
Atletas, APCEFs e 
Fenae brilham nos
Jogos Regionais 
Sudeste 2019

A APCEF/RJ recebeu os atletas 
e participantes dos Jogos Regionais 
Sudeste 2019 de braços abertos du-
rante os três dias de realização do 
evento esportivo que aconteceram 
em 20, 21 e 22 de junho, na Sede 
Campestre de Jacarepaguá. Além de 
promover a valorização do esporte, 
os Jogos serviram de elemento fun-
damental para proporcionar lazer e 
integração entre todos que estiveram 
presentes no evento, fosse compe-
tindo, torcendo ou confraternizando.

Empenhada em recepcionar da 
melhor forma possível, durante a en-
trega de blusa e credencial oficiais 
dos Jogos, a Diretoria da APCEF/RJ 
entregou um kit especial com Biscoi-

to Globo e uma carta endereçada a 
todos os atletas, como forma de dar 
boas-vindas e demonstrar a hospita-
lidade e cara do Rio.

Nas disputas, a presença de fa-
miliares e amigos para acompanhar 
e torcer fez toda a diferença no es-
pírito esportivo que tomou conta da 
Sede Campestre. Sem sombra de 
dúvida, o apoio que ecoava de quem 
acompanhava as partidas foi deter-
minante para incentivar os compe-
tidores a darem o seu melhor para 
conquistarem a tão sonhada meda-
lha de ouro.

De quinta-feira a sábado, ao fi-
nal de cada dia, houve programações 
especiais com shows de forró, rock, 

pagode e samba. As apresentações 
animaram  o público presente, desde 
crianças a idosos. Em clima de con-
fraternização e festa, os olhares de 
felicidade e o sorriso nos rostos das 
pessoas foram a maior comprovação 
de que a Fenae e as APCEFs do Rio 
de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais 
e Espírito Santo conseguiram alcan-
çar as expectativas de todos.

A APCEF/RJ agradece a todos 
que fizeram parte dos Jogos Regio-
nais Sudeste 2019 e ajudaram na re-
alização do sonho de sediar com bri-
lhantismo o maior evento esportivo 
dos empregados e empregadas da 
Caixa Econômica Federal de nossa 
região!
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Rio é ouro
Meninanananas bbrilrilhamhamhamaham no fuffufuufufuuuutstsatsatstssstsatsattstsatsatsatsatssstsastsalllllllll

ApAprAprAAAprApAAAAAprAprAppAprAAppAApApApAApApAAppA eseeseeseeseeseeseeeeeseseeseeseeseesseseeseeseesee eeeeeesseseeeee ee entntntntntantantanntatttantantntttatatatatataaann atattntaaaçãoçãoçãooçãoçãoçãoçãoçãçããoãoãoçãoãoção dodododododdoddoddddddd ggrgrg upuppopoupupopoupopoopoppoopopoppoppopoppoopp InnnInncocoorocoocococococoooococoocooo porororororoooooororrorraSaSaSaSaSaSaaaSaaSaaSaSaaSaSaSaSaSaaSaa aSSaambam ,,,,
comcomcccccoomcomcomcoomomcccomcccomomomocomcoocomomommmm ooooooooo oooooooooo ooooo dirdirdirdirdiririrdddddddidd etetoetoe r Cr Cr CCCCr Cr Césaésaésaésésésaésésésésaésaésaésaésaésasasaasasasésaésasasaésassaésaasasaar Ar Ar Ar Ar Ar Arrrrrrrrrr AAArrr Arr AAr uugguuguuuuuuuguuuguguguuuuuuuuustotooootootostotooootoootototootototoootostooootoottooooo

O bO bO bO brilrilrr ho hohoho dosdosdosd sssssssssss hohhhohohooohohhhhoohhohohohohhoohohoohohhh llloloflofoteotes es e dadas js jogaogadasdasdasasasasdaaaaa

ConCoConononononnononnnnfffrfrafrafrafffrafrarfrafrfrafrafrafrarafrafrfff tttttttertertertertertttererttertttttet ninininiznizzniznizizinizniznizznnizzznnnizn açaçaçaçaçaçããçãaçãçãaçaçaççããaçããçãçããaçaçãaçãaçãçãçããçããããããããããçããção eoo eo eo eooooooooooo cececececeeeeelebleblebleblebebbebblebbbebbll bll raraçraraçraçraççraççraçraçraçaaççççaçraçraçraçãããoãoãoãooãoããoããoãoããããããoãããããoããããoãoãooãoooooooooGrandes jogog s no vo vvvvvôlei dde pe ppppppprrairairairairair iaaaaaa

A A ffffffA fffAA aaaamamoaaamammamammm sa cannnananananannnnnnnnnanannnna aastastastaststttastststasa ttsttstssstsss rararara

O eOO O xigententttttttttttttttte xeee xxxxe xeee xxe xe xe xeeeee xadrdddadradradradrd ezezezez

UniUniUniUniUniUniiiiUniiiiiiiiininiU dosdosdosdosdosddosddosdosdosddosodosdosdod sd sddddddosdddddddd ddddadadadadadadaadadaadadaadaa TiTTiTTiTiTTiTiTiTiTiTiTiiiTiT jucjucjucjucjucjujjujucjjjjjjucjucjjucuj a fa fa fa fa ff ffaa ff fffff  a festestestestesesestestestestesesestestestestesesestesttestttestttesestessttee testttejaeejaejaejaejejjjejaejaejaejaejaejaejaejaeejjejaeejaejaejajejejaeejejajejejaeejaeeejejaaaeejjejaaejaaaejaejeejajaejaeeee aaaeee cococococccocococoooocococcococococccccococococccoccoccococoooocooooom om om omm omm om om om om om om om om om oom oom oommm om om omm ommm om ommmm oommmm ommmm omm omm om omm oomm om m s psss s ps ps ps psss s s pss ps pppps sss pps pps s s ps pps artartartrtartttartrtrttrtartartrtarttttrtttrtiiiiciciciiiiciciciiciicipanpapapanpanpanpanpana testestestestes

AtlAtlAtlAtlAtlltltllletietietietiettiteetismosmsmsmosmmsmosmosmsmossmomsmomsmossmm ãnãnãnããnãnããnããnãããnããããnão to to to to to to to to to to to too too ememememememmem ememmemem mmm memememmemm emm idaidaidadaidadadaidaaiddaaidaidaiddadddadadddddidai aadddedededededdededdededdeededededdeeddeeddededeeeeed

FutFutFutututututFuFuFututuFuututuuuutFutututFuFuFuututFuuututtteeeeeboeboeboeboeboeeboeboboe oool:l:lll papapapaipaiaapapapapapaappaipaapaiapaixãoxãoxãoxãox ooooooooooooooooooooooooooo ppppopopopopopopopopoopopopopppp pulpulpuluululululupulpupullaaar arar arararaaarrar ar aaa brabrabrabrabrabrabrabrbrbbrb silsilsilsilsilsilsilsilssils eireeireeireieirireiraaaaaaa

ConConCo frontooooooo eeeeeeneneneneeeeeeeeeeeeee trerereretrererereeeerer gigig ganganantestessstesessessss

MomMomMMomMomM eentententententeeeeeeeeeeeeeee oosoososos sos ossossosssssss ossss parparparparrparrparpapppppp rpappppp a dda dda da da da da da da da da da da esessscscscscscsccscscsccscsccccccs oooonononontontoonontontononoontoontontonooontoonttonnntoonn rairarairairairairairairrairaiairraiaiair iairr irairr iaiirrrrrrrrrrrrrr

Página 2 Acesse nosso site: www.apcefrj.org.br



DDDirDirirDirDirDDiD etoetoetoetoresesesesresreesres dddadadadd FeFeFeFFFenaenanaeaeeeeeenaeeeee e APAPCPCEF EF unidos ppeeeeeeeeelllllloslll  
JJoJooooogJooJooo oos

Ao AAAAAAAAAo Aoo  alcaaalcalcalclcalccaalcccalcaalccalca cla ca ccaa ancancnancn e de ddddddddde de dddddddddddddddddddd dddddddddddaaaaaaa va vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa itóitóriarrriiaiaiairiaiariaiaiirirrrrr

BatBatBatalhalhalha na na na áa ááááa águguguguaguag
Oss sss jjjjojojogogjojjjj ososss ssssss sossssssssssss sãosãosãosãosãosãoãããoãoãosãosãosãoããoãsãosãoãoãoãoãooo sisisisisisssissisisss nnnnônnônnônnnôôôônôônônônônônôn iimoimomomomommomooooooimoooomoo de innnnnnnnnnnnttetegt graçaççraaçaçaçaçaaçaçaçaçaçraaççãoããoãoãoãããooãããoãããããããã

ConConnnnnnnnnncencenencencenccencennnnnnnttratratratratraratrarararatttraçãoçãoçãoçãoçãoãoçãoçãoãoçãoooãoãoãoç nonononononnonononononononoo têtêtêtêtttêtêtêtêtêtêtêtêt nisnisnisnisnisnisnisnisnisnis ddedededededededdee memememeeeeeeeeeemeeeeemememeeeeesassasasasasasasasasasasasasasasssasasasasasasasa IntIntnIntntIntn egregree açaçãaçaçãaçãaaaaçaçaççãão eo eooo oo eeeeeeeeeeentrntrntrrntnnnnttnntttnnttre Ae Ae Ae Ae APCCCECEPCCCEPCECEEEPCEECCEEEEEEPC FsFsFFFsFsFsFFFFFFFFs O fO fO fO fO fO fOOO fO fOO fOOOO fOOOOO fOOOOOOOOO oooorrorrorrororrorrorroororroo ó aó aó aó aó aó aó aó aó animnimnimnimimnimnima aaa aa aaa aa atletleleleeeeletletlett elleleleeleeeleeeeeletasasasssastatataastataastasastttasastastastt sasstt sssasasstttt ss aaaaaapappaapappaaaaaaa ósósósósssó os ososos jogjogjogogogoogojoggoso

UniUniUniUniUniUUUUnUUniUnUUUnUUUnUnUnUniUnUUniiUUUnUUUUnUnUUUnUUnnUUUU ããoãoããããããoãããoãoã e ge ge ge ge gararraraaa aaaaaa

UmaUmaUmamamaaaa dididididid spuspusspusps tadadaat a ca ca ccccaa ccccccccccccorroororrrrrrorro idaida deed ruruaaMMuiMuiMuiMuMuiMuiMMuiuuMuM ta ta tattta músmúsmúmúsmúsicaicacaicaca eee anianiania maçmaçmaçççmaçmaçmaa ãoãoãoãoãoãoãoo

Ummmm m mmm setsetsesesetsesetsetsetssettssetsetsetesetsetssetetteeesssesesesesssesesesesss pppeppppppppppppppeppppppppp rferfeitoto

Página 3Impresso da APCEF/RJ, Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal



EDITORIAL Paulo 
Matileti

Trabalho e legado
Para a maioria dos brasileiros, os 

últimos anos não foram nada fáceis. 
Na APCEF/RJ a situação não tem sido 
diferente. Porém, com muito trabalho 
estamos conseguindo superar os obs-
táculos deixados por gestões anterio-
res que quase acabaram com a nossa 
Associação. Pendências com FGTS, 
INSS, COFIS e ações trabalhistas re-
ceberam nossa atenção e foram fi nal-
mente regularizadas.

Após evoluirmos no controle ad-
ministrativo, fi nanceiro e social, surgiu 
um novo desafi o: os Jogos Regionais 
Sudeste 2019. Assim, iniciei conver-
sas com a diretoria da Fenae e com 
os presidentes das APCEFs de São 

Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, 
para que o Rio de Janeiro sediasse os 
Jogos Regionais 2019.

Superada esta etapa, foi a vez de 
buscar recursos e incentivos para que 
a nossa Sede Campestre de Jacare-
paguá tivesse condições de receber 
o evento. Mais uma vez, a Fenae não 
fechou os olhos para as nossas difi -
culdades e possibilitou o respaldo fi -
nanceiro e logístico necessários para 
construção da quadra poliesportiva e 
restaurações das quadras de tênis e 
futevôlei, bem como do campo de fu-
tebol, restaurante, portaria etc.

Encerradas as obras de revitali-
zação da Sede Campestre, fi nalmente 

fi camos prontos para sediar os Jogos 
Regionais Sudeste nos dias 20, 21 e 
22 de junho, onde o espírito esporti-
vo e a integração entre atletas, parti-
cipantes,  diretores e funcionários das 
APCEFs e da Fenae foram os atores 
principais.

Nossas lutas e conquistas com-
provam que o trabalho, a união e a de-
mocracia são as principais ferramentas 
da nossa Diretoria. A Sede Campestre 
totalmente revitalizada é o principal le-
gado deixado pelos Jogos.

Paulo Matileti
Presidente da APCEF/RJ

Arrizon Olinto – Diretor 
de Juventude da APCEF/
RJ
 “O que todas as AP-
CEFs fi zeram nos Jogos 
Regionais Sudeste 2019 

foi incrível. Nós aqui do Rio, batalhamos 
muito. Buscamos que cada detalhe saís-
se com exatidão. Agradecemos a todos 
que tornaram memoráveis os três dias 
de evento.”

Cardoso – Diretor de 
Administração e Finan-
ças da Fenae
“Achei fantásticos os Jo-
gos. O Rio tem tudo a ver 
com a cara da APCEF/RJ 

e o jeito da Fenae. A Diretoria da APCEF/
RJ fez um trabalho belíssimo, fantástico. 
O espaço da Sede Campestre de Jacare-
paguá favorece e muito. A Sede é muito 
bem localizada, tendo a mata atlântica 
emoldurando o cenário dos Jogos”.

Carlos Alberto Oliveira 
(CACO) – Diretor de Espor-
tes da Fenae
“A realização dos Jogos no 
Rio de Janeiro com a par-
ticipação dessas quatro 
importantes associações 

(APCEF/ES, APCEF/MG, APCEF/RJ e AP-
CEF/SP), demonstra a confi ança das asso-
ciações e também da Fenae na atual gestão 
da APCEF/RJ. Essa confi ança pôde também 
ser lida nos Jogos, através dos resultados, 
da participação e da alegria de todos. A con-
fi ança e a integração venceram. Estão todos 
de parabéns!”

César Augusto – Diretor 
de Esporte e Lazer da 
APCEF/RJ
“Estou muito feliz e sa-
tisfeito com a edição 
2019 dos Jogos Regio-

nais Sudeste. Entendo que a grande 
maioria das necessidades foi suprida 
dentro do previsto. As APCEFs, a Fenae, 
os dirigentes, os técnicos, os assistentes 
e atletas estão todos de parabéns. Foi 
um belíssimo evento e que deixa um va-
lioso legado para a nossa Associação.”

Heitor Menegale – Diretor 
de Assuntos Jurídicos da 
APCEF/RJ
“Provavelmente foram 
os Jogos mais surpreen-
dentes que a Região Su-

deste já teve. O Rio de Janeiro está de pa-
rabéns. Os Jogos 2019 coroaram a gestão 
que vem sendo implementada com êxito 
na APCEF/RJ nos últimos anos, onde, 
com o apoio da Fenae, conseguimos res-
gatar a dignidade da Entidade.”

Sergio Amorim – Diretor de Comunicação e 
Marketing da APCEF/RJ
“Nós tivemos um gran-
de sucesso. É lindo ver 
a nossa Sede Campestre 
de Jacarepaguá com co-
legas dos quatro estados 
do Sudeste aproveitando 

e congregando entre si. O importante em 
eventos desse tipo é a disputa esporti-
va sim, mas também conhecer colegas, 
trocar ideias, fazer amizades e integrar 
empregados e empregadas, não só no 

esporte mas, também, na defesa da Caixa 
100% publica.”

Sérgio Takemoto – Vi-
ce-presidente da Fenae
“Nossos objetivos foram 
alcançados. Isso nos dei-
xa plenamente felizes, 
pois, esse é o papel da 

Fenae e das APCEFs, fazer os Jogos e 
proporcionar a integração. Estamos ple-
namente realizados com um evento des-
sa grandiosidade aqui no Rio de Janeiro.”

Paulo Matileti – Presi-
dente da APCEF/RJ 
“Importantíssimo o am-
plo apoio da Fenae para 
a realização dos Jogos. 
A interação e integração 

vistas no Rio de Janeiro demonstraram 
que o esporte é realmente um grande 
condutor que eleva e fortalece as linhas 
de companheirismo e amizade. É muito 
gratifi cante, mesmo com tantas difi cul-
dades, constatar que os Jogos Regionais 
Sudeste foram um sucesso.”

A APCEF/RJ sediou os Jogos Re-
gionais Sudeste 2019, na Sede Cam-
pestre de Jacarepaguá, nos dias 20, 
21 e 22 de junho, onde atletas e re-
presentantes das APCEFs do Espírito 
Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo participaram da competi-
ção em clima de disputa e de integra-
ção pelo esporte.

Ao final de cada dia, era evidente a 
alegria nos rostos dos atletas ao se-
rem premiados com medalhas, além 
das confraternizações entre os parti-
cipantes nas festas de encerramento 
com shows de forró, rock, pagode e 
samba, e até uma apresentação da 
bateria da escola de samba Unidos da 
Tijuca.

A parceria entre Fenae e as APCEFs 
foi fundamental para o sucesso do 
evento. Diante disso, os diretores da 
Fenae e da APCEF/RJ foram pergun-
tados sobre o que acharam dos Jogos 
Regionais Sudeste. Veja o que cada um 
respondeu:

Diretores da Fenae e da APCEF/RJ 
falam sobre a força dos Jogos e seu 
poder de integração
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CONSELHO DIRETOR
Presidente: Paulo César Matileti
Vice-Presidente:
Diretor Financeiro: Carlos Lima de Barros
Diretor Adm. e de Patrimônio: Ricardo 
Correa de Araújo
Diretor de Assuntos Jurídicos: Heitor 
Menegale
Diretor Sociocultural: Franklin Trindade de 
Brito
Diretor de Esporte e Lazer: César Augusto 
Vasconcelos
Diretor de Comunicação e Marketing:
Sergio Amorim
Diretora de Rel. de Trabalho, Sindicato e 

Corporativos: Maria Izabel Menegatti
Diretora de Assuntos dos Aposentados e 
Previdência: Georgette Muniz de Carvalho
Diretor de Assuntos Interioranos: Arrizon 
Olinto de Souza
Diretor Executivo: Júlio Afonso Silva
Diretor Executivo: Manoel Lopes de Carvalho
Diretor Executivo: Lázaro Antônio de Santana
Diretor Executivo: Rogério Costa Campanate

CONSELHO FISCAL
Efetivos 
Evaldo Cesar Soares; Carlos Alberto Oliveira; 
Afonso Henrique Costa

Suplentes
Antônio Carlos Duque; Maria Mercedes Fonseca

CONSELHO DELIBERATIVO
Enilson Antônio do Nascimento; Plínio Ma-
galhaes Fonseca; Carlos Fernandes 
Coutinho; João Alberto Gomes da Silva; 
Ronaldo Pessanha; Leonardo Lopes Lima; 
Jorge Lima de Melo; Flávio Randis da Silva 
Ribeiro; Adaulto Ferreira da Luz Filho; Ani-
bal César Ferreira França; Mário de Souza.

Sede Administrativa: Av. Treze de Maio, 
23 - slj - Centro- Rio de Janeiro - RJ - CEP 
20031-000 - Telefones: (21) 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

Sede Praiana de Cabo Frio
Avenida dos Jardins, nº 1, Cancela 2 - Praia 
do Foguete- Cabo Frio - Tel.: (22) 2647-2210
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