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Natal das Crianças
Papai Noel chegará de helicóptero

 A APCEF/RJ está preparando uma excelente Festa de Natal para 
seus associados e familiares. O evento será dia 15/12 e vai começar às 
11h. A festa vai contar com cama elástica, Kid Play, tobogã grande, distribuição 
de brindes, DJ e a presença do tão esperado Bom Velhinho, que chegará de 
helicóptero, às 15h, à Sede Campestre de Jacarepaguá.

15/12
às 11h

  Marque na sua agenda! Dia 18 de dezembro será o Almoço dos Aposentados, realizado anual-
mente pela APCEF/RJ. O evento terá diversas atrações para seus participantes e terá início às 12h, no 
Espaço do Economiário Idimar Ramos Bastos, localizado na Av. Treze de Maio, 23 – Sobreloja.

  Almoço dançante
  Apresentação do coral
  Música ao vivo
  Sorteio de brindes

Dezembro de 2012

Almoço dos Aposentados será dia 18 de 
dezembro, no Espaço do Economiário

Não perca! 
ImPoRtANtE: o almoço é apenas para associados da APCEF/RJ e seus dependentes. 
Não esqueça sua carteira de sócio, pois haverá identificação na entrada do evento.

Sede Campestre de Jacarepaguá (Estrada do Quitite, 362)
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        Palavra do Presidente

Rumo à APCEF/RJ que empregados 
da CAIXA desejam e merecem

Terminando o ano de 2012, fazemos um balanço e percebemos 
quanto a APCEF/RJ avançou ao longo deste ano. Ficamos contentes 

pelo fato da Associação ter se mostrado presente e intransigente nas lutas 
pela defesa dos direitos e interesses dos empregados da CAIXA. Entretanto, ainda não 
estamos satisfeitos e ambicionamos maior consolidação da associação, sendo que, para 
chegar a isso, temos muito trabalho pela frente.

A nossa caminhada é firme e sem hesitação. Reconhecemos o apoio da Fenae, que 
não tem medido esforços para recuperar a APCEF/RJ e nos ajuda a seguir rumo à associa-
ção que os empregados da CAIXA ativos e inativos merecem. Sem o apoio da Federação, 
seria muito difícil a nossa recuperação e, talvez, até teríamos que vender nossos patrimô-
minos, devido às diversas dívidas da associação, inclusive, passivo trabalhistas, e a outras 
ações judiciais. Com a Fenae, em 2012, realizamos diversos eventos na Sede Campestre 
de Jacarepaguá, com destaque para o Dia dos Aposentados; Corrida do Pessoal da Caixa; 
participação dos Jogos da Fenae, realizado no Espírito Santo e que nos rendeu oito meda-
lhas; churrascos mensais de confraternização para os novos empregados da CEF e Festas 
dos Dias das Crianças e do Saci. E ainda esperamos pela Festa de Natal (dia 15/12), a ser 
promovida também na Sede Campestre, e pelo Almoço dos Aposentados (dia 18/12), que 
será no Espaço do Economiário Idimar Ramos Bastos.

Porém, além das festividades, queremos fortalecer a associação a cada dia, levando-a 
ao nível desejado pela Diretoria e associados. É essa a nossa expectativa para o ano de 
2013. Vamos seguir firmemente. Vamos continuar defendendo os empregados da CAIXA, 
fortalecendo a entidade e buscando para nossos filiados mais benefícios e serviços.

Desejamos a todos um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de realizações, avan-
ços e conquistas.

Manoel Lopes de Carvalho 
Diretor Presidente 

No dia 27 de novembro, junto com ou-
tros nove bancos e com a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro (Contraf-CUT), a CAIXA assinou 
a renovação do acordo de combate ao as-
sédio moral, conquistado na Campanha 
Nacional dos Bancários de 2010. A assi-
natura aconteceu na sede da Federação 
Nacional dos Bancários, em São Paulo.

Pela convenção, as instituições bancá-
rias se comprometem a declarar explicita-
mente condenação a qualquer ato de as-
sédio e reconhecem que isso visa valorizar 
todos os seus empregados. Os bancários 
podem fazer denúncias nos sindicatos que 

assinaram o acordo. Para tanto, o denun-
ciante deve se identificar para haver o de-
vido retorno ao trabalhador. Entretanto, o 
sigilo será mantido junto ao banco e à en-
tidade sindical que, em até dez dias úteis, 
irá formalizar a denúncia à instituição. 
Após receber a denúncia, o banco terá 60 
dias corridos para apurar o caso e prestar 
esclarecimentos ao sindicato.

A APCEF/RJ repudia o assédio moral 
contra os empregados da CAIXA e espera 
que tal acordo garanta a todos os profis-
sionais da CEF respeito no ambiente de 
trabalho e valorização profissional, itens 
indispensáveis para o trabalhador.

CAIXA renova acordo contra assédio moral


