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        Palavra do Presidente

Batalha do ano de 2016: lutar incansavelmente 
contra a privatização da CEF

Como já é possível notar, a atual 
conjuntura política e social do país vem 
causando certo receio a classe trabalha-
dora, sobretudo, aos empregados das em-
presas estatais e isso inclui a nossa Caixa 
Econômica Federal. 

Isso porque, o atual governo vem 
deixando mensagens subliminares que 
ameaçam privatizar as empresas públi-
cas nacionais, colocando em risco a tão 
defendida Caixa 100% pública – vale 
lembrar que a pouco tempo estávamos 
lutando contra a aprovação do PLS 555, 
Estatuto das Estatais. Parece-nos até 
que essa será a batalha do ano de 2016: 
lutar incansavelmente contra a privati-
zação da CEF.

Perante esse momento inóspito para 
as empresas estatais brasileiras, convida-
mos todos os empregados da Caixa para 
se unirem nessa luta junto as entidades 
sindicais e associativas, participando no 
dia 6 de junho, na Fundição Progresso, na 
Lapa, do lançamento da Campanha Na-
cional em defesa das empresas públicas. 

Precisamos nos manter firmes e uni-
dos contra esse iminente retrocesso. Os 
trabalhadores brasileiros já passaram por 
momentos obscuros como esse nos anos 
90, era FHC, e pôde-se ver como é ter di-
reitos sucateados e estatais privatizadas, 
dando de bandeja os patrimônios públicos 
brasileiros para capital estrangeiro. 

Além disso, o novo presidente da 

Caixa Econômica Federal, Gilberto Oc-
chi, nem bem chegou e já trouxe mau 
agouro aos trabalhadores da CEF. Isso 
porque, ele estuda fechar agências do 
banco, além de ter afirmado que defende 
a abertura de capital da empresa nas áre-
as de seguros, cartões e loterias. 

Diante de tamanhas ameaças, en-
dossamos a importância da participação 
dos empregados da CEF neste evento que 
será o primeiro passo de uma árdua e 
dura luta contra o retrocesso e em defe-
sa do patrimônio nacional. Juntos somos 
mais fortes! Participem!

Paulo César Matileti 
Diretor Presidente 
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Comitê em defesa das empresas Públicas 
lança campanha nacional dia 6 de junho 
em evento na Fundição Progresso

O Comitê Nacional em De-
fesa das Empresas Públicas, com 
apoio de entidades sindicais e as-
sociativas, entre elas a Fenae e a 
APCEF/RJ, promoverá no dia 6 de 
junho, o lançamento da campanha 
nacional em defesa do patrimônio 
público brasileiro e contra projetos 
que tramitam na Câmara dos De-
putados, como o PL 4918. O evento 
acontecerá na Fundição Progresso, 
no bairro da Lapa, zona central do 
Rio de Janeiro.

Com o mote “Defender as 
empresas públicas é defender o 
Brasil”, o ato busca através de de-
bates, workshops e atividades cul-
turais e musicais reunir os mais 
diversos setores da sociedade e 
promover uma discussão sobre a 
importância da defesa das institui-
ções estatais para o Brasil, além de 
tentar fortalecer alianças entre se-
tores progressistas e democráticos.

A coordenadora do Comitê 
Nacional em Defesa das Empre-
sas Públicas e representante dos 
empregados no Conselho de Ad-
ministração da Caixa, Maria Rita 
Serrano, destaca que diante do atu-
al governo regido pelo presidente 
interino, Michel Temer, em que 
crescem os riscos de privatizações 
e retirada de direitos, um movi-
mento nacional é muito oportuno 
para defesa das estatais. “A partir 
da ideia de que defender as em-

presas públicas é defender o Brasil 
queremos que as estatais se apro-
priem dessa frase, pois proteger a 
Caixa, Petrobras, Correios, todas 
elas, é também defender o Brasil”, 
destaca Rita Serrano.

Além da Maria Rita, o even-
to contará com a presença de inte-
lectuais, especialistas, líderes dos 
movimentos sindicais e sociais, e 
políticos, entre eles: Jair Ferreira, 
presidente da Fenae; Márcia Tibu-
ri, filósofa e autora de livros como 
“As Mulheres e a Filosofia”; Emir 
Sader, cientista político e professor 
da UERJ; Ricardo Lodi, advogado 
e professor de direito tributário da 
UERJ; João Pedro Stédile, eco-
nomista e um dos fundadores do 
MST; Guilherme Estrella, geólo-

go e ex-diretor da Petrobras; João 
Antônio de Moraes, secretário de 
Relações Internacionais e Movi-
mentos Sociais da FUP; Lindbergh 
Farias, senador (PT-RJ); Jandira 
Feghali, deputada federal (PCdoB-
-RJ); Roberto van der Osten, presi-
dente da Contraf-CUT.

A APCEF/RJ junto com a 
Fenae apoia a iniciativa do Comitê 
e convida os associados e emprega-
dos da Caixa a aderirem ao movi-
mento. “Precisamos nos calçar con-
tra os perigos de uma privatização 
nas estatais, sobretudo na Caixa. 
Por isso, convidamos os bancários 
da CEF a fazer parte desse evento 
que luta por empresas brasileiras 
100% públicas!”, convoca Paulo 
Matileti, Presidente da APCEF/RJ.
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13h – reunião do comitê nacional em defesa das 
empresas públicas (espaço armazém).
14h30 – abertura do evento com a presença 
do presidente da Fenae, Jair Pedro Ferreira e 
representantes de entidades que integram o comitê 
nacional em defesa das empresas públicas.
15h – início das palestras e do debate “o que é público 
para você”.
19h – ato público, político e cultural com a presença de 
lideranças dos movimentos social e sindical.
21h - encerramento com show do grupo de samba 
Casuarina.

Progr amação: 

2 - Órgão de divulgação da aPCeF/rJ Junho e Julho de 2016

Leia notícias diariamente no nosso site: www.apcefrj.org.br
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