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        Palavra do Presidente

Melhores condições 
de trabalho para os 
empregados é uma
das bandeiras
da Associação

Sempre visando melhorias 
para a categoria que representa, a 
Associação do Pessoal da Caixa Eco-
nômica Federal (APCEF/RJ) parti-
cipa ativamente de batalhas em prol 
de melhores condições de trabalho 
para os bancários da CEF. Isso se dá 
através da luta da Diretoria da As-
sociação que sempre se faz presente 
nos Atos, debates e manifestações 
que vão ao encontro do interesse dos 
trabalhadores.

É destacada a participação 
direta e constante do Presidente da 
APCEF/RJ, Paulo Matileti, nas ativi-
dades do Sindicato dos Bancários e na 
defesa da categoria. Desde que assu-
miu a Presidência da Associação em 
junho de 2014, Matileti tem agido de 

forma a coibir qualquer tentativa de 
precarização do trabalho dos empre-
gados  da CEF.

A APCEF/RJ também realiza 
visitas às agências e setores da Caixa 
junto com o Sindicato dos Bancários 
para tentar resolver ou evitar proble-
máticas. Entre esses problemas, está a 
identificação e o fechamento de inú-
meras agências em decorrência das 
constantes deficiências nos sistemas 
de ar-condicionado. Isso porque é im-
possível que o bancário consiga tra-
balhar num calor de mais de 40 graus 
dentro de um banco sem sistema de 
ventilação. 

Entre outras preocupações da 
APCEF/RJ em relação às condições 
de trabalho dos bancários se sobressai 

a manutenção da saúde dos mesmos. 
Nesse contexto, entra a discussão 
sobre a ergonomia, sendo esta outra 
bandeira levantada pela Entidade. 
A realidade é que não são poucos os 
trabalhadores que têm a saúde afetada 
por causa do desleixo do banco nessa 
questão.

É por essas e outras razões 
que se faz tão necessária e primordial 
a luta da APCEF/RJ sempre na defe-
sa dos bancários e na busca por mais 
direitos. “Ter boas condições de traba-
lho é o mínimo que a Caixa e os ban-
cos deveriam oferecer aos seus empre-
gados que tanto auxiliam no processo 
de trabalho, crescimento e rendimento 
dos lucros das instituições financeiras 
nesse país”, ressalta Matileti. 

Braços abertos pela Caixa e 
pela Associação

Decididamente 2015 não é ano 
para ninguém ficar de braços cruzados. 
A busca constante pelo que acredita-
mos não pode fugir de nossa mente e 
nem cessar.

Pautando por essas afirmações 
fica claro ao quadro associativo per-
ceber a nossa luta em favor da Caixa 
100% Pública, bem como a nossa in-
cansável busca por uma APCEF/RJ 
cada dia mais saudável administrativa-
mente, financeiramente e socialmente.

A primeira grande batalha nes-
se primeiro semestre não é só da nossa 
Associação, mas de todas as entida-
des representativas dos trabalhadores, 
e também de todos os empregados da 
CEF. A cada dia que passa surge em 
todo o Brasil mais “soldados” dispos-
tos a lutar nessa árdua batalha contra a 
abertura do capital da Caixa.

Aqui no Rio de Janeiro, temos 
o Sindicato dos Bancários e todas as as-
sociações de pessoal envolvidas e parti-
cipando do movimento por uma Caixa 
100% pública. A nossa disposição e ob-

jetivos ficaram claramente transparen-
tes no recente Ato que reuniu sindicato, 
associações, Fenae, CUT, empregados 
e parlamentares na porta do prédio da 
Barroso, no Centro do Rio.

O impacto e repercussão do 
Ato foi tanto, que surgiu a iniciativa do 
vereador Reimont Otoni em criar aqui 
no Rio de Janeiro a “Frente Parlamen-
tar em Defesa da Caixa 100% Pública”. 
De lá pra cá, o movimento só cresceu. 
Encontros e debates realizados com 
frequência na Câmara Municipal do 
Rio têm reunido os que defendem e lu-
tam por essa importante causa. A cada 
dia que passa, mais e mais empregados 
se engajam ao movimento que visa não 
só sensibilizar nossos governantes, 
mas principalmente conscientizar a so-
ciedade sobre os riscos que todos cor-
rem caso a Caixa decida mesmo abrir o 
seu capital.

A nossa outra grande batalha 
é interna. É dentro da APCEF/RJ. O 
objetivo é conquistar resultados através 
de algumas ações, que como resulta-

do final visam disponibilizar cada vez 
mais serviços, esporte e lazer ao qua-
dro associativo. 

Nessa busca, depois de alguns 
estudos e levantamentos, decidimos 
mudar a nossa filosofia administrativa 
e financeira. Foi a partir daí que conse-
guimos executar ações que diminuíram 
significativamente os gastos da Asso-
ciação com compras, produtos, mate-
riais e serviços. Depois disso, passa-
mos a outras questões administrativas 
que, além de trazer frutos operacionais 
satisfatórios, contribuíram para que a 
Associação conquistasse uma econo-
mia mensal de 23%.

Nada ainda conquistamos em 
definitivo nessas duas batalhas. Conti-
nuamos na luta pela Caixa 100% públi-
ca, bem como na busca incessante por 
uma APCEF/RJ cada dia mais forte e 
melhor para o associado. Para nós, cru-
zar os braços só é válido em época de 
campanha salarial. 

Paulo César Matileti 
Diretor Presidente 
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APCEF/RJ apoia e participa 
de eventos pela Caixa

100% pública

Folder e site 
divulgarão 
diversidade, 
qualidade e 
vantagens 
dos convênios 
disponíveis ao 
quadro associativo

Em busca da defesa 
dos empregados da Caixa 
Econômica Federal e, do 
banco, que já se tornou um 
patrimônio do povo brasi-
leiro pelo seu fundamen-
tal papel social, a APCEF/
RJ luta por uma CEF 100% 
pública. Para isso, a Direto-
ria da Entidade se faz pre-
sente em diversos eventos 
para chamar atenção dos 
governantes e da socieda-
de quanto aos malefícios 
dessa proposta para a evo-
lução do país. 

Em 27 de fevereiro, a 
APCEF/RJ esteve presen-
te no Dia Nacional de Luta 
em Defesa da Caixa 100% 
Pública. No Rio de Janeiro, 
o evento ocorreu em frente 
ao prédio da Caixa – o Bar-

rosão, no Centro da cidade. 
Além de vários trabalhado-
res do banco e de entidades 
representativas dos empre-
gados, algumas persona-
lidades políticas também 
estiveram no Ato como os 
Deputados Federais, Ales-
sandro Molon e Benedita da 
Silva, além do vereador Rei-
mont Otoni (PT/RJ).

Falando no vereador, 
o mesmo fez um pronuncia-
mento no dia 5 de março, 
no plenário da Câmara Mu-
nicipal do Rio de Janeiro, 
sobre a Frente Parlamentar 
em Defesa da Caixa, cria-
da pelo próprio Reimont. O 
objetivo da “Frente” é for-
talecer ainda mais a luta 
contra o desmonte da CEF. 
No dia 18 do mesmo mês, 

a proposta do político foi 
implantada com o apoio da 
APCEF/RJ, que também es-
teve presente nesse impor-
tante momento.

No dia 27 de março, 
houve a primeira reunião 
da Frente Parlamentar em 
Defesa da Caixa. O Presi-
dente da APCEF/RJ, Pau-
lo Matileti, também esteve 
nesse debate que discutiu 
a função social da Caixa. 
“Estamos sempre dispos-
tos a acompanhar todos os 
eventos que vão contra o 
desmonte da CEF. É mui-
to importante nos unirmos 
agora para garantir que o 
banco continue público e 
realizando sua respeitável 
atuação em prol dos brasi-
leiros”, afirma Matileti. 

Uma das prin-
cipais metas da Dire-
toria da APCEF/RJ é 

manter um elo mais 
forte com os asso-
ciados e empre-
gados da Caixa 
Econômica Fede-

ral, desta forma, sua 
atuação visa proporcionar 

convênios que beneficiem e ofereçam 
mais qualidade de vida e bem-estar a 
quem se dedica à CEF. Com um am-
plo trabalho, a Associação vem con-
seguindo prospectar, cada vez mais, 
novos contratos de serviços nos mais 
variados estabelecimentos, a fim 
de conseguir proporcionar qualida-
de e descontos exclusivos aos seus 
associados. 

Para que o quadro social con-
siga, de forma transparente, ter aces-
so a todos os convênios firmados pela 
Entidade, a APCEF/RJ distribuirá 
um folder – que está em fase final de 
produção – contendo todas as infor-
mações referentes aos serviços das 
empresas conveniadas, bem como os 
descontos e vantagens disponibiliza-
das aos associados. E, de maneira a 
facilitar ainda mais o acesso a esse 
conteúdo, após a finalização desse 
prospecto, a Associação disponibi-
lizará essas informações também no 
próprio site (www.apcefrj.org.br).

Os convênios firmados abran-
gem serviços nas mais diversas áreas, 
entre elas: estética; fotografia e ví-
deo; dança; produtos naturais; yoga; 
massoterapia; podologia; psicologia; 
psicopedagogia; psicoterapeuta; fi-
sioterapia; pilates; clínicas de oftal-
mologia; curso de idiomas, clínicas 
de fonoaudiologia; academias; pet 
shops; clínicas odontológicas; cre-
ches, colégios e universidades; óticas 
e entre outros.

Aproveite você também esse 
mundo de vantagens. Para mais in-
formações, ligue para os telefones: 
(21) 2524-9247 / (21) 2532-4275 ou 
mande um e-mail para apcefrj@
apcefrj.org.br. A APCEF/RJ busca 
sempre as melhores formas de garan-
tir o bem-estar e o conforto dos seus 
associados. Fique atento, logo você 
receberá esse mais novo informativo 
de benefícios. 

Leia notícias diariamente no nosso site: www.apcefrj.org.br
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Fo lia  Asso c iat iva

Pela primeira vez a APCEF/RJ realiza Baile de Carnaval no Espaço do Economiário

Buscando cumprir o seu papel 
na condição de Associação, a 
APCEF/RJ realizou o seu pri-

meiro “Baile de Carnaval”. O evento 
aconteceu no dia 6 de fevereiro, no Es-
paço do Economiário – “Idimar Ramos 
Bastos”, no Centro do Rio de Janeiro. 
O Happy Hour carnavalesco atraiu de-
zenas de adultos e crianças que se di-
vertiram e brincaram ao som das mais 
famosas marchinhas e sambas coman-
dados pelo DJ Fabinho.

Logo na entrada da folia, os as-
sociados foram recepcionados por uma 
mesa com adereços de carnaval, confe-
tes e serpentinas, para aqueles que não 
estavam a caráter, pudessem se envol-
ver ainda mais no clima da festa.  Du-
rante toda a festividade, os presentes 
puderam se entreter com os colegas de 
profissão, fazer pinturas faciais profis-
sionais e se deliciarem com os quitutes 
oferecidos na mesa de frios, caldos e 
crepes no palito, além das bebidas ge-
ladas como cervejas e refrigerantes. 
Tudo inteiramente gratuito. 

A foto maluca também foi um 
atrativo e tanto na festa. Com perucas, 
estolas de penas e plumas e adereços 
engraçados, os associados eram foto-
grafados por uma equipe especializada 

que, posteriormente, entregava as lem-
branças impressas como recordação.  
Mas, o auge do baile ficou por conta 
das passistas da Escola de Samba cam-
peã do carnaval carioca 2014, Unidos 
de Vila Isabel. As duas dançarinas, que 
chegaram no fim da noite, fizeram uma 
apresentação sublime e, depois, colo-
caram todos os presentes, inclusive a 
Diretoria da APCEF/RJ, para caírem 
no samba. Era diversão que não aca-
bava mais.

Além dos associados, mar-
caram presença também algumas li-
deranças da APCEF/RJ, dentre elas: 
Paulo Matileti (Presidente); Antenor 
Silva Carvalhaes (Membro do Conse-
lho Deliberativo) e o Diretor Lázaro 
Antonio de Santana. Entre os convida-
dos ilustres estava presente o Presiden-
te da APACEF, Olívio Gomes Vieira, 
que se mostrou encantado com o even-
to e a nova fase da APCEF/RJ. “Essa 
aproximação entre as duas associações 
de pessoal da Caixa, só fortalece ainda 
mais a categoria, pois como é possível 
observar, juntas, a APCEF/RJ e APA-
CEF representam o presente e o pas-
sado daqueles que viveram e vivem o 
mundo Caixa. Sobre a festa, estou real-
mente muito feliz com a essa nova fase 

da APCEF/RJ e espero que o Matileti 
possa continuar esse belo trabalho”, 
afirmou Olívio.

O Presidente da APCEF/RJ, 
Paulo Matileti, aproveitou o ensejo da 
festividade para pronunciar algumas 
palavras sobre a nova visão da Asso-
ciação e os principais objetivos para 
2015. “Estou muito feliz com a pre-
sença de tantas pessoas no primeiro 
baile de carnaval da Entidade. A AP-
CEF/RJ mudou e como vocês podem 
observar estamos tentando oferecer 
mais entretenimento, qualidade de 
vida e bem-estar aos associados, não 
nos esquecendo também de lutar pela 
categoria, é claro. No entanto, a nossa 
busca maior é pelo social. Espero po-
der contar sempre com a presença de 
vocês, pois tudo que temos realizado e 
que ainda vamos preparar é totalmente 
voltado ao quadro associativo. É para 
vocês”, finalizou o Matileti.

Para fechar a noite, o Presiden-
te anunciou as duas premiadas pelas 
melhores fantasias: as aposentadas da 
Caixa, Hildeth Cavalcanti da Silva e 
Nelza Cavalcanti da Silva, vestidas de 
bruxa e colombina, respectivamente. 
Ambas receberam presentes exclusi-
vos da Associação.
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APCEF/RJ se reúne com a gerência da GESFI para 
cobrar mais segurança nas agências do Rio

F e s t a  d o  D i a  d o s  A p o s e n t a d o s  d a 
APCEF/RJ e Fenae atrai  dezenas de 
associados em comemoração calorosa

No dia 11 de fevereiro, o Pre-
sidente da APCEF/RJ, Paulo Matileti 
e representantes dos bancários, esti-
veram reunidos com o Gerente Na-
cional de Segurança Física da Caixa 
(GESFI/CEF), Moisés Alves Ferreira, 
que veio de Brasília para discutir a 
questão da segurança nas agências da 
Caixa no Rio de Janeiro. Na ocasião, 
foram definidos e ajustados os deta-
lhes sobre o que está sendo feito em 
relação à onda de assaltos que vem 
assolando as unidades da CEF no es-
tado do Rio.

Isso porque, somente em ja-
neiro, segundo reconheceu o próprio 
banco, oito agências foram assaltadas 

na capital fluminense, o que mostra 
a necessidade de melhorias, a fim de 
prevenir os assaltos e proteger a vida 
dos empregados e clientes. 

Na reunião, foi esclarecido 
que a GESFI/CEF procura valori-
zar a tecnologia, buscando sempre 
investimentos na modernização dos 
equipamentos e em ações conjuntas. 
Exemplo disso são as fotos e as ima-
gens das agências assaltadas que são 
repassadas para a Polícia Federal.

Segundo Moisés Alves Fer-
reira, a Caixa tem canais abertos para 
ouvir as reivindicações dos emprega-
dos onde esclarecimentos, sugestões 
e críticas recebem sempre tratamento 

Foi em clima de animação e 
alegria, pertinentes aos associados da 
APCEF/RJ, que a festa em comemora-
ção ao Dia do Aposentado transcorreu 
na Sede Campestre da Entidade, em 
Jacarepaguá, na tarde do dia 4 de feve-
reiro.  A comemoração da APCEF/RJ 
juntamente com a Fenae levou música, 
diversão, boa comida e bebida, além 
de churrasco aos presentes.

Ao som da banda de forró Se-
gura o Balançado, os associados almo-
çaram um buffet delicioso com acom-
panhamentos típicos de um tradicional 
churrasco como: arroz, maionese, ba-
tata frita, farofa, salada, molho vina-
grete, entre outros. Entre as bebidas, 
foi servido água, cerveja, refrigerante 
e sucos. E, como não poderia faltar 
sobremesa, os associados puderam se 
deliciar com frutas, além de docinhos 
e um bolo. 

Para abrilhantar ainda mais 
o evento, que foi gratuito, a APCEF/
RJ realizou um sorteio de brindes que 
contou com prêmios como ventilador, 
cooler para bebidas, micro-ondas, TV 
de 32 polegadas, além de três finais de 
semana na Sede Praiana de Cabo Frio 
com direito a um acompanhante.

Representando a UNEICEF – 
União Nacional dos Aposentados da 
Caixa Econômica Federal – seu presi-
dente, Armando Filardi, congratulou 
os aposentados pelo seu dia, comemo-
rado em 24 de janeiro. “Primeiramen-

SEGURANÇA NA CAIXA

especial. “A questão da segurança na 
CEF não é só tratada internamente. 
Outras esferas são envolvidas na bus-
ca por melhores caminhos e soluções. 
Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, par-
ticipei de reunião com integrantes da 
Secretaria de Segurança Pública onde 
o tema principal foi esse crescimento 
vertiginoso das ocorrências”, acres-

centou Moisés.
Para o Presidente da APCEF/

RJ, Paulo Matileti, quando o assun-
to é a segurança dos empregados da 
CEF, priorizar é a palavra de ordem. 
“Estamos aqui cobrando maior segu-
rança e, enquanto os problemas não 
forem resolvidos, continuaremos na 
luta”, disse Matileti.

te, é um prazer estar aqui confrater-
nizando com vocês e compartilhando 
um momento tão especial. Agrade-
ço à APCEF/RJ pelo convite”, disse 
Filardi. 

Ao final do evento, o Presiden-
te da APCEF/RJ, Paulo Matileti, além 
de agradecer a presença de todos os 
associados fez questão de lembrar a 
luta da Associação contra a tentativa 
de abertura de capital da CEF. “A nos-
sa Entidade se mantém firme por uma 
Caixa 100% pública, além de maior 
valorização para seus empregados, 
pois estes sim são o seu maior bem”, 
ressaltou Matileti. 

Leia notícias diariamente no nosso site: www.apcefrj.org.br

Órgão de Divulgação da APCEF/RJ - 5Abril de 2015 RJ



As excelentes instalações e acomodações estão 
esperando por você e sua família em Cabo Frio

Diretoria investe na 
recuperação da Sede 

Campestre

O verão terminou, mas 
a Sede Praiana recebe 
associados em todas 

as estações

Desde que tomou posse, no 
dia 20 de junho de 2014, a Diretoria 
da APCEF/RJ tem focado seus es-
forços e trabalhos na busca por me-
lhorias, qualidade de vida, proteção 
dos direitos adquiridos e aquisição 
de novos benefícios e vantagens para 
os seus associados e empregados da 
Caixa Econômica Federal. Pautando 
por essa linha, a Associação vem re-
alizando um amplo investimento na 
recuperação e revitalização da Sede 
Campestre de Jacarepaguá.

Entre as principais obras reali-
zadas pela Entidade estão: recuperação 
do campo de futebol gramado; reforma 
na cozinha do restaurante; construção 
de um vestiário feminino; recuperação 
do telhado da Sede; implantação de um 
refeitório para os funcionários e, em an-
damento, a restauração dos banheiros. 
Tudo isso, para que os sócios possam 
ter mais conforto e comodidade na Sede 
Campestre. 

Além das obras de revitaliza-
ção, a Sede também adquiriu ainda um 

Já estamos no outono, po-
rém as temperaturas ainda são um 
convite para o divertimento na 
praia ou na piscina sempre junto de 
amigos e familiares. E para você, 
associado da APCEF/RJ, que dese-
ja sair da rotina ou apenas descan-
sar, temos um convite imperdível: 
passe um final de semana na Sede 
Praiana da Associação, em Cabo 
Frio!

No verão a Sede fez grande 
sucesso, onde os sócios aproveita-
ram para desfrutar toda a infraes-
trutura da pousada, que oferece 20 

suítes com TV, frigobar e ar-condi-
cionado; estacionamento privativo 
gratuito; piscina; salão de jogos; 
internet wi-fi; café da manhã, entre 
outros. 

Além disso, a mesma está 
localizada a apenas 200 metros da 
Praia do Foguete, uma das mais 
requisitadas da Região dos Lagos. 
Sem contar que, vale a pena co-
nhecer ou revisitar a bela cidade de 
Cabo Frio, que agora no outono en-
contra-se em baixa temporada, ou 
seja, mais vazia, o que pode faci-
litar a vida de quem passeia por lá.

Telefone:  (21)  2532- 4275
Emai l :  apcef r j@apcef r j .o rg.br

novo freezer e potentes ventiladores de 
teto para o restaurante; quarenta (40) ca-
deiras e dez (10) mesas para a piscina e 
ainda mais de (10) cadeiras de praia para 
a piscina. “A restauração dos espaços, 
junto com a compra de novos produtos 
para APCEF/RJ trouxe uma grande 
revitalização para a Sede Campestre. 

Com recursos doados pela Fenae, con-
seguimos proporcionar ainda mais con-
forto, qualidade de vida e segurança 
para nossos associados e familiares. No 
entanto, não vamos parar por aí. Nos-
sa intenção é oferecer uma Sede nova e 
completa a todos”, explica o Presidente 
da APCEF/RJ, Paulo Matileti. 

Reservas:
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O Sindicato dos Emprega-
dos em Estabelecimentos Bancá-
rios do Município do Rio de Janeiro 
(Sindicato dos Bancários) realizará 
nos dias 14, 15, 16 e 17 de abril, as 
eleições para determinar os novos 
membros do Conselho Diretivo que 
irão compor a Diretoria Plena, Exe-
cutiva do Conselho Diretivo, direto-
res de base, além dos componentes 
efetivos e suplentes do Conselho 
Fiscal da entidade, para atuação no 
triênio 2015/2018.

Duas chapas concorrerão 
ao pleito. A Chapa 1 (A Chapa dos 
Bancários) tem como candidata a 
presidência, a atual vice-presidente 
da Entidade, Adriana Nalesso e no 
cargo de vice está o Presidente da 
APCEF/RJ, Paulo Matileti. Já a 
Chapa 2 (Oposição Unificada para 
Mudar) tem Jacy Menezes (Banco 
Bradesco) para vaga de presidente e 
Thelma Cristina (Banco do Brasil) 

como vice. Além do Diretor pre-
sidente e do Vice, ambas contam 
ainda com mais de noventa (90) 
outros membros que irão compor a 
Diretoria Plena, Executiva, direto-
res de base e o Conselho Fiscal da 
entidade.

A votação ocorrerá através 
das urnas que estarão disponibiliza-
das na sede do SEEB-RIO (Avenida 
Presidente Vargas, nº 502, 21º andar, 
Centro do Rio de Janeiro), nos dias 
14, 15, 16 e 17 de abril, das 10h às 
18h, bem como nas urnas itinerantes 
que coletarão votos nas agências e 
nos locais de trabalho das dez às de-
zoito horas no horário diurno e das 
dezenove à uma hora da manhã do 
dia seguinte. Sendo que no último 
dia de votação, não serão colhidos 
votos nas urnas noturnas.

“O Sindicato tem funda-
mental importância para os traba-
lhadores na manutenção dos direi-

Com a intenção de reduzir os 
custos das contas da APCEF/RJ, a Di-
retoria da Associação implantou um 
programa de ações administrativas 
que tem por objetivo realizar um enxu-
gamento responsável das suas despe-
sas. Conduta esta, que vem alcançado 
uma indescritível folga orçamentária e 
gerado economia financeira aos cofres 
da Entidade. 

Para conseguir alcançar esse 
resultado, a Associação vem realizan-
do uma apuração mais ampla e melhor 

Tendo entendimento que ati-
vidades físicas contribuem para a me-
lhora da qualidade de vida e saúde físi-
ca e mental dos empregados da Caixa, 
a Diretoria da APCEF/RJ, conduzida 
pelo Diretor de Esportes, Franklin 
Trindade, tem como uma de suas prio-
ridades manter um trabalho firme de 
apoio e incentivo dos empregados ati-
vos e aposentados à prática regular de 
modalidades esportivas.

Seguindo por esse precei-
to, a Associação tem investido cada 
dia mais no treinamento regular dos 
seus atletas. Para isso, a APCEF/RJ 
mantém à disposição dos esportistas, 
técnicos profissionais nas mais diver-
sas modalidades e, sempre que possí-
vel, investe na compra de materiais e 
equipamentos de ótima qualidade que 
ajudam a fortalecer a preparação dos 
participantes.

Um dos focos deste ano é a 
participação nos Jogos Regionais Sul 
e Sudeste da Fenae, que acontecerão 
nos dias 4 a 7 de junho, na cidade de 
São Paulo. Buscando uma excelen-
te colocação de seus atletas, a equipe 
desportiva da APCEF/RJ vem , há al-
gum tempo, realizando treinamentos 
periódicos, a fim de um melhor de-
sempenho. O evento, promovido pela 
Fenae, reunirá atletas das APCEF’s do 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espíri-
to Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e 
São Paulo.

Sempre atuante nos eventos 
esportivos promovidos pela Federa-
ção, a APCEF/RJ continuará com seu 
firme apoio aos seus associados espor-
tistas e se empenhará para que eles re-
tornem dos Jogos Regionais trazendo 
muitas vitórias. Proporcionar entrete-
nimento, bem-estar, saúde e lazer aos 
associados são os objetivos da Asso-
ciação, que sempre se destacou através 
do esporte.

Eleições do Sindicato dos Bancários 
do Rio têm Presidente da APCEF/RJ 
concorrendo pela Chapa 1

Enxugamento dos 
gastos possibilita 
melhor atuação
em favor dos 
associados 

Esporte contribui 
para a saúde 
mental e física 
dos empregados 
ativos e 
aposentados

pesquisa na compra de produtos, bens 
e serviços e, essa chamada contenção 
consciente de gastos gerou nos últimos 
meses uma economia de 23% no caixa 
da APCEF/RJ. Com esse aumento da 
receita, a Entidade conseguirá man-
ter a continuidade de seus serviços de 
qualidade e melhorar ainda mais sua 
atuação em favor dos associados. 

tos adquiridos e na luta pela 
obtenção de novas conquistas. 
Além disso, a entidade pleiteia 
por melhores condições de tra-
balho, salários dignos e respeito 
à categoria bancária. Por isso, é 
essencial que os empregados da 
Caixa, bem como todos os fun-
cionários de bancos, participem 
dessa eleição e exerçam seu 
direito ao voto. Somente com 
democracia conseguiremos es-
colher representantes que aten-
dam os anseios dos bancários”, 
convoca Paulo Matileti, Presi-
dente da APCEF/RJ. 

Leia notícias diariamente no nosso site: www.apcefrj.org.br

Órgão de Divulgação da APCEF/RJ - 7Abril de 2015 RJ



A comunicação da APCEF/
RJ para com seus associados vem 
evoluindo junto da instituição ao 
longo dos anos. Tudo isso em bus-
ca de passar informações e men-
sagens claras aos empregados da 
Caixa Econômica Federal, bem 
como aos bancários em geral. Des-
ta forma, a Entidade vem prezando 
e aprimorando sua comunicação 
ao prestar um serviço de qualidade 
e utilidade. 

Para isso, a APCEF/RJ con-
ta com uma equipe de assessoria 

de comunicação profissional bem 
preparada, que cuida para que a 
luta dos bancários, assim como 
suas reivindicações, não passem 
em branco. Isso porque, a grande 
mídia nunca pauta a mobilização 
dos trabalhadores e, quando faz, 
coloca-os em um patamar de de-
sordem e desinformação. 

Desta forma, além da ne-
cessidade urgente da democratiza-
ção da comunicação, é preciso que 
as entidades representativas dos 
trabalhadores nunca se calem e di-

vulguem, em seus meios, o maior 
número de informação possível, a 
fim de orientar os empregados e 
também a sociedade.

É nesse sentido que a equi-
pe de comunicação da APCEF/RJ 
trabalha. Sempre buscando manter 
os canais de informação da Asso-
ciação atualizados e abertos aos 
bancários e todos aqueles que fa-
zem parte do Mundo Caixa. Além 
disso, a Entidade possui uma par-
ceria com a Fenae que possibilita 
que notícias da APCEF/RJ sejam 

A Sede Campestre da As-
sociação do Pessoal da Caixa 
Econômica Federal (APCEF/RJ) 
é uma ótima opção de lazer e di-
vertimento para os associados e 
toda a família. Entre as atrações 
do local está o restaurante, que 
oferece deliciosa comida caseira a 
um preço acessível, que cabe no 
bolso do quadro social. 

A qualidade dos alimentos 
é um dos destaques do restaurante 
que, com cardápio variado, con-
quista o paladar dos sócios. Quem 
vai passar um dia aproveitando 
as vantagens da Sede Campes-
tre, seja na piscina ou realizando 
alguma atividade física, pode fi-
car despreocupado com a comi-
da e se deliciar com os pratos do 
restaurante.   

O ambiente agradável e fa-
miliar é um convite a mais para 
experimentar os pratos do restau-
rante da Sede Campestre de Jaca-
repaguá, cujo principal ingredien-
te que conquista gregos e troianos, 
é o carinho e amor usados como 
tempero no preparo dos pratos pe-
las mãos dos funcionários. 

A Sede Campestre fica lo-
calizada na Estrada do Quitite, 
362, Freguesia, Jacarepaguá, Rio 
de Janeiro. A linda área verde 
conta com diversas opções de di-
versão para os associados. Venha 
nos fazer uma visita e se surpre-
enda com os sabores do restau-
rante. Mais informações podem 
ser obtidas através do telefone 
(21) 2447-3141 ou email: apcefrj@
apcefrj.org.br.

APCEF/RJ diversifica, 
amplia e qualifica
a sua comunicação

Com cardápio apurado, 
restaurante da Sede 

Campestre conquista os 
associados pela boca

Periódicas notícias em seu site, jornais e Facebook deixam 
associados interados sobre as mais diversas informações

vistas com constância no site da 
Federação. Do outro lado, a AP-
CEF/RJ também se mantém à dis-
posição da Fenae para ajudar em 
sua comunicação apoiando as ma-
térias da Federação produzidas no 
Rio de Janeiro. 
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