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Participe da campanha APCEF/RJ + Verde e doe mudas!
A APCEF/RJ lançou a campanha APCEF/RJ + Verde, inspirada no
Dia Mundial do Meio Ambiente (05/06)
que busca arrecadar doações de mudas
de plantas nativas ou frutíferas para
a Sede Campestre de Jacarepaguá! A
campanha não tem prazo para acabar
e deve durar o ano todo. O projeto tem
como objetivo a conscientização dos associados para a importância de cuidar

da natureza e preservar o meio ambiente – e, é claro, colaborar para que a Sede
fique ainda mais verde e bonita, e que
todos possam aproveitá-la! Para participar, é muito simples: basta levar sua doação de uma ou mais mudas de plantas e
deixar na Secretaria da Sede Campestre,
que fica localizada na Estrada do Quitite,
362 - Freguesia de Jacarepaguá. Não fique de fora dessa e plante essa ideia!

Inscrições para o Talentos Fenae 2021 vão até 27 de junho
Associados da APCEF/RJ têm
até dia 27 de junho (domingo) para se
inscreverem no Talentos Fenae 2021 e
mostrarem seu talento para o mundo!
O Talentos Fenae é um concurso
cultural promovido pela Fenae e as
Apcefs desde 2016 com o objetivo
de ser palco para os talentos da Caixa. A edição de 2021, como a de 2020,
será feita de forma inteiramente virtual, e promete ser igualmente incrível!
O concurso contempla as seguintes

Prioridade dos bancários na
vacinação: Ministro da Saúde
recebe ofício da categoria
Na última sexta-feira (11), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recebeu pessoalmente em reunião um ofício
elaborado pela Contraf-CUT requisitando a inclusão da categoria bancária no
grupo prioritário no Plano Nacional de
Imunização (PNI). O documento foi entregue pela presidente da Contraf-CUT,
Juvandia Moreira, e Ivone Silva, presidente do Sindicato dos Bancários de

São Paulo Osasco e Região, ambas
coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários. A entrega
do ofício ao Ministério foi um
importante passo na luta pela
pauta da prioridade dos bancários, através de documento claro, conciso e baseado em dados
concretos que elucidam a importância da pauta.

categorias e modalidades: Foto e filme, Artes Visuais (Desenho/Pintura e
Desenho infantil), Literatura (Contos/
Crônicas e Poesia) e Música (Composição e Interpretação). É possível inscrever até duas obras por modalidade,
e os participantes poderão fazer substituição de obras (pela primeira vez!)
até dia 18/06. Ajude a representar a
APCEF/RJ: sabemos que talento temos
de sobra, queremos mostrá-lo! Acesse
talentos.fenae.org.br e se inscreva já.

