
Associação mantém linha de luta Associação mantém linha de luta 
e segue realizandoe segue realizando

Os últimos anos foram de 
enormes desafios e lutas, mas a 
APCEF/RJ seguiu firme no compro-
misso de representar os interesses 
dos seus associados. Mesmo com 
a pandemia da COVID-19 segui-
mos firmes nas lutas em defesa 
dos direitos dos trabalhadores e 
em defesa da Caixa 100% pública.
O Saúde Caixa para todos é um 
exemplo de reivindicação constan-
te, sempre feita com ações pre-
senciais. Agora, em 2020, a luta se 
intensificou de forma virtual. Final-
mente, depois de muita batalha, 
veio a vitória com a inclusão de 
cláusula no ACT-2020 que garante 
o plano de saúde para todos os em-

pregados, inclusive os empregados 
PCDs que aguardavam a inclusão.
O atendimento ao associado duran-
te a pandemia continuou mesmo 
com o isolamento social. A Dire-
toria da Associação se preocupou 
em seguir todas as recomendações 
de prevenção ao novo coronaví-
rus e passou a funcionar de forma 
reduzida. Porém, para se manter 
disponível para seus associados, 
a APCEF/RJ disponibilizou aten-
dimento online, via WhatsApp.
O estímulo ao desenvolvimento so-
ciocultural, artístico e esportivo dos 
associados ativos e aposentados 
nunca foi esquecido pela diretoria 
da Associação. Antes da pandemia, 

foram muitos almoços comemorati-
vos, feijoadas, rodas de samba, festas 
de Natal, confraternizações do Dia 
das Crianças e do Dia do Saci, entre 
muitos outros dias de muita alegria e 
entretenimento entre os associados 
e familiares. Agora, com a pande-
mia, a APCEF/RJ continua investin-
do em vários eventos e campanhas 
on-line, em parceria com a Fenae.
A APCEF/RJ segue firme em suas lu-
tas e na busca por mais realizações. 
A Diretoria mantém a recomen-
dação de total prevenção ao novo 
coronavírus, bem como espera que 
surja logo uma vacina que possibilite 
a volta do convívio presencial entre 
os associados.

Eleições da APCEF/RJ acontecem nos
 dias 29 e 30 de setembro

As eleições da APCEF/RJ acontecerão nos dias 29 e 30 de setembro de 2020 e será com chapa 
única, já que apenas a Chapa 1 (APCEF/RJ Avançando nas Lutas e Realizações) foi inscrita. A votação terá 
dois formatos disponíveis: à distância, através de acesso ao sistema de votação eletrônica online no site 
da APCEF/RJ, das 8h do dia 29 até às 18h do dia 30, e por urna física, com coleta de cédulas de papel das 
10h às 18h nos dois dias, instalada na Sede Administrativa da APCEF/RJ, situada na Av. Treze de Maio, 
23B, sobreloja, Centro, Rio de Janeiro.

• Data da eleição:
29 e 30 de setembro de 2020
• Votação à distância:
Das 8h do dia 29 às 18h do dia 30, no site da APCEF/RJ
• Votação física:
Das 10h às 18h na Sede Administrativa
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Luta intransigente em 
defesa da Caixa 

100% pública
Em meio aos diversos problemas sociais, econômicos e políticos 

que o país atravessa, além da degradante pandemia que assola o mundo, 
os projetos privatistas continuam sendo meta do governo Bolsonaro, do min-

istro Paulo Guedes e de Pedro Guimarães, presidente da Caixa.  Junto com as entidades 
representativas dos empregados da Caixa, a APCEF/RJ segue firme na luta em defesa da Caixa 100% pública. A efetiva 
participação da diretoria em atos, sejam eles virtuais ou presenciais, é uma constante. Exemplos: mobilização virtual 
no Dia Nacional de Luta em defesa da Caixa 100% pública; campanha A Caixa É Toda Sua; ato em defesa da Caixa no 
aniversário de 159 anos do banco, entre outros.

Sempre preocupada em de-
fender os direitos dos empregados da 
Caixa e estimular o combate às ações 
perversas do atual governo brasileiro, a 
Diretoria da APCEF/RJ tem se mostrado 
uma grande batalhadora e ativa partic-
ipante das lutas em defesa dos direitos 
dos trabalhadores. A luta em prol do 

Saúde Caixa para todos
Saúde Caixa para todos é um exemplo. 
Iniciada lá atrás com ações presenciais, 
agora em 2020 a luta se intensificou 
de forma virtual. Finalmente depois 
de muita batalha, veio a vitória com 
a inclusão de cláusula no ACT-2020 que 
garante o plano de saúde para todos os 
empregados, inclusive os PCDs.

Lar das crianças: amor e doação
A APCEF/RJ promoveu um 

excelente trabalho, juntamente 
com a Fenae, no Lar de Crianças 
Nossa Senhora das Graças, local-
izado em Petrópolis (RJ). Em par-
ceria com o Movimento Solidário, 
muitos projetos foram realizados, 
como a arrecadação de materi-

Ginásio da Sede Campestre
Após ficar alugado por longos anos, o espaço, que por 

décadas foi utilizado pelos associados e atletas da APCEF/RJ 
para disputas e treinamentos esportivos, finalmente voltou 
a ser administrado pela Associação. Desocupado recente-
mente pela academia que locava o espaço, toda a área do 
antigo ginásio está agora livre. A Diretoria já se movimen-
ta em estudo para avaliar de que forma o lugar poderá 
ser utilizado para melhor atender ao quadro associativo.

Regularização
Depois de muita luta a 

atual gestão da APCEF/RJ con-
seguiu regularizar o Refis, INSS 
e Fundo de Garantia, entre ou-
tros. Além disso, atualmente 
está empenhada na regulariza-
ção da documentação da Sede 
Campestre de Jacarepaguá.

al escolar, produtos de higiene e 
brinquedos. Através da campanha 
“Realize sonhos e ganhe sorrisos”, a 
organização recebeu R$ 15 mil de 
empregados da Caixa, que foram 
destinados a itens pessoais e novos 
materiais para sala de entreteni-
mento da instituição acolhedora.



Reformas e o legado dos 
Jogos Regionais Sudeste 2019

A modernização operada pela 
APCEF/RJ na estrutura da Sede de 
Jacarepaguá para receber os Jogos 
Regionais Sudeste, além de ter sido 
fundamental para o bem-estar e la-
zer do quadro associativo, também 
foi decisiva para o sucesso da realiza-
ção do evento, que possibilitou gran-

des momentos de confraternização e 
união entre os empregados da Caixa. 
Com muito esforço da Direção, agora 
a Sede conta com duas piscinas, qua-
dra poliesportiva coberta, campos de 
futebol, quadras de tênis, quadra de 
areia para futevôlei e vôlei, parquinho 
e uma cachoeira refrescante.

Comprometimento
Mais do que estarem presentes na 

organização de projetos, no desenvolvi-
mento de iniciativas e na luta a favor do di-
reito dos empregados da Caixa, a Diretoria 
da APCEF/RJ também demonstrou todo o 
seu comprometimento visitando agências 
da Caixa para conversar com empregados, 
fiscalizar e se aproximar da rotina e das 
condições de trabalho dos bancários. Até 
mesmo durante a pandemia, por exemplo, 
o Presidente Paulo Matileti esteve presen-
te em algumas unidades para verificar se 
as medidas de segurança estavam sendo 
cumpridas, principalmente diante das filas 
e aglomerações ocasionadas pelo paga-
mento do Auxílio Emergencial.Atendimento ao associado

 durante a pandemia durante a pandemia
A Associação se preocupou em seguir todas as 

recomendações do governo acerca do novo coronavírus 
e passou a funcionar de forma reduzida. Porém, para se 
manter disponível para seus associados, a APCEF/RJ dis-
ponibilizou um número de WhatsApp para atendimento 
online, onde os associados poderiam mandar suas dúvi-
das, solicitações, sugestões e fazer qualquer outro tipo 
de contato. A atitude foi fundamental para manter os 
empregados da Caixa próximos da APCEF/RJ e ajudou 
a reduzir as dificuldades e limitações que começaram a 
existir diante da necessidade do isolamento social.

Eventos para o lazer e 
integração de associados

Com o intuito de estimular o 
desenvolvimento sociocultural, artísti-
co e esportivo dos empregados ativos 
e aposentados da Caixa, a Diretoria da 
APCEF/RJ se empenhou em promover 
e participar de eventos que proporcio-
naram momentos de confraternização 
e união entre o quadro associativo, 

familiares e amigos. Foram muitos 
almoços comemorativos, feijo-
adas, rodas de samba, festas de 
Natal, confraternizações do Dia das 
Crianças e do Dia do Saci, entre muitos 
outros dias que ofereceram muita ale-
gria e entretenimento aos associados 
da APCEF/RJ.

Vitória: 7ª e 8ª hora
Em 11 de setembro de 2020, 

o juiz Guilherme da Silva Gonçalves 
Cerqueira, da 59ª Vara do Trabalho do 
Rio de Janeiro, julgou procedente ação 
movida pela APCEF/RJ reivindicando 
pagamento pela Caixa da 7ª e 8ª hora 
de efetivo trabalho do empregado 
substituído na função de tesoureiro. 
Mesmo tendo sido em 1ª instância, a 
decisão fortalece a linha seguida pela 
Associação de não abrir mão de lutar 
pelos interesses de seus associados.



Ato de solidariedade em Belágua
Em mais uma parceria incrível 

com a Fenae, um grande e excelente pro-
jeto também foi impulsionado e fortale-
cido pela APCEF/RJ: Juntos por Belágua. 
A campanha lançada pelo Movimento 
Solidário, que tem por objetivo oferecer 
assistência às comunidades carentes de 
Belágua, cidade do Maranhão, teve apoio 

da Associação e de muitos empregados 
da Caixa. No mês de abril e maio deste 
ano, a APCEF/RJ convocou todos os seus 
associados para mais um projeto do movi-
mento, que tinha como objetivo a aquisi-
ção de 430 cestas básicas com material de 
higiene e limpeza para abastecer um total 
de 1813 pessoas na comunidade.

A APCEF/RJ teve uma presen-
ça de peso no combate à iniciativa da 
direção da Caixa em transferir ban-
cários de todos os setores do edifício 
Barrosão, no Centro do Rio, para um 
prédio na região do Porto Maravilha. 
Vale ressaltar que o local está situado 
em uma região extremamente peri-
gosa do Rio de Janeiro, oferece riscos 

diários com iminência de assaltos e 
tiroteios e possui um serviço de trans-
porte precário. Além disso, foi com a 
tamanha insistência e luta da direto-
ria da APCEF/RJ que um novo edifício 
Sede da Caixa foi inaugurado (Prédio 
Passeio Corporate) e abrigou diversos 
setores do banco, para a felicidade e o 
bem-estar dos funcionários.

A luta contra a transferência de 
empregados para o Porto Maravilha

A reconquista do espaço na Av. Treze de Maio

Depois de muita luta, a APCEF/RJ 
conseguiu recuperar o espaço comercial 
localizado na Av. Treze de Maio, que era 
de direito da Associação e estava sendo 
ocupado de forma ilegal pela empresa 
BIOFIT ACADEMIA DE GINÁSTICA. A con-
quista aconteceu após a APCEF/RJ mo-
ver um processo contra a empresa em 
decorrência da inadimplência de obriga-
ções da BIOFIT com aluguel, condomínio 
e outros encargos contratuais.  A Direto-
ria da Associação não desistiu e lutou na 
justiça com unhas e dentes para receber 
os valores devidos e para que o espaço 
pudesse voltar a ser melhor utilizado, 
principalmente pelo quadro associativo.

Conecef virtual

No mês de julho deste ano, foi re-
alizado o 36º Conecef. De forma inédita, 
o evento aconteceu virtualmente, devido 
à pandemia do coronavírus. O encontro 
definiu as estratégias de luta e a pauta de 
reivindicações específica do banco para a 
Campanha Nacional 2020. A APCEF/RJ se 
empenhou e mobilizou os empregados 
para se organizarem e definirem as prio-
ridades e estratégias em defesa da Caixa 
100% Pública e dos direitos dos trabalha-
dores. Além disso, a associação não me-
diu esforços, participando e alertando in-
tensamente durante todo o período sobre 
a importância do evento e da união dos 
empregados para o estabelecimento de 
ações importantes para a classe bancária.

Assistência Jurídica
Prezando por sempre propor-

cionar benefícios e vantagens para seu 
quadro associativo, a APCEF/RJ também 
dispõe de uma excelente assistência ju-
rídica realizada pelo Diretor de Assuntos 
Jurídicos Heitor Menegale; e os Advogados 
Alexandre Leo e Fábio Godoy, do escritó-
rio de advocacia Leo & Godoy Advogados 
Associados. Os atendimentos são focados 
nas áreas de direito trabalhista, defesa do 
consumidor, direito da família, tributário e 
administrativo.  A atividade e empenho dos 
profissionais contribui para garantir uma 
ampla atividade processual e evita que os 
empregados tenham gastos elevados com 
a contratação de profissionais particulares.a contratação de profissionais particulares.


