APCEF

Rio

1ª quinzena
Abr/2018
Nº 6

Boletim Digital da Apcef/RJ - Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal

Café Legal faz sucesso
e segunda edição
acontece dia 20 de abril
Repetindo a dose de sucesso da primeira edição,
a APCEF/RJ convida os empregados ativos, aposentados e pensionistas da Caixa para tomar um delicioso
café da manhã e assistir a uma interessante palestra
no próximo dia 20 de abril, a partir da 9h, no salão da
Sede Administrativa (Av. Treze de Maio, 23, sobreloja,
Centro, Rio de Janeiro).
O tema desta edição será ENDIVIDAMENTO,
ministrado pelo Dr. Alexandre Leo, advogado da APCEF/RJ. A palestra visa explorar diversos aspectos do
tema como: “dificuldades em decorrência do equacionamento da Funcef”; “cobranças de juros sobre juros
(anatocismo) ”; “contratos poucos claros ou não compatíveis com nível de entendimento”, “venda casada

de produtos bancários”; “redução de capacidade de
pagamento por conta de perda de função”, entre outras questões.
O Dr. Alexandre Leo possui amplo conhecimento
sobre o assunto tendo, inclusive, publicado tese sobre
a questão do Endividamento. Não deixe de participar.
Venha aproveitar um delicioso café da manhã, rever
colegas e assistir uma esclarecedora palestra na APCEF/RJ. O “Café Legal” é um projeto da Associação que
acontece todos os meses, sempre com data próxima ao
dia 20, oferecendo um delicioso café acompanhado de
palestras sobre temas atuais e interessantes.
Compareça! Informações através do telefone
(21) 2240-5937.

Indique um colega para se associar à APCEF/RJ e concorra
a uma viagem à Rússia para torcer pelo Brasil na Copa
A Campanha de Associação à Fenae e às APCEFs
chamada “Nossa história continua na sua” tem sorteado
inúmeros prêmios entre os associados. Já foram entregues
dois iPhones 7, duas Smart Tvs, 10 cafeteiras e pacotes de
viagem com acompanhante para torcer pelo Brasil na Copa
do Mundo na Rússia. Para concorrer a viagem à Rússia é
simples: basta os associados indicarem um colega e este se
filiar efetivamente à APCEF/RJ. Os novos sócios ainda concorrerão a prêmios como cafeteiras.
Para se associar pela campanha, basta acessar o endereço www.fenae.org.br/associacao. A Campanha “Nossa
história continua na sua” tem como principal objetivo mostrar tudo o que Fenae e as APCEFs realizam em prol dos direitos e do bem-estar da categoria. Pelo site, os associados
podem conhecer melhor o trabalho realizado pelas entidades aos empregados da Caixa.

Entre as ações estão: defesa da Caixa e dos empregados, além de projetos socioculturais e esportivos como os
Jogos da Fenae, Eu Faço Cultura, Rede do Conhecimento, Talentos Fenae e muito mais. Quem se associar pelo site pagará o valor de R$ 49,90 por um período de 60 dias, que pode
ser quitado por meio do cartão de crédito ou por pontos da
plataforma Mundo Caixa. Após o período de 60 dias, o associado passará a pagar mensalidade no valor correspondente a 2% sobre o salário padrão, limitado ao teto de R$ 71,00.
Um associado da APCEF/PE já foi contemplado com
uma viagem para a Copa do Mundo na Rússia. O próximo
sorteio acontecerá no dia 14 de abril. Indique um colega à
APCEF/RJ e concorra você também. Além dos pacotes duplos para a Rússia, serão sorteadas ainda viagens para o
Natal Luz, em Gramado (RS); para o evento HSM Management, em São Paulo; e, para Paris. Associe-se e participe!

