
A criançada já pode aproveitar o novo 
parquinho infantil da Sede Campestre 

A fim de oferecer mais segurança na diver-
são da garotada, a APCEF/RJ instalou um novo par-
quinho infantil na Sede Campestre de Jacarepaguá. 

Com escorrega, três tipos de balanço (comum, no 
pneu e vai e vem), diversos acessórios, além de 

uma casinha no alto, o local oferece ainda 
mais entretenimento para as crianças 

que frequentam a Sede. 

Para facilitar, o parquinho foi mantido no 
mesmo local, próximo das piscinas e churras-
queiras. Com essa mais nova diversão, não vão 
faltar motivos para trazer os filhos, sobrinhos e 
netos a Sede Campestre da APCEF/RJ. O local 
conta ainda com piscinas para adultos e crian-
ças, campos de futebol gramado, cachoeira, res-
taurante e muito mais.  

Grande arraiá

A APCEF/RJ convida os associados e em-
pregados da Caixa Econômica Federal para 
participar no dia 23 de julho, das 12h às 18h, 
da Festa Julina da Associação, a se realizar na 
Sede Campestre de Jacarepaguá. 

O tradicional festejo promete muita músi-
ca, dança, comidas e bebidas típicas, brinca-
deiras, jogo de bingo e muito mais. O evento 
contará também com a apresentação de uma 
quadrilha que animará ainda mais o sábado 
festivo. Não percam!

A Sede Campestre da APCEF/RJ fica lo-
calizada na Estrada do Quitite, 362, Freguesia 
Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ. 

Imperdível Festa Julina da APCEF/RJ
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Campanha Nacional dos Bancários 2016: somente 
com luta e coesão será possível garantir conquistas

Saúde Caixa 
reembolsa 
procedimentos 
dentários, 
mediante 
autorização 
prévia

Sede Praiana de Cabo Frio 
oferece descontos especiais para 
eventos de agências da Caixa 

Bancários definirão Pauta da 
Campanha Unificada nos
dias 29 e 31 de julho

Diante da atual conjuntura 
política e social do país, bem como 
das reais ameaças sofridas pelos 
empregados da CEF perante a possi-
bilidade de privatização das empre-
sas estatais, anunciadas pelo atual 
governo do presidente interino Mi-
chel Temer, a APCEF/RJ, junto com 
o movimento representativo dos 
trabalhadores, reforça a importân-
cia da participação dos bancários 
na campanha nacional unificada da 
categoria 2016.

É visível que este ano tere-
mos uma campanha mais difícil, 

por isso, quanto maior o número de 
empregados envolvidos e engajados, 
maior será a garantia de conquis-
tas. O primeiro passo em direção a 
construção de uma campanha nacio-
nal forte foi dado no 32º Congresso 
Nacional dos Empregados da Caixa 
Econômica Federal (Conecef), ocor-
rido entre os dias 17 a 19 de junho, 
onde foram aprovados os principais 
temas como: Fora Temer, defesa da 
Caixa 100% pública, fortalecimento 
do papel social da CEF, condições 
dignas de trabalho aos empregados 
da CEF e mais contratações.

No entanto, para conquistar 
melhores avanços para a categoria é 
realmente necessário que haja união 
e luta de todos os bancários, pois o 
momento oferece mais contras do 
que prós e se dependermos do gover-
no e da Caixa, além de não obtermos 
melhorias, ainda podemos correr o 
risco de ter os direitos adquiridos 
sucateados. Por isso, precisamos nos 
unir o quanto antes para vencermos 
mais essa batalha. Juntos somos mais 
fortes! 

Paulo César Matileti 
Diretor Presidente 

Desde o dia 2 de maio, o 
plano de saúde dos empregados da 
Caixa Econômica Federal, Saúde 
Caixa, está assegurando o reem-
bolso em procedimentos dentários 
como próteses, implantes, apare-
lhos ortodônticos, placa interoclu-
sal, entre outros, mediante autori-
zação prévia.

Para conseguir o ressarci-
mento do valor, o usuário precisa 
primeiro solicitar a autorização pré-
via no site: www.gesad.mz.caixa/
autosc (intranet da Caixa). Após 
conclusão do processo, o solicitador 
dever pedir o reembolso e apresentar 
digitalizado o recibo ou nota fiscal 
do procedimento, formulário MO 
21013 preenchido e o MO 21082 pre-
enchido pelo profissional.

No site da APCEF/RJ 
(www.apcefrj.org.br) é possível ver 
a lista detalhada para pedido de au-
torização prévia e reembolso. 

Para facilitar a relação com as 
agências da Caixa do Estado do Rio 
de Janeiro, a Sede Praiana da APCEF/
RJ lançou um pacote especial (com 
preços reduzidos) para a realização de 
festas, reuniões e demais eventos na 
Sede Praiana de Cabo Frio da APCER/
RJ. Desta forma, a Associação conse-
gue atingir seu objetivo que é buscar 
um bom relacionamento e união com as 
agências e ainda oferecer mais qualida-

de de vida aos empregados da CEF. 
Para informações e contratação 

do pacote promocional, os interessa-
dos devem fazer contato com a Tatia-
ne, através do telefone: (21) 2240-5937. 
Quem preferir, pode ainda optar por enviar 
e-mail (apcefrj@apcefrj.org.br) ou dirigir-
-se diretamente à Sede Administrativa (Av. 
Treze de Maio, 23, sobreloja, Centro, Rio 
de Janeiro). Leve seu festejo ou evento para 
a Sede Praiana da APCEF/RJ. Aproveite!

Nos próximos dias 29 a 31 de 
julho, os bancários de todo o país se reu-
nirão em São Paulo para participar da 
18º Conferência Nacional da categoria, 
onde será definida a pauta unificada de 
reivindicações 2016. 

Dentre os eixos a serem discu-
tidos no encontro estão: emprego, saú-
de do trabalhador, segurança bancária, 

condições de trabalho, remuneração e 
estratégias para organização da luta e 
disputa da sociedade. Contudo, o encon-
tro promoverá também painéis com te-
mas como: “transformações no sistema 
financeiro e seus impactos no mundo do 
trabalho”, “novas ofensivas aos direitos 
dos trabalhadores” e “fórum da resistên-
cia – o Brasil que queremos”.
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