Figueiredo Peserico, Manoel Bulhosa 
Fernades, Nelson do Nascimento Amorim, 

Roberto Menezes dos Santos 
e Wonder do Nascimento.

CONSELHO FISCAL
Presidente: Johatan Vita Jovita; Membros: 

Orlando Jose Palha Barbosa e 
Luiz Cesar Castro.

Sede Administrativa
Av. Treze de Maio, 23 - slj - Centro- 
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-000
Telefones: 2240-1613 /  2532-4275

Fax: 2240-3475. www.apcefrj.org.br 
E-mail: apcefrj@uol.com.br

Sede Campestre Jacarepaguá
Est. do Quitite, 362 - Freguesia 

Tel.: 2447-3141
Sede Praiana Rio das Ostras
Rua Joaquim Caridade, 710,

Jardim Mariléia - Rio das Ostras
Tel.: (22) 2760-5115

Sede Campestre de C.Grande 
Estr. do Carapiá, 536 (Guaratiba)

Tel.: 3108-0959

APCEF RIO JORNAL
Jornalista responsável: Edilson Monteiro 

(Reg.Prof n°0365I03/RJ)
Fotografi as/ Edição/Revisão e Diagramação: 

EPM Comunicação Ltda. 
Tel.: (21) 2622-9636

Site: www.epmcomunica.com.br

RJ Ex-presidente da APCEF/RJ fala do 
atual momento da Associação e defende 
a integração entre as entidades 

                    Essas e outras notícias diariamente no nosso site: www.apcefrj.org.br

               PALAVRA DO PRESIDENTE

                                Visite o novo site da APCEF/RJ: nosso site: www.apcefrj.org.br
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Novo site da
APCEF/RJ está mais 

ágil, moderno
 e atraenteO s internautas que visitaram o site da AP-

CEF/RJ do dia 10 de setembro para cá, 
notaram uma agradável surpresa. É que 

nesse dia entrou no ar a nova página da Asso-
ciação na internet. Totalmente reformulado, mais 
ágil e contemporâneo, o site, que continua com 
o mesmo endereço (www.apcefrj.org.br), está re-
pleto de informações, notícias, diversão e com 
várias seções novas.
 “Resolvemos dar uma repaginada em 
nosso site para agradar os nossos associados. 
Um espaço como aquele necessitava de uma cara 
mais moderna”, conta o Presidente Manoel Lopes 
de Carvalho, que buscou na parceria com a FE-
NAE a confecção da nova mídia. “Nosso site faz 

parte de uma rede de páginas virtuais ad-
ministradas pela FENAE, na qual acopla 
os sites de quase todas as APCEF’s, em 
todo o país”, explica.
 Além da mudança no design, o site 
traz ainda, como novidade, a atualização 
diária de notícias e um espaço novo para 
galeria de imagens. 
 A mudança segue a linha dos no-
vos projetos implantados pela Associação. 
Está curioso? Mais fotos e mais notícias é 
só visitar o www.apcefrj.org.br  .

RECONSTRUIR, EU QUERO

Não comungamos com a impunidade, 
acreditamos na justiça. Todos os atos 
lesivos a APCEF/RJ estão e serão 

questionados judicialmente. Apesar de tudo, 
a APCEF/RJ resistiu e estamos empenhados a 
reconstruí-la. Convido  os EMPREGADOS  da 
CAIXA, a participarem da nova gestão e  re-
construção da APCEF/RJ. A FENAE é a nossa 
representante junto a CAIXA e as entidades as-
sociativas, para defender os nossos interesses.
       A existência das Associações e da FENAE, 
define a nossa existência como um grupo de 
trabalhadores unidos em nossos propósitos, 
principalmente na defesa dos nossos interes-
ses. O momento é propício, pois a FENAE 
está investindo no crescimento das APCEFs. 
A FENAE  repassa para a APCEF/RJ, através 
de benefícios, parte do que ganha com a ven-
da de seguros nos pontos de venda da CAI-
XA.  Esta parceria é muito propícia  e devemos 
consagrá-la para sair desta situação incômoda.
Devido ao excelente trabalho desenvolvido 
pelos Gestores da FENAE, a cada dia esta Fe-
deração apresenta indicadores de desempenho 
mais favoráveis. Com este apoio da FENAE, 

as demais APCEFs  conquistam  mais sócios a 
cada dia. No  Rio de Janeiro apenas 13% dos em-
pregados ativos são sócios da APCEF/RJ. É im-
prescindível que os empregados participem mais 
da nossa Associação. Dentre outros benefícios, 
oferecemos áreas de lazer, assistência jurídica e 
eventos em datas comemorativas. Além destes, 
existem os benefícios oferecidos pela FENAE, 
tais como, patrocínio dos atletas nos Jogos Re-
gionais e nas Olimpíadas, Festivais de Música 
FENAE,  premiações dos concursos Culturais da 
FENAE, patrocínios para realização de ativida-
des culturais e de entretenimentos executados 
pelas APCEFs, Shows “ Eu Faço Cultura” e de-
mais eventos das próprias APCEF’s. Por todas as 
narrativas, espero ter esclarecido a importância 
da RECUPERAÇÃO da APCEF/RJ. Lembrando 
que estamos em campanha de filiação de novos 
sócios. Para se associar basta consultar o nosso 
site: www.apcefrj.org.br. Após preencher a ficha 
de filiação, encaminhe pelo malote para APCEF/
RJ.
       Um forte abraço e até o próximo mês.
                                
                             Manoel Lopes de Carvalho

 Este é o SLOGAN da nossa campanha. A reconstru-
ção da APCEF/RJ é desejada pelos empregados da CAIXA do Rio de Ja-
neiro. Qual a importância da reconstrução da APCEF/RJ? Até o final da década de 
noventa, a APCEF possuía mais de 5.000 sócios, uma administração democrática e transpa-
rente. Neste período, adquiriu um patrimônio elevado e tornou-se uma das três maiores asso-
ciações do Brasil. Após este período, um grupo se apoderou da APCEF, usando artifícios ju-
rídicos, realizando uma administração obscura e sem qualquer compromisso coletivo. Vários 
destes atos, praticados pela antiga administração, estão sendo questionados via judicial.
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O lívio Gomes Vieira é 
um nome conhecido, 
respeitado e admirado 
por todos os emprega-
dos da CAIXA. E não 
é por menos. Desde 

que se aposentou, em 1997, como Gerente 
Geral, o trabalho e as responsabilidades 
só aumentaram. Atual Presidente da As-
sociação dos Aposentados e Pensionistas 
da CAIXA do Rio de Janeiro (APACEF/
RJ), ele divide seu tempo com os afazeres 
da Associação e com as viagens à Brasília 
que regularmente faz em decorrência das 

suas atribuições como membro do Conse-
lho Fiscal da FENAE e da FUNCEF. Em 
meio a tantas atividades, Olívio encontra 
tempo para prestigiar os eventos de outras 
Associações e ainda receber em sua sala, 
no Rio, o presidente Manoel Lopes de 
Carvalho. O APCEF RIO JORNAL apro-
veitou a ocasião do encontro para bater 
um papo com ele. Na entrevista que você 
confere a seguir, Olívio comentou, entre 
outros assuntos, sobre o atual momento 
enfrentado pela APCEF/RJ e destacou a 
importância da união entre as Associa-
ções de classe do Rio de Janeiro.

APCEF RIO JORNAL: Com propriedade de 
quem já administrou a APCEF/RJ, como o se-
nhor avalia o atual momento vivido pela Asso-
ciação?
OLÍVIO GOMES VIEIRA: A APCEF/RJ está se 
recuperando de uma fase difícil que foi o conturba-
do processo eleitoral. Não cabe a mim julgar quem 
estava certo ou errado nas eleições, pois ambas as 
partes tiveram suas razões para reivindicar seus di-
reitos, mas estou a favor da justiça, e se ela decidiu 
pela reintegração da posse do Manoelzinho, acho 
justo. Sendo assim, torço para que a Associação 
encontre o seu caminho. Quero que Manoelzinho 
tenha a mesma sorte que eu tive aqui na APACEF. 
Como ex-presidente da entidade, sei que as dificul-
dades são muitas e que Deus certamente ajudará a 
colocar tudo no eixo.
O senhor acredita que a 
APCEF/RJ possa vir a re-
cuperar a posição de desta-
que que um dia teve?
Sim, eu acredito que a AP-
CEF/RJ possa voltar a ser 
uma grande Associação. 
Além de ter sido a maior As-
sociação do Rio, ela tem um 
grande potencial de associa-
dos e só precisa recuperar sua 
credibilidade administrativa. 
Se os primeiros atos de sua 
administração foram positivos, como de fato está 
sendo, é lógico que ela vai recuperar todo o crédito 
que já teve um dia. Torço muito para que a Associa-
ção encontre o seu caminho.
O que o senhor está achando da administração 
do Manoelzinho?
Minha avaliação é que o Manoelzinho tem demons-
trado que está imbuído do processo conciliatório, 

   ENTREVISTA

Muitos pensam que existe 
rivalidade entre as Asso-
ciações de classe do Rio 
de Janeiro, e isso não 
pode ser alimentado.

com base em conversas e entendimentos em di-
versos segmentos interessados na manutenção da 
APCEF/RJ. Ele está fazendo uma administração 
calma, tranquila e mais objetiva e com isso tem 
conseguido solucionar os problemas de forma ame-
na e sem alarde. Administrar uma Associação como 
essa é um trabalho árduo e muito difícil, e Manoel-
zinho está abraçando isso com muito otimismo. É 
muito difícil encontrar alguém que esteja disposto 
a enfrentar todas as dificuldades decorrentes do 
longo tempo em que a Associação ficou fora dos 
trâmites legais. Nesse momento, é preciso que o 
quadro social prestigie e ao mesmo tempo dê um 
crédito de confiança à APCEF/RJ. Torço e acredito 
que com o tempo essa Diretoria conseguirá resol-
ver todas as pendências da Associação e recuperar 

a entidade.
Como Conselheiro da FE-
NAE, o que o senhor acha 
da participação da Federa-
ção na recuperação da AP-
CEF/RJ?
Acho fundamental. A FE-
NAE, através de toda a sua 
diretoria está empenhada e 
com maior interesse em re-
cuperar a APCEF/RJ. Atra-
vés de ajuda política e finan-
ceira que vem oferecendo à 
Associação, ela tem sido pri-

mordial para a restauração da entidade. 
Sabe-se que o baixo número de associados e 
a dificuldade financeira é um problema pre-
sente em todas as Associações. Como lidar 
com isso?
Esse é um processo difícil. É como se você ti-
vesse uma equação matemática, onde o resul-
tado dessa equação tem que ser exatamente a 

satisfação do associado, seja ela no lazer, no com-
promisso trabalhista, ou reivindicatório. O outro 
lado dessa equação é exatamente como resolver 
esses problemas. Acredito que ter credibilidade e 
administrar com competência torna mais fácil equi-
librar essa equação.
Algumas pessoas alimentam a rivalidade entre as 
diversas Associações de classe. O que o senhor 
tem a dizer sobre isso?  
Essa é uma pergunta muito oportuna. Infelizmente, 
muitos pensam que existe rivalidade entre as As-
sociações de classe do Rio de Janeiro, e isso não 
pode ser alimentado, já que lutamos pela mesma 
causa. Quando eu fui convidado pelo Alonso (José 
Carlos Alonso, ex-presidente da FENAE) para par-
ticipar da chapa da Federação, por exemplo, aceitei 
com a condição de poder desenvolver o trabalho de 
aproximação entre as Associações com a Federação, 
pois penso que a força vem da união, e essa união 
se torna muito mais forte com o agrupamento de 
pessoas para reivindicar causas comuns entre as 
entidades. E aqui no Rio essa integração se torna 
ainda mais importante, pois nós temos diversas As-
sociações ligadas à CAIXA, e algumas delas com 
problemas bastante acentuados e que precisam re-
conquistar suas confianças e credibilidades e para 
isso precisam da ajuda das outras Associações. 
Acho que eu tenho colaborado integralmente para 
isso. Hoje, a parceria entre a APACEF e a FENAE 
é uma parceria sólida, consolidada, e principalmen-
te bem apoiada em seus pilares. Essa mesma união 
está contribuindo para a recuperação da APCEF/RJ. 
Para mim, nada justifica a rivalidade. E eu falo isso 
com propriedade, pois sou associado de todas as en-
tidades do Rio. Sei que é difícil, pois nem sempre 
todos os representantes acham que é possível essa 
integração. Mas eu digo que é possível. Se existe 
união nacional, por que não haver união no Rio? 

“

”

Olívio Gomes 
Vieira é Presidente da 
APACEF/RJ 
e Conselheiro da 
FENAE  e da  FUNCEF
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Parceria com a COOPERFORTE 
permite vantagens exclusivas 
aos associados da APCEF/RJ
A APCEF/RJ acaba de se associar 

à COOPERFORTE, Cooperativa 
de Economia e Crédito Mútuo dos 

Funcionários de Instituições Financeiras 
Públicas Federais Ltda. A parceria per-
mite que os associados da APCEF/RJ se 
associem à Cooperativa, passando assim 
a utilizar os serviços e vantagens dispo-
nibilizados por ela. Para se associar, o in-
teressado paga um valor de R$ 50 e pode 
utilizar empréstimos ou aplicar dinheiro 
na COOPERFORTE. O capital inicial in-
tegralizado passa a ter rendimento diário 
após 30 dias. 
  A Cooperativa disponibiliza um 
conjunto de produtos e serviços aos seus 
associados, buscando atender necessida-
des e solucionar questões financeiras. São 

O Rio de Janeiro está pronto para receber 
o SIMPÓSIO NACIONAL dos ECONOMIÁRIOS

Q uando foi in-
cumbido de 
coordenar as 

atividades do XXI 
Simpósio Nacional dos 
Economiários Aposen-
tados e Pensionistas 
da CAIXA, Severino 
Caldas não imaginava 
que teria tanto traba-
lho. Há um ano, quan-

do a cidade do Rio de Janeiro foi eleita a sede do 
evento, e a APACEF/RJ – da qual Severino é Vice-
presidente – ficou responsável pela organização, 
ele montou uma equipe de comissão – composta 
por dez membros – e de lá para cá não parou um 
dia sequer. Às vésperas do maior evento direcio-
nado aos aposentados, que será realizado de 15 a 
20 de novembro, na Barra da Tijuca, Severino deu 
uma pausa nas intermináveis reuniões para, gen-
tilmente, contar à redação do jornal da APCEF/RJ 
os últimos detalhes do encontro.

Coordenador da Comissão organizadora fala dos últimos preparativos para o evento

 O maior Simpósio Nacional de aposentados e pensionistas acontece 
de domingo à sexta-feira no Hotel Windsor Barra. Entre as atrações estão 
previstos debates sobre importantes temas, além de muita diversão. Logo 
no primeiro dia (15/11) será realizado um jantar de boas-vindas com início 
às 20h30min. No dia seguinte, haverá sessão solene de abertura seguida da 
instalação da mesa diretora e comissões, e apresentação das proposições.
 Na terça-feira (16/11) será a vez das Associações de classe FENA-
CEF, FENAE, UNEI e COOPERFORTE apresentarem suas atividades e lutas. 
O dia será fi nalizado com um jantar dançante que relembrará os anos 60.

 Apresentação de painéis e assuntos como o panorama econômico atual, 
Fundos de Pensão e Fator Previdenciário serão os temas discutidos do quarto dia 
do encontro (18/11). Para falar do assunto estarão presentes representantes da SPC, 
ABRAPP, ANAPAR, FUNCEF, PETROS, PREVI e Fundação REAL GRANDE-
ZA. Para quinta-feira (19/11) está programada uma mesa redonda com a FUNCEF. 
 Após entregar à mesa diretoria da CAIXA a carta de proposições 
aprovadas pelos participantes - atividade programada para o último dia do evento -, 
será realizada uma grande festa de encerramento na Casa de festas Ribalta (Av. das 
Américas, 9.630), cujo tema é ‘Melhores momentos dos anos dourados’.    

 Cronograma inclui lazer e debates de importantes assuntos

Campanha salarial 2009 

Reajuste salarial de 6%, contratação de cinco mil novos trabalhadores e o 
pagamento de abono de R$ 700 na folha de janeiro do próximo ano foram 
as principais conquistas dos empregados da CAIXA em mais uma Cam-

panha Salarial. Para a Diretoria da APCEF/RJ, que acompanhou e lutou junto aos 
bancários no movimento por melhores salários, a greve que durou 28 dias resultou 
em avanços importantes para a categoria.
      “Saímos vitoriosos desta Campanha. É claro que poderíamos ter conquistado 
muito mais se a direção da CAIXA tivesse um pouco mais de boa vontade com 
os seus empregados. Além do aumento real e da contratação de cinco mil empre-
gados, medidas como a implantação de comitês que vão discutir a mediação de 
confl itos de assédio moral e a autorização da eleição de todos os cipeiros, sendo 
o presidente indicado dentre os eleitos, vão possibilitar melhorias nas condições 
de trabalho”, avaliou Manoelzinho, Presidente da APCEF/RJ, enumerando alguns 
itens do acordo.
      Na proposta apresentada pela CAIXA consta ainda o pagamento da PRL - 
Participação nos Lucros e Resultados, que deve variar entre R$ 4 mil e R$ 10 
mil. Pelo acordo coletivo deste ano, os bancários da CAIXA também terão direito 

Para diretoria da APCEF/RJ, 
resultados geram avanços 

signifi cativos para os empregados

Como andam os preparativos para o 
XXI Simpósio Nacional dos Economiá-
rios?
Estamos há um ano trabalhando para a 
realização desse Simpósio, e nessa reta fi-
nal os trabalhos se intensificam. A parte 
maior já foi organizada, faltam apenas pe-
quenos detalhes. Para dar conta de tudo, 
tenho chegado à Sede da APACEF/RJ às 
9h e só saio às 21h. Sem falar nos finais 
de semana que trabalhamos. Mas posso 
adiantar que já está quase tudo pronto 
para o evento. Sem dúvida, esse será um 
grande Simpósio. 
Quantas pessoas são esperadas para o 
evento?
Cerca de 1.300 pessoas, entre participan-
tes e convidados.
O senhor poderia nos adiantar alguns 

dos grandes nomes aguardados?
Além das presenças confirmadas dos represen-
tantes de diversos Fundos de pensão e do Mi-
nistro do Trabalho, Carlos Lupi, convidamos 
ainda o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o 
Prefeito do Rio, Eduardo Paes e o Governador 
do Estado, Sergio Cabral, mas eles ainda não 
confirmaram presença. 
Por que motivo a Barra da Tijuca foi escolhi-
da para sediar o Simpósio?
Fizemos diversas pesquisas para a escolha do 
local e optamos pela Barra da Tijuca pela se-
gurança e posição geográfica do bairro, além 
de possuir uma ótima estrutura para o evento.
Qual será a grande novidade desse encontro?
Além dos assuntos que serão debatidos, o lazer 
terá um grande destaque. Outros diferenciais 
serão os debates e as formas como vamos abor-
dar alguns temas. 

a reajuste salarial de 6% (1,5% de aumento real) aplicado aos salários e verbas 
como cesta-alimentação, tíquete-refeição e auxílio-creche/babá. Os funcionários 
conquistaram ainda ganhos em pontos como a criação e implantação dos comitês de 
acompanhamento da rede credenciada do SAÚDE CAIXA e dos comitês regionais 

de mediação de confl ito no 
trabalho, vinculados à Co-
missão de Ética da empresa. 
Essas medidas visam melho-
rar as condições de saúde e 
combatem o assédio moral. 
Outra importante conquista 
foi a autorização para eleição 
de todos os cipeiros, com o 
presidente sendo indicado 
dentre os eleitos. 
 Manoelzinho (no centro) em uma 

das Assembleias realizadas no Rio

Sindicato dos Bancários
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Parceria com a COOPERFORTE 
permite vantagens exclusivas 
aos associados da APCEF/RJ
A APCEF/RJ acaba de se associar 

à COOPERFORTE, Cooperativa 
de Economia e Crédito Mútuo dos 

Funcionários de Instituições Financeiras 
Públicas Federais Ltda. A parceria per-
mite que os associados da APCEF/RJ se 
associem à Cooperativa, passando assim 
a utilizar os serviços e vantagens dispo-
nibilizados por ela. Para se associar, o in-
teressado paga um valor de R$ 50 e pode 
utilizar empréstimos ou aplicar dinheiro 
na COOPERFORTE. O capital inicial in-
tegralizado passa a ter rendimento diário 
após 30 dias. 
  A Cooperativa disponibiliza um 
conjunto de produtos e serviços aos seus 
associados, buscando atender necessida-
des e solucionar questões financeiras. São 

empréstimos com taxas bastante atrativas, 
aplicações com excelente rentabilidade e 
serviços que permitem maior agilidade, 
facilidade e comodidade nas operações. 
 Não é de hoje que a APCEF/RJ e 
a COOPERFORTE estão juntas. Há tem-
pos a Cooperativa vem se fazendo presente 
nos eventos organizados pela Associação, 
contribuindo, através de patrocínio, para 
o sucesso dos mesmos.
 A proposta de admissão está 
disponível  no l ink “Formulários” no 
s i te  da Cooperativa (www.cooperfor-
te .com.br)  ou pode ser sol ic i tada pelo 
telefone 0800 701 3766.  Mais  infor-
mações sobre como se associar à CO-
OPERFORTE, l igue para o telefone 
(21)  2240-1613. 

                    CAPAO Rio de Janeiro está pronto para receber 
o SIMPÓSIO NACIONAL dos ECONOMIÁRIOS

     Quem visitar a Sede Campestre de Jaca-
repaguá vai notar uma diferença logo na en-
trada. Além de mais segurança no local, com 
porteiro e vigia durante todo o tempo de fun-
cionamento, a recepção ganhou uma pequena 
reforma para melhor receber os associados 
da APCEF/RJ. Segundo o presidente Manoel-
zinho, a medida, que segue a nova portaria/
regulamento de utilização do espaço, garante 
mais conforto e segurança, pois o controle de 
quem entra e sai é feito com muito mais rigor. 
A sede conta também com seguranças espalha-
dos por todo o clube. 
     “Nossa Sede está liberada para os associa-
dos e seus familiares que comprovem a con-
dição de sócios e/ou permissionários. Também 
estamos de portas abertas para recepcionar os 
empregados da CAIXA que queiram conhecer 
o local e pretendam fazer parte da nossa famí-
lia. A nova forma adotada impede o acesso de 
pessoas não autorizadas e garante, sem dúvi-
da, a segurança do nosso clube”, explicou. 

SITE traz relação 
completa de 

credenciados 
do SAÚDE CAIXA

Um bom convênio de saúde tem de ter uma 
excelente rede de credenciados, na qual 
inclui ótimos profissionais, clínicas, labo-

ratórios e hospitais que compõem o rol de especia-
listas. Mas nada disso adianta se os serviços des-
ses profissionais não chegam ao conhecimento de 
todos. Pensando nisso, a APCEF/RJ, em parceria 
com o Shopping – Editora de Jornais e Revistas 

Ltda., criou um site para reunir todos os mé-
dicos, dentistas e profissionais de saúde, esté-
tica e beleza credenciados ao plano.       
       Através do endereço www.apcefmed.com.
br, os funcionários da CAIXA poderão con-
ferir uma lista completa e diariamente atu-
alizada com todos os credenciados. Além do 
site, a parceria criou também um livro médi-
co/odontológico que já está sendo distribuído 
a todos os associados com os mesmos dadas 
disponíveis no site.
      O SAÚDE CAIXA possui a maior rede na 
proporção credenciado/usuário: são quase 13 
mil profissionais, clínicas, prontos-socorros, 
hospitais e laboratórios, entre os melhores 
da área de saúde e odontologia. Além disso, 
conta ainda com 15 convênios de reciproci-
dade com empresas congêneres em diversas 
cidades espalhadas por todo o país. Visite o 
site e confira. Mais informações no telefone 
2423-4090.

dos grandes nomes aguardados?
Além das presenças confirmadas dos represen-
tantes de diversos Fundos de pensão e do Mi-
nistro do Trabalho, Carlos Lupi, convidamos 
ainda o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o 
Prefeito do Rio, Eduardo Paes e o Governador 
do Estado, Sergio Cabral, mas eles ainda não 
confirmaram presença. 
Por que motivo a Barra da Tijuca foi escolhi-
da para sediar o Simpósio?
Fizemos diversas pesquisas para a escolha do 
local e optamos pela Barra da Tijuca pela se-
gurança e posição geográfica do bairro, além 
de possuir uma ótima estrutura para o evento.
Qual será a grande novidade desse encontro?
Além dos assuntos que serão debatidos, o lazer 
terá um grande destaque. Outros diferenciais 
serão os debates e as formas como vamos abor-
dar alguns temas. 

a reajuste salarial de 6% (1,5% de aumento real) aplicado aos salários e verbas 
como cesta-alimentação, tíquete-refeição e auxílio-creche/babá. Os funcionários 
conquistaram ainda ganhos em pontos como a criação e implantação dos comitês de 
acompanhamento da rede credenciada do SAÚDE CAIXA e dos comitês regionais 

de mediação de confl ito no 
trabalho, vinculados à Co-
missão de Ética da empresa. 
Essas medidas visam melho-
rar as condições de saúde e 
combatem o assédio moral. 
Outra importante conquista 
foi a autorização para eleição 
de todos os cipeiros, com o 
presidente sendo indicado 
dentre os eleitos. 
 Manoelzinho (no centro) em uma 

das Assembleias realizadas no Rio

Mais segurança na  Sede 
Campestre  de Jacarepaguá
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Foi sob um dia agradável de sol, com muito 
pagode, animação e feijoada, que a APCEF/
RJ festejou seus 71 anos de existência. A 
celebração realizada na tarde de 12 de se-

tembro, na Sede Campestre da Associação, em Ja-
carepaguá, reuniu importantes lideranças sindicais, 
além de representantes de movimentos associativos, 
familiares e amigos. O evento foi palco ainda para 
o lançamento da Campanha ‘Nossa APCEF/RJ’, cujo 
objetivo é reconstruir a Associação através da con-
quista de novos associados e que conta com o apoio 
da FENAE. 
 A festa iniciou às 12 horas com a chegada 
dos convidados. A partir das 13h foi servido um almo-
ço especial com uma feijoada completa. Durante todo 
o evento a Associação disponibilizou profi ssionais 
para efetuar cadastro para os futuros sócios. Foram os 
casos dos aposentados Manoel Luiz dos Santos Costa, 
Anna da Silva de Carvalho e Jacy Guimarães. Eles 
aproveitaram a oportunidade da festa, preencheram a 
fi cha de inscrição e passaram a fazer parte do quadro 
associativo da APCEF/RJ. Além do desconto de 50% 
na feijoada, quem se associou durante a festa ganhou 
também mil pontos no Programa de Relacionamento 
PAR e uma camisa. 
 Durante o encontro o Presidente Manoel Lo-
pes de Carvalho falou da satisfação de estar à frente 
da Associação, comentou o lançamento da campanha 
e destacou a importância da participação de todos na 
recuperação da APCEF/RJ. “Essa Associação é tão 

grande que é difícil medir a sua dimensão, não só pelo 
tamanho físico, mas também pela sua história, valores 
e pelas pessoas que a presidiram. Em respeito a isso, 
todos nós temos o dever de reconstruir a APCEF/RJ. 
Essa reconstrução não cabe só à diretoria, e sim a to-
dos os empregados. A recuperação depende exclusiva-
mente da vontade de todos nós. E como eu conheço 
os funcionários da CAIXA, conheço suas disposições 
e suas coragens de enfrentar difi culdades, acho que 
nós já vencemos essa batalha. Nós só vamos conse-
guir recuperar a APCEF/RJ através de muito trabalho, 
transparência, honestidade e trazendo principalmente 
os nossos associados, aqueles que custeiam todas as 
despesas e que têm na APCEF/RJ a sua fonte de lazer e 
entretenimento”, discursou.
 As palavras do presidente antecederam uma 
série de elogios realizados por diretores e represen-
tantes de entidades. “Estou aqui intuído do desejo de 
ver Manoelzinho reconstruindo a APCEF/RJ. Será de 
grande satisfação saber que daqui a um ano a APCEF/
RJ estará totalmente recuperada”, parabenizou Olívio 
Gomes Vieira, Presidente da APACEF e Conselheiro 
da FENAE.
 Entre os convidados ilustres, compareceram 
à celebração ainda o Vice-presidente da UNEI, Dr. Ar-
mando Filardi, o Vice-presidente da APACEF, Severi-
no Francisco Caldas, além da Diretoria da APCEF/RJ, 
Franklin Trindade (Vice-presidente), Ricardo Aranha 
(Administrativo), Nelson Vianna (Social), Sebastião 
Rufi no (Esportes) e Paulo César Matileti (Patrimônio). . 

Durante o evento, que reuniu lideranças sindicais e representantes de 
importantes movimentos associativos, foi lançada a Campanha “Nossa APCEF/RJ”

Grupo Máster celebra
aniversário de atletas 
na Sede de Jacarepaguá
      O Grupo Máster da APCEF/RJ realizou, no dia 30 
de setembro, na Sede Campestre de Jacarepaguá, mais 
uma confraternização que acontece tradicionalmente toda 
última quarta-feira do mês. O encontro contou com fei-
joada, música ao vivo, através da banda Luar, além de 
muita comemoração, motivada pelos festejos aos atletas 
aniversariantes do mês de setembro. Estavam presentes, 
prestigiando e apoiando o evento, o Presidente da As-
sociação, Manoel Lopes de Carvalho, acompanhado do 
Diretor Administrativo Ricardo Aranha, do Diretor Social 
Nelson Vianna, do Diretor de Esportes Sebastião Rufi -
no dos Santos, do Presidente do Conselho Deliberativo 
Adir Machado da Silva e do associado Ricardo Maggi, 
que também é pré-candidato à reeleição como Delegado 
Representante, no Rio de Janeiro, da COOPERFORTE, a 
quem a APCEF/RJ acaba de se associar.
      Presidido por Carlos Silva, o Grupo, cujos sócios são 
aposentados da CAIXA ou permissionários, conta com 
total apoio da APCEF/RJ. Para Manoelzinho, que res-
saltou em discurso a campanha pela recuperação da As-
sociação e pela valorização do sócio, os atletas do Grupo 
Máster são os “verdadeiros heróis da resistência”.
       Os interessados em fazer parte do Grupo Máster 
devem ir diretamente à Sede Campestre de Jacarepaguá 
às quartas-feiras, a partir das 8h, que é quando acontecem 
as partidas de futebol, xadrez, sinuca e dama. O telefone 
da Sede, que fi ca na Estrada do Quitite, 362, Freguesia, é 
(21) 2447-3141. 

APCEF/RJ leva circo 
e folclore à festa do 
dias das crianças 
      A APCEF/RJ promoveu no sábado, dia 17 de outubro, 
na Sede Campestre de Jacarepaguá, uma grande comemo-
ração ao Dia da Criança. A festa, que começou às 11h e foi 
até as 17h, também celebrou a integração cultural e folcló-
rica, através de apresentação teatral e ofi cina de bonecos 
com o tema “Saci”. Além das diversas atrações que o local 
oferece, outros entretenimentos também animaram o dia 
da garotada, como tobogã infl ável, piscina de bolas, cama 
elástica e apresentação circense, com shows de mágico, 
ventríloquo, malabarista, palhaço e cães adestrados. Após 
o almoço servido no restaurante da sede, foram distribuí-
dos saquinhos de pipoca e algodão doce. 
      Estiveram presentes, além de fi lhos de associados, 
cerca de 40 crianças vindas da Associação Espírita Rita 
de Cássia do Andaraí e do Lar Fabiano de Cristo. Pres-
tigiando o evento, o presidente da Associação Manoel 
Lopes de Carvalho, o vice Franklin Trindade, o Diretor 
Administrativo Ricardo Aranha, o Presidente do Conse-
lho Deliberativo Adir Machado da Silva e o associado e 
pré-candidato a reeleição como Delegado Representante, 
no Rio de Janeiro, da COOPERFORTE, Ricardo Maggi. 
Manoelzinho, visivelmente contente e satisfeito, partici-
pou da distribuição de brindes ao fi nal da festa. 

        Para serem contemplados pelas ações que o Jurídico da APCEF/RJ vem 
implementando, bem como informados do andamento das mesmas, a Diretoria 
solicita que os associados que possuem ação na justiça através da entidade, 
que entrem em contato o mais breve possível a fi m de atualizarem dados ca-

      No Rio de Janeiro é comum encontrarmos em diver-
sos eventos de Associações de classe a presença de re-
presentantes de outras entidades. A união da categoria se 
faz representar não só pela cordialidade entre ambas, mas 
também pelo fato de muitos deles serem sócios de diver-
sas Associações. Tal fato justifi ca que, ao contrário do que 
alguns pensam, há sim união entre as entidades de classe.
     Para reforçar essa tese, o presidente da APCEF/RJ, 
Manoelzinho, tem, cada vez mais, se aproximado de enti-
dades como UNEI, APACEF, ASASBNH/CEF, Sindicato 

DE MÃOS DADAS
dos Bancários do Rio e COOPERFORTE, a fi m de 
fortalecer a luta de todas, com o objetivo de benefi ciar, 
única e exclusivamente, os empregados da CAIXA. 
Para isso, Manoelzinho tem percorrido os eventos das 
Associações e buscado estratégias, com colegas presi-
dentes, para recuperar a APCEF/RJ: “É muito impor-
tante estarmos todos unidos dando força e prestigiando 
uns aos outros. Todos nós temos os mesmo objetivos, 
lutas e conquistas para realizar. E quem ganha com 
isso são os empregados da CAIXA”, declarou. 

APCEF/RJ lidera movimento em prol da união das Associações

RECADASTRE-SE JÁ

Da esq. p/ dir.: Ricardo Aranha, José Ferreira Pinto, Paulo César Matileti, Franklin Trindade, Nelson Vianna, Manoelzinho, 
Olívio Gomes, Afonso Henrique, Severino Caldas e Anibal  César França
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“Temos que manter a 
representação da CAIXA 
na COOPERFORT”
De quatro em quatro anos, a COOPERFOR-

TE - Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Funcionários de Instituições 
Financeiras Públicas Federais Ltda -, 

elege delegados para representarem seus milhares de 
associados em diversas regiões do país (1.780 só no 
Rio de Janeiro). Este ano, o associado Luiz Ricardo 
Maggi tenta se reeleger nas eleições que acontecem de 
6 a 20 de novembro, e para isso, conta com o apoio 

irrestrito da APCEF/RJ, Associação pela qual ele vem 
contribuindo, voluntariamente, para a sua recupera-
ção e crescimento. O motivo é simples: o ex-diretor 
do Sindicato dos Bancários do Rio teve uma atuação 
fundamental na aproximação da APCEF/RJ, tanto com 
a COOPERFORTE, quanto com a FENAE. Conheça a 
seguir um pouco mais do candidato e saiba o que ele 
pensa sobre assuntos importantes relacionados à AP-
CEF/RJ e a CAIXA.

APCEF RIO JORNAL: Por que se candidatar no-
vamente à delegado na COOPERFORTE? 
LUIZ RICARDO MAGGI: Porque quero dar conti-
nuidade ao elo que venho mantendo, em nome da CAI-
XA, com a Cooperativa. Atualmente a CAIXA só tem 
dois representantes na COOPERFORTE: eu e a colega 
Josebel Florêncio, do Ceará. Não podemos perder essa 
representatividade. No Rio de Janeiro nós temos sete 
(7) candidatos concorrendo e só eu representando a 
CAIXA.  
Qual a importância da participação dos funcioná-
rios da CAIXA nesta eleição?
A participação expressiva do nosso pessoal vai garantir 
que continuemos a deliberar sobre os rumos da Coope-
rativa, defendendo os nossos direitos.
Quais são as atribuições de um delegado da COO-
PERFORTE?
Participar das Assembleias Gerais de prestações de 
contas realizadas em Brasília. Nossa missão é servir 
como porta-voz e representantes dos associados.
Qual a sua participação na APCEF/RJ atualmente?
Estou atuando como colaborador da Associação, já que 
retornei às minhas atividades na agência. Ajudo no que 
é possível e no que está de acordo com a minha dispo-
nibilidade. Também venho atuando na aproximação da 
Associação com a COOPERFORTE, pois faço parte do 
quadro de delegados da Cooperativa na região do Rio 
e Capital.
Por que essa aproximação é tão importante?
A parceria entre a COOPERFORTE e a APCEF/RJ é 
importante no sentido de buscar patrocínios e trazer re-
ceitas para a Associação. A parte de patrocínio já está 
sendo feita: a festa das crianças realizada na APCEF/RJ 
e alguns dos times da delegação esportiva da Associa-
ção que disputaram os jogos da FENAE, por exemplo, 
foram patrocinados pela Cooperativa. Sem falar que a 

COOPERFORTE é uma Cooperativa de crédito muito 
respeitada politicamente e fi nanceiramente em todo o 
país, e isso sem dúvidas, vai contribuir para aumentar 
a receita da APCEF/RJ e ajudar na sua recuperação. 
Atualmente, qual a sua relação com o Sindicato dos 
Bancários do Rio?
Fui diretor em dois mandatos e agora encerrei a minha 
participação. Contudo, continuo como representante da 
comissão da empresa, representando a Federação dos 
bancários do Rio de Janeiro e do Espírito Santo nas 
mesas de negociação.
O que o senhor está achando da parceria entre a 
APCEF/RJ e o Sindicato?
Excelente, pois essa parceria está possibilitando a re-
cuperação da APCEF/RJ. Nós tivemos uma batalha 
jurídica muito grande no sentido de mudar a APCEF/
RJ, e conseguimos fazer um acordo que propiciou que 
o Manoelzinho assumisse a presidência da entidade. 
Foi nesse contexto que ocorreu a aproximação com o 
Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro. 
Falando nisso, como o senhor avalia a recuperação 
da APCEF/RJ?
Acho que está caminhando bem. Ainda temos muito 
para avançar, mas esse não é um trabalho só da direto-
ria da entidade, e sim de todos os associados. Nós te-
mos que dar as mãos às diversas Associações do pesso-
al da CAIXA no sentido de buscarmos soluções. Essa 
diretoria que está aí já está tomando algumas medidas 
que, na minha avaliação, são corretas e importantes, 
mas ainda há muito a fazer. Estamos agora aguardando 
o resultado de uma auditoria que está sendo feita para 
avaliar a real situação da entidade. Acredito que essa 
auditoria vai poder possibilitar a realização de uma as-
sembleia para realizar uma eleição democrática e aber-
ta que há muito tempo a APCEF/RJ não tem. 
A parceria da APCEF/RJ com a FENAE foi uma 

boa estratégia? 
Foi uma estratégia fundamental. A FENAE é o elo mais 
importante nessa questão da recuperação da APCEF/
RJ. Basta conhecer a importância da Federação no 
contexto político e fi nanceiro. Lamento que só agora 
a FENAE possa contribuir e ter um papel fundamental 
na recuperação da entidade. O fato só não aconteceu 
antes porque a Associação possuía uma diretoria que, 
em minha opinião, por ser tão antidemocrática e pouco 
transparente, podia ser comparada com a de Honduras.
Qual a sua leitura sobre a Campanha Salarial deste 
ano?
Nesses últimos anos, a CAIXA tem permanecido mais 
tempo em greve do que os demais bancos, e isso é la-
mentável, pois mostra a falta de atitude da CAIXA em 
negociar. Acho que avançamos em alguns pontos, mas 
ainda temos muito para avançar. Particularmente eu 
entendo que a CAIXA, se tivesse um pouco mais de 
boa vontade, teria como atender melhor os seus funcio-
nários, olhando-os de outra forma e deixando de tratá-
los com desdém.

A Diretoria da APCEF/RJ conclama a todos os as-
sociados e empregados da CAIXA a votarem no 
único representante da empresa. O número de Ri-
cardo Maggi é 62.600. A votação poderá ser feita 
por telefone ou internet. Os associados receberão 
uma correspondência com as instruções e uma 
senha para acessar o sistema de coleta de votos. 
Para votar, é preciso informar o número do candi-
dato, seguindo as orientações da célula de votação.

Eleição acontece de 10 
a 20 de novembro 

Grupo Máster celebra
aniversário de atletas 
na Sede de Jacarepaguá
      O Grupo Máster da APCEF/RJ realizou, no dia 30 
de setembro, na Sede Campestre de Jacarepaguá, mais 
uma confraternização que acontece tradicionalmente toda 
última quarta-feira do mês. O encontro contou com fei-
joada, música ao vivo, através da banda Luar, além de 
muita comemoração, motivada pelos festejos aos atletas 
aniversariantes do mês de setembro. Estavam presentes, 
prestigiando e apoiando o evento, o Presidente da As-
sociação, Manoel Lopes de Carvalho, acompanhado do 
Diretor Administrativo Ricardo Aranha, do Diretor Social 
Nelson Vianna, do Diretor de Esportes Sebastião Rufi -
no dos Santos, do Presidente do Conselho Deliberativo 
Adir Machado da Silva e do associado Ricardo Maggi, 
que também é pré-candidato à reeleição como Delegado 
Representante, no Rio de Janeiro, da COOPERFORTE, a 
quem a APCEF/RJ acaba de se associar.
      Presidido por Carlos Silva, o Grupo, cujos sócios são 
aposentados da CAIXA ou permissionários, conta com 
total apoio da APCEF/RJ. Para Manoelzinho, que res-
saltou em discurso a campanha pela recuperação da As-
sociação e pela valorização do sócio, os atletas do Grupo 
Máster são os “verdadeiros heróis da resistência”.
       Os interessados em fazer parte do Grupo Máster 
devem ir diretamente à Sede Campestre de Jacarepaguá 
às quartas-feiras, a partir das 8h, que é quando acontecem 
as partidas de futebol, xadrez, sinuca e dama. O telefone 
da Sede, que fi ca na Estrada do Quitite, 362, Freguesia, é 
(21) 2447-3141. 

APCEF/RJ leva circo 
e folclore à festa do 
dias das crianças 
      A APCEF/RJ promoveu no sábado, dia 17 de outubro, 
na Sede Campestre de Jacarepaguá, uma grande comemo-
ração ao Dia da Criança. A festa, que começou às 11h e foi 
até as 17h, também celebrou a integração cultural e folcló-
rica, através de apresentação teatral e ofi cina de bonecos 
com o tema “Saci”. Além das diversas atrações que o local 
oferece, outros entretenimentos também animaram o dia 
da garotada, como tobogã infl ável, piscina de bolas, cama 
elástica e apresentação circense, com shows de mágico, 
ventríloquo, malabarista, palhaço e cães adestrados. Após 
o almoço servido no restaurante da sede, foram distribuí-
dos saquinhos de pipoca e algodão doce. 
      Estiveram presentes, além de fi lhos de associados, 
cerca de 40 crianças vindas da Associação Espírita Rita 
de Cássia do Andaraí e do Lar Fabiano de Cristo. Pres-
tigiando o evento, o presidente da Associação Manoel 
Lopes de Carvalho, o vice Franklin Trindade, o Diretor 
Administrativo Ricardo Aranha, o Presidente do Conse-
lho Deliberativo Adir Machado da Silva e o associado e 
pré-candidato a reeleição como Delegado Representante, 
no Rio de Janeiro, da COOPERFORTE, Ricardo Maggi. 
Manoelzinho, visivelmente contente e satisfeito, partici-
pou da distribuição de brindes ao fi nal da festa. 

        Para serem contemplados pelas ações que o Jurídico da APCEF/RJ vem 
implementando, bem como informados do andamento das mesmas, a Diretoria 
solicita que os associados que possuem ação na justiça através da entidade, 
que entrem em contato o mais breve possível a fi m de atualizarem dados ca-

Associado com ação na justiça através do jurídico 
da APCEF/RJ deve realizar recadastramento

dastrais. O contato pode ser feito pelos telefones 2240-5937 / 2532-4275 / 2240-
8387, das 10h às 16h, ou pelo e-mail do Presidente (manoel.apcefrj@uol.com.br). 
Quem preferir pode comparecer à Sede Administrativa, que fi ca na Avenida Treze 
de Maio, 23, sobreloja, Centro do Rio.

RECADASTRE-SE JÁ

N°: 62.600

REPRESENTANTE DA CAIXA NA COOPERFORTE
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CAMINHADA ecológica 
em JACAREPAGUÁ
Diretores, associados, familiares e 

empregados da CAIXA do Rio de 
Janeiro, participam, no dia 15 de 

novembro, da primeira Caminhada Eco-
lógica da APCEF/RJ. O evento, que será 
realizado na Sede Campestre de Jacare-
paguá, será guiado por profi ssionais que 
garantirão a segurança dos participantes 
e orientarão sobre as belezas naturais en-
contradas durante o percurso.
     A concentração para a caminhada será às 
9h no restaurante da própria Sede. Para par-
ticipar, os associados terão que fazer inscri-
ções até o dia 10, através do telefone 2240-
5937 e comparecer a Sede devidamente 
calçados com tênis apropriado bermuda ou 
calça confortável. O encerramento da trilha 
está previsto para as 12h. Os participantes 
ganharão lanche e uma camisa com a logo-
marca do evento. Mas lembre-se: as inscri-

Desde que foi lançada, 
em setembro deste 
ano, a Campanha 
“Recuperar, eu que-

ro”, uma parceria da APCEF/RJ 
com a FENAE, tem obtido êxitos 
e conquistado cada vez mais asso-
ciados. Embora o número esteja 
aquém das expectativas da Dire-
toria, devido à greve dos bancá-
rios que impossibilitou as ações 
da Campanha, bem como as vi-

sitas às agências, por exemplo, a Associação conseguiu atrair 23 novos associados.
 A Campanha “Recuperar, eu quero” foi criada para aumentar o número 
de associados da APCEF/RJ e resgatar a boa imagem da Associação em âmbito na-
cional. Além das visitas às agências e dos cartazes e encartes que estão sendo espa-
lhados por toda a cidade, a divulgação está sendo feita também através de e-mail e 
telefonemas.

CULTURA

Veja como é vantajoso fazer parte de uma 
Associação que, além de defender os interesses 

de seus associados, retorna cada centavo da 
contribuição em serviços e vantagens exclusivas

                  Confi ra todos os eventos esportivos e culturais em nosso site: www.apcefrj.org.br

Associada do RIO vence mais um 

concurso FOTO FENAE
Foi com a foto “Marrakesh” que a 

associada da APCEF/RJ Mônica 
Cristina da Costa conquistou seu 

segundo prêmio no concurso Foto Fenae. 
Com um número expressivo de votos, a 
empregada, lotada na Agência José Cle-
mente, em Niterói, foi a vencedora do 
prêmio júri popular deste ano. Ela con-
correu com outros 76 empregados de 18 
Estados e será contemplada com 40 mil 

A cachoeira da Sede de Jacarepaguá será um 
dos pontos visitados durante a caminhada

Associado que 
indicar novos 
sócios também 
receberá prêmio
 
      Os associados da APCEF/RJ que 
indicarem novos integrantes para fazer 
parte do quadro de sócios da entidade 
também ganharão mil pontos no Progra-
ma de relacionamento PAR. Os pontos 

serão creditados no momento em que 
a fi liação é realizada. Vale lembrar que 
cada associado pode indicar quantas 
pessoas quiser.
 Ao fi m da campanha, haverá 
ainda um sorteio entre os indicadores. 
Quem vencer poderá escolher entre fa-
turar 50 mil pontos do Programa PAR ou 
levar para casa um home theater (HY-
MDV6 – 25W RMS), com DVD, duas 
caixas, entrada USB e leitor de cartão 
SD – Hyundai.  Participe! Mais infor-
mações: (21) 2240-1613.

Campanha
premiará 
novos associados
 
      Com a Campanha, os funcionários 
da CAIXA que se associarem à AP-
CEF/RJ até 14 de dezembro, ganham 
na hora uma camiseta e mil pontos no 

Programa de Relacionamento PAR.  
Além disso, haverá, após o encer-
ramento da Campanha, um sorteio 
onde o vencedor deverá optar entre 
50 mil pontos do Programa PAR ou 
levar para casa um home theater (HY-
MDV6 – 25W RMS), com DVD, duas 
caixas, entrada USB e leitor de cartão 
SD – Hyundai. 

Aposentado que 
se associar poderá 
escolher entre 
dois prêmios 
 
     Todos os aposentados que se as-

sociarem à APCEF/RJ terão o direito 
de escolher entre dois prêmios ofe-
recidos pela Associação. O primeiro 
refere-se a mil pontos no Programa de 
Relacionamento PAR e o segundo a 
um vale-compra em qualquer uma das 
lojas da C&A. A escolha é feita no ato 
da filiação. 

ções são limitadas.
     Conhecida por suas belezas naturais 
e sua vasta área verde, a Sede de Jaca-
repaguá já foi palco de grandes passeios 
ecológicos. O local possui uma excelente 
infraestrutura para a prática do esporte, 
com trilhas ecológicas, rios e cachoeiras. 
Anote o endereço e venha se divertir co-
nosco: Estrada do Quitite, 362, Freguesia.  

APCEF/RJ
VENHA para a 

Nossa Sede Campestre e Praiana

pontos no Programa PAR. Em 2006, 
Mônica conquistou para a APCEF/RJ 
o prêmio de primeira colocada no con-
curso com a obra ‘Lego’, faturando 150 
mil pontos. 
      A obra de Mônica se destacou pela 
originalidade. Sua fotografi a retrata a 
convergência através da disposição de 
um trilho de um trem que se dirige para 
um mesmo ponto. 

Em seu terceiro ano de realização o 
projeto “Eu Faço Cultura”, trás des-

ta vez ao Rio de Janeiro um mega show 
com Diogo Nogueira, com a participação 
da Bateria da Portela. Vale lembrar que 
todos os empregados do MUNDO CAI-
XA que aderiram ao Movimento Cultural 
do Pessoal da CAIXA têm direito à parti-

cipação gratuita em todos os eventos.
      O show será realizado no próximo dia 
14 de novembro na Fundição Progresso 
(Rua dos Arcos, 24, Lapa), com início 
previsto para às 23h. Ingressos podem 
ser adquiridos na bilheteria da Fundição. 
Informações no site www.fundicaopro-
gresso.com.br.

Eu Faço Cultura trás Diogo Nogueira ao Rio
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