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APCEF/RJ dá entrada em ações judiciais
em defesa dos direitos dos associados

A APCEF/RJ irá dar entrada em
diversas ações coletivas na justiça que
visam favorecer seus associados. Ao
todo, são sete ações reparatórias dos
direitos subtraídos do quadro associativo: alteração do índice de correção
do FGTS; tábua biométrica FUNCEF;
revisão das vantagens pessoais; quebra de caixa para caixas, tesoureiros
e avaliadores; indenização pelo descumprimento do intervalo de 10 minutos a cada 50 trabalhados para caixas; 7ª e 8ª horas extras do PCS/89; e

7ª e 8ª horas extras para tesoureiros.
As ações serão propostas nos dias 26
de novembro e 18 de dezembro deste
ano. “As ações fazem parte do compromisso da associação em atuar na defesa dos direitos dos associados. Estamos otimistas e esperamos conquistar
resultados favoráveis na justiça para o
nosso quadro associativo”, disse Paulo
Matileti, Presidente da APCEF/RJ.
Se procedentes, por serem
ações coletivas, somente os empregados da Caixa filiados à associação

APCEF/RJ apoia candidatura de
Rita Serrano para representante
dos empregados no CA da Caixa

A APCEF/RJ apoia a eleição de
Rita Serrano como representante dos
empregados no Conselho de Administração da Caixa (CA). A associação acredita
que Rita Serrano seja a melhor escolha
para representar os empregados da Caixa, visto seu compromisso e trajetória
na luta dos direitos dos trabalhadores.
A votação para o CA acontecerá entre
os dias 18 e 22 de novembro e todos os

empregados ativos da Caixa, ainda que
estejam de férias ou de licença, podem
participar. Caso nenhum candidato obtenha 50% mais um dos votos, haverá
segundo turno de 2 a 6 de dezembro.
“Estamos convictos de que Rita
Serrano é a melhor escolha para representar os trabalhadores no CA da Caixa”, afirmou o Presidente da APCEF/RJ,
Paulo Matileti.

serão contemplados. “É de extrema
importância que a APCEF/RJ proponha ações coletivas para preservação
dos interesses de seus associados. A
Diretoria de Assuntos Jurídicos da
APCEF/RJ está preparada para rechaçar as ameaças que venham a pairar
sobre legítimos direitos conquistados
ao longo de anos de luta”, disse Heitor
Menegale, Diretor de Assuntos Jurídicos da APCEF/RJ.
Clique aqui e associe-se. Mais
informações, ligue (21) 2240-5937.

PDV afeta
empregados,
clientes e a Caixa
A direção da Caixa, lamentavelmente, anunciou mais um Programa de Demissão Voluntária. Com
o intuito de atingir mil empregados,
o novo PDV dará início aos desligamentos dos funcionários a partir de
dezembro deste ano. O programa
enfraquece a estrutura da Caixa, que
existe há mais de 150 anos, além de
prejudicar o atendimento aos clientes e sobrecarregar os trabalhadores
do banco.
Por isso, a APCEF/RJ declara
seu total repúdio ao PDV e reivindica
contra o desmantelamento da instituição. A Caixa Econômica Federal,
como conhecemos, é do povo!

