
Sede Praiana reabre com 
todos os cuidados e oferece 

lazer e diversão
Você já pode voltar a curtir os 

melhores momentos em Cabo Frio! 
Associado da APCEF/RJ tem acesso 
a diversas vantagens, dentre elas, a 
Sede Praiana, localizada a 200 metros 
da praia do Foguete, na Região dos 
Lagos. O local é ideal para aproveitar 
os feriados, férias e fins de semana e 
já está de portas abertas para receber 
você e sua família.

A pousada adotou alguns cui-
dados para manter a prevenção con-
tra o coronavírus. São eles: ocupação 
limitada a 70% dos aposentos, medi-
ção de temperatura no check-in, dis-
tribuição de álcool gel na recepção e 
suítes, tapete higienizador, restrição 
das áreas de lazer a fim de evitar 
aglomerações, orientação para uso de 
máscaras e café da manhã mediante 

agendamento (limite de até cinco suí-
tes por horário com parede de pro-
teção acrílica. O café da manhã será 
servido por funcionários).

Para fazer sua reserva em Cabo 
Frio, basta entrar em contato com a 
Sede Administrativa da APCEF/RJ 
pelos telefones: (21) 2240-5937 ou 
(21) 2532-4275, ou ainda pelo e-mail 
reservas@apcefrj.org.br.

CEE/Caixa questiona
banco sobre retorno
ao trabalho presencial

A Caixa segue com uma pos-
tura negligente em relação aos 
trabalhadores, mesmo diante da 
pandemia que ainda põe em risco a 
vida de milhares de pessoas. A Co-
missão Executiva dos Empregados 
da Caixa (CEE/Caixa) recentemente 
recebeu denúncias de que o banco 
estaria convocando seus emprega-
dos a retornarem ao trabalho pre-
sencial nas agências, com exceção 
dos que fazem parte dos grupos de 
risco.

Dessa forma, a Comissão, 
junto à Contraf-CUT, enviou um 
ofício solicitando esclarecimento 
sobre essas convocações no últi-

mo dia 20. Vale lembrar que a Cai-
xa firmou um compromisso du-
rante a Campanha Nacional 2020, 
de que qualquer retorno deveria 
ser negociado entre a direção do 
banco e os empregados. Além dis-
so, a convocação vai contra o pro-
tocolo de saúde em combate ao 
COVID-19, que está em vigência. 

No mais, o home office e o 
banco de horas serão pauta na 
primeira reunião da mesa per-
manente de negociações entre a 
CEE/Caixa e a direção da Caixa, 
marcada para 3 de dezembro. 
Essa será a primeira reunião 
pós-Campanha Nacional.

Abaixo-assinado 
cobra novas 
contratações

 na Caixa
O Programa de Demissão 

Voluntária (PDV) da Caixa recebeu 
adesão de mais de 2.000 empre-
gados. Antes disso, a empresa já 
contava com um déficit de 17 mil 
trabalhadores, motivo que vem 
sobrecarregando os atuais funcio-
nários do banco e prejudicando o 
atendimento à população. Por isso, 
a Fenae e a Contraf-CUT lançaram 
um abaixo-assinado reivindicando 
novas contratações com urgência. 
Clique aqui para acessar o docu-
mento e deixar sua assinatura. For-
taleça essa iniciativa, sua contri-
buição é muito importante!
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