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Mais uma novidade disponibilizada
ao quadro associativo
da APCEF/RJ. A partir
da primeira semana de
abril os associados que
estão enfrentando dificuldades com o sistema do Saúde Caixa podem
receber assessoria técnica para pedido de reembolso, emissão de Informe de Rendimento
para o Imposto de Renda, pedido de autorização prévia, inclusão de dependentes e demais

demandas a serem realizadas no sistema.
O atendimento
acontece na Sede Administrativa, de 2ª a 6ª,
das 10h às 16h. Para o
efetivo atendimento é
necessário informar dados pessoais para o
cadastro, número de matrícula, recibos médicos de até 6 meses para os casos de reembolso,
dados da clínica e procedimento a ser autorizado em casos de autorização prévia.

Primeiro Café Legal levou
informações relevantes
sobre o Saúde Caixa
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Assessoria técnica aos associados
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APCEF/RJ apoia a Chapa do Participante, Chapa 3

APCEF/RJ oferece
treino funcional
gratuito aos associados

Buscando oferecer mais qualidade
de vida, saúde e bem-estar aos associados, a APCEF/RJ oferecerá a partir do
dia 3 de abril treino funcional gratuito
para associados e dependentes, em local ainda a ser definido.
As aulas ocorrerão às terças e

quintas das 18h às 19h30 ou das 19h30
às 20h30. Para se inscrever basta enviar
e-mail para esportes@apcefrj.org.br,
informando nome, matrícula, telefone
para contato e e-mail pessoal. Mas atenção! As vagas são limitadas, por isso,
faça logo a sua inscrição. Participe!

Inspira Fenae chega ao Rio
de Janeiro dia 20 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, 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.
540 empregados da Caixa Econômica Federal (ativos, aposentados e pensionistas), associa-
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dos à APCEF/RJ, que interagiram na plataforma
da Fenae Rede do Conhecimento no período de
11 de fevereiro de 2017 a 15 de março de 2018,
serão contemplados com uma vaga para participar do evento mais esperado do ano.
O tema central do Inspira Fenae
2018 será “Desafios Sociais” e
contará 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.
“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.

WhatsApp é a mais
nova ferramenta de
comunicação dos
associados

Os associados da APCEF/RJ ganharam
mais uma ferramenta de comunicação para
ampliar os laços com a Associação: um número
exclusivo no aplicativo WhatsApp. Através do
telefone (21) 96711-0990, o quadro social pode
obter informações sobre os serviços prestados
pela Entidade como o Jurídico, obter informações sobre reservas, fazer reclamações, tirar
dúvidas, e muito mais. Os atendimentos no aplicativo acontecem no horário das 10h às 16h.
A APCEF/RJ vem acompanhando as tendências tecnológicas e utilizando desses avanços para melhorar mais a relação e comunicação
com os empregados da Caixa Econômica Federal.

Sede Praiana da
APCEF/RJ recebe
associados o ano inteiro

A Sede Praiana da APCEF/RJ faz um grande sucesso no verão, mas a belíssima pousada
de Cabo Frio recebe associados de todo o Brasil
o ano inteiro. Localizada a apenas 200 metros
da Praia do Foguete, uma das mais requisitadas
da Região dos Lagos e a pouco metros do Centro
de Cabo Frio, o espaço é um convite para passar
fim de semana divertido e de muito lazer.
A pousada oferece 20 suítes com TV, frigobar e ar-condicionado, além de estacionamento
privativo gratuito, piscina ao ar livre, salão de
jogos, internet wi-fi, café da manhã e almoço, vigilância 24 horas e muitos outros atrativos.
Faça hoje mesmo a sua reserva e aproveite a Sede Praiana da APCEF/RJ o ano inteiro. Informações e reservas pelo telefone: (21)
2532-4275, falar com Tatiane ou pelo e-mail:
apcefrj@apcefrj.org.br. A Sede Praiana fica na
Avenida dos Jardins, nº 1, Cancela 2, Praia do
Foguete, Cabo Frio/RJ.
Saiba mais sobre a Sede Praiana: www.
apcefrj.org.br/portal/rj/sedes/sede-cabo-frio/

Acesse nosso site: www.apcefrj.org.br

Eleições
Funcef 2018

Chapa 3 – Chapa do Participante
conta com apoio da APCEF/RJ
Componentes da Chapa 3
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

Nos dias 2, 3 e 4 de abril os empregados da Caixa estão convocados a participar
das Eleições 2018 da Funcef. O pleito elegerá
três membros para Diretoria Executiva, dois
titulares e dois suplentes para o Conselho Deliberativo e um titular e um suplente para o
Conselho Fiscal da Fundação para os próximos
quatro anos. A Associação de Pessoal da Caixa
Econômica Federal do Rio de Janeiro (APCEF/
RJ) apoia a Chapa 3 - Chapa do Participante.
Entre as propostas da Chapa do Participante estão a cobrança do Contencioso; restabelecer a paridade entre patrocinadora e
participante no equacionamento do REG/REPLAN não saldado; rever a redução da meta
atuarial; incorporar o REB ao Novo Plano, entre outros.
Composta por representantes de diversos segmentos de trabalhadores da Caixa, a
Chapa 3 – Chapa do Participante reúne forças
capazes de restituir o poder de voz e voto de

Propostas da Chapa 3 – Chapa do Participante
• Cobrar Contencioso Judicial
• Restabelecer Paridade em todos os Planos
• Incorporar o REB ao Novo Plano
• Reestruturar o Credplan
• Rever Metodologias de Equacionamento
• Equilibrar os Planos
• Defender Manutenção e Ampliação de Direitos dos Participantes
• Estabelecer Mecanismos de Inclusão do Participante
em Processos Decisórios
• Resgatar o Papel dos Comitês de Assessoramento Técnico
• Instituir Seleção para Conselheiros em Empresas
• Criar o Comitê Permanente “Caixa Pública, Funcef Forte”
• Estabelecer Novas Políticas de Governança

todos os participantes dentro da Funcef. A APCEF/RJ crê que a experiência e o comprometimento desses membros fortalecerão ainda
mais a Fundação e promoverão mudanças necessárias para o crescimento e recuperação do
fundo de pensão.
“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. É importante salientar
que sem Caixa não existe Funcef”, declara Paulo Matileti, Presidente da APCEF/RJ.
Votação nas Sedes
Considerando que a votação se dará apenas através da internet, a Diretoria da APCEF/
RJ disponibilizará em suas Sedes (Administrativa e Campestre) computadores para que
os empregados ativos e aposentados da Caixa
possam exercer o seu direito de voto nos dias
2, 3 e 4 de abril.

Como votar
A votação este ano ocorrerá de duas
formas: por meio do Autoatendimento no
Portal da FUNCEF (www.funcef.com.br ) e
pelo APP da Fundação (disponível para baixar
na Play Store ou na Apple Store, versões para
Android e IOS). Não havendo votação pelo
sistema interno da Caixa (SISRH) ou através
do telefone 0800. Caso o participante nunca
tenha utilizado o Autoatendimento, ou tenha
esquecido, é necessário que ele entre no site
da Fundação e cadastre uma senha para ter
o primeiro acesso. Em seguida é preciso informar o CPF, data de nascimento e seguir as
instruções em tela. Em caso de dúvidas, basta
ligar para o telefone 0800 706 9000 e digitar
a opção 9 e falar com um dos atendentes.

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 FogueteCabo 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
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Clima descontraído e informação de
qualidade marcam a 1ª edição do Café Legal
Com o objetivo de reunir os empregados
ativos, aposentados e pensionistas da Caixa
para um delicioso café da manhã acompanhado de palestras jurídicas e de amplo interesse, a
APCEF/RJ realizou na manhã desta terça-feira,
20 de março, a primeira edição do Café Legal,
cujo tema principal foi a mudança na lei que altera os planos de saúde das empresas federais.
O Presidente da APCEF/RJ, Paulo Matileti, abriu o evento explicando que o Café Legal
é um projeto inovador da Associação que tem
o objetivo de promover aproximação, oferecer
apoio jurídico e sanar dúvidas dos empregados
da Caixa sobre questões de ordem jurídica. “A
APCEF/RJ tem como bandeira a luta pela preservação de direitos e obtenção de conquistas
aos bancários da Caixa e, sem dúvida, umas das
melhores armas para isso é a informação”, disse.
Antes de iniciar as palestras, Matileti convidou o candidato à Diretoria Executiva
pela Chapa 3 – Chapa do Participante, Emanuel
Souza de Jesus e o Presidente da AGECEF RIO,
Rogério Campanate para comentarem sobre as
chapas 2 e 3 que concorrem as eleições da Funcef. Emanuel Souza de Jesus pontuou questões
que precisam ser resolvidas na Fundação, entre
elas o TAC, o contencioso e a meta atuarial. Já
Rogério Campanate falou sobre os motivos da
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Associação de Gestores apoiar a Chapa 2. Esteve também no evento o candidato da Chapa 3,
Álvaro Augusto Hale.
Dando início à palestra, Plínio Pavão, assessor para assuntos de saúde da Fenae, explanou sobre a história do plano de saúde da Caixa.
Plínio reforçou que apesar de o banco informar
que o plano é um benefício concedido, ele foi
obtido através de luta dos bancários da CEF. “A
Caixa não concedeu o Saúde Caixa aos seus empregados, o plano foi uma conquista obtida com
muita luta e, hoje, está garantido no contrato de
trabalho”, afirmou.
O assessor da Fenae disse ainda que o
Saúde Caixa é autossustentável e tem excedentes que ultrapassam mais de R$ 670 milhões.
Disse também que as alterações no estatuto
promovidas pela Caixa, vislumbram apenas a
desvalorização do plano de saúde e enfraquecimento da Caixa.
Após a palestra, o Diretor da APCEF/RJ,
Heitor Menegale, idealizador do projeto, e os
Advogados da Associação Fábio Godoy e Alexandre Leo, pontuaram que o jurídico da Entidade está trabalhando com afinco para pre-

servar os direitos e obter conquistas ao quadro
associativo. “Nossa principal causa é defender
os direitos dos associados, por isso nos colocamos à disposição para atendimento na Sede Administrativa às terças e quintas-feiras, das 13h
às 17h, ou por telefone, e-mail e até mesmo pelo
WhatsApp. Quem desejar fazer valer seu direito, nos procure”, afirmou Fábio Godoy.
O advogado Alexandre Leo pontuou sobre a mudança na legislação devido a reforma
trabalhista. “Apesar desta lei está prejudicando
muitos brasileiros, é preciso esclarecer que a
regra muda só para quem entrar agora no mercado. Para quem já está na empresa, nada muda.
Além disso, o jurídico da APCEF/RJ está pronto
para impedir que hajam injustiças”, pontuou.
O Diretor Heitor Menagale convidou os
ativos e aposentados a participarem da próxima edição do Café Legal, agendada para o dia
20 de abril. Para finalizar, a Vice-presidente da
APCEF/RJ, Simone Saturnino, agradeceu a presença de todos ao evento e fortaleceu a posição
de que a união e a participação são os principais
fatores para a conquista e manutenção de direitos dos empregados da Caixa.

Visite nosso facebook: www.facebook.com/apcefrj

