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Café Legal

Dia 20 de março, às 9 horas, na Sede
Administrativa da APCEF/RJ
Venha tomar um delicioso café da manhã na APCEF/RJ e assistir a palestra “Plano
de Saúde: direitos dos beneficiários e seus
dependentes”. Esclarecimento sobre tratamentos alternativos, direito a Home Care,
procedimentos não reembolsáveis, entre outros, serão prestados de forma clara e objetiva por profissionais de direito especialistas
no tema.
O projeto “Café Legal” é mais uma iniciativa da diretoria da APCEF/RJ que visa
reunir mensalmente empregados ativos da
Caixa, aposentados e pensionistas para um
delicioso e completo café da manhã acompanhado sempre de palestra com temas de amplo interesse.
A estreia do “Café Legal” será no próximo dia 20 de março, com início às 9h, no
salão da Sede Administrativa (Av. Treze de
Maio, 23, sobreloja, Centro, Rio de Janeiro).
A Fenae já confirmou a presença dos pales-

trantes Paulo Borges e Plínio Pavão,
assessores da Federação. O evento
contará também com a participação de Heitor Menegale
(Diretor jurídico da APCEF/
RJ) e dos advogados da associação Dr. Fábio Godoy
e Dr. Alexandre Leo.
Marque logo o dia
20 de março em sua
agenda e venha passar
uma manhã deliciosa
e esclarecedora na sua
APCEF/RJ. Vale destacar que o “Café Legal”
acontecerá todos os meses, sempre com data próxima ao dia 20 e com temas
atuais e interessantes. Compareça. Informações através do
telefone (21) 2240-5937.

Inspira Fenae acontece no
Rio de Janeiro dias 20 e
21 de abril

Rede do Conhecimento
capacita empregados
da Caixa

Associados podem
confeccionar IR 2018 sem
custo na APCEF/RJ
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Eleições Funcef 2018
APCEF/RJ apoia Chapa do Participante
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 realizado
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 Executiva, 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 Matheus, Emanuel Souza de
Jesus e Álvaro Augusto Hale, para vagas de
diretoria; Selim Antônio Oliveira, Valter San
Martin Ribeiro (titulares), Alana Cristina da
Silva e Celeste 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 ainda mais a Funcef e promoverão as
mudanças necessárias para o crescimento e
recuperação da Fundação. “Os candidatos que
compõem a Chapa do Participante têm anos de
experiência na Caixa e, por isso, terão mais engajamento nas lutas em defesa da CEF 100%
pública e por uma Funcef mais forte”, declara
Matileti.
A votação este ano será realizada apenas online no endereço: www.funcef.com.br,
não havendo votação pelo sistema interno da
Caixa (SISRH) ou através do telefone 0800.
Por isso, é necessário aos que ainda não têm,
que façam o cadastramento de senha no site
da Fundação.

Membros da Chapa do Participante

DIRETORIA EXECUTIVA
• Fabiana Cristina Meneguele Matheus (SP),
• Emanuel Souza de Jesus (BA)
• Álvaro Augusto Hale (DF)

CONSELHO DELIBERATIVO
• Selim Antônio de Salles Oliveira (MG)
• Valter San Martin Ribeiro (SP)
• Alana Cristina Gomes da Silva (SC) - Suplente
• Celeste Cássia da Fonseca (DF) – Suplente

CONSELHO FISCAL
• Carlos Augusto da Silva (SP)
• Túlio Roberto Nogueira Menezes (CE) – Suplente

A hora é essa: Inspira Fenae 2018 acontece
no Rio de Janeiro, nos dias 20 e 21 de abril
O maior evento de gestão de conhecimento para o pessoal da Caixa, o Inspira Fenae, chega ao Rio de Janeiro nos dias 20 e 21 de abril,
mais precisamente no Hotel Windsor Oceânico,
localizado na Rua Martinho de Mesquita, 129,
Barra da Tijuca.
O Inspira Fenae é um evento que faz
parte do projeto Rede do Conhecimento, que
tem por objetivo promover maior capacitação aos empregados da Caixa associados às
APCEFs, por meio da oferta gratuita de cursos online, cursos presenciais e eventos. A
Fenae e as APCEFs acreditam e incentivam a
integração e a interação dos empregados da
Caixa, proporcionando o crescimento pessoal
e profissional.
A edição 2018 tem como tema central
os “Desafios Sociais” e contará com palestras e
oficinas práticas com a presença de pensadores
considerados referências em suas respectivas
áreas. Temas como inovação, tecnologia, moradia sustentável, sistema financeiro, diversidade, longevidade e educação para o futuro serão

amplamente detalhados nos dois dias do evento.
Todos os empregados da Caixa Econômica Federal (ativos, aposentados e pensionistas),
associados à APCEF/RJ, que tenham interagido
na plataforma da Fenae Rede do Conhecimento, podem participar do evento. As vagas serão
sorteadas entre os filiados das APCEFs de todo
o País.
O primeiro acesso à plataforma Rede do
Conhecimento garante um cupom para sorteio.

A matrícula em um curso garantirá mais dois
cupons. Já a conclusão de um curso garantirá
cinco cupons. Os contemplados sorteados terão
até cinco dias corridos, após a divulgação do
sorteio, para confirmar a presença no Inspira
Fenae do Rio. Os sorteios acontecerão nos dias
2, 9 e 16 de março.
Vale reforçar que para participar do Inspira Fenae 2018, além de ser associado a uma
das 27 APCEFs, é necessário interagir na plataforma de cursos Rede do Conhecimento.
Não deixe de participar. Caso você ainda não seja associado da APCEF/RJ, associe-se
(https://associacao.fenae.org.br/), garanta o
seu direito e participe desse grande e importante evento. “Estou muito feliz em decorrência
do ‘Inspira Fenae 2018’ acontecer aqui no Rio
de Janeiro. Não tenho dúvidas de que será um
grande sucesso e muito acrescentará aos nossos associados”, disse Paulo Matileti, Presidente
da APCEF/RJ.
Confira o regulamento do site da APCEF/
RJ: http://www.apcefrj.org.br

Conte sua história e ganhe prêmios com o novo projeto da Fenae
Que tal estrelar uma campanha publicitária da Fenae e das APCEFs? Acesse www.fenae.
org.br/contesuahistoria, preencha o formulário
com dados pessoais e descreva como Fenae e
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APCEF/RJ marcaram sua vida.
As melhores histórias serão premiadas e
podem receber pontos no Mundo Caixa, além de
participar da próxima campanha das entidades.

Acesse nosso site: www.apcefrj.org.br

Paulo
Matileti

EDITORIAL

Nova postura da APCEF/RJ resulta
em atuação mais incisiva
Renovação e luta são as principais
posturas e ações da APCEF/RJ. Buscando
melhores condições de trabalho e qualificação profissional aos empregados da Caixa, além de promoção de lazer aos seus associados e contínua defesa da Caixa 100%
pública, a Associação de Pessoal da Caixa
do Rio de Janeiro vem mostrando que é
possível oferecer cultura e lazer e ainda
defender os interesses de toda classe.
A APCEF/RJ passou recentemente por
uma renovação na sua diretoria e através
desse novo “time”, a Associação tem investido mais firme em políticas esportivas, sociais e culturais. Para tanto, promovemos
ações como torneios de futebol, oferece-

mos cursos presenciais, em parceria com a
Fenae, de capacitação e especialização em
CPA-20 e criamos eventos sociais como o
Comida de Boteco, que aliás, tem sido sucesso entre os empregados da Caixa.
Essa nova postura tem colaborado de
forma positiva e contundente para o bem
-estar e qualidade de vida dos associados e
empregados da Caixa. Mas nem só de social
vive esta Entidade. Nós também estamos
seguindo firme na luta em defesa da Caixa 100% pública. Foi, inclusive, através da
nossa forte mobilização junto às demais entidades, que conseguimos retirar da pauta
de reunião do Conselho de Adminsitração
da Caixa a possibilidade de transformar o

banco em Sociedade Anônima (S/A). Uma
conquista sem precedentes.
O ano está apenas começando, mas
a nossa motivação e luta se renova. Temos
o pleno entendimento dos interesses avarentos do governo que deseja mitigar e arrancar do povo brasileiro um patrimônio
tão importante quanto a Caixa Econômica
Federal, e isso, não vamos deixar. Continuaremos firmes em nosso propósito de
promover mudanças benéficas ao quadro
associativo, mas sem deixar de lado nosso
maior interesse: a defesa da Caixa 100%
pública. Defender a Caixa é defender seus
empregados. É defender o Brasil! Seguimos
em luta!

Inscreva-se e participe
dos “Jogos Integração
RJ” da APCEF/RJ
Estão abertas até o dia 12 de
março as inscrições para os “Jogos da
Integração RJ”, competição esportiva organizada pela APCEF/RJ com apoio da
Fenae. Os jogos têm início previsto dia
24 de março.
Para participar, não precisa ser associado da APCEF/RJ, basta fazer parte
do pessoal da Caixa, seja ativo, aposentados, pensionistas ou dependentes. As
modalidades a serem disputadas serão:
futebol masculino livre (até 42 anos incompletos) e master (acima de 42); vôlei
de praia masculino e feminino e, aberto

de tênis. Os times serão formados com
base nas superintendências e filiais nas
quais os empregados estão lotados.
As inscrições serão realizadas individualmente (dispensando a necessidade de apresentar um time montado)
e devem ser feitas através do e-mail esportes@apcefrj.org.br, contendo nome
completo, idade, matrícula e modalidade desejada. O valor das inscrições é R$
10,00 e as informações sobre o pagamento e demais questões serão passadas no
e-mail resposta do pedido de inscrição.
Faça já sua inscrição!

Expediente
CONSELHO DIRETOR
Presidente: Paulo César Matileti
Vice-Presidente: Simone Saturnino Braga
Diretor Financeiro: Carlos Lima de Barros
Diretor Adm. e de Patrimônio: Ricardo
Correa de Araújo
Diretor de Assuntos Jurídicos: Heitor
Menegale
Diretor Sócio Cultural: Franklin Trindade
de Brito
Diretor de Esporte e Lazer: César Augusto
Vasconcelos
Diretor de Comunicação e Marketing:
Sergio Amorim
Diretora Relações 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.

4275 - Fax: 2240-3475. www.apcefrj.org.
br - E-mail: apcefrj@apcefrj.org.br

CONSELHO DELIBERATIVO
Enilson Antônio do Nascimento; Plínio
Magalhaes 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; Anibal César Ferreira França; Mário de Souza

Sede Campestre Jacarepaguá
Est. do Quitite, 362 - Freguesia - Tel.:
2447-3141

Sede Administrativa: Av. Treze de Maio,
23 - slj - Centro- Rio de Janeiro - RJ - CEP
20031-000 - Telefones: 2240-1613 / 2532-

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

APCEF RIO JORNAL
Jornalista responsável:
Edilson Monteiro
(Reg. Prof. n° 0365I03/RJ)
Fotografias / Edição /
Revisão e Diagramação:
Convictiva Comunicação
Tel.: (21) 3549-3633
Site: www.convictiva.com.br
facebook.com/convictiva

APCEF/RJ
Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal
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APCEF/RJ elabora IRPF dos
MPRJ aciona associados até 20 de abril
empresa
por cobrar
a mais de
brasileiros
A APCEF/RJ disponibiliza aos seus associados efetivos, ou seja, que façam parte do
pessoal da Caixa, o serviço de confecção do Imposto de Renda de Pessoa Física 2018, sem nenhum custo. Os atendimentos ocorrem até 20
de abril, diretamente na Sede Administrativa da
Associação (Avenida Treze de Maio, 23, Sobreloja, Centro do Rio), de segunda a sexta (exceto
feriados), das 13h às 17h.
Para a confecção do IR, os associados deverão portar todos os documentos necessários,
como a declaração do ano anterior salva em pen
drive ou impressa, documentos pessoais, cópias de recibos e notas fiscais, informe de ren-

dimento, informe de pagamento de contribuições a entidade de previdência, nome e CPF dos
dependentes, escrituras de imóveis adquiridos
ou vendidos em 2017, documento de compra e
venda de veículo, e outros.
Vale lembrar que devem apresentar declaração de Imposto de Renda todos que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$
28.559,70 em 2017 (ano base para a declaração do IR 2018). O prazo final para a entrega da
declaração é dia 28 de abril. Dúvidas ou mais
informações podem ser obtidas com o contador
da APCEF/RJ, Adilson, através dos telefones:
2240-5937, 2532-4275 ou 2240-1613.

Rede do Conhecimento capacita
empregados da Caixa Econômica
O Ministério Público do Rio de Janeiro pede, em ação contra a Decolar.com,
reparação de danos de R$ 57 milhões e a
não discriminação de consumidores brasileiros. Notícias divulgadas nos últimos
dias informam que investigação realizada entre 2016 e 2017 comprovou que a
empresa cobrava até 49% a mais de brasileiros por diárias em hotéis do RJ e SP
em relação aos estrangeiros. Também foi
identificada manipulação de indisponibilidade de quartos.
Ainda de acordo com notícias que
circulam na mídia, a Diretora da Secretaria Nacional do Consumidor afirma que,
entre 2014 e 2018, o portal consumidor.
gov, recebeu 4.134 reclamações contra a
Decolar.
Para garantir direitos como esse
aos associados, o setor jurídico da APCEF/RJ está apto a fazer ações individuais em defesa dos empregados da Caixa e
dirimir todas as dúvidas.
Jurídico APCEF/RJ
Av. Treze de Maio, 23, sobreloja, Centro, Rio de Janeiro - RJ
Plantão:
Terças e quintas-feiras das 13h às 17h
Telefones:
(21) 2240-5937, (21) 2532-4275 ou (21) 2240-1613.
E-MAILS:
fabio@slga.com.br
alexandre@slga.com.br.
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A Rede do Conhecimento é uma plataforma digital e exclusiva da Fenae e APCEFs
que oferece aos empregados da Caixa cursos à
distância e presenciais sobre os mais variados
temas. As aulas são todas ministradas por instrutores especializados e os temas vão desde
questões relacionadas ao ambiente bancário
até afinidades e hobbies. A Rede do Conhecimento é um canal para aprendizado de habilidades profissionais ou pessoais.
Há cursos como CPA-20; Marketing Digital; Gastronomia Básica; Cozinha Avançada;
Fotografia Documental; Planejamento Finan-

ceiro Pessoal; Empreendedorismo Contemporâneo; Inglês Básico; Caricatura de Aquarela,
entre outros assuntos. A plataforma tem feito
sucesso tão grande entre os empregados da
Caixa que já conta com mais de 10 mil usuários cadastrados.
Acesse hoje mesmo o site rededoconhecimento.fenae.org.br, insira o login e senha do
Mundo Caixa e faça já sua inscrição em um dos
cursos. As aulas são disponibilizadas a todos
os empregados da Caixa, mas a conclusão está
restrita aos que são associados da APCEF/RJ
e demais APCEFs. Recicle seu conhecimento!

Visite nosso facebook: www.facebook.com/apcefrj

