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Café Legal esclarece dúvidas relacionadas às
possibilidades de revisão da aposentadoria

A última edição do Café Legal aconteceu no dia 20 deste mês,
na Sede Administrativa da APCEF/RJ, no Centro do Rio. O evento
contou com um delicioso café da
manhã seguido de palestras ministradas pelo Diretor de Assuntos Jurídicos, Heitor Menegale, e os
advogados da Entidade, Alexandre
Leo e Fábio Godoy, cujo tema foi
“Possibilidades de Revisão da Aposentadoria”, bem como os requisitos necessários para dar entrada
no processo.
Estavam presentes no evento associados ativos, aposentados
e membros da Diretoria, entre
eles, Paulo Matileti, Presidente da
Associação; Carlos Lima, Diretor
Financeiro; Simone Saturnino, Vice-presidente da Associação, e Sô-

nia Eymard, Diretora de Base do
Sindicato dos Bancários.
“A revisão da aposentadoria
é voltada aos aposentados que desejam uma reavaliação do valor do
benefício recebido por acreditarem que a contribuição foi calculada de forma errada. Para que seja
feita essa reconsideração, é preciso acessar o site do INSS, fazer
uma análise de tempo de serviço,
salários, anotações e dar entrada
ao processo”, comenta Heitor Menegale, Diretor de Assuntos Jurídicos da APCEF/RJ.
O Café Legal é um espaço
aberto mensalmente para os associados, que acontece todo dia 20 de
cada mês, sempre com café da manhã acompanhado de palestras interessantes sobre o meio jurídico.

Mudança do
Estatuto: um passo
para o desmonte da
Caixa
No dia 21 de setembro, mais uma
medida decepcionante foi colocada em
prática. O Conselho de Administração
(CA) da Caixa aprovou a nova mudança do
Estatuto da CEF, restringindo cruelmente os direitos dos empregados do banco.
A modificação inclui as áreas Jurídica,
de Auditoria e Corregedoria, e nas duas
últimas áreas, profissionais do mercado
externo poderão ocupar o lugar que antes
era exclusivo para os concursados.
A representante dos empregados
da Caixa no Conselho Administrativo
(CA), Rita Serrano, votou contra a decisão, pois, segundo ela, a medida impede
a manutenção do banco público, e além
de tudo, prejudica os direitos dos trabalhadores da empresa. O Estatuto, que já
tinha sofrido alterações há pouco tempo
(em agosto), agora, autoriza que cargos
de vice-presidentes sejam ocupados por
profissionais de mercado.
As novas mudanças foram comandadas pela presidente do CA, Ana Paula
Vescovi, e permite um avanço para o desmonte da Caixa 100% pública, ocasionando danos para o Brasil e toda a população. “A Caixa, novamente, desrespeita os
direitos de seus empregados. O governo
vem fazendo de tudo para que a CEF seja
entregue às mãos privatistas. Isso é um
absurdo, não podemos deixar mais esse
sucateamento acontecer”, comenta Paulo
Matileti, Presidente da APCEF/RJ.

