
A Diretoria da APCEF/RJ convida os seus associados e empregados da Caixa Econômica Federal para par-
ticipar no dia 17 de fevereiro, às 18 horas, do Baile de Carnaval da Associação. A folia acontecerá no Espaço 
do Economiário (Sede da APCEF/RJ), localizado na Rua Treze de Maio, 23, Sobreloja, Centro do Rio de Janeiro.

Venha com a sua fantasia e se prepare para uma noite de muita animação e diversão ao som das melhores 
marchinhas. As comidas e bebidas serão por nossa conta e para entrar de vez no clima carnavalesco, a festa 
contará com apresentação de passistas de Escola de Samba. 

Comece as comemorações do Carnaval no baile da APCEF/RJ. 

Entrada gratuita!

Show de belas passistas de Escola de Samba

da APCEF/R J
Baile de Carnaval

Dia 17 de fevereiro 
(sexta-feira), 
18h, no Espaço 
do Economiár io, 
Centro do Rio
de Janeiro

Fique por dentro de tudo o que acontece na APCEF/RJ. Curta nossa página no Facebook: www.facebook.com/apcefrj
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Liminar da justiça 
suspende aumento 
no Saúde Caixa

Conselho de 
Usuários do Saúde 
Caixa têm novos 
membrosApós a Fenae junto 

à Contraf-CUT e sindicatos 
dos bancários entrarem com 
uma ação judicial a fim de 
promover o cancelamento 
do aumento abusivo na men-
salidade do Saúde Caixa, a 
Justiça do Trabalho, do Tri-
bunal Regional da 10ª Re-
gião, em Brasília, concedeu 
uma liminar em 31 de ja-
neiro, suspendendo as alte-
rações na forma de custeio/
contribuição dos valores e 
coparticipações de todos os 
titulares e respectivos de-
pendentes no Plano Assis-
tencial da Caixa.

No documento, a 
Justiça informa que o arti-
go 8º, III, da Constituição 
Federal confere aos sindi-
catos a defesa dos interes-
ses coletivos e individuais 
a categoria, por isso, a ação 
impetrada pelos movimen-
tos em defesa dos emprega-

dos e aposentados da Caixa 
se torna relevante e legíti-
ma. Além disso, a liminar 
pontua que o banco agiu 
de maneira unilateral, indo 
contra as cláusulas 32 e 48 
do Acordo Coletivo de Tra-
balho 2016/2018.

Para o Presidente da 
APCEF/RJ, a liminar é uma 
grande vitória e reafirma a 
importância do comprometi-
mento da Caixa em manter o 
que foi acordado no aditivo. 
“A Caixa agiu de forma abu-
siva e anunciou o aumento 
das mensalidades sem con-
sentimento ou debate com 
o Conselho de Usuários ou 
no Grupo de Trabalho (GT), 
criado exclusivamente para 
discutir temas diretamente 
ligados ao Saúde Caixa. Esse 
desrespeito precisa acabar”, 
pontuou Matileti. Confira a 
íntegra do documento em: 
www.apcefrj.org.br.

A Chapa 2 - Movi-
mento pela Saúde, que teve 
apoio da APCEF/RJ, Fenae 
e outras entidades repre-
sentativas dos empregados 
da Caixa, venceu com 7.596 
votos a eleição para com-
por o Conselho de Usuários 
do Saúde Caixa. A votação 
aconteceu entre os dias 27 a 
31 de janeiro.

Para o Presidente da 
APCEF/RJ, os usuários do 
plano foram importantes 
nessa decisiva vitória da 
Chapa 2. “Como podemos 
notar a Caixa tem desres-
peitado instâncias vitais de 
gerenciamento do plano, 
como fez ao anunciar o au-
mento das mensalidades do 
Saúde Caixa sem consultar 
o Conselho. Precisamos de 
pessoas fortes como esses 
novos membros eleitos a 

fim de fortalecer ainda mais 
as ações dessa Junta. Para-
béns a todos os beneficiá-
rios pela participação nesse 
relevante pleito”, disse Pau-
lo Matileti

A Chapa vencedo-
ra é composta por Ivanilde 
Moreira (São Paulo), Elia-
ne Streicher Chatah (apo-
sentada de São Paulo/SP), 
Maria Izabel Menegatti 
(Rio de Janeiro/RJ), Edmar 
Martins André (Vitória/
ES), Zuleida Martins Rosa 
(aposentada de Florianópo-
lis/SC), Helenilda Ribei-
ro Cândido (Brasília/DF), 
Márcia Boiczuk Krambeck 
(aposentada de Curitiba/
PR), Lilian Minchin (Cam-
pinas/SP), Vera Lúcia Leão 
(aposentada de Goiânia/
GO) e Paulo Moretti (apo-
sentado de Recife/PE).
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        Palavra do Presidente

Lutas e vitórias 
Há bem pouco tempo afirma-

mos que 2017 seria um ano de lutas, 
onde braços cruzados e estagnação não 
teriam espaços. E como foi possível no-
tar já neste primeiro mês de janeiro, a 
Caixa Econômica Federal e o governo 
não estão a favor dos seus empregados 
e da população brasileira, golpeando-os 
duramente, dia após dia, com ações e 
notícias que visam dilacerar os direitos 
dos trabalhadores. Pois é, infelizmente 
não estávamos enganados. 

Para começar, no último dia 
26 de janeiro, os empregados ativos e 
aposentados da Caixa, bem como os 
usuários beneficiários do Saúde Caixa 
receberam um duro golpe com o anún-
cio da direção da CEF sobre o aumento 
da mensalidade no plano de saúde as-
sistencial do banco, sem que houvesse o 
consentimento ou debate com o Conse-
lho de Usuários e no Grupo de Trabalho 
(GT), indo contra, inclusive, a cláusula 
32º do acordo aditivo à Convenção Co-
letiva de Trabalho (CCT).

Contudo, nenhuma guerra ter-
mina sem que haja enfrentamento e 

confronto, e após ação judicial conjunta 
das entidades representativas dos tra-
balhadores, a Justiça do Trabalho de 
Brasília concedeu liminar suspendendo 
as alterações na forma de custeio/con-
tribuição dos valores e coparticipações 
dos titulares e dependentes do Saúde 
Caixa. Um grande triunfo para empre-
gados e aposentados da CEF. 

No entanto, essa foi apenas a 
primeira vitória das muitas batalhas 
que vamos enfrentar neste ano, que 
tanto a Caixa, quanto o governo que-
rem fazer aos empregados e sociedade 
brasileira. A começar pelos ataques ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Ser-
viço (FGTS), que sob a falsa promessa 
de reforma, está prestes a sair da Caixa 
para ir para as mãos de instituições fi-
nanceiras privadas interessadas apenas 
dos valores que o fundo gere. 

Outra batalha que precisaremos 
fortalecer é a luta pela Caixa 100% pú-
blica. O governo e a diretoria do banco 
estão tentando ludibriar a população e 
seus empregados com notícias irreais 
de pacotes fictícios de reestruturação, 

quando na verdade, a intenção deles é 
realizar um desmonte da CEF, resultan-
do assim na sua privatização. E isso não 
poderemos permitir. 

Enfrentaremos também esse 
plano de demissão voluntária (PDV) da 
Caixa, que tem objetivo de desligar cer-
ca de 10 mil empregados, fazendo com 
que os que ficarem dobrem a sobrecar-
ga de trabalho. O que é difícil entender 
é como um banco como a Caixa pode 
querer diminuir esse número tão alto 
de funcionários sem recolocar outros 
trabalhadores no lugar?  Além disso, 
precisamos exigir a contratação dos 
concursados de 2014, lutar pela revoga-
ção do normativo RH 184, que estabe-
lece a designação do “caixa-minuto” e 
o descomissionamento arbitrário, entre 
outros pontos importantes para os ban-
cários. Mas para isso, contamos com o 
apoio e o fortalecimento da categoria 
para conquistamos todos esses nossos 
objetivos. Lembrem-se sem luta, sem 
vitória.

Paulo César Matileti 
Diretor Presidente 
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