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Ato em defesa da Caixa e dos participantes
da Funcef será dia 18 de outubro

A recente ameaça em transformar a Caixa em Sociedade Anônima
aumentou o alerta das entidades representativas dos bancários da CEF
e dos empregados do banco sobre a
necessidade urgente de intensificar a
luta em favor da Caixa 100% pública.
Diante disso, a APCEF/RJ, junto com
representantes da Fenae e demais entidades se reunirão na próxima quarta-feira, 18 de outubro, às 17h, pelo Dia
de Luta em defesa da Caixa e dos praticantes da Funcef.
Além de intensificar a bandeira
contra os projetos que visam mitigar e
privatizar a CEF, o ato cobrará ainda

da Caixa o pagamento do contencioso
jurídico, a incorporação do REB pelo
Novo Plano, o fim do voto de Minerva,
a preservação da paridade no equacionamento do REG/Replan Não Saldado,
a manutenção do Fundo de Revisão de
Benefícios (FRB) e do Fundo de Acumulação de Benefícios (FAB) e lutará
contra o PLP 268/16.
A concentração da mobilização
será realizada em frente ao prédio da
Caixa, na Avenida Almirante Barroso
(Barrosão), no Centro do Rio de Janeiro. “É imprescindível a participação de
todos os empregados da Caixa e participantes do fundo de pensão. A Caixa

Palavra do Presidente
Já passou da hora de gritar não ao desmonte da Caixa
Parece que foi ontem que escrevemos um editorial falando sobre as manobras
que vem sendo realizadas pelo governo Temer, apoiadas pela direção da Caixa, com
o único objetivo de enfraquecer e promover
um desmonte da CEF 100% pública. Contudo, na realidade, passaram-se meses e,
infelizmente, o assunto em voga ainda é proteger nosso patrimônio estatal.
Desde que o presidente Michel Temer
tomou posse, nossa principal bandeira de
luta foi a defesa da Caixa. Saímos as ruas,
gritamos e paramos avenidas para mostrar
para esse governo que não deixaremos que
nos arranquem nosso bem nacional tão facilmente e o coloque nas mãos avarentas e
sedentas do setor privado.
E como o que está ruim pode ficar
ainda pior, além de promover ações para
arrancar a lotex e o retirar o FGTS da administração do banco, o governo agora planeja
um novo golpe. Através de estratégicas mudanças no Estatuto da CEF, querem transformar a centenária empresa pública em S/A
(Sociedade Anônima). Um absurdo deslavado! Esse plano maquiavélico objetiva uni-

camente em desmontar o
banco a fim de privatizá-lo.
Está mais do que claro que a direção da Caixa não está se importando com tais ações e com seus empregados, aliás, ela está até articulando atos que
auxiliam no desmonte da CEF, pois ao implantar “falsos” planos de reestruturação e
aprovar resoluções que retira os direitos dos
empregados, ela colabora com enfraquecimento do banco e fortalece a implementação
de um processo doloroso de privatização.
O momento é crítico e depende, mais
do que nunca da coesão dos empregados
e da união das entidades representativas
da CEF. Esta não é a hora de esmorecer,
mas de fortalecer essa dura batalha em defesa da Caixa 100% pública. Eles querem o
desmonte das Loterias, do FGTS e a Caixa
S/A e isso não podemos admitir. Nossa luta
só vai acabar quando o banco público estiver protegido das garras gananciosas deste
governo.

Lutando por você!

Paulo César Matileti
Diretor Presidente

e esse governo inescrupuloso querem
vender o patrimônio do povo brasileiro
e não podemos deixar que isso aconteça. A APCEF/RJ está firme nessa luta
e conta com a presença de todo seu
quadro social, no dia 18 de outubro”,
convoca Paulo Matileti, Presidente da
APCEF/RJ.

Traga seus filhos para
tradicional Festa do
Saci e Dia das Crianças
da APCEF/RJ
Como tradição da APCEF/RJ, no
dia 21 de outubro, às 13h, será realizada
na Sede Campestre da Jacarepaguá, a
divertida e animada Festa do Saci e do
Dia das Crianças que com muita música,
alegria, brincadeiras, além de brindes e
lanchinhos especiais promete animar a
tarde de sábado da criançada.
Associados e empregados da Caixa tragam seus filhos, sobrinhos e netos
para participarem dessa divertida festa
lúdica que terá como personagem principal o folclórico Saci Pererê. Venha se
divertir e traga suas crianças. A Sede
Campestre da APCEF/RJ fica na Estrada do Quitite, 362, Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. A APCEF/RJ espera todos vocês!

Oferecendo o melhor a cada dia!

