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Flávio Baldam e Rosenira Rocha vencem
etapa estadual do Talentos Fenae/Apcef
2021 e representarão o Rio na final
Aconteceu no sábado (25), a live
da etapa estadual da sexta edição do Talentos Fenae/Apcef 2021. Com a apresentação da atriz Maria Paula e show da Banda Out of Box formada por empregados
da Caixa, foi feita a divulgação dos primeiros, segundos e terceiros lugares da
categoria Artes Visuais, nas modalidades
Desenho e Pintura e Desenho Infantil.
Os grandes vencedores e que representarão o Rio de Janeiro na final que
acontecerá em dezembro, são: 1º lugar
- Flávio Luís Baldam de Albuquerque,
com a obra “Um passeio em Paraty”; 2º
lugar - Rosenira Rocha Cavalcante,
com a obra “Universo nb2”; e 3º lugar -

Flávio Luís Baldam de Albuquerque,
com a obra “As margens do rio, a paz te
acolhe”.
Com esse resultado os vencedores
do Rio já estão assegurados como finalistas para a grande etapa nacional, marcada para 4 de dezembro. “Mesmo com as
dificuldades causadas pela pandemia, a
Fenae conseguiu realizar mais um evento, reunindo virtualmente participantes de todos os estados do Brasil. Parabenizo os vencedores, principalmente
Flávio Baldam e Rosenira Rocha, que
serão os representantes do Rio na
grande final”, disse Paulo Matileti,
presidente da APCEF/RJ.

João Alberto, associado da APCEF/RJ
há 37 anos, é o entrevistado do mês
APCEF/RJ – Você se sente um
profissional realizado?
João Alberto – Sem dúvida! Pude,
através do meu trabalho na Caixa, me
desenvolver, fazer amigos e crescer
como pessoa e profissional.
APCEF/RJ – Qual a sua opinião sobre a importância da Caixa para a sociedade brasileira?
João Alberto – A Caixa de fato é responsável por promover a melhoria na
qualidade de vida das pessoas. Foram
muitos clientes que realizaram seus
sonhos e conquistas com a ajuda e
participação da Caixa em suas vidas.

APCEF/RJ – O que você acha
da atual gestão do Saúde Caixa e
qual a importância do plano para
sua família?
João Alberto – Saúde Caixa é um plano fundamental para nossas vidas e
família, pois nos oferece grandes benefícios e qualidade de atendimento
médico através de sua imensa rede
credenciada. A gestão entendo que
tem que ser acompanhada por todos
nós de forma a manter tais conquistas
a todo corpo de empregados ativos e
aposentados, e a APCEF/RJ tem sido
um dos baluartes em defesa do nosso

Plano de Saúde, e temos obtido vitórias significativas neste aspecto.
APCEF/RJ – Registre a sua
mensagem aos empregados da Caixa no Rio de Janeiro.
João Alberto – Desejo a todos muita
saúde, felicidades e realizações em
suas vidas. E que possam nos contemplar com suas presenças, sempre que
possíveis, juntando-se ao grande grupo de colegas da Caixa que participam
dos memoráveis encontros em nossa
Sede Campestre. Muito obrigado e carinho especial a todos que fizeram e
fazem parte da minha vida na Caixa.

