
No dia da festa de 
aniversário, a APCEF/RJ 
promoverá junto à folia, 
o Festival de Música da 
Associação que tem como objetivo 
principal oferecer interação, lazer e 
divulgação de aptidões musicais dos 
que fazem parte do mundo CAIXA, 
no Rio de Janeiro. O evento destina-
do a todos os empregados da CAIXA, 
aposentados e pensionistas sócios da 
APCEF/RJ, colocará automaticamen-
te  o primeiro colocado no Festival de 
Musica Fenae, que acontecerá entre 
os dias 4 e 6 de dezembro, em Belém, 
no Pará. O Festival promete animar 
ainda mais a comemoração dos 75 
anos da Associação.  

Os que decidirem ficar até o fim 
da festa só terão mais oportunidades 
de diversão, pois a Festa Agostina irá 
garantir a animação dos associados e 
familiares até o anoitecer. Muita co-
mida típica, apresentação da banda 
de forró pé de serra “Universidade 
do Forró”, apresentação de quadrilha 
profissional, muita animação e alegria 
prometem esquentar a festa mais espe-
rada do mês de agosto.

Aniversário da APCEF/RJ, Festival de Música 
e Festa Agostina prometem animar a Sede 

Campestre de Jacarepaguá

Fundada em 15 
de agosto de 1938, a 
APCEF/RJ é uma As-

sociação de Classe, com personalidade 
jurídica de direito privado, sem fins lu-
crativos, que presta assistência social ao 
seu quadro associativo. Inicialmente ela 
foi desenvolvida com o intuito de de-
fender interesses trabalhistas e promo-
ver qualidade de vida dos funcionários 
da CAIXA, atualmente sua principal 
missão é desenvolver essa qualidade 
através do esporte, lazer, cultura e en-
tretenimento. E para comemorar os 75 
anos de existência, nada melhor do que 
fazer essa grande festa para celebrar 
junto com quem a entidade mais valo-
riza: o associado. 

Associado, você é nosso convidado especial e nosso melhor presente!
Venha participar e traga sua família. Esperamos por vocês!

Não fique de fora dessa comemoração.

A Associação dos Empregados da Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro,
APCEF/RJ, completa 75 anos de existência no mês de agosto e, para comemorar 

no melhor estilo, a entidade preparou uma grande festa com direito a bolo de aniversário, 
festa agostina e Festival de Música para que seus associados e familiares festejem juntos
mais um ano de existência da entidade.  As festividades acontecerão no dia 17 de agosto, 
a partir das 10h, na Sede Campestre de Jacarepaguá e, para animar o evento, artistas da 
CAIXA, que são pratas da casa, e quem mais quiser promover os seus trabalhos farão 

diversas apresentações musicais para embalar os convidados, o que promete muita música, 
diversão e alegria para acalorar ainda mais o aniversário da Associação. 

Festival de MúsicaFesta AgostinaAniversário
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Representantes dos empre-
gados da CAIXA, assessorados pela 
Comissão Executiva dos Empregados 
(CEE/CAIXA) e a Direção da CEF es-
tiveram reunidos em Brasília, no dia 
12 de julho, para mais uma rodada 
da mesa de negociações permanen-
tes. Durante o encontro, a CAIXA se 
comprometeu em apresentar, antes 
da próxima rodada de negociações, 
quando já será colocada sobre a mesa 
a pauta de reivindicações específicas 
dos empregados para a Campanha 
Nacional dos Bancários de 2013, um 
posicionamento a respeito de uma sé-
rie de reivindicações ainda pendentes 
de respostas.

Entre os assuntos sem solução 
estão condições de trabalho, assédio 
moral, login único, problemas relacio-
nados aos tesoureiros, questões de in-
teresses dos aposentados e entre ou-
tros. O Diretor da APCEF/RJ e Diretor 
do Sindicato dos Bancários do Rio de 
Janeiro, Paulo César Matileti disse que 
os empregados da CAIXA exigem res-
peito, seriedade e respostas urgentes 
às reivindicações. “Pendências como 
condições de trabalho, login único e 
assédio moral são reivindicações an-
tigas que precisam de solução quanto 
antes e a CAIXA não pode mais se es-
quivar das respostas”, afirma.

Ricardo Maggi, Diretor Finan-
ceiro da APCEF/RJ complementou 
informando que as cobranças só irão 
cessar após uma solução da CEF. 
“São temas de suma importância para 
o trabalhador bancário, não descansa-
remos até que a CAIXA resolva essas 
pendências”, finaliza. 

Confira ao lado como ficou 
cada uma das questões que foram 
pautadas na reunião:

Aposentados – As discus-
sões das reivindicações dos aposenta-
dos foram abertas pelo Presidente da 

Fenacef, Décio Carvalho, onde foram 
cobradas soluções para os problemas 
relacionados ao PMPP, plano que 
conta ainda com 846 participantes da 
Funcef, e também a inclusão no Saú-
de Caixa de 4.765 aposentados por 
PADV, como tem sido assegurado nos 
PAAs. Décio destacou que os partici-
pantes do PMPP, todos já acima de 80 
anos de idade, estão há quase duas 
décadas com seus proventos pratica-
mente congelados.

Tesoureiros - os representan-
tes dos empregados da CAIXA obser-
varam que existem muitos problemas 
que são enfrentados pelo chamado 
tesoureiro solitário (único na unidade), 
pois estes não recebem horas extras e 
não tem a possibilidade de compensa-
ção. A Caixa foi lembrada do fato de já 
ter se comprometido a tomar providên-
cia para acabar com a figura do único 
tesoureiro, mas que a medida acabou 
perdendo a característica pela lotação 
dos contratados em agências recente-
mente abertas. Os representantes dos 
trabalhadores da CAIXA condenaram 
ainda o fato dos tesoureiros terem tam-
bém as atribuições de fazer o Termo 
de Verificação de Ambiência (TVA). 

Ranqueamento – foi denun-
ciado o também desrespeito ao acordo 
coletivo, que não permite o ranquea-
mento de empregados nas unidades 
do banco. Existem registros do uso de 
disfarces, como no caso de campa-
nhas de premiações e da formação de 
“galeria de notáveis”.

Compensação - Foi caracte-
rizada como prática em desacordo 
com o previsto no acordo coletivo pe-
los representantes dos empregados 
da CAIXA, a compensação de horas 
trabalhadas. Pois, além de ocorrer de 
forma cada vez mais ostensiva, não 
existe um aviso de cinco dias de an-
tecedência, conforme exige o acordo. 

A compensação só deveria ocorrer em 
comum acordo, mas raramente o em-
pregado é consultado.

Assédio moral/descomissio-
namento - Os representantes dos em-
pregados reafirmaram o entendimento 
de que a retirada de Comissão por ex-
clusiva iniciativa do gestor implica em 
assédio moral. A CEE/Caixa cobrou do 
banco a revisão de seu posicionamen-
to em relação a critérios que evitem 
decisões unilaterais por parte dos ges-
tores. Outro agravante foi que a retira-
da de comissão passou a ameaçar até 
mesmo os caixas executivos, uma fun-
ção para a qual a Caixa sempre teve 
dificuldade para atrair interessados.

Trabalho aos sábados – con-
vocação de empregados para traba-
lhar aos sábados sem comunicação 
aos sindicatos foi extremamente con-
denada pelo os representantes dos 
bancários que cobraram o controle 
de jornada dos gestores e pagamento 
integral das extras realizados durante 
feirões e outras atividades.

Login único - a Caixa foi avi-
sada que existem locais em que não 
está sendo possível marcar o ponto, 
por não aparecer no sistema, o relógio 
de registro. A empresa informou que 
irá verificar o problema e assegurou 
que será cumprido o cronograma de 
implantação da Estação Única, que 
termina em 31 de agosto.

Caixa enrola de novo e não apresenta soluções para pendências antigas

Diretor da APCEF/RJ, Paulo Matileti, exige que 
a CAIXA tenha mais seriedade e respeito
com seus empregados
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Setor jurídico da CAixA também terá direito a UTi móvel do Barrosão
Depois de diversas pressões do 

Sindicato dos Bancários, a Caixa 
Econômica Federal autorizou o iní-
cio do processo de licitação para 
contratar o serviço de Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) móvel 
para prestar atendimento de emer-
gência e urgência médica a toda 
e qualquer pessoa que precisar de 
ajuda no prédio da Rua Almirante 
Barroso, no Centro do Rio de Janei-
ro. E graças às intensas negociações 
entre o Diretor do Sindicato e Dire-
tor da APCEF/RJ, Paulo Matileti, a 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidente (CIPA) e a Gerência de Fi-
lial de Gestão de Pessoas (GIPES), o 
serviço de emergência foi estendido 

também para os bancários que traba-
lham no setor jurídico da empresa, 
no prédio da Cinelândia.

Segundo Matileti, com essa vi-
tória todos os funcionários poderão 
utilizar o serviço médico. “Esta foi 
uma vitória importante não somen-
te para os bancários, mas também 
para os trabalhadores terceirizados, 
clientes e usuários, que, no local, 
poderão contar com o serviço de 
remoção para atendimento de emer-
gências médicas. Mas a luta não 
para por aqui. O SAÚDE CAIXA 
precisa garantir este serviço de UTI 
móvel em qualquer lugar em que se 
encontre o empregado que necessi-
ta de atendimento de emergência e, 

se necessário, de remoção para um 
hospital da rede credenciada coberta 
pelo plano”, comenta.

O sindicalista disse ainda que a 
CAIXA é uma empresa grande que 
tem total condição de buscar recur-
sos para a melhora da saúde dos seus 
funcionários. “Falta vontade política 
da direção da CAIXA para garantir o 
direito ao serviço de emergência e re-
moção a todos os empregados. Além 
disso, é preciso ampliar ainda mais 
a rede credenciada e a qualidade do 
atendimento”, ressalta. A CAIXA lu-
crou no primeiro trimestre deste ano 
R$ 1,3 bilhão, crescimento de 12,5% 
em relação ao mesmo período do ano 
passado”, explica.
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Excelente aproveitamento nos Jogos Sul e Sudeste 
faz APCEF/RJ ter as melhores colocações
das últimas competições 

A equipe desportiva da APCEF/RJ 
participou entre os dias 30 de maio e 1º 
junho, na cidade de Florianópolis, Santa 
Catarina, da terceira edição dos Jogos Re-
gionais do Sul e Sudeste. O evento espor-
tivo promovido pela Fenae reuniu atletas 
das APCEFs do Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Gran-
de do Sul, São Paulo e a Associação Sede 
do torneio, Santa Catarina.

Esse ano o evento que teve 20 moda-
lidades a serem disputadas pelos atletas, 
contou com a presença de mais de mil 
pessoas que prestigiaram a competição. 
Entre as modalidades estavam: futebol 
society livre e máster, futsal, natação, si-
nuca, tênis de mesa, tênis de quadra, vô-
lei de praia, vôlei de quadra, entre outras. 

O evento destinado a empregados 
ativos e inativos da Caixa Econômica 
Federal, sócios efetivos das associações 
federadas à Fenae, teve como destaque 
à união, valorização, desempenho e con-
fraternização realizada entre os atletas, 
equipes e sua Associação.

A APCEF/RJ que levou uma delega-
ção composta de aproximadamente 101 
integrantes teve um excelente desempe-
nho e classificação nos jogos, trazendo 
para a Associação carioca muitas ale-
grias e medalhas. Entre as modalidades 
que mais se destacaram no quadro de 
medalhas estão: a equipe campeã de fut-
sal, futebol máster com bronze, vôlei de 
quadra masculino com bronze, atletismo 
com nove medalhas e a natação com qua-
tro ouros. 

Prova de que os atletas cariocas tive-
ram um excelente aproveitamento foi o 
resultado do associado Renato Corrêa, 
funcionário da Agência José Clemente, 
em Niterói, que trouxe para a sede duas 

medalhas de ouro e uma de bronze na na-
tação. Renato que também é coordenador 
da equipe de natação disse que após me-
ses de treinamento sua colocação já era 
esperada, mas que somente com garra e 
desempenho da equipe de natação eles 
conseguiram a medalha de bronze no re-
vezamento 4 x 100.

“Eu treinei muito para conseguir che-
gar ao pódio e levar uma medalha de ouro 
na modalidade costas máster e outra nos 
50 metros borboleta máster. Mas a nos-
sa equipe de um modo geral me deixou 
muito feliz, pois a cada ano ela se dedica 
mais, para se superar ainda mais. E esse 
ano graças ao empenho e dedicação dos 
atletas nós conseguimos a medalha de 
bronze no revezamento”, explica. 

Renato conta ainda que a grande sur-
presa ficou por conta dos associados Fer-
nando Soares de Oliveira e Marco Aurélio 
Cunha, que trouxeram para a Associação 
os outros dois ouros na natação. “Essa 
é a prova de que união e dedicação são 
essenciais. Fiquei surpreso e feliz com a 
vitória deles”, disse contente.

O Diretor de Esporte e Lazer da AP-
CEF/RJ, Franklin Trindade Brito, contou 
que todas as equipes e os atletas individu-
ais treinaram bastante para conseguirem 
as melhores colocações em suas modali-
dades. “Não resta dúvida de que esse ano 
nossa delegação teve mais dedicação e 
compromisso com os jogos, resultando 
em um melhor desempenho, aproveita-
mento e classificação. Estamos muito 
felizes e orgulhosos da participação e 
desempenho dos nossos atletas. Estão to-
dos de parabéns! Isso mostra a união do 
associado à APCEF/RJ e valorização do 
esporte como forma de benefício à saúde 
física e mental”, conclui.

Dama Prata

Futebol Society Master Bronze

Futsal Masculino Ouro

Tênis Simples Feminino Bronze

Voleibol Masculino Bronze

Xadrez Prata

Natação - 4x100 Rasos Masculino Bronze

Atletismo - 100m
Rasos Feminino

Atletismo - 200m
Rasos Feminino

Atletismo - 400m
Rasos Masculino

Atletismo - 10km Feminino 
Categoria - 01/01/80

Atletismo - 10km Masculino
Categoria - 01/01/80

Atletismo - 10km Masculino
Categoria - 01/01/70 - 31/12/79

Natação - 50m Borboleta
Master Masculino

Atletismo - 5km Masculino
Categoria - 31/12/59

Natação - 50m Costas
Master Masculino

Natação - 50m Livre
Masculino Master

Natação - 50m Peito Absoluto
Masculino

Natação - 50m Peito
Masculino Master

Natação - Revezamento 4x50 
Masculino Master

Atletismo -  5km Masculino
Categoria - 01/01/70 - 31/12/79

Prata 
Monique Godin Dias

Prata 
Munique Godin Dias

Ouro 
Renato Casimiro

Bronze 
Adriana Oliveira

Bronze 
Adriano Nunes

Bronze 
Sandro Santos

Ouro 
Renato Corrêa

Bronze 
Manoel Carvalho

Ouro 
Renato Corrêa

Ouro 
Marco Aurélio Cunha

Ouro 
Fernando Soares

Bronze 
Marco Aurélio Cunha

Bronze

Ouro 
Cristian Jorge

Confira o quadro de medalhas
da APCEF/RJ:
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Campanha salarial 2013 é definida e 
busca reajuste salarial de 11,93% 
Representantes dos bancários 

de todo o país estiveram reunidos 
entre os dias 19 e 21 de julho, no 
Hotel Holiday Inn, em São Paulo, 
para a 15º Conferência Nacional da 
Categoria. Paulo Matileti, Diretor 
do Sindicato dos Bancários do Rio 
de Janeiro e Diretor da APCEF/RJ, 
esteve presente no encontro.

 Na oportunidade a plenária 
aprovou a pauta de reivindicações 
da Campanha Salarial 2013, que 
inclui, dentre outros tópicos, re-
ajuste salarial de 11,93%: 5% de 
aumento real, além da inflação 
projetada de 6,6%. A pauta con-
templa também a necessidade de 
mais contratações; fim de metas 
abusivas; mais funcionários para 
reduzir a sobrecarga de serviços; 
combate ao assédio moral e me-
lhores condições de trabalho aos 
bancários; entre outras.

Encontro na APCEF/RJ
discutirá isonomia

No mês de agosto a APCEF/
RJ realizará encontro com os em-

pregados da CAIXA para tratar da 

delicada situação que vem sendo 

a isonomia.  Segundo Paulo Ma-

tileti, Diretor da APCEF/RJ, a 

entidade precisa começar a trazer 

questões desse tipo para serem de-

batidas com os associados. “Rea-

lizaremos esse Encontro agora no 

mês de agosto, mas não temos a 

intenção de parar. Tanto é verda-

de, que já estamos negociando ou-

tros temas - também de interesse 

dos bancários da CAIXA - para 

serem debatidos na APCEF/RJ no 

decorrer desse ano de 2013. Tão 

logo tenhamos as datas, divulga-

remos”, disse Paulo Matileti.

 Reajuste salarial de 11,93%: 5% de 
aumento real, além da inflação proje-
tada de 6,6%;
 PLR: três salários mais R$ 5.553,15;
 Piso: R$ 2.860,21 (salário mínimo 

do Dieese);
 Vales alimentação, refeição, 13ª 

cesta e auxílio-creche/babá: R$ 678 
ao mês para cada (salário mínimo na-
cional);
 Melhores condições de trabalho 

com o fim das metas abusivas e do 
assédio moral que adoece os bancá-
rios;
 Emprego: fim das demissões, mais 

contratações, aumento da inclusão 
bancária, combate às terceirizações, 
especialmente ao PL 4330 que pre-
cariza as condições de trabalho, 
além da aprovação da Convenção 
158 da OIT, que proíbe as dispensas 
imotivadas;
 Plano de Cargos, Carreiras e Salá-

rios (PCCS): para todos os bancários;
 Auxílio-educação: pagamento para 

graduação e pós;
 Prevenção contra assaltos e se-

questros, com fim da guarda das cha-
ves de cofres e agências por bancá-
rios;
 Igualdade de oportunidades para 

bancários e bancárias, com a contra-
tação de pelo menos 20% de traba-
lhadores afrodescendentes.

Principais reivindicações

Rio leva bronze nos Jogos dos Aposentados
A APACEF/RJ participou entre os 

dias 5 e 9 de junho, na cidade de São 
Luiz, no Maranhão, dos IV Jogos Na-
cionais dos Aposentados. O evento 
esportivo realizado pela FENACEF, 
contou com a participação de atletas 
aposentados e pensionistas da Caixa 
Econômica Federal de todo o país. 

Entre as modalidades que foram dis-
putadas pelos esportistas na competi-
ção estavam: Futebol Society e Futsal, 
Tênis de Mesa, Tênis de Campo, Cor-
rida Rústica, Natação, Vôlei de quadra 

e de Areia, Sinuca, Canastra, Xadrez, 
Truco, Dominó e Dama.

Na delegação levada pela APACEF/
RJ, a equipe de Futebol Society Máster,  
teve destacado desempenho na compe-
tição, trazendo para Associação do Rio 
além de muitas alegrias, a medalha de 
bronze na modalidade.  

O evento foi uma excelente oportu-
nidade para confraternização do qua-
dro associativo, além de uma impor-
tante ferramenta da prática de esportes 
e manutenção da saúde física e mental 

desses aposentados que durante anos 
dispuseram de empenho e capacidade 
em prol do desenvolvimento da Caixa 
Econômica Federal. 
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