
A APCEF/RJ está se preparando para mais um pro-
cesso eleitoral para a escolha da nova Diretoria da 
Associação no triênio 2014/2017. Assim, a Associa-

ção convoca todo o seu quadro associativo para participar 
da Assembleia Geral Extraordinária, dia 14 de fevereiro, na 
Sede Administrativa da entidade, às 18h30, em primeira con-
vocação e, às 19h em segunda convocação, a fim de eleger 
a Comissão Eleitoral que organizará as eleições gerais da 
APCEF/RJ, a se realizar na segunda quinzena do mês de 
maio. A Sede Administrativa fica na Av. Treze de Maio, 23, 
sobreloja, Centro, Rio de Janeiro.  

A Comissão Eleitoral será composta por três membros 
efetivos e dois suplentes, todos Associados ativos da AP-
CEF/RJ em pleno gozo de seus direitos.  A Comissão será 
encarregada a coordenar e executar as eleições, recebendo 
as inscrições ou impugnando candidaturas conforme pre-
ceitos normativos eleitorais e estatutários da APCEF/RJ. Os 
membros designados para estar na Comissão não poderão 
participar como candidatos das eleições.

O processo eleitoral visa escolher a nova Diretoria Exe-
cutiva, composta pelo Presidente, Vice-Presidente, Diretor 
Financeiro, Diretor de Assuntos Jurídicos, Diretor Adminis-
trativo e de Patrimônio, Diretor Sociocultural, Diretor de Es-
portes e Lazer, Diretor de Comunicação e Marketing, Diretor 
de Relações do Trabalho, Sindicais e Corporativas, Diretor 
de Assuntos dos Aposentados e Previdência e, Diretor de 

Assuntos Interioranos, além do Conselho Deliberativo, com-
posto por onze membros titulares e cinco suplentes e o Con-
selho Fiscal que terá três membros titulares e três suplentes.

InscrIções das chapas

Para quem pretende se candidatar as eleições da AP-
CEF/RJ, as inscrições das Chapas poderão ser realizadas 
até trinta dias após a Comissão Eleitoral publicar o edital de 
Convocação das eleições, junto à Secretaria da entidade, na 
Sede Administrativa, de 12h às 18h, mediante requerimento 
encaminhado à Comissão Eleitoral com a composição da Di-
retoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. 
Para participar das Chapas, os candidatos precisam ser só-
cios efetivos da APCEF/RJ, contar com mais de seis meses 
consecutivos no quadro associativo imediatamente anterior 
às eleições e estar em pleno gozo dos seus direitos sociais 
e civis.

As inscrições das Chapas deverão conter o nome de to-
dos os concorrentes, com 21 membros previamente distribu-
ídos na Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. No Conselho 
Deliberativo deverão ser preenchidos 16 nomes que forem 
mais votados, sendo 11 efetivos e cinco suplentes. As elei-
ções da APCEF/RJ estão programadas para acontecer na 
segunda quinzena de maio, simultaneamente em todo o Es-
tado do Rio de Janeiro.  

Eleições na APCEF/RJ
Associação realiza Assembleia Extraordinária para eleger Comissão Eleitoral 2014
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APCEF/RJ busca reposição das perdas do 
saldo do FGTS dos seus associados

Saúde Caixa tem novos conselheiros

Ao longo dos anos as correções dos depósi-
tos vinculados ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) passaram por diversas mu-
danças que foram extremamente prejudiciais 
aos trabalhadores, pois geraram muitas perdas 
e diferença de valores na hora do saque do fun-
do. Essa alteração teve início em 1999, quan-
do o Ban¬co Central passou a aplicar um fator 
redutor da Taxa Referencial (TR), que reduziu 
drasticamente a remuneração do fundo. 

Pelas regras de reajuste atuais, o dinhei-
ro na conta do trabalhador rende 3% ao ano, 
acrescido da Taxa Referencial (TR). A maior 
parte dos processos demanda a substituição da 
taxa pelo Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor (INPC) ou pelo Índice de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), sob alegação de que a 
TR tem se mostrado “insatisfatória” para atua-
lizar o dinheiro dos cotistas, porque tem ficado 
abaixo da inflação.

Para se ter uma ideia do impacto que esta 
correção teria nas contas do FGTS, caso os tra-
balhadores saiam vitoriosos, a Caixa terá que 
creditar R$ 13 bilhões nas contas vinculadas, 
considerando o saldo destas contas em dezem-
bro de 2012, de R$ 242,6 bilhões — último dado 
fechado. O cálculo foi feito com base na diferen-
ça entre a variação da TR (0,2%) e a variação 
do INPC, 5,56%, no período. Mas os valores po-
dem ser muito superiores, pois as ações pedem 
a correção dos saldos registrados nas contas do 
Fundo desde 1999.

Segundo simulações feitas por uma consul-
toria especializada, um trabalhador que tinha 
saldo de R$ 10 mil na conta do FGTS em agosto 
de 1999 e não fez novos depósitos receberia, 
pela regras atuais, R$ 19.689. Se a TR for subs-
tituída pelo INPC, o valor acumulado será prati-
camente o dobro, R$ 38.867.

Na semana passada, a Defensoria Públi-

ca da União entrou na disputa judicial contra a 
Caixa, pedindo que o resultado dos processos 
valha para todos os trabalhadores, independen-
temente de terem entrado na Justiça. A causa já 
foi parcialmente aceita pelo juiz Bruno Brum Ri-
bas, da 4ª Vara Federal de Porto Alegre. Segun-
do a defensora pública federal Fernanda Hahn, 
a ação foi motivada pelo crescente interesse de 
trabalhadores, que começaram a lotar as unida-
des da Defensoria em busca de auxílio jurídico, 
principalmente nas regiões Norte e Nordeste. 
Em Recife, havia fila, contou Fernanda Hahn.

Ela explicou que o volume de ações come-
çou a subir depois de uma decisão do Supre-
mo no primeiro semestre do ano passado. No 
julgamento, a corte entendeu que a TR não é 
o instrumento apropriado para corrigir os preca-
tórios e determinou a aplicação de um índice de 
variação preços.

A fim de proteger seus associados e os 
funcio¬nários da CEF, a Associação de Pessoal 
da Caixa Econômica Federal, APCEF/RJ, instrui 
a todos os funcionários da CEF e aposentados  
a procurar o Departamento Jurídico da entidade, 
com intenção de entrar com uma ação que visa 
repor as perdas do FGTS, oca¬sionadas pelo 
uso da TR. Trabalhadores  empre¬gados a par-
tir de 1991 tem direito a correção do seu saldo. 

Assim, a Associação orienta que seus 
asso¬ciados reúnam Cédula de Identidade 
(RG), CPF, comprovante de residência, CTPS 
em que conste o número de PIS/PASEP e extra-
to do FGTS com recolhimento a partir de 1991, e 
entrem em con¬tato com o Departamento Jurí-
dico da APCEF/RJ, através dos telefones: 2240-
8387  ou pessoalmen¬te na Sede Administrati-
va, que fica na Av. Treze de Maio, 23, sobreloja, 
Centro, Rio de Janeiro.

Devemos todos procurar a Justiça para for-
çar a sociedade a repensar o assunto

Apoiada pela APCEF/RJ e outras entidades 
sindicais e federações como a Fenae, Fencef, 
Fenag e a Contraf-CUT, a Chapa 1 – “Movimen-
to pela Saúde” venceu com 42,97 % do votos, a 
eleição para o Conselho de Usuários do Saúde 
Caixa. O processo de apuração foi realizado ele-
tronicamente e o resultado proclamado no dia 4 
de fevereiro.

A Chapa vencedora é composta pelos titula-
res Ivanilde Moreira de Miranda, Alexandro Tadeu 
do Livramento, Adeir José (aposentado), Paulo 
Roberto Borges de Lima e Vanessa Sobreira Pe-
reira e os suplentes são Álvaro Roberto Figueiro 
Murce (aposentado), Antônio Abdan Teixeira Silva, 
Ivoneide Gomes Brandão, Lilian Minchin e Tiago 
Vasco                              ncellos Pedroso. Entre as 
propostas do grupo para o mandato está a maior 
obtenção na participação dentro da gestão do pla-
no de saúde, em busca de maiores e mais rápidas 

melhorias aos usuários. 

A posse dos eleitos está marcada para o pró-
ximo dia 13 de fevereiro, em Brasília e o mandato 
tem duração de 36 meses. O Conselho de Usuá-
rios do Saúde Caixa, foi criado em 2003, a partir 
das negociações do novo modelo do plano entre 
representantes da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro e da Caixa 
Econômica Federal, com o propósito de oferecer 
mais transparência e possibilidade da gestão fi-
nanceira e administrativa.
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Expediente
cOnseLhO dIreTOr

presidente
Manoel Lopes de Carvalho    

Vice-presidente
João Carlos Teixeira da Silva  

diretor Financeiro
Luiz Ricardo Maggi  

diretor de assuntos Jurídicos
Afonso Henrique Costa   

diretor administrativo e 
patrimonial

Paulo César Matileti   
diretor social

Nelson Soares Vianna   
diretor esporte e Lazer 

Franklin Trindade Brito  
diretor de comunicação e

Marketing 
Sérgio Amorim 

diretor de relações do Trabalho, 
sindicatos e corporativos 

Carlos Alberto de Oliveira Lima 
diretor dos aposentados e 

previdência 
Lázaro Antônio de Santana   

diretora de assuntos 
Interioranos 

Angela Ireno Assumpção de Oliveira  
diretora executiva 

Georgette Muniz de Carvalho  
diretora executiva 

Solange Mourão dos Santos  
diretor executivo 

Antenor Silva Carvalhaes 

cOnseLhO FIscaL:
efetivos 

Ricardo C. de Araujo 
Regina Fátima Martins 

Antônio Carlos Carmout
suplentes 

Deize Araújo de Souza 
Flávio Lumberas Rocha 

Antônio Cesar Alves 

cOnseLhO deLIBeraTIVO:
presidente - Djalma da Silva 

Ferreira
Bruno Madeira de Silva 
Adir Machado da Silva 

Cesar Drummond de Mendonça 
Jorge Lima de Melo 

Deoclécio Francisco Costa 
Johnatan Vita Jovita 

Nelson Nascimento Amorim 
Vicente de Paula Amorim 
Carlos Henrique Monteiro

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@apcefrj.org.br 

sede campestre Jacarepaguá 
Est. do Quitite, 362 - Freguesia 

Tel.: 2447-3141 
pousada praiana de cabo Frio
Avenida do Jardim, 2 - Praia do 

Foguete
Cabo Frio

Tel.: 2647-2210

apceF rIO JOrnaL 
Jornalista responsável:

Edilson Monteiro 
(Reg. Prof n°0365I03/RJ) 
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