
Aniversário de 75 anos da APCEF/RJ será 
comemorado com grande festa

A Associação dos Empregados Caixa Econômica Federal 
do Rio de Janeiro, APCEF/RJ, completa 75 anos de existência 
no mês de agosto e, para comemorar no melhor estilo, a entida-
de preparou uma grande festa para os seus associados e fami-
liares, que será realizada no dia 17 de agosto, a partir das 10h, 
na Sede Campestre de Jacarepaguá.

Para animar o evento, artistas da CAIXA, que são pratas 
da casa, e quem mais quiser promover os seus trabalhos farão 
diversas apresentações musicais para embalar os convidados. 
No dia da festa acontecerá também o Festival de Música da 
APCEF/RJ, que promete muita música, diversão e alegria para 
acalorar ainda mais o aniversário da entidade. Então associado, 
não fique de fora dessa comemoração. Você é nosso convidado 
especial e nosso melhor presente! Esperamos por vocês!

Sobre a APCEF/RJ
Fundada em 15 de agosto de 1938, a AP-

CEF/RJ é uma Associação de Classe, com 
personalidade jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos, que 
presta assistência social ao seu 
quadro associativo. Inicialmente 
ele foi desenvolvida com o intuito 
de defender interesses trabalhistas 
e promover qualidade de vida dos 
funcionários da CAIXA, atualmen-
te sua principal missão é desenvolver essa 
qualidade através do esporte, lazer, cultura e 
entrenimento.

União, valorização e desempenho 
fazem APCEF/RJ ter excelente 

resultado nos jogos Sul e Sudeste
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Festa Junina 
promete
esquentar o
mês de Julho na
Sede Campestre

Matileti consegue 
estender aos 
bancários do setor 
jurídico da CAIXA o 
direito utilizar a UTI 
móvel do Barrosão

Fique por dentro de tudo o que acontece na APCEF/RJ. Visite: www.apcefrj.org.br
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Espaço do Economiário é ótima opção 
para festas e eventos

Atendimento jurídico é uma das vantagens 
em ser associado da APCEF/RJ

Festa Julina na Sede Campestre 
de Jacarepaguá

A APCEF/RJ convida a todos os seus associa-
dos e familiares a participarem da Festa Julina da 
Associação, que se realizará no dia 27 de julho, 
às 13h, na Sede Campestre de Jacarepaguá. 

Muita comida típica, apresentação da banda 
de forró pé de serra “Universidade do Forró”, 
apresentação de quadrilha profissional, muita 
animação e alegria prometem esquentar a festa 
mais esperada no mês de julho.

Então associado, você não pode ficar de fora 
de dessa festa. Venha participar e traga sua fa-
mília. A Sede Campestre de Jacarepaguá fica na 
Estrada do Quitite, 362 – Freguesia.

O Espaço do Economiário - Idimar Ramos 
Bastos, que fica localizado na Sede Administrati-
va da APCEF/RJ, no Centro do Rio de Janeiro é 
uma excelente opção para os associados da AP-
CEF/RJ e funcionários da CAIXA que queiram 
um espaço amplo e diversificado para realização 
de uma festa, evento ou reunião no coração da 
cidade carioca.

Com uma área de aproximadamente 400 m2 e 
equipado com ar-condicionado, TV de 39 polega-
das e sistema de transmissão a Cabo, com jogos 
do campeonato Brasileirão, mesas e cadeiras, o 

espaço conta com uma infraestrutura que dispõe 
de um espaçoso salão de jogos, um salão mul-
tiuso, além de bar e restaurante próprio. O local 
é ideal para aproximar amigos ou realizar uma 
confraternização com equipes das agências. 

Inaugurado em janeiro de 2011, o Espaço do 
Economiário faz parte de uma parceria inédita 
entre as entidades APCEF/RJ, FENAE, APA-
CEF, AGECEF e PAR Corretora.

As informações sobre como alugar o espaço 
ou mais detalhes podem ser obtidas através dos 
telefones: (21) 2240-5937 ou 2532-4275.

Os associados da APCEF/RJ contam com 
uma série de benefícios exclusivos oferecidos 
pela Associação, que procura sempre estar atenta 
ao direito dos empregados da Caixa Econômica 
Federal, além disso, a entidade busca manter a 
melhor infraestrutura para o atendimento de seus 
sócios. 

Entre as vantagens de ser associado está o 
benefício em poder contar com uma Assessoria 
Jurídica, responsável por assegurar questões de 
interesse da categoria, com o ingresso de ações 
na Justiça, garantindo assim, mais tranquilidade, 
conforto e qualidade processual para a classe dos 
economiários. 

Os serviços de consultoria jurídica, orienta-

ções e acompanhamento de processos são gra-
tuitos e quem pretende ajuizar uma ação deve 
entrar em contato com o Departamento Jurídico 
e marcar uma consulta. O agendamento é reali-
zado através do telefone (21) 2240-5937. Os asso-
ciados contam com um atendimento das 10h às 
16h, de segunda a sexta, na Sede Administrativa 
da entidade. Vale destacar que não há cobrança 
de taxas, apenas será cobrada após o resultado do 
processo, 10% de honorários advocatícios. 
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Excelente aproveitamento nos Jogos Sul e Sudeste 
faz APCEF/RJ ter as melhores colocações
das últimas competições 

A equipe desportiva da APCEF/RJ 
participou entre os dias 30 de maio e 1º 
junho, na cidade de Florianópolis, Santa 
Catarina, da terceira edição dos Jogos Re-
gionais do Sul e Sudeste. O evento espor-
tivo promovido pela Fenae reuniu atletas 
das APCEFs do Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Gran-
de do Sul, São Paulo e a associação Sede 
do torneio, Santa Catarina.

Esse ano o evento que teve 20 moda-
lidades a serem disputadas pelos atletas, 
contou com a presença de mais de mil 
pessoas que prestigiaram a competição. 
Entre as modalidades estavam: futebol 
society livre e máster, futsal, natação, si-
nuca, tênis de mesa, tênis de quadra, vô-
lei de praia, vôlei de quadra, entre outras. 

O evento destinado a empregados 
ativos e inativos da Caixa Econômica 
Federal, sócios efetivos das associações 
federadas à Fenae, teve como destaque 
à união, valorização, desempenho e con-
fraternização realizada entre os atletas, 
equipes e sua Associação.

A APCEF/RJ que levou uma delega-
ção composta de aproximadamente 101 
integrantes teve um excelente desempe-
nho e classificação nos jogos, trazendo 
para a Associação carioca muitas ale-
grias e medalhas. Entre as modalidades 
que mais se destacaram no quadro de 
medalhas estão: a equipe campeã de fut-
sal, futebol máster com bronze, vôlei de 
quadra masculino com bronze, atletismo 
com nove medalhas e a natação com qua-
tro ouros. 

Prova de que os atletas cariocas tive-
ram um excelente aproveitamento foi o 
resultado do associado Renato Côrrea, 
funcionário da Agência José Clemente, 
em Niterói, que trouxe para a sede duas 

medalhas de ouro e uma de bronze na na-
tação. Renato que também é coordenador 
da equipe de natação disse que após me-
ses de treinamento sua colocação já era 
esperada, mas que somente com garra e 
desempenho da equipe de natação eles 
conseguiram a medalha de bronze no re-
vezamento 4 x 100.

“Eu treinei muito para conseguir che-
gar ao pódio e levar uma medalha de ouro 
na modalidade costas máster e outra nos 
50 metros borboleta máster. Mas a nos-
sa equipe de um modo geral me deixou 
muito feliz, pois a cada ano ela se dedica 
mais, para se superar ainda mais. E esse 
ano graças ao empenho e dedicação dos 
atletas nós conseguirmos a medalha de 
bronze no revezamento”, explica. 

Renato conta ainda que a grande sur-
presa ficou por conta dos associados Fer-
nando Soares de Oliveira e Marco Aurelio 
Cunha, que trouxeram para a Associação 
os outros dois ouros na natação. “Essa 
é a prova de que união e dedicação são 
essenciais. Fiquei surpreso e feliz com a 
vitória deles”, disse contente.

O Diretor de Esporte e Lazer da AP-
CEF/RJ, Franklin Trindade Brito, contou 
que todas as equipes e os atletas individu-
ais treinaram bastante para conseguirem 
as melhores colocações em suas modali-
dades. “Não resta dúvida de que esse ano 
nossa delegação teve mais dedicação e 
compromisso com os jogos, resultando 
em um melhor desempenho, aproveita-
mento e classificação. Estamos muito 
felizes e orgulhosos da participação e 
desempenho dos nossos atletas. Estão to-
dos de parabéns! Isso mostrar a união do 
associado à APCEF/RJ e valorização do 
esporte como forma de benefício à saúde 
física e mental”, conclui.

Dama Prata

Futebol Society Master Bronze

Futsal Masculino Ouro

Tênis Simples Femenino Bronze

Voleibol Masculino Bronze

Xadrez Prata

Natação - 4x100 Rasos Masculino Bronze

Atletismo - 100m
Rasos Feminino

Atletismo - 200m
Rasos Femino

Atletismo - 400m
Rasos Masculino

Atletismo - 10km Feminino 
Categoria - 01/01/80

Atletismo - 10km Masculino
Categoria - 01/01/80

Atletismo - 10km Masculino
Categoria - 01/01/70 - 31/12/79

Natação - 50m Borobeta
Master Masculino

Atletismo - 10km Masculino
Categoria - 31/12/59

Natação - 50m Costas
Master Masculino

Natação - 50m Livre
Masculino Master

Natação - 50m Peito Absoluto
Masculino

Natação - 50m Peito
Masculino Master

Natação - Revezamento 4x50 
Masculino Master

Atletismo -  5km Masculino
Categoria - 01/01/70 - 31/12/79

Prata 
Monique Godin Dias

Prata 
Munique Godin Dias

Ouro 
Renato Casimiro

Bronze 
Adriana Oliveira

Bronze 
Adriano Nunes

Bronze 
Sandro Santos

Ouro 
Renato Corrêa

Bronze 
Manoel Carvalho

Ouro 
Renato Moraes Corrêa

Ouro 
Marco Aurélio Cunha

Ouro 
Fernando Soares

Bronze 
Marco Aurélio Cunha

Bronze

Ouro 
Cristian Jorge

Confira o quadro de medalhas
da APCEF/RJ:

Leia notícias diariamente no nosso site: www.apcefrj.org.br
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Setor jurídico da CAIXA também terá direito a UTI móvel do Barrosão

Sindicato dos Bancários 
conquista local de trabalho 

adequado para empregado da 
CAIXA cadeirante

Sede Administrativa da APCEF 
oferece a melhor opção de 

restaurante para os associados

Depois de diversas pressões do Sin-
dicato dos Bancários, a Caixa Econômi-
ca Federal autorizou o início do proces-
so de licitação para contratar o serviço 
de Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI) móvel para prestar atendimento 
de emergência e urgência médica a toda 
e qualquer pessoa que precisar de ajuda 
no prédio da Rua Almirante Barroso, 
no Centro do Rio de Janeiro. E graças 
às intensas negociações entre o Diretor 
do Sindicato e Diretor da APCEF/RJ, 
Paulo Matileti, a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidente (Cipa) e a Ge-
rência de Filial de Gestão de Pessoas 
(Gipes), o serviço de emergência foi es-
tendido também para os bancários que 
trabalham no setor jurídico da empre-
sa, no prédio da Cinelândia.

Segundo Matitleti, com essa vitória 
todos os funcionários poderão utilizar 
o serviço médico. “Esta foi uma vitória 
importante não somente para os bancá-

rios, mas também para os trabalhado-
res terceirizados, clientes e usuários, 
que, no local, poderão contar com o 
serviço de remoção para atendimento 
de emergências médicas. Mas a luta 
não para por aqui. O Saúde Caixa pre-
cisa garantir este serviço de UTI móvel 
em qualquer lugar em que se encontre 
o empregado que necessita de atendi-
mento de emergência e, se necessário, 
de remoção para um hospital da rede 
credenciada coberta pelo plano”, co-
menta.

O sindicalista disse ainda que a 
CAIXA é uma empresa grande que tem 
total condição de buscar recursos para 
a melhora da saúde dos seus funcioná-
rios. “Falta vontade política da direção 
da CAIXA para garantir o direito ao 
serviço de emergência e remoção a to-
dos os empregados. Além disso, é pre-
ciso ampliar ainda mais a rede creden-
ciada e a qualidade do atendimento”, 

ressalta. A CAIXA lucrou no primeiro 
trimestre deste ano R$1,3 bilhão, cres-
cimento de 12,5% em relação ao mes-
mo período do ano passado”, explica.

Matileti concluiu dizendo que é uma 
obrigação do banco garantir condições 
dignas de trabalho para os seus fun-
cionários. “É preciso tratar o bancário 
com respeito e dignidade. O funcio-
nário não pode trabalhar em unidades 
em obras, com poeira e sujeira ou em 
agências sem ar- condicionado. Defen-
demos ainda o fim as metas abusivas e 
do assédio moral”, finaliza.

Após intensa negociação com a Gestão de Pessoas da 
Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro, o Sindicato 
dos Bancários conseguiu garantir um espaço de trabalho 
adequado e eficiente para o funcionário da CAIXA ca-
deirante, Ricardo Moura Bastos. O bancário estava traba-
lhando em situação precária, isolado e sem condição de 
acessibilidade alguma, em uma sala nos fundos da agência 
Roberto Irineu Marinho.

Com a conquista o funcionário conseguiu ser realocado 
para agência Pechincha, onde ele tem acesso realizado pelo 
elevador, uma mesa com micro computador, telefone e toda 
a infraestrutura recebida com um empregado da agência. 
Segundo o Diretor do Sindicato e Diretor da APCEF/RJ 
Paulo Matileti a conquista tem o intuito de corrigir a falta 
de estrutura para pessoas com deficiência no país. “Foi uma 
importante vitória, que corrigiu uma profunda injustiça. 
No Brasil, hoje, infelizmente, as cidades não têm vias que 
garantam a acessibilidade para estas pessoas. Nem os go-
vernantes nem as empresas fazem esta discussão de forma 
aprofundada, permanecendo, por isto mesmo, a discrimina-
ção e a exclusão destes companheiros”, conclui Matileti.

A APCEF/RJ oferece todos os dias uma variedade de 
pratos saborosos com comida caseira em seu restaurante na 
Sede Administrativa, no Centro do Rio de Janeiro. Em siste-
ma self-service sem balança, o restaurante proporciona aos 
usuários a possibilidade de comer a vontade pagando um 
valor especial. 

Para os associados, o restaurante apresenta valor muito 
mais em conta que os restaurantes comuns. O sócio da AP-
CEF/RJ paga apenas R$ 10 e come quantas vezes quiser. O 
restaurante serve ainda bebidas como refrigerantes e sucos, 
além de diversas e saborosas sobremesas. 

Então associados, não percam a oportunidade de fazer 
uma refeição saborosa, com gostinho de comida caseira.  O 
Restaurante da Sede fica na Avenida Treze de maio, 23, so-
breloja, Centro, Rio de Janeiro. 
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