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Usucapião será 
tema do Café 
Legal de 25/06

O tema “usucapião” —  termo  
popularmente usado para deter-
minar o direito que o cidadão ad-
quire à posse de bens móveis ou 
imóveis por utilizá-los por deter-
minado tempo — será debatido no 
Café Legal deste mês. O evento 

será realizado em 25 de junho, de 
9h às 12h, na Sede Administrativa 
da APCEF/RJ (Av. Treze de Maio, 
23, sobreloja, Centro).

As palestras são apresentadas 
pelo corpo jurídico da Associação 
composto pelos Advogados Dr. 

Alexandre Leo, Dr. Fábio Godoy e 
o Diretor de Assuntos Jurídicos, 
Heitor Menegale. O evento é rea-
lizado uma vez ao mês, sem �ins 
lucrativos, com a �inalidade de 
reunir empregados ativos e apo-
sentados. Participe!

Encontro Estadual enfatiza a defesa da Caixa 
100% pública e escolhe delegados para Conecef

No dia 8 de junho, no Sin-
dicato dos Bancários do Rio de 
Janeiro, foi realizado o Encontro 
Estadual dos Empregados da Cai-
xa Econômica Fe-
deral que de�iniu os 
delegados (ativos e 
aposentados) que re-
presentarão o Rio de 
Janeiro no 35º Cone-
cef (Congresso Nacio-
nal dos Empregados 
da Caixa Econômica 
Federal), nos dias 1º 
e 2 de agosto, em São 
Paulo.

O evento contou com a par-
ticipação de Rita Serrano, repre-

sentante eleita pelos empregados 
para o Conselho de Administração 
da Caixa; Adriana Nalesso, presi-
dente do Sindicato dos Bancários 

do Rio de Janeiro; Fabiana Ueha-
ra, membro da CEE Caixa e do GT 

Saúde; e Luiz Ricardo Maggi, dire-
tor para Bancos Federais da FE-
TRAF RJ/ES, que debateram sobre 
o atual momento político do País 
e enfatizaram a presença de todos 
na Greve Geral que acontecerá no 
dia 14 de junho. Paulo Matileti, Si-
mone Saturnino, Sérgio Amorim, 
Carlos Lima (Caco), Lázaro San-
tana, Georgette Muniz e Rogério 
Campanate, todos diretores da 
APCEF/RJ, também estavam pre-
sentes e garantiram participação 
no 35º Conecef.

As pautas debatidas tinham 
objetivo principal de obter uma 
estratégia para a defesa da Caixa 
Econômica Federal 100% pública. 


