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 56 ANOS DE HISTÓRIA

EDIÇÃO Nº 5 - AGOSTO DE 2019Em Brasília, 400 
empregados da Caixa 
de Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Goiás, 
Tocantins e Distrito 
Federal se reuniram 
para competir e 
confraternizar.

Diretoria Financeira e Conselho Fiscal se reúnem para prestação 
de contas da APCEF-MT e avanços significativos são destacados

Evento realizado em Belo Horizonte, 
teve o tema “Transformação” com a 
presença de palestrantes de destaque 
internacional

Equilíbrio e transparência são as palavras que melhor definem 
a última Assembleia de Prestação de Contas da APCEF-MT. A 
reunião foi realizada em março, mas na atual gestão, o trabalho 

de acompanhamento das contas da Associação é mensal e feito em 
conjunto pelas diretorias Financeira e Fiscal, o que facilita o enten-
dimento e a aprovação das contas do clube. Até mesmo as ações que 
são tomadas são discutidas entre os membros e o resultado deste 
trabalho é visto nos avanços contábeis da APCEF-MT.

”Na outra gestão, nós tínhamos um déficit de trinta mil reais por mês. 
Estávamos com o nome do clube sujo na praça por IPTU, INSS e vários 
outros impostos atrasados. Hoje, nós conseguimos equilibrar as contas. 
Renegociamos as dívidas e estamos honrando com os parcelamentos”, 
disse Ricardo Carvalho, diretor financeiro da APCEF-MT.

Já o presidente da Associação, John Gordon, destacou o esforço feito 
para cortas custos, inclusive com pessoal, e a busca por parcerias para au-
mentar as receitas. “Não é fácil, ainda estamos buscando equilibrar créditos 
e débitos, mas o trabalho está muito bacana. E devemos repetir várias 
vezes a transparência. Todo associado que tiver interesse, pode ter acesso 
as contas do nosso clube. O importante é ele saber o trabalho que estamos 
fazendo. Acredito que até 2020 já tenhamos equilibrado nossas contas”.

O reflexo da melhora nas contas são melhorias no clube para o asso-
ciado, desde a limpeza de todo local. Os três campos de futebol estão 
em funcionamento e com iluminação, os equipamentos da sauna foram 
trocados, e a mesma está novamente a disposição dos frequentadores, e 
o salão de festas – depois de muito esforço – está com todos os alvarás 
exigidos, o que possibilita também o aluguel do espaço para eventos e 
assim, uma importante receita para APCEF-MT.  

Contas aprovadas

PG. 2

Cultura, entretenimento e a descoberta 
de novos talentos entre os empregados 
da Caixa PG. 3

TRT-MT reconhece direito de horas 
extras a gerente regional da CEF PG. 3

PG. 4
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Dois dias de intensos e 
emocionantes debates 
mexeram com os 550 em-

pregados da Caixa, associados 
das 27 APCEFs e convidados, com 
palestrantes especialistas, pensa-
dores contemporâneos e colegas 
da Caixa envolvidos em projetos 
sociais como o Movimento Soli-
dário – programa de responsabi-
lidade social da FENAE.

Qualidade de vida, alimenta-
ção saudável, educação digital, 
amor, inteligência emocional 
e claro, transformação, foram 
assuntos abordados pelos 16 pa-
lestrantes. O evento também teve 
a apresentação musical do grupo 
Voice In, que se apresentará em 
setembro, no Rock in Rio, e ainda 
o sorteio de uma viagem com 
tudo pago para conhecer um dos 
projetos do Movimento Solidário.

Carla Ficagna, de Sinop, foi uma 
das sorteadas pela APCEF-MT para 
participar do Inspira Fenae 2019. 
Ano passado, ela já havia partici-
pado do evento no Rio de Janeiro. 
“Foi incrível. Este ano, teve umas 
palestras bem emocionantes”. 

Palestrantes como o filosofo, es-
critor e conferencista Mario Sérgio 
Cortella, o judoca Flávio Canto e a 
empregada da Caixa que é líder 
comunitária no Preazinho (em 
Belágua – Maranhão) Maria dos 
Milagres, foram citados como des-
taque pela associada da APCEF-MT, 
que vai completar sete anos de 
Caixa, em outubro. “Eu acho que as 
vezes a gente vive num mundinho 
meio fechado, preocupado só com 
o próprio umbigo, e você volta 
de um evento como este, com um 
olhar mais amplo para o mundo 
além de você”.

Para participar do Inspira FE-
NAE, o empregado da Caixa tem 
que estar associado a uma APCEF 
e ter interagido de alguma manei-
ra com a Rede de Conhecimento 
(https://rededoconhecimento.
fenae.org.br/Acesso/Entrar) no 
último ano. A cada ação como 
matrícula, conclusão de aula ou 
curso na Rede do Conhecimen-
to, se acumula cupons. Depois 
a FENAE faz o sorteio de todos 
participantes do evento que este 
ano teve a terceira edição.  

 INSPIRA FENAE 2019

Evento realizado em Belo Horizonte, teve o 
tema “Transformação” com a presença de 
palestrantes de destaque internacional
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 GANHO DE CAUSA INÉDITO

 TALENTOS FENAE

TRT-MT reconhece direito de horas extras 
a gerente regional da CEF Pela primeira vez no Brasil, a justiça trabalhista reconhece 

o direito a horas extras para gerente regional da Caixa.

Cultura, entretenimento e a descoberta de novos talentos 
entre os empregados da Caixa Treze anos promovendo a cultura, desenvolvendo 

e descobrindo talentos

“Eu só entrei com esta ação 
porque eu entendi que era 
o meu direito, e a justiça 
reconheceu isso. Foi uma 
causa inédita no Brasil. 
E para eu ter êxito na minha 
demanda, o escritório e o 
trabalho dos advogados 
foram fundamentais”.

O depoimento é da, agora 
aposentada, Marli Fátima 
Ferreira de Lima. Durante 

30 anos, ela trabalhou na Caixa 
Econômica Federal. Ela, juntamen-
te com a parceria jurídica entre a 
APCEF-MT e o escritório Assunção 
Advocacia - especializado em 
direito trabalhista bancário, ven-

ceram uma causa inédita no Brasil: 
o reconhecimento ao direito do 
recebimento de horas extras para 
gerente regional da CEF.

“O doutor Oclécio Assunção Jú-
nior sempre teve muita seriedade, 
ética e principalmente persistência 
e conhecimento. O que foi determi-
nante porque a causa era inédita e 
foi para segunda e terceira instân-
cias para que os tribunais reconhe-
cessem o meu direito”.

A parceria entre a Assunção 
Advocacia e a APCEF-MT na defesa 
dos direitos do empregado da Caixa 
vai completar em novembro 7 anos. 
“O nosso escritório em parceria com 
a APCEF-MT fez com que a asso-
ciação não fosse apenas um clube 

para recreação dos associados. Nós 
conseguimos dar representativida-
de para todos os empregados da 
Caixa, independentemente do cargo 
ocupado ou do tempo de serviço”, 
disse Oclécio Assunção Júnior, sócio 
do escritório.

Nestes quase 7 anos de parceria, 
mais de 500 ações trabalhistas. 
Em mais da metade dos processos 
foram feitos acordos e composições 
numa boa relação do escritório com 
o departamento jurídico da Caixa 
que por vezes reconhece o direito 
do trabalhador. Aproximadamente 
85% das ações tem ganho de causa, 
um índice que comprova a eficácia 
de uma parceria bem sucedida na 
luta pelos direitos do trabalhador. 

Oclécio Assunção Júnior
Advogado

Já são 13 anos de concurso, 
promovendo a cultura, de-
senvolvendo e descobrindo 

talentos e dando a oportunidade 
dos empregados da Caixa de se 
divertirem e até mesmo se desco-
brirem como artistas. O Talentos 
FENAE não poderia ter nome me-
lhor. Um concurso cultural nacional 
feito pela FENAE e APCEF’s.

Este ano, as inscrições foram até 
maio. O júri popular foi realizado 
até junho. E até o fim de setembro, 
teremos a seleção do Júri Técnico 

Estadual. No dia 3 de outubro, 
saberemos o resultado da fase es-
tadual, com o Júri Técnico Nacional 
tendo até o dia 25 de novembro 
para fazer suas escolhas. A grande 
final ainda não tem data e nem 
local definidos, mas já é certeza 
de emoção garantida.

Entre os candidatos, em Mato 
Grosso, temos Maristela Okamura. 
Engenheira civil, atua como supervi-
sora de filial na Gerência Executiva 
e Negocial de Governo, em Cuiabá. 
Este é o segundo ano seguido dela 
no concurso, na categoria intérpre-
te. Ano passado, concorreu ao inter-
pretar a música “Xote dos Milagres” 
do grupo de forró Fala Mansa. Em 
2019, ela escolheu interpretar a 
canção “Brisa”, um reggae da can-
tadora e compositora Iza.

“A música para mim, é uma forma 
de expressar o que tenho por dentro. 
Falando, a gente as vezes se sente 
meio tímida. E cantando não”, disse 

Maristela que canta desde 
muito tempo, mas só mais re-
centemente começou a fazer 
aulas de canto. Segundo ela 
conta para os amigos, nunca 
se definiu como um talento 
nato, mas sim uma intérprete 
bastante esforçada. 

“O concurso é muito le-
gal porque diante da nossa 
rotina estressante, temos a 
oportunidade de conhecer 
melhor nossos colegas além 
do trabalho. Descobrimos 
pessoas que além de empre-
gados da Caixa, são poetas, 
pintores, cantores. Na edi-
ção deste ano mesmo, temos 
duplas que se formaram da 
aproximação promovida no 
concurso do ano passado”.

Empregada da Caixa há 9 anos, 
Maristela diz que a escolha da 
música “Brisa” tem a ver com o 
o momento vivido por ela. An-

dava preocupada com o trabalho 
e, sabendo que muitos colegas 
também estão, quer que todos 
ao ouvirem seu canto, se sintam 
relaxados e alegres. 
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 JOGOS FENAE

Atividades disponíveis para associados da APCEF/MT:

- Aula de Natação | Terça e Quinta | 18h - Iniciação | 19h - Avançado |

- Aula de Hidroginástica | Terça e Quinta | 20h |

- Aula de Vôlei de Areia | Terça e Quinta | 7 às 9h |

- Pelada de Futebol Masculino | Terça e Quinta | 19h | Sábado | 17h |

 - Pelada de Futebol Master | Terça e Quinta | 7h | Domingo | 8h | 

- Aula de Vôlei de Quadra | Terça e Quinta | 19h |

- Sauna | Feminino: Quinta 19h | Masculino: Sábado 18h |

Em Brasília, 400 empregados da Caixa de Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins e Distrito Federal 
se reuniram para competir e confraternizar.

Foram quatro dias de disputas 
intensas em 21 modalidades 
como vôlei, atletismo, natação 

e tênis. Também um momento de 
interagir, reencontrar os colegas e 
promover o bem-estar, ainda mais 
num momento conturbado de 
reestruturação da Caixa.

Para Alex Darcísio, um dos des-
taques nos Jogos pela APCEF-MT, 
“Você acaba criando com as pessoas 
que eram só colegas, laços mais 
fortes que viram amizades, passa 
a conviver mais com a pessoa, com 
a família dela. Vivemos uma rotina 
muito estressante e os Jogos aca-
bam ajudando a relaxar, descontrair, 
além dos benefícios de se praticar 
uma modalidade esportiva”.

Alex Darcísio disputa os Jogos 
desde 2014. Em Brasília, ele foi 
vice-campeão no vôlei de praia e 
de quadra, no atletismo - reveza-
mento 4x100 - e ainda foi terceiro 
colocado na natação – prova 50 
metros livre. “Foi uma das melhores 
edições que disputei. Pela estrutu-
ra e pelas inovações feitas como 
o prêmio de destaque individual 
mesmo nas modalidades coletivas e 
a possibilidade de revezamento de 
atletas em algumas modalidades”.

Ao todo, a APCEF-MT conquistou 
14 medalhas: 10 de prata e 4 de 
bronze. De acordo com Waldson 
Claude Dutra, técnico das equipes 
de voleibol e vôlei de praia, “ape-

sar do título não vir, ficamos muito 
felizes pela evolução das nossas 
equipes. No vôlei, quando entrei 
na APCEF-MT, via atletas indo para 
as competições apenas para brin-
car, sem muita noção de técnica 
e fundamentos. Agora já vamos 
e mostramos muita qualidade no 
nosso jogo e realmente com pos-
sibilidades de disputar o título”. 


