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        Palavra do Presidente

Chegou a hora da coesão

O apoio que a Fenae vem dispensando à 
APCEF/RJ tem contribuído de forma 
direta ao desenvolvimento e crescimen-

to de nossa Associação. Atualmente, após ser 
integrada totalmente aos programas, ações e li-
nha política da Federação, é possível perceber 
o quanto a entidade perdeu por ter ficado mais 
de uma década querendo remar contra a maré e 
tentando sobreviver isolada de tudo e de todos, 
sem falar do desastroso afastamento das diretri-
zes democráticas.

Em decorrência da parceria com a Fenae e 
do trabalho profícuo da atual administração es-
tamos conseguindo avançar e colocar a casa em 
ordem. A profissionalização da área jurídica foi 
imprescindível para que as vitórias judiciais co-
meçassem a surgir, passando pelos processos de 
associados até os internos de interesse direto da 
entidade.

Com muita visão administrativa e por meio 
de uma reengenharia financeira, conseguimos 
adquirir a excelente Pousada de Cabo Frio, na 
Praia do Foguete. Aquisição aprovada pelos 
Conselhos Fiscal e Deliberativo e pelos asso-
ciados e que vem proporcionando muito lazer e 
descanso aos que lá se hospedam.

Agora, após colocar o trem nos trilhos, es-
tamos partindo para uma das principais etapas 

de recuperação que é a oxigenação do quadro 
associativo. Mais do que nunca, se faz necessá-
ria a volta daqueles associados que durante as 
últimas duas gestões se sentiram abandonados 
e decidiram se desassociar. Além desses, pre-
cisamos também de sangue novo. Precisamos e 
contamos com a entrada para a Associação dos 
empregados que ingressaram na CAIXA nos 
últimos anos. Para alcançar esse objetivo, esta-
mos em mais uma parceria com a Fenae. “Sua 
APCEF – o benefício que você conquistou” é a 
mais nova campanha que visa fortalecer ainda 
mais a APCEF/RJ e contribuir com a Fenae em 
seu projeto para atingir o percentual nacional 
de 60%.

Contamos com a compreensão e atenção dos 
que hoje não são associados, pois vocês serão 
procurados por nossos representantes e estes 
apresentarão as vantagens e benefícios que a 
APCEF/RJ disponibiliza ao seu quadro associa-
tivo. Vamos progredir ainda mais, não apenas 
para manter os direitos já alcançados, mas tam-
bém para avançarmos nas conquistas e, juntos, 
usufruir de uma entidade cada vez mais fortale-
cida e profícua.

Manoel Lopes de Carvalho 
Diretor Presidente 

Recorde de adesõesBancários integram a 
nova direção da CUT-RJ

Foi eleita por aclamação durante o 14º 
Congresso Estadual da CUT (Cecut), realiza-
do entre os dias 1 e 3 de junho, a nova dire-
ção da CUT-RJ para o triênio 2012-2015. Na 
composição da nova Diretoria, os bancários 
marcam presença, com três representantes 
da categoria na Executiva, dentre eles o pre-
sidente Darby Igayara, do Bradesco, e cinco 
cargos na Plena, dentre eles Sérgio Amorim, 
funcionário da CAIXA e Diretor de Comuni-
cação da APCEF/RJ.

Durante a primeira quinzena de junho, a 
FUNCEF conquistou a marca de 120 mil par-
ticipantes, número que representa 90% de 
adesão entre os empregados da CAIXA, além 
de ser um marco na história da Fundação. 

Tal fato deve ser motivo de comemoração, 
já que contribui diretamente para que o Fundo 
se torne cada vez mais consolidado e valori-
zado, garantindo qualidade de vida e um futu-
ro seguro aos empregados da CAIXA.

A FUNCEF, hoje, se mantém na posição de 
terceiro maior fundo de pensão do país e 116° 
do mundo, possuindo um patrimônio estima-
do em 50 bilhões de reais.

“Sua APCEF – o benefício que você conquistou”

Imprensa CUT-RJ
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Recentemente, o Espaço do Economiário – Idimar Ramos 
Bastos passou por uma breve reforma e ficou ainda me-
lhor. Uma das paredes que dividia o local foi removida, 

deixando o salão principal mais amplo e evidenciando seus 400m² 
de área.

O Espaço dispõe de TV de 39 polegadas e sistema de transmis-
são a cabo, ar-condicionado, mesas e cadeiras, e é ideal para ser 
usado em reuniões, aulas de música, dança de salão, entre outras 

atividades, como festas e confra-
ternizações das agências.

Para saber mais sobre o local 
e como reservar o espaço, entre 
em contato através dos telefo-
nes: (21) 2240-5937, 2532-4275 e 
2262-9675 (Denize) ou do e-mail: 
apcefrj@apcefrj.org.br.

Espaço do Economiário:  o  lugar ideal
para a realização de eventos

Se você costuma passar pelo Centro da cidade na hora do al-
moço, não deixe de passar no Espaço do Economiário. Além de 
possuir um salão multiuso e um salão de jogos, o local também 
abriga um restaurante. Com sistema self-service sem balança, é 
possível saborear uma comida 
caseira com pelo menos três 
tipos de carne e salada variada 
por apenas R$ 9,00 (em breve, 
será aceito o cartão Sodexo). 
O restaurante funciona diaria-
mente, das 12h às 15h, na Ave-
nida Treze de Maio, 13, sobre-
loja, Centro (junto ao prédio 
da Barroso, Edifício Sede).

Almoço self-service

Índice de reajuste salarial de 12% é uma das principais 
reivindicações para a Campanha Salarial 2012

A pauta de reivindicações específicas 
dos empregados da CAIXA para a Cam-
panha Salarial 2012 foi definida durante o 
28º Congresso Nacional dos Empregados 
da Caixa Econômica Federal (Conecef), re-
alizado entre os dias 15 e 17 de junho, em 
São Paulo. 

Os 321 delegados de diversas regiões 
do país presentes no Congresso ratificaram 

PRinCiPAis REiv inDiCAçõEs
•	 Recomposição	do	poder	de	compra	dos	salários.
•	 Intensificar	a	 luta	por	novas	contratações,	para	que	a	
direção	da	CAIXA	atinja	o	quanto	antes	o	mínimo	de	100	
mil	 empregados,	 tendo	como	mote	a	 substituição	dos	
terceirizados	e	o	aumento	das	demandas	em	razão	da	
ampliação	dos	programas	sociais	do	Governo	Federal.

•	 Luta	pela	jornada	de	6h	para	todas	as	funções,	sem	re-
dução	salarial.

•	 Extinção	do	registro	de	horas	negativas	no	Sistema	de	
Ponto	Eletrônico	(Sipon).

•	 Concessão	de	um	delta	a	cada	dois	anos	pelo	período	
em	que	não	houve	promoção	por	mérito	nos	Planos	de	
Cargos	e	Salários	(PCSs)	de	1989	e	1998.

•	 Isonomia	entre	empregados	novos	e	antigos,	com	a	ex-
tensão	da	 licença-prêmio	e	do	anuênio	para	 todos	os	
trabalhadores.

•	 Fim	do	assédio	moral,	das	metas	abusivas	e	da	pressão	

por	produtividade.
•	 Ampliação	dos	serviços	do	SAúdE	CAIXA	e	o	melhora-
mento	da	sua	rede	credenciada.

•	 Estabelecimento	de	quórum	mínimo	de	50%	mais	um	
em	turno	único	na	eleição	de	 representantes	dos	em-
pregados	no	Conselho	de	Usuários	do	SAúdE	CAIXA.

•	 Criação	de	um	programa	de	 fornecimento	de	medica-
mentos	com	preços	diferenciados.

•	 Luta	pelo	fim	do	voto	de	minerva	nas	instâncias	de	deci-
são	(conselhos	e	diretoria)	da	FUnCEF.

•	 Finalização	do	processo	de	incorporação	do	REB	pelo	
novo	Plano.

•	 Fim	das	discriminações	aos	participantes	do	REG/Re-
plan	não-saldado.

•	 Justiça	às	mulheres	pré-79.
•	 Composição	dos	órgãos	de	gestão	da	FUnCEF	apenas	

por	empregados	da	CAIXA	participantes	da	Fundação,	
dentre	outras.

•	 Luta	 pelo	 reconhecimento,	 por	 parte	 da	 CAIXA,	 do	
Complemento	Temporário	Variável	de	Ajustes	de	Mer-
cados	(CTVA)	como	verba	salarial	para	fins	de	aporte	
à	FUnCEF.

•	 Mais	segurança:	retomada	do	modelo	de	agência	segura	
pela	CAIXA,	instalação	de	portas	giratórias	com	detec-
tor	de	metais	em	todos	os	estabelecimentos,	colocação	
de	divisórias	entre	os	caixas,	proibição	de	transporte	de	
valores	por	bancários	e	o	fim	do	atendimento	de	empre-
gados	no	espaço	dos	caixas	eletrônicos	das	agências.

•	 Cumprimento	 do	 plano	 de	 segurança	 aprovado	 pela	
Polícia	Federal.

•	 Fim	das	restrições	à	inscrição	de	candidatos	no	proces-
so	eleitoral	para	a	escolha	do	representante	dos	empre-
gados	no	Conselho	de	Administração	da	CAIXA.

Augusto Coelho / Fenae

goria um índice de reajuste salarial de 12% e 
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) 
de três salários mais R$ 4.500 fixos sem teto. 
O piso salarial defendido para toda a cate-
goria é o salário mínimo do Dieese (aproxi-
madamente R$ 2.329). Ainda nas questões 
econômicas, os bancários fluminenses e 
capixabas reivindicam que o valor do au-
xílio-creche seja de dois salários-mínimos 
e que o auxílio-educação contemple todo o 
ensino fundamental. No encontro foi feito 
ainda um abaixo-assinado contra o Projeto 
de Lei 4330/04, do deputado Sandro Mabel 
(PMDB-GO), que regulariza todo o tipo de 
terceirização, o que, na avaliação dos sindi-
calistas, representa uma ameaça real para a 
existência da categoria bancária e para os 
trabalhadores de um modo geral.

ainda a estratégia de Campanha Nacional 
Salarial unificada dos trabalhadores dos 
bancos públicos e privados.

Além de servir de base para a negocia-
ção junto à direção da CAIXA durante a 
Campanha, o documento será usado nas 
negociações permanentes.
Conferência aprova índice de 12%

Foi realizada no dia 30 de junho, na 
cidade de Três Rios, interior do estado, a 
Conferência Interestadual da categoria. 
Nesse fórum são decididos os debates e 
propostas para campanha salarial que o Rio 
de Janeiro e Espírito Santo levarão para a 
Conferência Nacional que, esse ano, será 
realizada em Curitiba, nos dias 20, 21 e 22 
de julho.

Na Conferência, foi aprovado pela cate-

Leia notícias diariamente no nosso site: www.apcefrj.org.br
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Conselho Fiscal e Assembleia Geral aprovam a prestação de contas referente ao exercício de 2011

Os associados da APCEF/RJ aprovaram 
unanimemente, em Assembleia Geral 
Ordinária, realizada no dia 13 de abril 

na Sede Administrativa, a prestação de contas 
referente ao exercício de 2011 apresentada pela 
entidade. Os Balancetes Analíticos dos meses 
de Setembro a Dezembro de 2011, bem como os 
Demonstrativos das despesas e receitas já ha-
viam sido ratificados pelo Conselho Fiscal da 
Associação.

O Presidente Manoel Lopes de Carvalho 
iniciou a Assembleia, e chamou para compor 
a mesa principal o Diretor Financeiro, Ricar-
do Maggi, o Diretor de Comunicação, Sérgio 
Amorim, e Ricardo Correa de Araújo, Presi-
dente do Conselho Fiscal. Juntos, eles condu-
ziram a Assembleia de maneira democrática, 
esclarecendo as dúvidas de todos os presen-
tes na ocasião.

A documentação comprobatória das opera-
ções realizadas está arquivada na Contabili-
dade e poderá ser examinada pelos associados 
devidamente acompanhados pelo contador res-
ponsável, que, inclusive, prestará os esclareci-
mentos que forem solicitados. Os associados 
também irão receber, em breve, um jornal es-
pecífico de prestação de contas da nova gestão.

Os associados aprovaram por unanimidade a prestação de 
contas apresentada em Assembleia Geral Ordinária

iMOBiLiZADO 

IMÓVEIS                                                                    
MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                            
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    
VEÍCULOS                                                                    
INSTALAÇÕES                                                            
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS          

Total Ativo:

3.379.221,15
170.212,89
65.483,71

111.400,00
167.770,99

(-) 399.818,31

4.657.178,14

3.494.270,43

ATivO

PERMAnEnTE

BALAnçO PATRiMOniAL EnCERRADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

invEsTiMEnTOs   

iMOBiLiZADO

ADiAnTAMEnTOs sEDEs 

DisPOnÍvEL

OPERAçõEs DE CRÉDiTOs                                                                            

DEvEDOREs DivERsOs           

ADiAnTAM. E AnTECiP. sALARiAis

FENAE CORRETORA S/A                 
APCE-CORRETORA  LTDA.
APCEF TUR 
CMAER

SEDE ADMINISTRATIVA
SEDE JACAREPAGUÁ
SUB-SEDE ZONA OESTE
SUB-SEDE RIO DAS OSTRAS     

CAIXA
BANCOS C/MOVIMENTO 

EMPRÉSTIMOS APCEF/RJ
EMPRÉSTIMOS AVALIZADOS-GNPP       

OUTROS DEVEDORES
OUTROS DEVEDORES – ASCEFER

ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS

118.400,00
0,18

13,09
1,00

20.577,66
11.065,93

500,00
130,00

18.897,66
50.415,82

219.876,27
629.755,72

34.518,97
58.238,64  

516,77

118.414,27

32.273,59

69.313,48

849.631,99

92.757,61

516,77

Os imóveis Taquara e Nova Iguaçu foram vendidos na ges-
tão passada, entretanto, não foram baixados, haja vista,  
que não foram totalmente pagos em função da APCEF/RJ 
não está em poder da CND (Certidão Negativa de Débitos) 
para que possa assinar a escritura definitiva.

PATRiMÔniO LÍQUiDO

PAssivO

CiRCULAnTE 

CREDORES DIVERSOS 
IMPOSTOS A RECOLHER

RECEBIM. POR CONTA DE TERCEIROS                    
ALUGUÉIS DE TERCEIROS 
 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

ADIANTAMENTOS DIVERSOS
ADIANT. FENAE VENDA RIO DAS OSTRAS        

RESERVAS P/REAVALIAÇÕES
OUTRAS RESERVAS  
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS      

753.330,70
199.691,01

(-) 2.648.263,81     

TOTAL DO PASSIVO

4.695.871,83
670.355,77

3.441,58
 

346.546,54

636.204,52

4.657.178,14

6.352.420,24

(-) 1.695.242,10

NOTA EXPLICATIVA:
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Conselho Fiscal e Assembleia Geral aprovam a prestação de contas referente ao exercício de 2011
DEMOnsTRATivO DE REsULTADO

DO EXERCÍCiO DE 2011

RECEiTAs: 

1.588.97
7,81                                

168.461,14

320.787,23

57.629,54

137.874,61
823,00            

CONTRIBUIÇÕES                                                                                       

RECEITAS PATRIMONIAIS                                  

RECEITAS DE SERVIÇOS                                        

RECEITAS DE DIVULGAÇÕES                      

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS
RECEITAS EVENTUAIS                                            
ANULAÇÃO DE DESPESAS   

2.274.553,33

DEsPEsAs:

                                  853.598,12

                                      260.811,55

                      31.615,34

                225.683,46

                     58.564,42

             40.366,07

                            10.027,15

                                   44.685,71

                           1.471.914,63

 

                        2.800,00

                                                20.196,23

                                   44.059,86

                                1.414.337,73

                9.188,15

  1.540, 20

              2.494,50

           17.948,29

  1.254,34

                              35.208,92

            33.548,40

                                                   18.405,51
                                   7.872,65

DESPESAS C/PESSOAL                           

ENCARGOS SOCIAIS                                           

MATERIAL DE EXPEDIENTE                            

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS                       

DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO                        

DESPESAS DE COMUNICAÇÃO                       

SERVIÇOS DE TERCEIROS                                  

IMPRESSOS E DIVULGAÇÕES                               

DESPESAS DIVERSAS                                             
(Água,  Luz  e  Gás,  Condomínio,  Impostos e
 Taxas, Bar e Restaurante, Despesas Judiciais e Etc.)

DESPESAS ASSISTENCIAIS                                        

DESPESAS SOCIAIS                                                    

DESPESAS DESPORTIVAS                                            

DESPESAS FINANCEIRAS                                   

REPAR/ADAPT/CONS. DE IMÓVEIS                       

REPAR/ADAPT/CONS. DE MÓV. E UTENSÍLIOS     

REPAR/CONS/ MÁQ. E EQUIPAMENTOS                   

MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO                

ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS         

DESPESAS C/TRANSPORTES                                    

REPAROS/CONSERV.  DE INSTALAÇÕES             

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS
DESPESAS EVENTUAIS                                                
ANULAÇÃO DE RECEITAS                                            

(4.606.121,23) 

DÉFICIT VERIFICADO EM 2011 2.331.567,90

A APCEF/RJ detém um moderno e abran-
gente Departamento Jurídico, com ampla atu-
ação nas mais diversas áreas do Direito. Hoje, 
o Departamento Jurídico da APCEF/RJ conta 
com mais de três mil processos ajuizados para 
seus associados dentre os quais se destacam 
as seguintes ações: 

- Ação de diferença de Ticket Alimentação 
sobre FGTS, 13º e Férias;

- Cesta Alimentação;
- Planos econômicos e juros progressivos;
- Restabelecimento de Ticket Alimentação;
- Enquadramento na jornada de seis horas;
- CTVA;
- Revisão de aposentadorias;
Além destas ações, os associados ainda po-

dem contar com a atuação do Departamento 
Jurídico nas áreas de Direito de Família e Su-
cessões; Direito Civil do Consumidor; Direi-
to Imobiliário; Direito Tributário; Direito do 
Trabalho; Direito Previdenciário; Defesas de 
Processos Administrativos, entre outras.

Com muito empenho, bom relacionamento 
com nossos associados e coesão na equipe de 
trabalho, o nosso Departamento vem ganhan-
do força e alcançando seus objetivos, ofere-
cendo qualidade e excelência em serviços ad-
vocatícios. Hoje, atua em elevado crescimento 
sempre atento à satisfação plena dos nossos 
associados. 

O Departamento Jurídico funciona de se-
gunda a sexta, das 10h às 18h, na Sede Ad-
ministrativa da APCEF/RJ, na Av. Treze de 
Maio, 23 - sobreloja - Centro - Rio de Janeiro. 
Informações pelos telefones: (21) 2240-5937 / 
2532-4275 / 2262-9675.

Funcionários que estão 
saindo pelo Plano de Apoio 

à Aposentadoria podem 
contar com a assessoria do 
Departamento Jurídico da 

APCEF/RJ 

Órgão de Divulgação da APCEF/RJ - 5Julho e Agosto de 2012

Visite o site da APCEF/RJ: www.apcefrj.org.br

RJ



Saia  da  ro t ina  e  passe  o  f im  de  semana
na  Pousada  Pra iana  de  Cabo  Fr io

Vinte suítes aconchegantes, equipa-
das com frigobar, TV e ventilador em 
um local paradisíaco: assim é a Pousa-
da Praiana da APCEF/RJ em Cabo Frio. 
Localizada a apenas 5 km do centro do 
município, onde estão situados diversos 
pontos turísticos e pertinho das melhores 
praias da Região dos Lagos, a Pousada 
possui ainda piscina, sauna, salão de jo-
gos, internet wi-fi e estacionamento gra-
tuito e privativo. 

Para desfrutar do local, é necessário 
fazer reserva na Sede Administrativa da 
associação, sendo necessária a confir-
mação da mesma com depósito prévio 
de 50%. A Pousada fica na Avenida do 
Jardim, 2, na Praia do Foguete, em Cabo 
Frio, telefone (22) 2647-2210. Mais infor-
mações pelos telefones: (21) 2240-1613 / 
(21) 2532-4275, das 12 às 18 horas. *Exceto em alta temporada e em feriados prolongados

Diárias para associados com
direito a café da manhã*

R$ 80,00 - Suíte Casal
R$ 40,00 - 3ª pessoa adulto
Dependentes com até 08 anos – gratuito

Diárias para não associados
com direito a café da manhã*

R$ 120,00 - Suíte Casal
R$ 60,00 - 3ª pessoa adulto

Você está convidado para participar 
da Festa Julina da APCEF/RJ

Data: 21/07/2012
Horário: a partir das 14h

Local: Sede Campestre de Jacarepaguá  
(Estrada do Quitite, 362 - Freguesia).

Haverá comidas típicas, apresentação musical da banda 
Universidade do Forró e muito mais. Não perca!

Para um sábado de sol, não há nada melhor do que estar em 
um lugar agradável, ao som de boas músicas, na companhia de 
pessoas agradáveis e saboreando um ótimo churrasco. Assim 
foi o dia 30 de junho para os novos empregados da CAIXA, 
que se confraternizaram na Sede Campestre de Jacarepaguá 
da APCEF/RJ. Como eles ingressaram em junho na CAIXA, 
a APCEF/RJ realizou o encontro para dar as boas vindas a eles 
e apresentar os benefícios que a associação oferece. Neste dia 
houve também sorteio de cinco finais de semana na Pousada 
Praiana de Cabo Frio. A APCEF/RJ parabeniza aqueles que fo-
ram sorteados e saúda a todos os novos empregados da CAIXA!

Novos empregados se 
confraternizam em churrasco na 
Sede Campestre de Jacarepaguá
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Associados da APCEF/RJ participam da
Corrida do Pessoal da CAIXA

Congregando dezenas de associados e 
seus familiares, a tradicional Corri-
da do Pessoal da CAIXA foi reali-

zada na manhã do dia 3 de junho, na Sede 
Campestre de Jacarepaguá. Proporcionando 
um momento de lazer, integração e confra-
ternização entre os participantes, a Corrida 
foi organizada pela APCEF/RJ, como parte 
das comemorações pelos 41 anos da Fenae e 
contou com o apoio da equipe da Trilha Ca-
rioca, que orientou os participantes sobre os 
5 quilômetros de percurso e sobre as preven-
ções de acidentes durante a corrida. Além 
disso, para garantir o bem-estar dos atletas, 
havia uma tenda de hidratação com frutas e 
bebidas à disposição dos corredores.

O Presidente da APCEF/RJ, Manoel Lo-
pes de Carvalho, fez a abertura do evento, 

saudando os corredores e parabenizando 
a dedicação de todos que compareceram. 
Após um breve alongamento, foi dada a 
largada. Vinte minutos e quarenta e dois se-
gundos depois, o primeiro corredor cruzou 
a linha de chegada: Adriano Fragoso Nunes, 
que se sentiu recompensado pelas prepara-
ções constantes para realizar as suas pro-
vas: “Treino três vezes por semana e quero 
melhorar ainda mais o meu tempo”. Rafael 
Oliveira Carvalho foi o segundo colocado, 
com o tempo de 21 minutos e 32 segundos: 
“Hoje acordei cedo e vim correr para buscar 
o meu prêmio”, brincou Rafael. E Thiago 
Garcia de Souza Guimarães conquistou o 
terceiro lugar, com o tempo de 22 minutos 
e 59 segundos. 

As mulheres também tiveram um óti-

mo desempenho na Corrida do Pessoal da 
CAIXA. Entre elas, a primeira colocada foi 
Denir Maria Wechi, que realizou a prova 
em 28 minutos e 31 segundos. “Vale a pena 
participar desta festa. Tudo é muito bem or-
ganizado e convido a todos para virem par-
ticipar com toda a família”, ressaltou Denir, 
que costumava correr profissionalmente em 
maratonas. Adriana Brasil de Oliveira foi a 
segunda a cruzar a linha de chegada com o 
tempo de 30 minutos e 40 segundos e afir-
ma: “Ser atleta traz benefícios para todas as 
áreas da vida, além, é claro, da saúde”. De-
pois dela, foi a vez de Rafaela de Carvalho 
Fahel, atleta que completou a prova em 32 
minutos e 11 segundos e ganhou a terceira 
colocação: “Completar a prova foi uma vitó-
ria”, afirmou Rafaela.

Dezenas de empregados ativos e aposentados, 
familiares e convidados participaram da Corrida.

A edição 2012 da Corrida do Pessoal da CAIXA foi realizada no dia 3 de junho, na Sede 
Campestre de Jacarepaguá, reduto de atividades recreativas e esportivas.

Da esquerda para à direita: as vencedoras Rafaela Fahel, Adriana Brasil, Denir 
Wechi, o Coordenador de Atletismo da APCEF/ RJ Sebastião Rufino dos Santos, 
os vencedores Adriano Fragoso, Rafael Oliveira, Thiago Garcia e o Diretor de 
Esportes e Lazer Frankilin Trindade Brito. Todos os competidores receberam medalhas pela participação.

 Os exercícios de alongamento fizeram parte dos cuidados 
antes de percorrer os cinco quilômetros do trajeto.

Sinônimo de integração e confraternização, a Corrida 
do Pessoal da CAIXA é um evento para a família toda.
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Fortaleça a APCEF/RJ: 

seja um associado

A Fenae, em parceria com o Mundo 
CAIXA e as APCEF’S de todo os país, está 
lançando a campanha: “Sua APCEF: o be-
nefício que você conquistou”. A campanha 
visa conquistar novos associados e manter 
os atuais, mostrando aos empregados da 
CAIXA as vantagens que ele tem sendo as-
sociado da APCEF.

A APCEF/RJ é uma referência das lutas, 
das conquistas políticas e sindicais dos tra-
balhadores da CAIXA. Os associados são 
liberados pela empresa para participar de 
eventos esportivos e culturais em níveis re-
gional e nacional, afora isso dispõe de diver-
sos convênios em segmentos diversificados, 
como academias, médicos e cursos, além de 
ter em suas sedes amplo espaço para a prá-
tica de esporte, lazer e cultura.

Os novos associados da APCEF/RJ re-
ceberão prêmios no ato da associação, que 
incluem uma camisa da campanha e 2 mil 
pontos para serem trocados no site do Mun-
do CAIXA. Mas os associados antigos, que 
indicarem novos membros para a associa-
ção, não vão ficar fora dessa e também irão 
receber a camisa da campanha e concorrer 
a outros prêmios. Todos os meses a AP-

CEF/RJ irá promover um churrasco na Sede 
Campestre para dar as boas vindas aos no-
vos associados e sorteará entre eles cinco fi-
nais de semana na Pousada Praiana de Cabo 
Frio, com direito ao café da manhã. Além 
disso, todo dia 20 de cada mês serão sortea-
dos 300.000 pontos no Mundo CAIXA entre 
todos os associados de todas as APCEFs.

A campanha para novos sócios das AP-
CEFs está sendo realizada em todos os es-
tados brasileiros e tem a meta de atingir o 
percentual nacional de 60% com as novas 

associações. Mas quanto mais associações 
houver à APCEF/RJ, mais fortalecida é a 
entidade em contexto nacional. 

Por isso, se você ainda não faz parte da 
APCEF/RJ entre em contato agora mesmo 
pelos telefones (21) 2240-5937 / 2240-1613 
/ 2524-9247 ou acesse o site www.apcefrj.
org.br e se informe sobre como se associar. 
A proposta impressa de associação pode 
ser enviada para APCEF/RJ pelo malote da 
CAIXA. Seja um sócio da APCEF/RJ. Esse 
benefício também é seu!

Escolinha de tênis está com inscrições abertas

As duas quadras de tênis da Sede Campestre de Jaca-
repaguá foram reformadas, com recursos de investimento 
liberados pela Fenae. Assim, desde o dia 2 de abril estão sen-
do realizadas aulas de tênis no local, em parceria com a M. 
Abrahão Ensino de Esportes Ltda. Há preços diferenciados 
para associados da APCEF/RJ. Mais informações podem 
ser obtidas com o professor Marcio pelo telefone 7870-8953.

no ato da associação, o novo associado será pre-
miado com 2.000 pontos no Mundo CAiXA.

Os novos associados, bem como aqueles que os 
indicarem, irão ganhar uma camisa da campanha.

SORTEIO DE PRÊMIOS MENSAIS

ASSOCIOU, GANHOU

Todos os meses, a APCEF/RJ irá promover um churrasco para re-
cepcionar os novos associados. No evento, serão sorteados 5 finais de 
semana na Pousada Praiana de Cabo Frio, com direito ao café da manhã.

O prêmio mensal de 300.000 (trezentos mil) pontos no Mundo CAiXA 
será sorteado entre TODOs os associados de TODAs as APCEFs, no dia 
20 de cada mês.
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