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A atual direção da APCEF/RJ 
com empenho e responsabilidade, vem 
desenvolvendo um trabalho de  recu-
peração e de reestruturação da nossa 
Associação, que devido aos inúmeros 
“equívocos” ocorridos em gestões an-
teriores, provocaram um  esvaziamento 
em nosso quadro de associados, geran-
do diversas pendências administrativas 
e financeiras, às quais vêm sendo solu-
cionadas através de negociações com 
os credores na Justiça, viabilizando a 
retirada de diversos patrimônios da 
entidade em Processos de Penhora.

Com o objetivo de resgatar e 
conquistar novos associados, e vi-
sando maior integração entre os em-
pregados da Caixa, nossa gestão vem 
ampliando a atuação da Associação 
para  melhor atender a todos os asso-
ciados nas mais diversas esferas, quais 
sejam administrativas, esportivas, 
culturais, jurídicas e de saúde, assim 
como, atuando em parceria com a Fe-
nae na organização de diversas ativida-
des em defesa da Caixa 100% pública.

Nesse momento de reflexão e de 
confraternização, em nome dos fun-
cionários e de toda diretoria da nossa 
APCEF/RJ, agradeço aos colegas da 
Caixa pela confiança depositada em 
nosso trabalho, desejando a todos um 
Feliz Natal, extensivo a seus familiares.

“Mais um ano se finda, ao novo 
ano Boas-vindas!!!!”

 Paulo Matileti
 Presidente da APCEF/RJ

EDITORIAL Paulo 
Matileti

Reflexão

Mandado de segurança 
impetrado pela Fenae 
garante incorporação da 
gratificação de função

Após a Fenae impetrar mandado de 
segurança determinando suspensão dos 
efeitos da revogação do RH 151, o Tribunal 
Regional de Trabalho (TRT), da 10ª Região, 
concedeu decisão favorável, garantindo a 
incorporação de gratificação de função aos 
empregados da Caixa, até que ocorra sen-
tença na Ação Civil Pública (ACP), que 
também foi movida pela Federação em 9 de 
novembro de 2017 contra a medida unilate-
ral tomada pela direção do banco.

O documento beneficia todos que 
estavam associados às APCEFs na época 
e para que o normativo interno permane-
cesse mantido, a Fenae reivindicou a ação 
de pedido de liminar. O juiz da 12ª Vara do 
Trabalho, rejeitou e como consequência a 
Entidade considerou entrar com um novo 
mandado de segurança para então assegu-

rar os efeitos do RH 151, no qual sua sus-
pensão apresentava uma nova forma de re-
tirar os direitos dos trabalhadores. 

No início deste ano, em 28 de fevereiro, 
a desembargadora Maria Regina Machado 
Guimarães, determinou que a CEF efetuasse 
o normativo interno à incorporação da grati-
ficação de função. Além da Fenae, a Contraf 
e outras federações também entraram com o 
pedido sobre a manutenção do RH 151. O 
julgamento da medida será realizado em 8 
de fevereiro de 2019 pelo TRT da 10ª Região.

“A decisão pode ser considerada uma 
vitória dos empregados da Caixa, no entanto, 
precisamos continuar firmes e em luta, pois, 
está cada vez mais difícil assegurar os nossos 
direitos. Vamos continuar unidos para con-
seguir passar por todas as batalhas”, comenta 
Paulo Matileti, Presidente da APCEF/RJ.
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Parceria com a Fenae leva 
curso CPA-20 para APCEF/RJ

Inaugurada Sede da Caixa no 
prédio Passeio Corporate
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Em edição especial do projeto Café Le-
gal realizado no dia 27 de novembro, na Sede 
Administrativa da APCEF/RJ, os vencedores 
do concurso Talentos Fenae nas categorias 
Imagem, Artes Visuais e Literatura receberam 
os troféus de primeiro, segundo e terceiro lu-
gares por modalidade. Os prêmios foram en-
tregues pelo Presidente da APCEF/RJ, Paulo 
Matileti, junto com o Diretor Sociocultural, 
Franklin Tridade Brito e o diretor de Adminis-
tração e Finanças da Fenae, Clotário Cardoso.

O primeiro a receber o prêmio foi Ar-
thur Enzo de Napoli que ficou em segundo 
lugar na categoria Desenho Infantil, em se-
guida veio João Carlos Távora que ficou com 
o troféu de primeiro lugar. Ieda Rodrigues fi-
cou com o terceiro lugar na categoria Foto e 
Filme, enquanto Gilberto Neves ficou com o 
primeiro e segundo lugares. O Diretor Jurídi-
co da APCEF/RJ, Heitor Menegale, também foi 
premiado, ficando com o terceiro e primeiro 
lugares na categoria Contos e Crônicas.

Confira todos os vencedores em www.
apcefrj.org.br.

Premiados  
do concurso 
Talentos Fenae

“Direito à privacidade” e crimes 
de internet foram assuntos do 
Café Legal de novembro
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Expediente

Apcef/RJ
Associação do pessoal da caixa econômica federal

A Sede Administrativa da APCEF/RJ re-
cebeu no dia 27 de novembro mais uma edição 
do Café Legal, que teve como tema o “Direito 
à Privacidade”. Promovido pela Associação, o 
evento reúne os empregados ativos, aposen-
tados e pensionistas da Caixa para um café da 
manhã acompanhado de palestras jurídicas de 
amplo interesse. No mesmo encontro, foi ain-
da realizada a entrega dos troféus do Talentos 
Fenae nas categorias Imagem, Artes Visuais e 
Literatura. 

Na abertura da palestra, o advogado da 
APCEF/RJ, Fábio Godoy, falou sobre o avanço 
das tecnologias e como a privacidade das pesso-
as foram invadidas após uma enxurrada de em-
presas investirem em coleta de dados para fins 
de venda. O advogado pontuou, também, que o 
próprio governo armazena dados da população 
para controle de atividades cibernéticas.

“Somos consultados o tempo todo. 
Empresas vendem e coletam informações 
a cada pesquisa que fazemos na internet. 
Isso ocorre todo o tempo. Estamos sendo 

vigiados e isso abre margens para hackers 
invadirem nossos computares, roubarem se-
nhas e dados, além de documentos pessoais. 
Nossas informações estão em todos os luga-
res, redes sociais, por isso precisamos estar 
atentos”, explica o advogado. 

Alexandre Leo, também advogado da AP-
CEF/RJ, completou o assunto sobre o roubo 
de dados falando da Lei Carolina Dieckmann, 
que prevê punição sobre invasão, adulteração, 
destruição ou divulgação de informações ou 
dados sem autorização pela internet. “A pena 
para a prática do crime é detenção de três me-
ses a um ano e multa”, disse Alexandre.

Entre as inúmeras leis existentes no 
mundo, Fábio Godoy exemplificou às práticas 
usadas na China. Segundo o advogado, o país 
oriental tem suas próprias leis, aplicativos e 
redes sociais para evitar que a população te-
nha seus dados espalhados pelo mundo.   

Fábio explicou sobre vazamento de dados 
e da lei geral de proteção de informações pesso-
ais que deve entrar em vigor dentro de oito me-
ses. “Aprovada em maio, a lei prevê disciplina e 
fiscalização do uso de armazenamento de da-
dos privados por empresas. O projeto é muito 
legal, mas será que isso vai acontecer na práti-
ca? Como é possível controlar o uso indevido de 
dados pelas empresas? É algo muito complexo, 
mas só de existir já é uma ajuda à população”, 
diz o advogado. Para fechar a palestra, Alexan-
dre Leo indicou o uso de janelas privativas nos 
navegadores para restrição de informações.
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Foi inaugurado no dia 29 de novem-
bro, o edifício onde será a nova Sede da Cai-
xa Econômica Federal no Rio de Janeiro. Em 
cerimônia fechada, o evento reuniu a direto-
ria da Caixa, superintendentes e convidados 
para conhecer o espaço onde serão instaladas 
as atividades que eram executadas no prédio 
da Almirante Barroso (Barrosão). O novo en-
dereço fica na Rua das Marrecas, 20, Centro 
da cidade. 

Paulo Matileti, Presidente da APCEF/RJ 
e Vice-presidente do Sindicato dos Bancários, 
compareceu ao evento representando o movi-
mento sindical e associativo, que tanto lutou 
por espaço digno aos empregados da Caixa 
do Rio. A solenidade contou ainda com a pre-
sença do presidente da Caixa, Nelson Antônio 
de Souza; do vice-presidente de Logística e 
Operações, Marcelo Campos Prata; da Supe-
rintendente Nacional Logística e Operações, 
Raquel Metaxa; Roberto Carlos, do Juri RJ; Fa-
brício Fernandes, Presidente das Associação 
dos Juízes Federais, além de superintenden-
tes e funcionários do banco.

Logo no início houve uma cerimônia, 
onde o presidente da Caixa, Nelson Antônio, 
junto ao vice-presidente de Logística da Cai-
xa, Marcelo Prata e do Presidente da APCEF/
RJ, Paulo Matileti, puxaram a fita de inaugu-
ração. Em seguida, foram apresentadas as de-
pendências dos andares 16 e 17, onde estão 
localizadas algumas das muitas salas onde 
ficarão os empregados e diretoria da CEF.

Convidado para participar do palco 
principal de inauguração, o Presidente da AP-
CEF/RJ, Paulo Matileti, iniciou seu discurso 
falando sobre a incansável luta das entida-
des associativas, sindicais e dos trabalhado-
res para que a Caixa cedesse e desistisse de 
transferir as atividades do Barrosão para um 
edifício na região do Porto Maravilha, local 
sem estrutura e que oferece alta periculosi-
dade aos empregados da CEF.  

“Desde quando a direção da Caixa uni-
lateralmente informou que transferiria as ati-
vidades da Barroso para um local “isolado”, 
a APCEF/RJ e o Sindicato dos Bancários ini-
ciaram uma luta para impedir essa mudança. 
Criamos um abaixo assinado com apoio dos 
empregados e entregamos esse documento 
à direção da Caixa, que reavaliou a questão 

   Em novembro de 2017, a Caixa Econômica anunciou que realizaria a transferência dos 
bancários de todos os setores do edifício Barrosão, no Centro do Rio, para um prédio que fica-
va há apenas 600 metros da comunidade da Providência, no Porto Maravilha. Perante a propos-
ta absurda do banco, o Presidente da APCEF/RJ e Vice-presidente do Sindicato dos Bancários, 
Paulo Matileti, entregou ao presidente da Caixa, à época, Gilberto Occhi uma carta contra a sa-
ída dos funcionários do Barrosão. O documento pontuava que a mudança oferecia riscos diá-
rios aos trabalhadores em decorrência da falta de estrutura e da conhecida violência na região. 
 Após o encontro, foi ainda providenciado um abaixo assinado com a participação dos 
empregados para que não houvesse a mudança. Depois de meses de entrave com o banco e luta 
das entidades associativas e sindicais, a direção da Caixa realizou uma reunião no dia 23 de julho 
deste ano, no auditório do Barrosão, com a presença da Superintendente Nacional Logística e 
Operações, Raquel Metaxa, do Vice-presidente de Pessoas, Marcos Jacinto e do Vice-presidente de 
Logística e Operações, Marcelo Campos Prata, para anunciar que as atividades seriam transferi-
das para o prédio Passeio Corporate, que fica próximo ao bairro da Lapa e é um local mais seguro 
e que apresenta melhor mobilidade.

Luta do movimento sindical e 
associativo garante transferência 
de empregados da Caixa para 
o prédio Passeio Corporate

Mudança para o edifício foi conquistada após queda de braço com a Direção da Caixa Econômica 

e depois cedeu à nossa pressão. O vice-presi-
dente Marcelo Prata compreendeu a situação 
e foi feliz em oferecer opções de prédios em 
melhor localização. Fico feliz em ver que a 
Caixa optou por respeitar e preservar o bem
-estar e segurança de seus empregados”, dis-
cursou Matileti.

Em seguida, o vice-presidente de Logís-
tica da Caixa, Marcelo Prata, declarou algu-
mas palavras em agradecimento às equipes e, 
o presidente da Caixa, Nelson Antônio, finali-
zou o discurso. Na oportunidade, o presidente 
da CEF disse ainda que a Caixa Econômica Fe-
deral não será privatizada e, que tal declara-
ção partiu do presidente eleito Jair Bolsonaro.

A transferência das unidades começa já 
no início de dezembro, com término previs-
to para o segundo semestre de 2019. Mais de 
3.300 trabalhadores serão realocados para o 
novo edifício, e entre os setores estão Audi-
toria, Universidade Caixa, Agência Largo da 
Carioca, GIGOG, GIPES, GILOG, CICOC, Caixa 
Cultural.  

Luta e mobilização foram cruciais para a mudança 
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Em parceria com a Fenae, a APCEF/RJ 
promoveu nos dias 26 a 29 de novembro e de 
3 a 12 de dezembro, o curso presencial pre-
paratório de certificação profissional ANBI-
NA – Série 10 e  Série 20 (CPA 10 e CPA 20), na 
Sede Administrativa da Associação no Centro 
do Rio de Janeiro. Mais de cem associados pu-
deram aprender sobre venda de produtos de 
investimentos, plataformas de atendimento e 
entre outros pontos fundamentais para obter 
certificação. As aulas foram ministradas pelo 
professor Bruno Monteiro.

Para a abertura do curso, o diretor de 
Administração e Finanças, Clotário Cardoso, 
veio diretamente de Brasília para saudar e 
dar uma palavra aos alunos. “ Quero agrade-
cer ao Matileti por disponibilizar um espaço 
de integração e conhecimento aos seus asso-
ciados. Esse curso também é oferecido pela 
Rede do Conhecimento, mas nada se compa-
ra a essa troca de informações pessoalmen-
te. Estamos com projetos para trazer outros 
cursos presenciais na área de gastronomia, 
fotografia, vinhos, entre outros, e temos 
certeza que a APCEF/RJ será pioneira nes-
sa proposta. Estamos muito felizes e espero 
que todos aproveitem”, elucidou.

Também estiveram no curso o Presi-
dente da APCEF/RJ, Paulo Matileti; a Vice
-presidente da APCEF/RJ, Simone Saturnino; 
o Diretor de Esportes, César Vasconcelos; o 
Diretor Executivo, Lázaro Santana e o Dire-
tor de Assuntos Interioranos, Arrizon Olin-
to. O Curso de CPA-20 destina-se a certificar 
profissionais que atuam na prospecção e 
venda de produtos de investimento ou ma-
nutenção de carteira nos segmentos Varejos 

A forte mobilização das entidades 
representativas dos empregados da Caixa 
conseguiu, mais uma vez, adiar o leilão de 
venda da Lotex, as Loterias Instantâneas 
da CEF. A venda estava agendada para o 
dia 29 de novembro, e graças a pressão 
do movimento sindical e associativo deve 
ocorrer apenas em 5 de fevereiro de 2019. 
O adiamento da decisão aconteceu quatro 
dias após a Fenae, com apoio da APCEF/
RJ, entrar com uma ação civil pública para 
barrar o processo.

Para o presidente da APCEF/RJ, Pau-
lo Matileti, adiar a decisão foi resultado 
da união e mobilização da categoria em 
defesa da Caixa 100% pública e das lo-
terias. Segundo Matileti, segurar o leilão 
por mais tempo, ajuda a aumentar a luta 
e a resistência. “Precisamos nos manter 
coesos em defesa da Caixa e de seus se-
tores, como as Loterias. A venda da Lotex 
poderá abrir um caminho sem volta para 
privatização do banco público”, alerta.

Somente este ano de 2018, as Lote-
rias da Caixa arrecadaram R$ 6,5 bilhões, 
dos quais R$ 2,4 bilhões serviram de in-
vestimentos para programas nos setores 
de seguridade social, esporte, cultura e 
lazer. Vale destacar que o valor mínimo 
do leilão não chega nem um décimo da 
arrecadação. Está sendo proposto o nú-
mero estimado de R$ 542 milhões, po-
dendo ser parcelado em até quatro vezes.

Curso de CPA-20 oferecido 
pela APCEF/RJ reúne dezenas 
de associados no Centro do Rio

Mobilização e 
coesão adiam 
leilão da Lotex

Alta Renda, Private Banking, Corporate e In-
vestidores Institucionais.

Paulo Matileti agradeceu a presença 
dos associados e a recorrente parceria com 
a Fenae que tem proporcionado grandiosos 
eventos aos empregados da CEF do Rio de 
Janeiro. “Mais uma vez conseguimos fortale-
cer a parceria com a Fenae e pudemos trazer 
novamente esse curso para os nossos associa-
dos. Tudo que fazemos têm sempre o associa-
do e o empregado da Caixa como foco prin-
cipal. Espero que vocês tenham aproveitado 
bem esse importante curso”, disse Matileti.

Com o recorrente sucesso do curso, 
novas parcerias estão sendo tratadas com a 
Fenae e em breve futuros projetos devem ser 
oferecidos aos associados. Se você ainda não 
é filiado, não perca mais tempo e associe-se 
já! É fácil e rápido. Clique no link https://as-
sociacao.fenae.org.br/, informe seu CPF, se-
nha do Mundo Caixa e associe-se.
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