
Em meio à crise, tanto econômica 
quanto política, que assola o país, nenhum 
trabalhador está isento das maldades do go-
verno, em especial com a recém aprovada 
reforma trabalhista, bem como com o en-
caminhamento da aprovação da reforma 
previdenciária.

Diante do atual cenário, os bancários 
decidiram que o mote da Campanha Sala-
rial deste ano será a busca pela defesa dos 
direitos, do emprego, dos bancos públicos, 
da democracia, do movimento sindical, 

bem como a saúde do trabalhador, igualda-
de de oportunidades, segurança bancária e 
acompanhamento da Cláusula de Preven-
ção de Conflitos.

De acordo com Presidente da APCEF/
RJ, Paulo Matileti, a estratégia de defesa é am-
pla e busca garantir a manutenção dos direitos 
da categoria. “Por isso, o fortalecimento dos 
bancos públicos e o enfrentamento contra os 
ataques do governo de Michel Temer, como 
as reformas trabalhista e da Previdência farão 
parte do mote da nossa campanha”, disse.

Depois de tanto tentar, a dilaceran-
te reforma trabalhista de Michel Temer foi 
aprovada para desespero dos trabalhadores 
brasileiros. Com a aprovação, Temer rasga 
a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
diante dos olhos da sociedade brasileira. 
Além disso, o peso da reforma recai sobre 
todos os trabalhadores, inclusive, sobre os 
bancários, pois ela altera 46 artigos dos 128 
da Minuta de Reivindicação e 43 cláusulas 
da CCT  2016/2018 da categoria. 

Diante de tanta repercussão, o sena-
dor Paulo Paim (PT-RS) apresentou um pro-
jeto que tem como objetivo a revogação da 
reforma trabalhista. Em sua justificativa, o 
senador afirmou que a nova lei tem vários 
dispositivos inconstitucionais, que desuma-
nizam a relação entre empregado e empre-
gador. Outra proposta de reforma que Temer 
insiste em aprovar é a da Previdência que, 
propõe idade mínima de 65 anos com 25 
anos de contribuição para que o trabalhador, 
seja homem ou mulher, consiga se aposentar. 

Com o intuito de esclarecer os em-
pregados da Caixa sobre os malefícios 
da reforma trabalhista, a APCEF/RJ e a 
AGECEF RIO apresentarão, no dia 29 de 
agosto, às 18h30, uma palestra com a ad-
vogada Lais Lima Muylaert Carrano, da 
LBS Advogados Associados.

Dra. Lais Carrano é especialista 
em direito do trabalho, direito coletivo do 
trabalho e processo do trabalho.  A escla-
recedora palestra acontecerá na Sede Ad-
ministrativa da APCEF/RJ (Espaço Idi-
mar Ramos Bastos), na Av. 13 de maio, 
23, sobreloja, Centro do Rio de Janeiro.
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        Palavra do Presidente

Em defesa da Caixa 100% pública

Como vem sendo possível notar o go-
verno e a direção da Caixa tem promovido 
ações das mais diversas para arrancar o banco 
do setor público e colocá-lo nas mãos avaren-
tas e sedentas por lucro da iniciativa privada. 
Ao abrir portas para ações como o RH 037 
- que possibilita contratação de funcionários 
sem concurso e vínculo empregatício; plano 
de demissão de empregados; extinção de fi-
liais; migração de trabalhadores e ampliação 
do GDP (Programa de Gestão de Desempenho 
de Pessoas), a CEF sinaliza que não respeita 
seu quadro de pessoal e que concorda com os 
esquartejamentos promovidos por Temer. 

As ameaças de privatização ao banco 
têm se tornado tão intensas que somente uma 
mobilização na mesma proporção pode equi-
librar e salvar esse malfadado golpe que tem 
sido lançado sobre este que é um dos patrimô-
nios do povo brasileiro e que tem um insubs-
tituível papel social e econômico para o país. 
Perante tal ação inescrupulosa, a APCEF/RJ 
continua intensificado campanhas em defesa 
da CEF, participando de inúmeras palestras, 
encontros e eventos que visam manter a Caixa 
100% pública.

Infelizmente está mais do que claro que 
as intenções da Caixa, que implanta “falsos” 

planos de reestruturação e resoluções que reti-
ra direitos dos empregados, é mais uma arma 
sacramentada pelo governo para enfraquecer a 
Caixa centenária e assim implementar um pro-
cesso doloroso de privatização do banco. 

Eles querem o desmonte, o FGTS, a Lo-
tex. Assim como o governo FHC, Temer deseja 
desestabilizar a Caixa e promover políticas pri-
vatistas. Estamos passando por um momento crí-
tico e delicado, que depende, mais do que nunca 
da união das entidades representativas dos em-
pregados da CEF e de todos os bancários. Não 
podemos esmorecer agora. É hora de luta.

Mas ao que parece, os empregados da 
Caixa Econômica Federal de todo o Brasil não 
vão deixar isso “barato”, tanto que no dia 15 de 
agosto, os bancários estiveram reunidos pelo 
Dia Nacional de Luta por mais respeito aos 
direitos, contra a precarização das condições 
de trabalho e do atendimento à população em 
manifestação por todo o país. Que, ao nosso 
ver, foi mais um importante passo para mos-
trar à direção da CEF e para esse fatídico go-
verno que não nos renderemos. Nossa luta em 
defesa do banco público não vai terminar.

Paulo César Matileti 
Diretor Presidente 

Fique por dentro de tudo o que acontece na APCEF/RJ. Curta nossa página no Facebook: www.facebook.com/apcefrj

Informa APCEF/RJ

Agosto de 2017

APCEF RIO

APCEF/RJ - Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal



 

Expediente
CONSELHO DIRETOR

Presidente
Paulo César Matileti

Vice-Presidente
Simone Saturnino Braga

Diretor Financeiro
Carlos Lima de Barros 

Diretor Administrativo e de 
Patrimônio

Ricardo Correa de Araújo
Diretor de Assuntos Jurídicos

Heitor Menegale 
Diretor Sócio Cultural

Franklin Trindade de Brito 
Diretor de Esporte e Lazer
César Augusto Vasconcelos

Diretor de Comunicação e Marketing
Sergio Amorim

Diretora Relações de Trabalho, Sindi-
cato e Corporativos

Maria Izabel Menegatti 
Diretor de Assuntos dos Aposentados 

e Previdência
Georgette Muniz de Carvalho

Diretora de Assuntos Interioranos
Arrizon Olinto de Souza

Diretor Executivo
Júlio Afonso Silva
Diretor Executivo

Manoel Lopes de Carvalho
Diretor Executivo

Lázaro Antônio de Santana
Diretor Executivo

Rogério Costa Campanate

CONSELHO FISCAL
Efetivos 

Evaldo Cesar Soares 
Carlos Alberto Oliveira 
Afonso Henrique Costa

Suplentes
Antônio Carlos Duque 

Maria Mercedes Fonseca 

CONSELHO DELIBERATIVO
Enilson Antônio do Nascimento  

Plínio Magalhaes Fonseca 
Carlos Fernandes Coutinho 

João Alberto Gomes da Silva 
Ronaldo Pessanha 

Leonardo Lopes Lima 
Jorge Lima de Melo 

Flávio Randis da Silva Ribeiro 
Adaulto Ferreira da Luz Filho 
Anibal César Ferreira França 

Mário de Souza

Sede Administrativa 
Av. Treze de Maio, 23 - slj - Centro-
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-000 

Telefones: 2240-1613 / 2532-4275 
Fax: 2240-3475. www.apcefrj.org.br 

E-mail: apcefrj@apcefrj.org.br

Sede Campestre Jacarepaguá 
Est. do Quitite, 362 - Freguesia 

Tel.: 2447-3141

Sede Praiana de Cabo Frio
Avenida do Jardim, nº 1, Cancela 2 - 

Praia do Foguete
Cabo Frio

Tel.: 2647-2210

APCEF RIO JORNAL 
Jornalista responsável: Edilson Monteiro 

(Reg. Prof. n°0365I03/RJ) 
Fotografias / Edição / Revisão e Diagramação: 

Convictiva Comunicação 
Tel.: (21) 3549-3633 

Site: www.convictiva.com.br
facebook.com/convictiva

A festa de posse da nova Direto-
ria da APCEF/RJ (triênio 2017/2020) foi 
marcada por uma noite cheia de anima-
ção, mas também repleta de discursos 
em defesa da Caixa 100% pública. Re-
alizada no Espaço Lapa Café, na Lapa, 
no Rio de Janeiro, o evento, realizado no 
dia 10 de agosto, contou com a presença 
de uma centena de pessoas entre asso-
ciados, empregados da Caixa e represen-
tantes de entidades ligadas a CEF. 

Entre as personalidades presen-
tes estavam Jair Ferreira, Presidente 
da Fenae; Adriana Nalesso, Presidente 
do Sindicato dos Bancários do Rio de 
Janeiro; Reimont Otoni, Vereador do 
Rio de Janeiro; Leonice Pereira, Dire-
tora da Federação dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro do Rio de Janeiro 
e Espírito Santo; Moacir Carneiro, Di-
retor Cultural da Fenae; Afonso Hen-
rique, Presidente da ASASBNH/CEF; 
Lázaro Santana, Diretor da ASASBNH/
CEF; Rogério Campanate, Presidente da 
AGECEF RIO e Eduardo Silva, Dire-
tor da AGECEF RIO; Armando Filardi, 
Presidente da UNEICEF; e os Diretores 
da UNEICEF, Georgette Carvalho e Ro-
naldo Pessanha.

A festa contou com o grupo “In-
corpora Samba” - que tocou samba de 
raiz animando os presentes durante toda 
a noite. Para descontrair ainda mais, a 
Fenae disponibilizou uma cabine foto-
gráfica em apoio e lançamento do Mo-
vimento Cultural do Pessoal da Caixa 
(MCPC), onde os convidados posavam e 
tinham fotos reveladas na hora. 

Mas não foi só de festividade que 
o evento foi embalado. Na oportunida-
de, o Presidente reeleito da Associação, 

Paulo Matileti, fez discurso acalorado 
ressaltando a importância de manter fir-
me a mobilização em defesa da Caixa 
100% pública. “Como nós podemos no-
tar, a Caixa vem sendo atacada de diver-
sas formas pelo governo e pela própria 
direção da empresa, que tem promovido 
sucateamentos de direitos e ações que 
visam o desmonte. Esse é o momento da 
mudança. Essa é a hora de união e mobi-
lização para defender nossa casa Caixa, 
nossos direitos e a sociedade”, afirmou.

O Presidente da Fenae Jair Fer-
reira também aproveitou para endossar 
a necessidade de lutar contra a reforma 
da previdência, reforma trabalhista e lei 
da terceirização, que inclusive, abriu 
brechas a Caixa para implantar o RH 
037, que permite ao banco contratar téc-
nico bancário temporário sem concurso 
e sem vínculo empregatício. “Ano que 
vem nós teremos eleição e precisamos 
votar em pessoas que lutam pelas nos-
sas causas, em defesa dos direitos dos 
trabalhadores e das empresas públicas. 
Por isso, é necessário saber votar e eu 
digo isso por que temos aqui o vereador 
Reimont que é exemplo que luta pelos 
anseios da classe”, diz.

Estiveram também ao microfone 
em defesa da Caixa: a Presidente do Sin-
dicato dos Bancários do Rio de Janeiro, 
Adriana Nalesso; o Vereador do Rio de 
Janeiro Reimont Otoni e o Diretor Cul-
tural da Fenae, Moacir Carneiro – que 
presentou Matileti e a vice-presidente 
Simone Saturnino com camisas do 
MCPC. Após apresentação dos mem-
bros da nova Diretoria, Conselheiros 
Deliberativo e Fiscal da Entidade, a fes-
ta continuou com muito samba e alegria. 
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