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Campanha “Não tem sentido”
defende a Caixa 100% pública
Com o objetivo de mobilizar os empregados da Caixa e a população brasileira
em defesa dos bancos públicos, diversos
nomes importantes do movimento sindical e associativo se uniram em prol dessa
luta. Você também pode fazer parte, basta
acessar www.naotemsentido.com.br e enviar um depoimento por vídeo ou comentário escrito, citando as razões pelas quais
a CEF não deve ser privatizada. A campanha é realizada pela Fenae.
No atual cenário político do País,
com a volta do discurso privatista do governo, a campanha “Não tem sentido” é es-

sencial para fortalecer a defesa pela Caixa
100% pública. “Depois de passarmos por
dois anos de luta ferrenha em defesa das
estatais, vemos uma nova ameaça no próximo governo. Nesse momento, é necessário
toda colaboração e apoio popular na campanha. Em nome da APCEF/RJ, parabenizo
a Fenae pela iniciativa”, congratulou Paulo
Matileti, Presidente da Associação.
O vídeo deve ter duração de até 15
segundos, e pode ser gravado pela mesma
pessoa mais de uma vez, desde que seja
justificando diferentes motivos contra a
desestatização do banco. Vale destacar o

papel fundamental da Caixa não só no contexto econômico, mas também para o desenvolvimento social do Brasil, nas áreas
de educação, habitação, cultura, esporte,
entre outras.
No site já estão publicados vídeos
de personalidades e dirigentes do movimento trabalhista, entre eles o próprio
Presidente da APCEF/RJ, Paulo Matileti,
além de Jessé de Souza, Luiz Gonzaga
Belluzzo, Emir Sader, Gilberto Bercovici,
Esther Dweck, Jair Pedro Ferreira (presidente da Fenae), Sérgio Takemoto (vice
-presidente da Federação), entre outros.

Edição especial do Café Legal debate sobre “Direito à
privacidade” e realiza entrega de troféus do Talentos Fenae
O Café Legal de novembro irá
abordar o “Direito à privacidade” com
palestras que irão discutir os riscos à exposição pessoal nos tempos atuais. Além
do tradicional café da manhã, a 9ª edição
do evento será especial, com a entrega de
troféus aos vencedores de três categorias do Talentos Fenae. Excepcionalmente neste mês, o encontro será celebrado
no dia 27 de novembro.
Com o tema “Direito à privacidade”, os palestrantes irão discutir sobre
os limites das relações entre público e
privado no mundo contemporâneo. Se-

rão abordados assuntos como até onde
o governo, empresas e organizações têm
ameaçado a privacidade das pessoas;
cobranças por telemarketing e e-mail;
exposição da vida pessoal nas redes sociais; entre outros.
As palestras serão ministradas
pelo corpo jurídico da APCEF/RJ, composto pelo Diretor de Assuntos Jurídicos
Heitor Menegale e pelos advogados Alexandre Leo e Fábio Godoy. O Café Legal
acontecerá na Sede Administrativa da
Associação, na Av. Treze de Maio, nº 23,
sobreloja, no Centro do Rio de Janeiro.

Talentos Fenae
O evento irá realizar ainda a entrega de troféus do concurso Talentos
Fenae aos ganhadores de cada modalidade nas categorias Imagem, Artes Visuais
e Literatura. Os demais resultados serão
divulgados na grande final do concurso,
que acontecerá em Natal, Rio Grande do
Norte, no dia 8 de dezembro.

