
Festa de Natal

O Papai Noel é um dos maiores sím-
bolos do Natal para crianças e adultos em todo 
o mundo. Por isso, e com a intenção de alegrar 
ainda mais o fim de ano dos pequenos, a AP-
CEF/RJ mantém a tradição, e convida a todos 
os seus associados a participarem da chegada 
do Papai Noel na Festa de Natal da Associação, 
a se realizar no dia 19 de dezembro, das 11h às 
16h, na Sede Campestre de Jacarepaguá.

A atração principal da festa fica por 
conta da chegada do Papai Noel, que aterrissa-
rá de helicóptero no campo de futebol da Sede 
Campestre. O também chamado “bom velhi-
nho” passará a tarde com as crianças distribuin-
do alegria e simpatia a todos que estiverem pre-
sentes e, quem desejar, poderá conversar e ser 
fotografo ao lado dele.

Os pequeninos poderão participar 
das animadas gincanas e brincadeiras, se 

divertirem no pula-pula, no tobogã, além de 
dançarem ao som de músicas infantis durante 
toda a festa. Eles também poderão saborear 
os deliciosos lanches que serão servidos. Para 
completar a alegria, o Papai Noel distribuirá 
presentes, carinho e muitos sorrisos.

Então associado, não perca a opor-
tunidade de participar de uma das co-
memorações mais esperadas do ano na 
APCEF/RJ, ao lado dos filhos, netos, so-
brinhos e amigos de profissão. 

Venham para a Festa de Natal da 
Associação e tenham momentos de des-
contração e lazer que ficarão marcados 
durante o ano de 2015.

 Esperamos por você! A Sede 
Campestre de Jacarepaguá fica na Estra-
da do Quitite, 362, Freguesia, Jacarepa-
guá – RJ. Telefone: (21) 2447-3141

Para fechar 2015 e dar boas-vindas ao 
ano de 2016, a APCEF/RJ convida a todos os 
aposentados da Caixa Econômica Federal e as-
sociados da Entidade a participar, no dia 16 de 
dezembro, às 12h, na Sede Campestre de Jacare-
paguá, do ‘Almoço dos Aposentados’ de Natal. 

Como de tradição, na ocasião será servi-
do um buffet especial natalino ao som de muita 

música e os associados poderão ainda partici-
par de sorteios de brindes e presentes. Para os 
interessados em participar a APCEF/RJ levará 
gratuitamente, em um ônibus fretado, os apo-
sentados associados até a Sede Campestre de 
Jacarepaguá. 

O horário de saída do ônibus será às 
10h, em frente ao prédio da Caixa, na Almi-

rante Barroso (Barrosão), com retorno previsto 
para às 16h. Mas para participar e garantir vaga 
no ônibus, é necessário confirmar presença na 
Sede Administrativa da APCEF/RJ, através do 
telefone: (21) 2240-5937, e falar com Tatiane. 

Comemore mais uma passagem de ano 
de alegrias e vitórias junto com a sua Associa-
ção. Não perca!

Festa acontecerá no dia 16 de dezembro, às 12h, na Sede Campestre da APCEF/RJ

sede Campestre de Jacarepaguá
19 de dezembro - Início 11h

Festa de Natal

Fique por dentro de tudo o que acontece na APCEF/RJ. Visite: www.apcefrj.org.br
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aPCeF/RJ - associação do Pessoal da Caixa econômica Federal dezembro de 2015

Almoço de Natal dos aposentados



Mesmo com lucro de R$ 3 bilhões no 
trimestre, Caixa ainda não viabiliza

a contratação de concursados

Cobrança indevida de tarifas aos aposentados 
não respeita cláusula do aCt 2015/2016

atendimento 
Jurídico da aPCeF/
RJ será realizado 
pelo escritório 
leo & Godoy 
advogados

aproveite o Carnaval na sede Praiana da aPCeF/RJ

Até o momento, a Caixa Eco-
nômica Federal (CEF) ainda não se 
manifestou sobre a expectativa de 
novas contratações para o banco. 
Mesmo com lucro de R$ 3 bilhões 
no terceiro trimestre de 2015, valor 
60% maior em comparação ao mes-
mo período em 2014, além da visível 
necessidade de mais empregados, o 
banco mantém sua intransigente pos-
tura em não chamar os concursados.

Até o fim do ano de 2014, 
a Caixa tinha 101 mil bancários, 
mas devido à aplicação do Plano 

de Apoio à Aposentadoria (PAA), 
mais de 3 mil trabalhadores dei-
xaram as unidades da CEF, o que 
agravou a falta de pessoal para 
atendimento nas agências.

Essa falta de mão de obra, 
além de sobrecarregar os bancários 
tem causado o adoecimento dos mes-
mos e a precarização do atendimento 
aos clientes. “É visível a necessidade 
urgente de contratação de empre-
gados. E um banco que lucra tanto 
como a CEF tem seu crescimento 
atrelado aos trabalhadores. No en-

tanto, parece que eles não reconhe-
cem esse fato”, ressalta Paulo Mati-
leti, Presidente da APCEF/RJ.

Contra esse silêncio do ban-
co ao não chamar os aprovados con-
cursados, a Procuradoria do Traba-
lho da 10ª Regional determinou que 
a Caixa apresente um cronograma 
de contratação dos concursados ou 
entregue um estudo informando a 
perspectiva de admissões a serem 
feitas até dezembro deste ano ou até 
junho de 2016. Entretanto, nada ain-
da foi apresentado.

De acordo com a cláusula 
15 do Acordo Coletivo de Trabalho 
2015/2016 dos empregados da Caixa 
Econômica Federal, não devem ser 
cobradas dos empregados, aposenta-
dos e pensionistas tarifas e anuidades 
em serviços como renovação de Che-
que Especial e de Conta Corrente, en-
vio de DOC/TED, retirada de extrato, 
cartões de crédito/débito, financia-
mento habitacional e taxas de servi-
ços de qualquer natureza. No entanto, 
alguns aposentados reclamaram que 

estão sendo cobrados pelo banco.
As reclamações da cobrança 

indevida de tarifas de conta cor-
rente foram enviadas à Comissão 
Executiva dos Empregados (CEE/
Caixa). A mesma já requisitou a 
regularização junto à Caixa, o que 
deve ocorrer nos próximos dias de 
acordo com Fabiana Matheus, coor-
denadora da CEE/Caixa.

Para Paulo Matileti, Presiden-
te da APCEF/RJ, as cláusulas do ACT 
2015/2016 devem ser respeitadas e, caso 

isso não ocorra, as devidas reclamações 
devem ser realizadas. “Lutamos 
para melhorar as 
condições da-
queles que 
fazem parte 
do Mundo 
Caixa, por 
isso qual-
quer um que 
notar que está 
sendo cobrado indevidamente deve de-
nunciar”, afirma Matileti.
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De forma a continuar ofe-
recendo um serviço de qualidade 
aos seus associados, a APCEF/RJ 
informa que o atendimento jurí-
dico agora está sendo realizado 
pelo Escritório de Advocacia Leo 
& Godoy Advogados Associados.

O Escritório fica localiza-
do na Avenida Almirante Barroso, 
nº 6, sala 1903, Centro do Rio de 
Janeiro. Os agendamentos para 
atendimentos deverão ser reali-
zados através dos telefones: (21) 
4141-3661, 96476-7427 (Dr. Fabio 
Godoy Feitosa) ou 99906-0427 
(Dr. Alexandre Antônio Leo), de 
segunda a sexta, das 9h às 18h. 

Que tal passar o Carnaval 
em uma das mais lindas e agita-
das cidades da Região dos Lagos? 
Aproveite o pacote promocional da 
Sede Praiana de Cabo Frio da AP-
CEF/RJ e passe os dias de folia em 
grande estilo. 

A promoção da Sede Praia-
na é para os dias 5 a 10 de feverei-
ro de 2016 e inclui café da manhã 
e almoço todos os dias, além de 
um animado churrasco no dia 8. O 
valor para casal sai a R$ 1.400,00. 
Crianças de até 8 anos pagam R$ 

125,00 e o preço para acompa-
nhante é de R$ 650,00. 

Os associados efetivos da 
APCEF/RJ já podem efetuar re-
servas. Já para os sócios de outras 
APCEF’S a marcação terá início 
a partir do dia 14 de dezembro de 
2015.  A Sede Praiana da Associa-
ção fica localizada na Avenida dos 
Jardins, nº 01 - Cancela 02 - Praia 
do Foguete - Cabo Frio. Telefone: 
(22) 2647-2210. 

Aproveite dias de folia e
sol em Cabo Frio!

Pacote Carnaval 2016 na Sede Praiana - de 05 a 10 de fevereiro de 2016

ASSOCIADOS         

Casal:                    R$ 1.400,00

Criança até 8 anos: R$    125,00

Acompanhantes 
acima de 8 anos:   R$    650,00

NãO ASSOCIADOS

Casal:                    R$ 2.600,00

Criança até 8 anos: R$    250,00

Acompanhantes 
acima de 8 anos:   R$ 1.500,00

Agendamentos de diárias abertas aos sócios efetivos das APCEF’s

2 - Órgão de Divulgação da APCEF/RJ Dezembro de 2015

Leia notícias diariamente no nosso site: www.apcefrj.org.br

RJ

Visite o site da APCEF/RJ: www.apcefrj.org.br


