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Valor de IR sobre 
equacionamento ficará 
em conta judicial por 
determinação da Justiça

Mais uma vez os associados 
da APCEF/RJ são beneficiados em 
decorrência da parceria existente 
entre a Fenae e as Apcefs. Dessa 
vez, a boa notícia vem em decor-
rência da Justiça determinar que 
o desconto do Imposto de Renda 
sobre as contribuições destinadas 
ao pagamento do equacionamen-
to vá para uma conta judicial.  A 
vitória não foi total porque a Jus-
tiça não optou pela suspensão do 
desconto.  Assim sendo, o valor 
descontado irá para conta espe-
cífica, facilitando assim o recebi-
mento quando o processo estiver 
concluído.

Vale destacar que a determi-
nação do juiz abrange os emprega-
dos da Caixa (ativos e aposentados) 
associados à APCEF/RJ quando a 
ação foi proposta. Mais informa-
ções podem ser obtidas com o Ju-
rídico da Associação (Av. Treze de 

Chapa do Participante conta com apoio da 
APCEF/R J nas Eleições da Funcef 2018

A Associação de Pessoal da 
Caixa Econômica Federal do Rio de 
Janeiro (APCEF/RJ) apoia a Chapa 
do Participante nas Eleições 2018 
da Funcef. No pleito, que será reali-
zado em dois turnos, o primeiro nos 
dias 2 a 4 de abril e o segundo de 
16 a 18 de abril, serão eleitos três 
membros para a Diretoria Executi-
va, dois participantes do Conselho 
Deliberativo e dois suplentes e um 
participante para o Conselho Fiscal 
e suplente, que terão mandato de 
quatro anos.

A Chapa do Participante é 
composta por Fabiana Cristina Ma-
theus, Emanuel Souza de Jesus e 
Álvaro Augusto Hale, para vagas de 

diretoria; Selim Antônio Oliveira, 
Valter San Martin Ribeiro (titula-
res), Alana Cristina da Silva e Celes-
te Cássia da Fonseca (suplentes) ao 
cargo de conselheiros deliberativos 
e, Carlos Augusto da Silva (titular) e 
Túlio Roberto Nogueira (suplente), 
para o Conselho Fiscal.

A APCEF/RJ declara seu apoio 
à Chapa do Participante pois crê que 
a experiência e comprometimento 

desses membros fortalecerão ain-
da mais a Funcef e promoverão as 
mudanças necessárias para o cresci-
mento e recuperação da Fundação. 
“Os candidatos que compõem a Cha-
pa do Participante têm anos de ex-
periência na Caixa e, por isso, terão 
mais engajamento nas lutas em de-
fesa da CEF 100% pública e por uma 
Funcef mais forte”, declara Matileti.

A votação este ano será realiza-
da apenas online no endereço:  www.
funcef.com.br, não havendo votação 
pelo sistema interno da Caixa (SIS-
RH) ou através do telefone 0800. Por 
isso, é necessário aos que ainda não 
têm, que façam o cadastramento de 
senha no site da Fundação.

Maio, 23, Sobreloja, Centro, Rio de 
Janeiro) através de um dos seguin-
tes telefones: (21) 2240-5937, (21) 
2532-4275 ou (21) 2240-1613. 
Caso prefira, envie e-mail para 
Dr. Fábio Godoy (fabio@slga.com.
br) ou para Dr. Alexandre Leo (ale-
xandre@slga.com.br), responsá-
veis pelo Jurídico da APCEF/RJ.

“Mais uma decisão que a 
Fenae consegue na Justiça e que 
favorece o nosso quadro associa-
tivo. Seja na área de serviços, cul-

tura, esporte, lazer, etc, essa par-
ceria da Fenae com as Associações 
vem trazendo grandes resultados 
para os associados, e assim forta-
lecendo e valorizando as entida-
des federadas. Aqui no Rio de Ja-
neiro, a atuação da APCEF/RJ está 
sendo consideravelmente oxigena-
da pela parceria. Estamos indo no 
caminho certo. Que venham mais 
resultados positivos”, disse Paulo 
Matileti, Presidente da APCEF/RJ.


