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Medalhas no peito, taças na mão e 
orgulho no coração. Foi assim que a dele-
gação da APCEF/RJ chegou ao Rio Janeiro 
após intensos e disputados jogos em São 
Paulo. Realizada entre os dias 14 a 21 de 
julho, a 13ª edição dos Jogos Fenae reuniu 
atletas das 27 APCEFs espalhadas pelo 
Brasil que disputaram com garra as inú-
meras modalidades esportivas do torneio.

Com uma delegação composta de 
127 atletas e paratletas, a APCEF/RJ bri-

lhou em São Paulo, garantindo 10 medalhas 
e a importante 6ª colocação no ranking 
nacional das APCEFs. O Presidente da As-
sociação, Paulo Matileti; o Diretor de Es-
porte e Lazer, César Vasconcelos; o Diretor 
Sociocultural, Franklin Trindade (que tam-
bém atuou como atleta de futebol society 
master) e o Diretor de Esportes da Fenae 
e Conselheiro da APCEF/RJ, Carlos Alberto 
Lima, estiveram de perto acompanhando e 
conferindo o desempenho das equipes.

Entre as categorias, se destacaram 
o futebol society livre masculino e a nata-
ção, que conquistaram a tão desejada me-
dalha de ouro. A natação conquistou me-
dalhas tanto individuais, como em grupo. 
Mas, nem só de ouro celebram-se vitórias. 
O atletismo garantiu medalha de prata, 
enquanto as equipes de vôlei, futsal, e in-
dividuais da natação, trouxeram o bronze.

“Nossos atletas se empenharam e 
conquistaram colocações importantes no 
pódio. Gostaria de agradecer e parabe-
nizar todos os atletas da APCEF/RJ pelo 
esforço e dedicação de cada um e por re-
presentarem nossa Associação com ex-
celência”, congratula Paulo Matileti com 
apoio do Diretor de Esportes, César Vas-
concelos.  “Todos estão de parabéns por 
tamanha dedicação. Esporte é vida”, finali-
za César. Mais informações e fotos podem 
ser conferidas em www.apcefrj.org.br. 

A fim de alertar os empregados 
da Caixa sobre as mudanças promovi-
das pelo governo Temer nos planos de 
saúde das estatais e apresentar ações 
que busquem defender os direitos dos 
usuários do Saúde Caixa, a APCEF/RJ 
realizou no dia 24 de julho o Café Legal, 
cujo tema foi o questionamento “O Saú-
de Caixa está ameaçado?”. 

O evento reuniu dezenas de pes-

soas na Sede Administrativa da Asso-
ciação, no Centro do Rio de Janeiro. A 
palestra contou com a participação da 
Diretora de Saúde e Previdência da Fe-
nae, Fabiana Matheus, e do assessor da 
diretoria da Fenae, Plínio Pavão, além 
do corpo jurídico da APCEF/RJ. Ao final 
da palestra, os presentes fizeram uma 
pequena mobilização em defesa do pla-
no Saúde Caixa.

APCEF/RJ brilha nos Jogos Fenae 2018 e fica 
com a 6ª colocação no ranking nacional 

Mudança no Saúde Caixa foi tema do Café Legal


