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A APCEF/RJ, e as demais enti-
dades sindicais, federações e traba-
lhadores de estatais, realizaram no 
dia 6 de julho, mobilização em defesa 
das empresas públicas e da soberania 
nacional. O ato aconteceu em frente ao 
prédio da Caixa (Barrosão), no Centro 
do Rio de Janeiro, e contou com a pre-
sença do Presidente da APCEF/RJ Pau-
lo Matileti, da Vice-Presidente Simone 
Saturnino, além de representantes da 
Federação do Sindicato dos Bancários 
do Rio, da CUT-RJ, da CUT Nacional e 
também do vereador do Rio Reimont 
Otoni (PT).

A luta em defesa dos bancos 
públicos é uma das reivindicações da 
Campanha Nacional dos Bancários e 

um dos pontos da pauta específica da 
Caixa Econômica Federal, entregue à 
direção da CEF no dia 13 de junho. No 
próximo dia 13 de julho, acontecerá a 
primeira reunião com o banco, onde 
serão debatidos temas como: Caixa 
100% pública, Saúde Caixa, Funcef e 
a assinatura do pré-acordo com a ga-
rantia da ultratividade. 

Os empregados da Caixa e os 
das demais empresas públicas do 
Brasil obtiveram uma grande vitó-
ria. Atendendo a pedido da Fenae e 
da Contraf-CUT, o ministro Ricardo 
Lewandowski do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) concedeu, no dia 
28 de junho, decisão que impede o 
governo de vender o controle acio-
nário das estatais e empresas de 
economia mista sem autorização 
do Legislativo.

A Federação em conjunto 
com a Contraf-CUT deu entrada, 
em novembro de 2016, com ação de 
inconstitucionalidade (ADI) na Jus-
tiça. No entanto, para o Presidente 
da APCEF/RJ, Paulo Matileti, é pre-
ciso estar atento às manobras do 
governo para futuros ataques. “De-
pois dessa decisão, a CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça) aprovou 
Projeto de Lei que impede que 
ministros do STF suspendam leis 
por decisão individual, como foi o 
caso da decisão do ministro Lewa-
ndowski. Essa proposta da CCJ é 
mais uma manobra para o governo 
continuar atacando os trabalhado-
res”, alerta Matileti. 

Empregados da Caixa do Rio participam 
de ato em defesa das empresas públicas 
e soberania nacional
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