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Imperdível Festa 
de Natal dia 14 de 
dezembro na Sede 
Campestre

No dia 17 de dezembro associados 
aposentados estarão reunidos na Sede 
Campestre de Jacarepaguá em mais um 
tradicional almoço de final de ano

Novos associados 
são recepcionados 
com churrasco na 
Sede Campestre

Fique por dentro de tudo o que acontece na APCEF/RJ. Visite: www.apcefrj.org.br
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        Palavra do Presidente

Vitórias, lutas e conquistas marcaram 
o ano de 2013 da APCEF/RJ

Existe uma expressão popular que diz “coração 
de mãe é tão grande que sempre cabe mais um”. Na 
Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal, 
aqui no Rio de Janeiro, essa declaração pode ser usa-
da com exatidão na relação que a APCEF/RJ tem com 
seu quadro associativo, principalmente, por entender 
que, sem dúvida alguma, o maior patrimônio da CEF 
são os seus colaboradores, que empregam tempo, 
dedicação, empenho e forças em prol da instituição. 
Por assim compreender, a Associação busca sempre 
defender, lutar e oferecer o seu melhor, em favor dos 
anseios, conquistas e desejos dos seus associados.

 Durante o ano de 2013, a Associação esteve sem-
pre presente nas lutas por melhores condições de vida 
e trabalho aos seus associados e demais empregados 
da CAIXA, traçando no decorrer desses doze meses, 
novos objetivos e fortes ações em prol de aprimorar 
seu atendimento e benefícios. Com base nesse tom, 
é impossível não citar que os avanços e conquistas 
da APCEF/RJ se tornaram realidade graças ao forte 
apoio e parceria existentes com a Fenae. 

O empenho desses novos objetivos e ações pu-
deram ser notados nos diversos eventos realizados 
pela APCEF/RJ ao longo do ano, dentre eles, pode-
mos destacar: a Festa do Dia do Aposentado; a Cor-
rida e Caminhada do Pessoal da CAIXA; a partici-
pação da APCEF/RJ nos Jogos Sul e Sudeste, em 
Florianópolis; Festa de Aniversário da Associação; 
Confraternização com novos associados; Música 

Fenae; Festa Agostina e Festa de Dia das Crianças. 
Isso sem falar, nos eventos que ainda ocorrerão, 
como a Caminhada Ecológica, Almoço dos Apo-
sentados e Festa de Natal. 

Outro ponto importante é a relação adquirida 
com o Sindicato dos Bancários, engrossando o apoio 
nas batalhas realizadas pela Associação, como é 
o caso da conquista do serviço de ambulância para 
atendimento de urgência e emergência no prédio da 
Rua Almirante Barroso, no Centro do Rio, mais co-
nhecido como Barrosão, que foi realizado com êxito, 
tendo a efetiva participação do Diretor da APCEF/RJ 
e também Diretor do Sindicato dos Bancários do Rio 
de Janeiro, Paulo Matileti. 

Os reflexos da atenção disponibilizada aos as-
sociados podem ser notados no crescimento dessa 
grande família económiária, com a filiação de novos 
sócios. Essas vitórias, lutas e conquistas marcadas 
em 2013 são, na verdade, o fruto do empenho e dedi-
cação de uma Diretoria, que encontrou seu caminho 
e soube durante todo o ano, lidar com as dificulda-
des herdadas, bem como com as adversidades que 
ocasionalmente apareceram. Contudo, uma coisa é 
certa, no ano de 2014, a APCEF/RJ continuará fir-
me e avançando em prol dos anseios de seu quadro 
associativo.

Manoel Lopes de Carvalho 
Diretor Presidente 
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Espaço do Economiário está disponível para a 
realização de festas de fim de ano

As festas de fim de ano estão chegando e, com a 
aproximação, começam as preocupações com a procu-
ra de um lugar apropriado para confraternizar com os 
colegas de trabalho. A APCEF/RJ oferece uma exce-
lente opção para a realização de festas de fim de ano 
e confraternização de empregados: o Espaço do Eco-
nomiário- Idimar Ramos Bastos, localizado na Aveni-
da Treze de Maio, 23, sobreloja, no Centro do Rio de 
Janeiro, no coração da cidade carioca.

Com uma área de aproximadamente 400 m², o 
espaço dispõe de bar e restaurante, salão de jogos e 
um salão multiuso. Equipado com ar-condicionado, 
TV de 39 polegadas, mesas e cadeiras, o amplo lo-
cal é ideal para a realização de eventos, reuniões e 

para abrilhantar ainda mais as festas de confrater-
nização das agências.

Para mais informações sobre re-
servas e aluguel do local, basta ligar 
para a Sede Administrativa, através 
do telefone: (21) 2240-5937, falar 
com a Coordenadora de Eventos da 
APCEF/RJ, Suzana Carvalho. Inau-
gurado em 2011, o Espaço faz parte 
de uma parceria inédita entre as en-
tidades APCEF/RJ, FENAE, APA-

CEF, AGECEF e PAR Corretora.
Não deixe para a última hora. Realize sua festa de 

fim de ano no Espaço do Economiário!

Suzana Carvalho 
responsável pelas 
reservas no Espaço
do Economiário
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Chegada do Papai Noel na Sede Campestre da APCEF/RJ 
promete tornar realidade o sonho das crianças

Tradicional Almoço dos Aposentados acontece dia 17 
de dezembro na Sede Campestre de Jacarepaguá

Todo mundo sabe que para uma criança, 
a magia do natal está toda voltada na visita 
do Papai Noel, pois, é através dele que che-
gam as recompensas por ter sido bonzinho 
e estudioso durante todo o ano.  Por esse 
motivo e, com a intenção de alegrar ainda 
mais o fim de ano da criançada, a APCEF/
RJ mantém a tradição, e convida a todos os 
seus associados para participarem da Festa 
de Natal da Associação, a se realizar no dia 
14 de dezembro, das 10h às 16h, na Sede 
Campestre de Jacarepaguá. 

No evento, as crianças poderão partici-
par de gincanas, brincadeiras, se divertirem 
no pula-pula e no castelinho inflável. A mú-
sica ficará por conta de um DJ profissional 
que tocará hits infantis e dingos natalinos 
durante toda a festa. Entre os quitutes, os 
presentes poderão se deliciar com cachorros 
quentes, refrigerantes e pirulitos. Além dis-
so, as crianças poderão ainda ganhar diver-
sos brindes.

Mas, a atração principal fica por conta 
da chegada de helicóptero do Papai Noel, 

que aterrissa na Sede, às 14h. O “bom ve-
lhinho” passará a tarde com as crianças 
distribuindo simpatia e, proporcionando 
alegria a todos que estiverem presentes na 
comemoração mais esperada no ano. Na 
ocasião, os associados e familiares terão a 
oportunidade de falar e ser fotografados ao 
lado do Papai Noel. 

Associados, não  percam essa oportunidade 
de confraternizar com seus filhos, netos, 
sobrinhos e amigos de profissão. Venham se 
divertir na Festa de Natal da APCEF/RJ e 
curtir um fim de ano repleto de surpresas e 
alegrias. Aguardamos sua presença! A Sede 
Campestre de Jacarepaguá fica na Estrada do 
Quitite, 362, Freguesia, Jacarepaguá – RJ.

A APCEF/RJ e a APACEF/RJ tem a honra 
de convidar todos os aposentados e associados 
da entidade para participar do tradicional ‘Al-
moço dos Aposentados’, que será realizado no 
dia 17 de dezembro, às 12h, na Sede Campes-
tre de Jacarepaguá. Com o objetivo de facilitar 
a chegada dos aposentados à Sede Campestre, 
as Associações disponibilizarão ônibus para 
levar os associados à festa com todo o confor-
to e segurança. A saída para o encontro será 
às 11h, em frente ao edifício Sede da Caixa, 
no Centro da cidade (Barrosão), e o retorno ao 
Centro está previsto para às 16h.

No almoço de confraternização, será servi-
do um buffet especial natalino e, os associados 
poderão aproveitar a festa ao som de muita mú-
sica ao vivo. O Coral das Associações da Caixa 
Econômica Federal, sob a regência do Maestro 

Sergio Simões Menezes, também estará entre 
as atrações principais do festejo, prometendo 
fascinar e embalar os presentes com cânticos 
que remetem ao Natal.  

Além disso, durante a festa, os aposentados 
e associados poderão participar de diversos 
sorteios de brindes e presentes de natal. O tradi-
cional almoço de fim de ano dos aposentados é 
sempre uma excelente oportunidade para con-
fraternizar com os amigos de profissão, dançar 
e se despedir com muita animação e deleite, de 
um ano repleto de conquistas para a categoria 
bancária. O evento é gratuito aos associados, 
mas para participar, é necessário confirmar 
presença na Sede Administrativa, através do 
telefone: (21) 2240-5937, com a Suzana. Já os 
associados da APACEF/RJ, precisam informar 
presença através do número: (21) 2262-5177. 

Para encerrar o ano de 2013 em total ener-
gia e dar boas vindas para 2014, a APCEF/RJ 
aguarda todos os seus aposentados e associa-
dos para comemorarem juntos mais um ciclo 
de conquistas, lutas e alegrias para os bancários 
da Caixa Econômica Federal.

 Não Percam! Venham confraternizar com 
a APCEF/RJ e APACEF/RJ.

Data: 17 de dezembro de 2013 - Horário:12h
Local: Sede Campestre de Jacarepaguá (Estrada do Quitite, 362, Jacarepaguá-RJ)
Reservas: (21) 2240-5937
Obs.: Os associados que desejam participar, devem confirmar presença antecipadamente.
Importante: Ônibus com saída às 11h, em frente a Caixa (Barrosão), e retorno às 16h.ATENÇÃO

Leia notícias diariamente no nosso site: www.apcefrj.org.br
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 “A iniciativa da APCEF/RJ em nos 
convidar para essa confraternização 
foi muito legal e uma ótima tática de 
angariar novos sócios. Não conhecia 
a Sede, mas estou adorando, é um 

lugar maravilho”. Nelson Ferreira - Admitido na 
Caixa em 2 de setembro de 2013. Lotado na Ag. 
Laranjeiras. 

“Achei maravilhosa a atitude da 
APCEF/RJ e fiquei muito feliz em 
rever os colegas de curso”. Vanessa 
Siqueira - Admitida na Caixa em 19 
de outubro de 2013. Lotada na Ag. 

Rio Norte. Associou-se à APCEF/RJ.

“Não conhecia a Associação, mas 
gostei bastante e pretendo voltar 
outras vezes. Outra Sede que preten-
do conhecer, em breve, é a Praiana 

de Cabo Frio, para passar um final de semana”.  
Leandro da Silva Carvalho - Admitido na Caixa 
em 21 de outubro de 2013. Arquiteto da GIDUR 
(Gerência de Apoio ao Desenvolvimento Urbano 
da CAIXA). Associou-se à APCEF/RJ.

“A primeira impressão foi excelente. 
Achei uma ótima forma de recepção, 
para quem está chegando agora 
na CAIXA. Pretendo me associar 
no futuro, pois a minha filha ainda é 

muito pequena”. Fábio Medeiros - Admitido na 
Caixa em 21 de outubro de 2013. Lotado na Ag. 
Largo da Carioca.

“Achei o lugar incrível. Eu imaginava 
um espaço menor, mas tem uma 
piscina enorme com quadras de tênis 
e de futebol. Fiquei bastante impres-
sionada, superou as expectativas. Se 

não tivesse acontecido esse convite, acho que 
não teria vindo conhecer a Sede. Estou feliz por 
ter vindo e pretendo me associar”.  Jaqueline 
Rosane Moreira Faria - Admitida na Caixa em 
21 de outubro de 2013. Lotada na Ag. Duque de 
Caxias. 

“Achei o lugar fantástico, com pis-
cina e cachoeira para as crianças 
e, ótimas churrasqueiras para fazer 
uma confraternização com os ami-

gos. A atitude da APCEF/RJ, foi de um carinho e 
cuidado que não vemos em outras Associações. 
Fiquei muito feliz com o convite”.  Ana Paula 
Cardoso - Admitida na Caixa em 21 de outubro 
de 2013. Lotada na Ag. Senador Dantas. Asso-
ciou-se à APCEF/RJ.

“Gostei muito da Sede Campestre. 
Achei a iniciativa da Associação 
muita boa. É sempre muito legal 
conhecer uma Associação que pre-

za pelo bem estar dos funcionários da CAIXA. 
Pretendo me associar, principalmente pelo fato 
de ter um filho pequeno e para ele, esse lugar 
vai ser muito bom”. Raphael da Silva Siqueira 
- Admitido na Caixa em 19 de outubro de 2013. 
Lotado na Ag. Inhanga.

Novos associados são recepcionados com churrasco na Sede Campestre
A Associação de Pessoal da Caixa 

Econômica Federal do Rio de Janeiro, AP-
CEF/RJ, realizou no dia 10 de novembro, 
na Sede Campestre de Jacarepaguá, um vi-
brante churrasco de boas-vindas aos novos 
empregados da CAIXA, lotados no Estado 
do Rio de Janeiro. A confraternização teve 
como principal finalidade realizar a inte-
ração entre os empregados que estiveram 
juntos durante a integração na CEF, além 
de apresentar a Sede Campestre e, os inú-
meros benefícios que a entidade disponibi-
liza aos seus associados. 

O evento, que começou no início da 
tarde, foi embalado ao som de muito samba 
e pagode, e contou com a presença dos Di-
retores, Antenor Silva Carvalhaes, Ricar-
do Maggi, Paulo César Matileti e Franklin 
Trindade Brito, além do Presidente da As-
sociação, Manoel Lopes de Carvalho, o 
“Manoelzinho”, que interagiu e oficializou 
o desejo de que os novos colegas usufruam 
ao máximo de todos os benefícios e lazer 
oferecidos pela APCEF/RJ. 

Durante todo o dia, os mais de 20 
funcionários da CAIXA e seus familia-
res, puderam aproveitar o belo visual da 
Sede da Campestre e usufruir das quadras 

de tênis, cachoeira e piscinas. Animação 
e gargalhadas foram marcas presentes no 
decorrer do domingo ensolarado. E os no-
vos empregados e associados desfrutaram, 
ao máximo, de tudo o que Associação pro-
moveu. 

Na ocasião, Suzana Carvalho, As-
sistente do Presidente e Coordenadora de 
Eventos da APCEF/RJ, explicou que a 
entidade procura sempre interagir com os 

novos funcionários e associados e, a reali-
zação do evento visa possibilitar momen-
tos de entretenimento, descanso e lazer, 
além de oferecer aos recém-chegados uma 
animada oportunidade de conhecer a Sede 
Campestre de Jacarepaguá. 

O Presidente da Associação, Manoel 
Carvalho, o “Manoelzinho” explicou que a 
APCEF/RJ busca continuamente recepcio-
nar os novos empregados da CAIXA, para 

“Achei a Sede muito bem cuidada 
e bonita, com quadras em boa 
conservação e, piscinas e cachoeira 
para que possamos aproveitar melhor. 
Pretendo realmente me associar”. 

Bruno Barbiere - Admitido na Caixa em 19 de 
outubro de 2013. Lotado na Ag. Nelson Mandela.

“Fiquei muito feliz com o convite da 
Associação. Foi uma ótima iniciativa 
em promover esse churrasco para os 
novos empregados da CAIXA. Achei 
o local lindo e de fácil acesso”.  Alcelir 

Peçanha Lapor - Admitida na Caixa em 2 de 
setembro de 2013. Lotada na Ag. Largo do Bicão. 

“É a primeira vez que venho a Sede. 
Ainda não tive tempo de conhecer 
totalmente, mas pelo que vi gostei 
muito, contudo eu só não me associei 

ainda, porque estou lotada em Volta Redonda e 
para mim o acesso a essa Sede é complicado”. 
Samantha de Castro - Admitida na Caixa em 
21 de outubro de 2013. Arquiteta da GIDUR (Ge-
rência de Apoio ao Desenvolvimento Urbano da 
CAIXA).

“A APCEF/RJ está de parabéns pela 
iniciativa em nos convidar para esse 
churrasco. Foi uma ótima oportunidade 
de conhecer a Sede e encontrar os 

colegas de turma”. Flávia Madeira - Admitida na 
Caixa em 21 de outubro de 2013. Lotada na Ag. Vila 
da Penha. Associou-se à APCEF/RJ.
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“Achei o lugar muito bom e de 
grande potencial, com espaço 
amplo e arejado. Gostei bastan-
te da iniciativa e de conhecer 

a Sede. Pretendo ir as APCEF’s de outros 
estados agora”. Alberto Borges Martins 
Filho - Admitido na Caixa em 4 de novem-
bro de 2013. Lotado na Ag. Barata Ribeiro. 
Associou-se à APCEF/RJ.

“É a primeira vez que estou na 
Sede Campestre e gostei muito 
do que vi. Lugar calmo, muito 
bonito e com uma estrutura bas-

tante sólida, um ótimo local para fazer festas 
e eventos com os amigos. A primeira impres-
são foi ótima e com certeza voltarei mais 
vezes para aproveitar a Associação”. Samir 
Almeida Camões - Admitido na Caixa em 
4 de novembro de 2013. Lotado na Ag. Rio 
Branco. Associou-se à APCEF/RJ.

“Eu frequentava a Sede quando 
fazia academia, mas a estrutura 
da Associação eu não conhecia. 
Estou gostando muito de estar 

aqui, pena que devido ao tempo que passou 
da integração, muitos colegas não puderam 
estar presentes”, disse Nívea, que se asso-
ciou no local.  Nívea Aguiar - Admitida na 
Caixa em 21 de outubro de 2013. Lotada na 
Ag. Bangu. Associou-se à APCEF/RJ.

“Gostei muito da Sede, mas acho que 
deveria ter algumas acomodações e 
quartos para que pudéssemos passar 
um fim de semana inteiro, entretanto, 
estou propenso a me associar”. João 

Clorrechi - Admitido na Caixa em 21 de outubro 
de 2013. Lotado na Ag. Riachuelo. Associou-se à 
APCEF/RJ.

“Achei um local com boa estrutura, 
mas o que agregaria mais, seriam al-
gumas acomodações para podermos 
ficar mais de um dia. Só não me as-
sociei ainda porque não tenho perfil 

de frequentar clubes”.Diogo Caetano - Admitido 
na Caixa em 21 de outubro de 2013. Lotado na 
Ag. Inhanga.

“Não conhecia a Sede, mas estou 
amando. A minha filha também ado-
rou, tanto que ela está agora na pisci-
na se divertindo. Pretendo conhecer 
outras APCEF’s pelo Brasil”.

Luísa da Silva Mendes - Admitida na Caixa em 
21 de outubro de 2013. Lotada na Ag. Duque de 
Caxias. Associou-se à APCEF/RJ.

“Estou gostando da Sede, só achei a 
localização muito escondida. Achei 
essa disposição da APCEF/RJ muito 
bacana e ideal para que pudéssemos 
conhecer o espaço e o clima. Estou 

inclinado a me associar, pelo clima familiar”. 
Guilherme Freitas - Admitido na Caixa em 21 de 
outubro de 2013. Lotado na Ag. Largo da Carioca. 

“Gostei muito do lugar e principal-
mente da atitude da Associação em 
nos convidar para esse evento. Foi 
uma ótima forma de confraternização 

com os colegas de turma”.  Janaína Amorim - 
Admitida na Caixa em 21 de outubro de 2013. 
Lotada na Ag. Ramos.

“Adorei o lugar e a iniciativa da 
Associação, me sinto acolhido pela 
APCEF/RJ e feliz de fazer parte 
da CAIXA. Eu quero agora marcar 

uma estadia na Sede de Cabo Frio”. Jorge Luiz 
Peixoto – Admitido na Caixa em 21 de outubro 
de 2013. Lotado na Ag. do Lavradinho. Associou-
se à APCEF/RJ.

“Estou adorando tudo, principal-
mente, a ótima recepção que re-
cebemos hoje. Agora que sou as-
sociada, voltarei sempre!”. Karina 

Charles - Admitida na Caixa em 21 de outubro 
de 2013. Lotada na Ag. Mesquita. Associou-se 
à APCEF/RJ.

Novos associados são recepcionados com churrasco na Sede Campestre

que eles possam se sentir acolhidos pela 
entidade.  “Os eventos que fazemos para os 
novos integrantes da CEF são fundamen-
tais para que eles conheçam a Associação, 
suas vantagens e possam se sentir parte da 
família CAIXA. Além disso, essa integra-
ção e confraternização são importantes 
para que os novos associados possam apre-
ciar a Sede Campestre, pois assim, eles te-
rão vontade de frequentá-la”, elucida. 

“Manoelzinho” destacou ainda que 
outro fator importante desses eventos, é 
que eles promovem uma troca de experiên-
cias e reencontro entre os presentes. “Mui-
tos deles estiveram juntos durante o treina-
mento, foram trabalhar e deixaram de se 
encontrar. Esse churrasco os integra a vida 
social e promove o reencontro de muitos 
deles.”, explica.

Ao final, o Presidente fez um discurso 

aos novos associados e funcionários da CAI-
XA agradecendo a presença, desejando su-
cesso na empresa e coesão com a Associação 
e, convidou ainda os Diretores presentes para 
darem uma palavra aos jovens integrantes da 
CEF. “Esse lugar lindo é de vocês. Recupera-
mos as quadras, piscinas e cachoeira para que 
vocês possam trazer seus amigos da CAIXA 
e familiares, para integrarem essa grande 
família Economiária”, convocou. Manoel 
aproveitou ainda, para convidar todos os as-
sociados a participarem da Caminhada Eco-
lógica, que acontecerá no dia 8 de dezembro e 
também da Festa de Natal das Crianças, com 
chegada de helicóptero do Papai Noel, no dia 
14 do mesmo mês. “Vai ser um maravilho-
so ter a presença de vocês”, finaliza o Presi-
dente, passando o microfone para as mãos do 
Diretor Paulo Matileti. “Gostaria apenas de 
agradecer a Fenae por todas as conquistas da 
APCEF/RJ, pois ela é a entidade que defende 
a nossa Associação e, somente através dela, 
estamos conseguindo reconstruir a nossa 
Sede”, relata Matileti.

A Diretoria da APCEF/RJ finalizou 
dando sinceras boas vindas aos novos asso-
ciados e empregados da CEF, e disse esperar 
ver todos novamente nos próximos encontros.  

Diretoria recebeu novos associados da APCEF/RJ
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Com intuito de garantir um aten-
dimento de qualidade e pro-
porcionar mais tranquilidade, 

comodidade e conforto a toda família 
economiária da Caixa Econômica Fe-
deral, a APCEF/RJ contratou a empresa 
START Marketing e Publicidade, para 
adquirir novos convênios para a entida-
de. A ideia é prospectar os mais diversos 
estabelecimentos comerciais, a fim de 
conseguir descontos especiais e exclusi-
vos para seus associados. 

Essa união tem a intenção de aumen-
tar ainda mais o campo de contratos con-
veniados da Associação, que tem como 
meta fechar parceria com cerca de mil 
convênios, para os empregados e apo-
sentados da CAIXA, no Rio de Janeiro. 
Assim que os contratos estiverem firma-
dos, os novos conveniados serão publi-

cados no site e no jornal da APCEF/RJ, 
no início de 2014. 

Estes convênios, abrangerão mais de 
cinquenta setores do ramo varejista e de 
serviços, entre eles: academias, agências 
de viagens, lojas de artigos esportivos, 
assistências técnicas e eletrônicas, auto-
escolas, agências de automóveis e aces-
sórios em geral, lojas diversas, cursos 
de idiomas, salões de beleza, colégios, 
creches, farmácias e drogarias, hotéis e 
pousadas, livrarias, lojas de móveis, óti-
cas, bares e restaurantes, churrascarias, 
clínicas veterinárias, área médica em ge-
ral, entre outros. E, para facilitar as tran-
sações com as empresas conveniadas, 
será disponibilizado um cartão próprio 
do estabelecimento para os usuários.

Entretanto, para que a parceria seja 
perfeita e possamos atingir os objetivos, 

ela precisa unir a APCEF/RJ, a START 
e os empregados da CAIXA. Assim, pe-
dimos aos funcionários e associados que 
consigam ou sugiram um maior número 
possível de empresas, que ofereçam des-
contos e vantagens para empregados da 
CAIXA e, que confirmem junto às or-
ganizações que contratrem as agências, 
o presente cadastramento na APCEF/RJ, 
até o final de dezembro de 2013. 

Qualquer empregado ou aposentado 
pode indicar uma empresa para fazer 
convênio, basta apenas informar o e-
-mail ou telefone para contato. Para mais 
informações, ligue para os telefones: 
(21) 2524-9247 / 2532-4275 ou mande 
um e-mail para apcefrj@apcefrj.org.br. 
A APCEF/RJ busca sempre as melhores 
formas de garantir o bem estar e confor-
to dos seus associados. 

APCEF/RJ busca novos convênios para 
atender expectativa dos associados

Caminhada Ecológica possibilita visita ao 
pulmão natural da Sede Campestre
Para os associados que gostam de aven-

turas e passeios ao ar livre, estão aber-
tas as inscrições para a Caminhada 

Ecológica do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal, que será realizada no dia 8 de de-
zembro, às 8:30h, na Sede Campestre de Ja-
carepaguá, localizada na Rua do Quitite, nº 
362, Freguesia.  A caminhada, que faz parte 
do calendário esportivo das APCEF’s, desde 
2009, estará recebendo inscrições até o dia 6 
de dezembro. 

O evento, com realização da Trilha Ca-
rioca – organizadora de diversas corridas no 
Rio de Janeiro – e patrocínio da APCEF/RJ 
e da empresa START Marketing e Publici-
dade, é destinado a associados, dependen-
tes, não associados, aposentados, crianças e 
adultos que tenham interesse em fazer ativi-
dade física, em um ambiente natural e com ar 
puro, além de conhecer a vasta mata natural 
da Sede. Durante o trajeto os participantes 
serão guiados por profissionais, que garanti-
rão a segurança dos presentes e os orientarão 
sobre as belezas naturais encontradas duran-
te o percurso.

Para participar, os interessados deverão 
fazer um depósito no valor de R$ 20,00, desti-
nado para confecção do kit (camiseta e sque-
eze) na conta da APCEF/RJ: Agência: 4086 
- op: 003 - Conta Corrente 788-3. Para confir-
mar a inscrição, o participante deverá enviar 
o comprovante de depósito para o e-mail: 
eventos@apcefrj.org.br. As vagas são limita-
das a 100 pessoas, então associado, faça já a 
sua inscrição. Ao final do passeio, haverá um 
sorteio, onde 10 pessoas poderão ser contem-
pladas com um RAPEL. Vale destacar que, 
50% do valor arrecadado, será encaminhado 
para a ONG Projeto Novo Amanhecer, que 
busca beneficiar crianças carentes. 

Recomenda-se que os associados e seus 
familiares, que forem participar da caminha-
da ecológica, utilizem roupas leves e calça-
dos confortáveis, de preferência um tênis ou 
bota de caminhada, além de protetor solar, 
boné e repelente. Lembrando que, ao longo 
da caminhada haverá uma parada para banho 
de cachoeira, então não esqueçam de trajar 
roupas de banho. O percurso da trilha possui 
aproximadamente quatro quilômetros e tem 

previsão de término por volta de 12h.
Conhecida por suas belezas naturais e sua 

vasta área verde, a Sede Campestre de Ja-
carepaguá, já foi palco de grandes passeios 
ecológicos. O local, além de lindo, possui 
uma excelente infraestrutura para a prática 
do esporte, com trilhas ecológicas, rios e ca-
choeiras. 

Não perca a oportunidade de conhecer 
um local paradisíaco, com uma vasta beleza 
natural. Venha fazer a Caminha Ecológica 
com a APCEF/RJ e traga sua família. 
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Associação luta em prol de um 
sistema de ventilação eficiente 
nas agências da CAIXA

APCEF/RJ
repudia parecer 
contra isonomia 
dos empregados 
da CAIXA

Diante do forte calor que tem 
acometido a cidade do Rio de 
Janeiro, nos primeiros meses 

de primavera, a APCEF/RJ, que preza 
pelo bem estar e por condições dignas 
de trabalho aos funcionários da Caixa 
Econômica Federal (CEF), está cobran-
do providências da Gilog, setor de logís-
tica da CAIXA, em busca de soluções 
para os problemas de falta de estrutura 
nos aparelhos de ar-condicionado das 
agências cariocas - que se encontram, 
na maioria das vezes, quebrados ou em 
péssimas condições. 

Segundo o Diretor da APCEF/RJ e 
também Diretor do Sindicato dos Ban-
cários do Rio de Janeiro, Paulo César 
Matileti, se depender da CEF, as condi-
ções de trabalho e a qualidade de vida 
dos trabalhadores ficarão sempre para 
último plano e, considerando o histórico 
de falta de ar-condicionado que ocorre, 
todos os anos, principalmente nos me-
ses mais quentes, em diversas agências 
da CEF no Rio de Janeiro, a Associação 
está lutando por providências rápidas. 
“Ao invés de cumprir o papel social e 
cuidar dos funcionários e clientes, a 
CAIXA se preocupa apenas em aumen-
tar os lucros da empresa, precarizando 
cada vez mais, as condições de trabalho, 
que por vezes, chegam a ser sub-huma-
nas”, indigna-se.

Matileti explica ainda que em várias 
agências do Rio, os bancários e clientes 
estão tendo que conviver com um imen-
so calor, devido ao grande número de 
aparelhos quebrados e em mal funciona-
mento. “Há casos de agências em que os 
aparelhos estão funcionando precaria-
mente há muito tempo, como é caso da 

agência Rocinha, América, na Barra da 
Tijuca e Rocha Miranda, onde as tem-
peraturas atingiram níveis insuportáveis 
esses dias. Exigimos uma rápida atitude 
da Gilog, para a solução desse problema. 
Essa situação não pode continuar”, com-
pleta o Diretor.

O Sindicato dos Bancários do Rio 
de Janeiro engrossa a luta e se coloca 
vigilante frente às atitudes da CAIXA. 
“Principalmente no verão, todas as agên-
cias vêm apresentando problemas no sis-
tema de ventilação, e nenhuma medida 
efetiva tem sido tomada para a solução 
definitiva ao problema. E, enquanto isso, 
os bancários e a sociedade, sofrem com 
condições insalubres por causa do ca-
lor. A CEF precisa entender que ter uma 
agência climatizada não é privilégio, 
mas uma necessidade”, afirma Matileti, 
que também põe em cheque o problema 
da ventilação também no Sindicato dos 
Bancários.

De acordo com o Climatempo, so-
mente no dia 12 de novembro, em meio à 
primavera, os termômetros na cidade do 
Rio de Janeiro, chegaram a 40,5 graus, 
com sensação térmica de 48 graus. A 
previsão é que o verão tenha uma tem-
peratura igual ou superior à registrada. 

Assim, a APCEF/RJ espera que a 
CAIXA tome as devidas providências e 
aperte as empresas terceirizadas - res-
ponsáveis pelo sistema de ventilação 
- para que haja uma manutenção ade-
quada nos aparelhos, ou ser for o caso, 
a substituição dos mesmos. “A luta não 
é apenas pela manutenção, troca ou con-
serto do ar-condicionado, é por melhores 
condições de trabalho aos funcionários 
da CEF”, finaliza Paulo César Matileti.

Não é recente a luta dos empregados 
da Caixa Econômica Federal (CEF) pela 
isonomia dentro do banco e por igualda-
de de direitos e benefícios entre novos e 
antigos trabalhadores. Desde 2005, tra-
mita na Câmara Federal, o Projeto de Lei 
6.259/05, que visa pôr fim a diferença de 
tratamento entre trabalhadores de uma 
mesma e única empresa. Contrário a luta 
do movimento dos trabalhadores, o depu-
tado Devanir Ribeiro (PT/SP), deu pare-
cer negativo ao PL, sob pretexto de “in-
compatibilidade e inadequação financeira 
e orçamentária”.

Diante do parecer do deputado, a AP-
CEF/RJ reforça que a luta em defesa da 
isonomia dentro da CEF precisa ser reto-
mada com maior intensidade. “A APCEF/
RJ não abre mão de lutar em favor da 
isonomia dos trabalhadores da CAIXA. 
Lamento muito esse posicionamento do 
deputado Devanir Ribeiro, pois ele fere 
um direito básico dos trabalhadores da 
CEF, além de demonstrar total desalinho 
com as políticas defendidas e praticadas 
pelo PT”, relatou o Diretor da APCEF/RJ, 
Paulo Matileti. 

O estabelecimento de tratamento igua-
litário entre os trabalhadores da CAIXA 
é considerado imprescindível para cor-
rigir uma grave injustiça do governo de 
Fernando Henrique Cardoso, época em 
que vários direitos dos bancários foram 
rasgados e anulados. Desta forma, o PL 
6.259/05, de autoria dos deputados fede-
rais Daniel de Almeida (PCdoB/BA) e 
Inácio Arruda (PCdoB/CE), é visto como 
importante para corrigir distorções cria-
das por resoluções impostas pela era FHC.

Leia notícias diariamente no nosso site: www.apcefrj.org.br
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Comida caseira: Sede Administrativa oferece a 
melhor opção de restaurante para os associados

R e s u l t a d o  d a  c o e s a  l u t a :
êxito dos bancários na Campanha Salarial 2013

A APCEF/RJ oferece todos os dias 
uma variedade de pratos saboro-
sos com sabor de comida caseira 

e tempero diferenciado em seu restauran-
te na Sede Administrativa, no Centro do 
Rio de Janeiro. Em sistema self-service, o 
restaurante, proporciona aos associados a 
possibilidade de comer a melhor da comi-
da região, pagando um valor especialmen-
te popular. 

Com variedades de saladas, carnes e 
grelhados, o restaurante apresenta um va-
lor muito mais em conta do que os restau-
rantes comuns, com preço diferenciado 
para os seus associados. Para que almoçar 
em um restaurante mais caro, se a AP-
CEF/RJ oferece diversos tipos de pratos 

com um preço inigualável? Além disso, o 
restrô, que conta com um espaço amplo 
e confortável, serve ainda bebidas como 
refrigerantes e sucos, além de diversas e 
saborosas sobremesas.

Então associados que trabalham nas 
agências do Centro do Rio ou que estejam 
de passagem pelo coração carioca, não 
percam a oportunidade de fazer uma re-
feição saborosa, com gostinho de comida 
caseira.  O restaurante da APCEF/RJ fica 
no Espaço do Economiário, na Avenida 
Treze de maio, 23, sobreloja, Centro, Rio 
de Janeiro. 

Associado! Venha conhecer e se deli-
ciar com pratos preparados especialmente 
para você!

Unidos pela força e determinação na 
busca pelas reivindicações da pauta 
da Campanha Salarial 2013, os ban-

cários realizaram a maior greve, dos últimos 
20 anos, com duração de 23 dias. A parali-
sação se deu após a Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban) não apresentar nenhuma 
proposta decente para a categoria, oferecen-
do apenas o reajuste de 6,1% (reposição da in-
flação prevista) e negando aumento real nos 
salários, piso e na Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR), durante as rodadas de ne-
gociações. Além disso, os banqueiros ignora-
ram as solicitações relacionadas a emprego, 
saúde do trabalhador, condições de trabalho, 
metas abusivas, assédio moral, segurança 
bancária e igualdade de oportunidades. 

A Caixa Econômica Federal (CEF) tam-
bém se recusou em apresentar, após quatro 
rodadas de negociação, uma contrapropos-
ta com relação ao acordo específico dos 
empregados, mantendo apenas o silêncio 
diante da paralisação. A atitude da CAIXA 
somada à intransigência da Fenaban outor-
gou maior força e proporção para a greve, 
não apenas no Rio de Janeiro, mas em todo 
o Brasil, chegando a paralisar mais de 11 
milhões de agências e centros administra-
tivos pelo país.

Após muita pressão e persistência dos 
bancários, finalmente, os bancos apresen-

taram uma proposta condizente com as rei-
vindicações da classe e, em 18 de outubro, 
foi assinada a Convenção Coletiva de Traba-
lho (CCT) dos bancários com a Fenaban e o 
acordo aditivo específico com a Caixa Eco-
nômica Federal, colocando um ponto final 
na greve. Com isso, ficou garantido reajuste 
de 8% (1,82% de aumento real) nos salários 
e demais verbas da categoria, 10% do valor 
fixo da regra básica e sobre o teto da parcela 
adicional da PLR, além da PLR mais 4% do 
lucro líquido (PLR Social), sem limitação. 

Ficou determinado ainda que, os bancá-
rios terão direito a vale cultura, no valor de 
R$ 50,00 por mês; promoção por mérito; 
ampliação de idade de 24 para 27 anos, dos 
filhos e enteados com direito ao plano de 
saúde, sem necessidade de estar cursando a 
universidade, entre outros benefícios. Com 
relação também aos acertos dos pagamen-
tos retroativos, ficou previsto que eles de-
veriam ser realizados de 1º de setembro até 
o fim de outubro, além da antecipação da 
PLR até o dia 25 do mesmo mês.  

Acordo aditivo específico da CAIXA
Entre as principais requisições firmadas 

no acordo aditivo específico da CEF, ficou 
estabelecida PRL adicional; plano de assis-
tência à saúde - dependente indireto Saúde 
Caixa; vale cultura, no valor de R$50,00 

por mês; horas extras; promoção por méri-
to; remuneração base a todos os emprega-
dos, proibição de que agências com até 15 
empregados tenham horas compensadas, 
entre outras conquistas.

Para o Diretor da APCEF/RJ e do 
Sindicato dos Bancários do Rio de Ja-
neiro, Paulo Matileti, os bancários estão 
de parabéns, pois mostraram que apenas 
com a união é que realmente a força se 
concretiza. “Estamos orgulhosos destas 
grandes conquistas da categoria, pois 
foi uma luta muita árdua, mas ao final, 
conseguimos arrancar da CAIXA esses 
importantes e urgentes pleitos, represen-
tando avanços econômicos e também so-
ciais”, declarou Matileti.
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