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Empregado da Caixa (ati-
vo, aposentado ou pensionis-
ta), venha tomar um delicioso 
café da manhã na APCEF/RJ e 
assistir palestra exclusiva so-
bre EQUACIONAMENTO NA 
FUNCEF. Na oportunidade se-
rão prestados esclarecimen-
tos sobre a origem dos déficit, 
alternativas para reduzir seu 
impacto, ações judiciais em an-
damento, entre outros.

Venha, participar de 
mais esse evento gratuito 
oferecido pela Associação. 
Data: quarta-feira, 20 de ju-
nho - Local: Sede Adminis-
trativa da APCEF/RJ - Ende-
reço: Av. Treze de Maio, 23, 
sobreloja, Centro, Rio de Ja-
neiro, RJ - Horário: Das 9h 
às 12 (Café da manhã de 9h 
às 9h30, seguido por pales-
tra sobre equacionamento).
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Associação do pessoal da caixa econômica federal

A Sede Praiana da APCEF/RJ faz um gran-
de sucesso no verão, mas a belíssima pousada 
de Cabo Frio recebe associados de todo o Brasil 
o ano inteiro. Localizada a apenas 200 metros 
da Praia do Foguete, uma das mais requisitadas 
da Região dos Lagos e a pouco metros do Centro 
de Cabo Frio, o espaço é um convite para passar 
fim de semana divertido e de muito lazer.

A pousada oferece 20 suítes com TV, frigo-
bar e ar-condicionado, além de estacionamento 
privativo gratuito, piscina ao ar livre, salão de 
jogos, internet wi-fi, café da manhã e almoço, vi-
gilância 24 horas e muitos outros atrativos.

Faça hoje mesmo a sua reserva e apro-
veite a Sede Praiana da APCEF/RJ o ano intei-
ro. Informações e reservas pelo telefone: (21) 
2532-4275, falar com Tatiane ou pelo e-mail: 
apcefrj@apcefrj.org.br. A Sede Praiana fica na 
Avenida dos Jardins, nº 1, Cancela 2, Praia do 
Foguete, Cabo Frio/RJ.

Saiba mais sobre a Sede Praiana: www.
apcefrj.org.br/portal/rj/sedes/sede-cabo-frio/

Inspira Fenae no Rio 
foi sucesso e oxigenou 

inspirações

O Inspira Fenae 2018, realizado no 
Rio de Janeiro, nos dias 20 e 21 de abril, 
reuniu cerca de 600 empregados da Caixa 
de todo o Brasil, no hotel Windsor Oceâ-
nico, na Barra da Tijuca.

Apresentado pela jornalista Mônica 
Iozzi, logo na abertura do evento, Paulo 
Matileti, Presidente da APCEF/RJ, foi cha-
mado ao palco e deu as boas-vindas aos 
participantes, agradeceu a presença de 
todos e a ação da Fenae por trazer o im-
portante evento ao Rio de Janeiro.

Tendo como tema ‘Desafios Sociais’, 
o evento foi sucesso total e contou com es-
paço exclusivo (Viva Fenae/Apcef), onde 
os associados tiveram a possibilidade de 
conhecer vários dos benefícios disponibi-

lizados pelas Associações e pela Fenae. 
As oficinas de degustação de cervejas 

e de criatividade & inovação também agra-
daram e muito. Porém, empolgante mesmo 
foram às dezessete palestras apresentadas 
e que trataram de temas como criativida-
de, diversidade, inovação e educação, mo-
delo de cidades, plataforma de educação à 
distância, empresas digitais, entre outros.

Após a última palestra ocorreu a 
emocionante apresentação do coral “Ca-
narinhos de Petrópolis”, da Região Serra-
na do Rio de Janeiro. O encerramento do 
Inspira Fenae 2018 foi a noite com uma 
grande festa e show da banda Monobloco 
e da bateria e passistas da escola de Sam-
ba Unidos da Tijuca. 
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Precisamos falar sobre Equacionamen-
to! Na edição de junho do Café Legal, que será 
realizada na quarta-feira, dia 20, das 9h às 
12h, na Sede da APCEF/RJ (Av. Treze de Maio, 
23, sobreloja, Centro, Rio de Janeiro) o assun-
to tratado será o que vem deixando aposenta-
dos e ativos com dores de cabeça, dificuldade 
financeira e até sem sono: EQUACIONAMEN-
TO NA FUNCEF!

O Café Legal esclarecerá importan-
tes detalhes sobre o equacionamento, tais 
como: a origem dos déficits; as alternati-
vas possíveis para reduzir seu impacto nos 
participantes; e as ações judiciais em anda-
mento etc.

Ao final das palestras, haverá espaço 
para resposta de dúvidas e questionamen-
to dos participantes.  Essa será uma grande 
oportunidade para os aposentados e em-
pregados ativos tirarem suas dúvidas e en-
tenderem que passos podem ser dados na 
área jurídica.

Antes dos esclarecimentos e indica-
ções de caminhos a seguir, todos poderão 
se deliciar com o saboroso café da manhã 
oferecido gratuitamente pela APCEF/RJ. 
Venha. Compareça. Participe! Mais informa-
ções pelo telefone (21) 2240-5937.

Empregados ativos e aposentados da 
Caixa Econômica Federal junto com represen-
tantes da APCEF/RJ, Fetraf-RJ/ES, Fenacef, 
Fenag, Advocef, Social Caixa, Aneac, Conselho 
de Usuários, ASASBNH/CEF e o Sindicato dos 
Bancários do Rio de Janeiro realizaram em 
24 de maio, Ato pelo Dia Nacional de Luta em 
defesa do Saúde Caixa. A mobilização ficou 
concentrada em frente ao prédio principal 

da CEF, na Almirante Barroso (Barrosão), no 
Centro do Rio de Janeiro.

Durante os eloquentes discursos dos 
representantes dos trabalhadores uma pala-
vra teve mais força: união. Aplaudidos eufori-
camente pelos empregados e aposentados na 
manifestação, os dirigentes fizeram questão 
de reforçar a importância da coesão e unici-
dade entre as categorias na defesa e manu-
tenção dos planos de saúde das estatais, en-
tre eles o Saúde Caixa.

Em seu discurso, Paulo Matileti, Pre-
sidente da APCEF/RJ, pontuou que os segui-
dos golpes que vêm sendo promovidos pelo 
governo Temer têm o intuito de retirar direi-
tos dos trabalhadores, enfraquecer a Caixa e, 
assim, possibilitar a abertura do processo de 
privatização do banco. “A direção da Caixa e 
esse governo golpista estão juntos articulan-
do formas de enfraquecer e promover o des-
monte da CEF. A mudança no estatuto fere o 

Acordo Coletivo de Trabalho e desrespeita os 
empregados. Precisamos, mais do que nunca, 
unir nossas forças contra os constantes ata-
ques contra a Caixa e contra o Saúde Caixa”, 
disse.

O Diretor de Comunicação da APCEF/
RJ, Sérgio Amorim, endossou as palavras de 
Matileti, afirmando que não existe explicação 
financeira para esses desmandos, visto que o 
Saúde Caixa é superavitário. “Os números não 
mentem. Não existe explicação plausível e fi-
nanceira para essa postura da Caixa, o que só 
demonstra que o real interesse é privatizar a 
empresa. Esse é o momento de unirmos nos-
sas forças com todo o funcionalismo público. 
Precisamos mostrar unidade pela defesa de 
todas as estatais que também estão sofren-
do com a resolução do Ministério do Plane-
jamento, que aumentou o valor do custeio do 
plano de saúde pago pelos trabalhadores. É 
hora de ir à luta”, convocou.

Equacionamento na Funcef é tema 
do Café Legal de 20 de junho

Em defesa do Saúde Caixa empregados ativos e 
aposentados se unem em Dia Nacional de Luta
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Mais uma edição do Comida de Boteco foi 
realizada na Sede Campestre da APCEF/RJ. Desta 
vez, o evento ocorreu no dia 2 de junho e contou 
com show do Grupo Incorpora Samba - que tem a 
particularidade de ser formado por empregados da 
Caixa. Quem compareceu pôde aproveitar a deli-

ciosa feijoada, os variados tira-gostos, as bebidas 
geladas e muito mais. 

A novidade dessa edição ficou por conta da 
‘troca de figurinhas” que reuniu crianças e adultos 
na busca das que faltavam em seus álbuns da Copa 
do Mundo 2018. Além dos associados e convidados, 
dirigentes da Associação também compareceram e 
curtiram o evento, dentre eles: Paulo César Matileti 
(Presidente); Simone Saturnino Braga (Vice-Presi-
dente); Carlos Lima de Barros (Diretor Financeiro); 
Ricardo Correa de Araújo “Aranha” (Diretor Admi-
nistrativo e de Patrimônio); Franklin Trindade de 
Brito (Diretor Sócio Cultural); e César Augusto Vas-
concelos (Diretor de Esportes e Lazer).

Comida de Boteco na Sede Campestre fecha o 
sábado com chave de ouro

Mais uma vez a APCEF/RJ irá realizar a sua 
tradicional festa junina. Como nos anos anterio-
res, a festa acontecerá na Sede Campestre (Es-
trada do Quitite, 362, Freguesia, Jacarepaguá). A 
tão esperada festa será realizada no sábado, 23 de 
junho de 2018, com início às 11h, e se estenderá 
por toda a tarde, tendo término previsto para 18h.

Esse ano o tradicional “arraiá” foi batizado 
de “São João na Apcef”. Atrações das mais diversas 
foram cuidadosamente programadas para dar bri-

lho e qualidade ao evento, que será animado por 
trio de forró e também contará com a apresentação 
de tradicional “quadrilha junina”. Também haverá 
fogueira de São João, comidas e bebidas típicas, 
touro mecânico, sorteio de brindes, entre outros.

A novidade esse ano é que associados efe-
tivos acima de 60 anos poderão reservar com an-
tecedência  mesa com quatro cadeiras (uma mesa 
por associado titular). Para tanto será necessário 
enviar e-mail solicitando a reserva para reser-

vas@apcefrj.org.br. Vale lembrar que as reservas 
serão garantidas até 13h30 do dia da festa. A par-
tir desse horário, mesas não ocupadas serão dis-
ponibilizadas ao público em geral.

O ingresso será 1 quilo de alimento não 
perecível que vai ser doado ao Lar de Crianças 
Nossa Senhora das Graças, em Petrópolis. Não 
perca a Festa de São João da sua APCEF/RJ. Com-
pareça! Mais informações através do telefone 
(21) 2240-5937.
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