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Resistência de movimentos representativos e dos 
trabalhadores conquista feriado na Quarta-feira de Cinzas

Festa de Natal da APCEF/RJ será dia 
15 de dezembro na Sede Campestre

O espírito natalino já está 
invadindo os corações dos asso-
ciados e para celebrar a melhor 
época do ano, a APCEF/RJ rea-
lizará evento especial, na Sede 
Campestre de Jacarepaguá. A 
Festa de Natal da Associação 
acontecerá no dia 15 de dezem-
bro (sábado), a partir das 11h.

Associados e emprega-
dos da Caixa Econômica Fe-
deral compareçam e tragam 
suas crianças para prestigia-
rem essa festa imperdível! 
A confraternização contará 
com a ilustríssima presença 
do Papai Noel, e promete pro-
porcionar momentos de mui-

ta diversão e brincadeiras à 
garotada.

A Sede Campestre da AP-
CEF/RJ fica na Estrada do Qui-
tite, nº 362, Freguesia, Jacare-
paguá, no Rio de Janeiro. Para 
mais informações, basta entrar 
em contato através do telefone 
(21) 2240-5937.

Uma nova vitória para os 
bancários foi notificada na últi-
ma quarta-feira, 5 de dezembro. 
A Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj) derrubou o veto 
do governador Luiz Fernando Pe-

zão (MDB) da proposta de Lei 
3.433/17 que estabelecia mais um 
dia livre para a categoria. O proje-
to de lei é de autoria do deputado 
estadual André Ceciliano (PT).

Com a nova aprovação, a par-
tir do ano de 2019, a quarta-feira 
de cinzas será feriado bancário 
no Rio de Janeiro. A derrubada 
do veto fará com que a categoria 
não precisse retornar ao trabalho 
na quarta-feira, após o meio-dia, 
como era feito nos anos anterio-

res. As faturas de cobrança que 
possuem data do novo feriado se-
rão postergadas até o primeiro dia 
útil subsequente.

“Essa conquista se deve à 
união dos movimentos represen-
tativos e de toda a categoria. Em 
tempos tão difíceis, é muito gra-
tificante para os bancários essa 
decisão da Alerj. Parabéns a todos 
que fizeram parte dessa luta”, co-
memora Paulo Matileti, Presiden-
te da APCEF/RJ. 


