
APCEF/RJ apoia Chapa 1 para o 
Conselho de Usuários do Saúde CAIXA

No período de 3 a 7 de feve-
reiro, por meio do sistema eletrônico 
disponibilizado pela Caixa, acontece-
rão as eleições para escolher os novos 
membros do Conselho de Usuários do 
Saúde CAIXA. A APCEF/RJ apoia a 
Chapa 1 – Movimento pela Saúde, 
que reúne ativistas ligados às lu-
tas das entidades representativas 
dos empregados da Caixa, são con-
tra a privatização, lutam pela ma-
nutenção dos direitos e por uma 
saúde de qualidade para todos. A 
Comissão Eleitoral divulgará o re-
sultado final das eleições no dia 07 
de fevereiro. Só podem votar os ti-
tulares que se inscreveram no Saúde 
Caixa até 20 de janeiro. 

Cada eleitor só poderá votar 
uma vez e em uma única chapa. 

Para saber mais, acesse o site: 
www.centralsaudecaixa.com.br/conselho 
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Música e feijoada para celebrar 
o Dia do Aposentado

Para celebrar o Dia do Aposen-
tado, a APCEF/RJ realizou uma tarde 
especial para os associados da tercei-
ra idade. O encontro, que aconteceu na 
Sede Campestre de Jacarepaguá, foi 
marcado por uma feijoada deliciosa ser-
vida no almoço, diversos sorteios, músi-
ca ao vivo e um espaço para massagem 
relaxante. Além disso, a Escola de Sam-
ba Unidos da Tijuca fez uma apresenta-
ção incrível e trouxe muita alegria ao 
dia. Parabéns aos aposentados! 

Após pressão, 
FUNCEF solicita e 

INSS prorroga convênio
A Previdência Social con-

firmou a prorrogação do convênio 
INSS/CAIXA/FUNCEF até junho de 
2020. A extensão do prazo ocor-
reu após a solicitação da FUNCEF, 
que foi fortemente pressionada por 
entidades representativas e por 
trabalhadores e finalmente enviou 
o ofício ao INSS. A manutenção 
do convênio possibilita um prazo 
maior para a construção de uma 
proposta definitiva, e além disso, 
normaliza o pagamento integral 
dos aposentados.
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