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É neste sábado: participe do
Encontro Estadual dos Bancos Públicos
O Encontro Estadual dos
Bancos Públicos, que contará
com a participação de empregados da Caixa e do Banco do
Brasil, acontecerá neste sábado
(31), a partir das 9h, de forma
totalmente online. O evento irá
debater pautas importantes e
de interesse da categoria bancária, como a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo (PDC)
956/2018, que susta os efeitos
da CGPAR 23.
O encontro é organizado
pela Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores no Ramo

Financeiro do Rio de Janeiro
(Federa-RJ) e faz parte da agenda de Encontros Estaduais dos
Bancos Públicos e Privados do
Rio de Janeiro, que reunirá representantes da Caixa e do BB
e também representantes dos
bancos privados.
É muito importante que
os trabalhadores da Caixa participem! Para isso, basta se inscrever através deste link e, caso
deseje, registrar suas propostas
a serem debatidas no evento online por meio deste formulário
até às 18h do dia 30 de julho.

Talentos 2021: últimos dias para votar nas
suas obras favoritas da etapa estadual
Estamos na reta final da votação popular estadual do Talentos
Fenae/Apcef 2021! Se você ainda
não votou, a hora é agora! Acesse
o site do Talentos até o dia 31 de
julho, escolha suas obras favoritas
e vote!
O concurso cultural de bancários da Caixa possui quatro categorias,
divididas em oito modalidades: Foto
e Filme (Foto e Vídeo), Artes Visuais
(Desenho/Pintura e Desenho Infantil), Literatura (Contos/Crônicas e
Poesia) e Música (Composição e Interpretação). A avaliação do júri po-

pular acontecerá por atribuição de nota
de 5 (menor) a 10 (maior) a qualquer
obra cadastrada. Qualquer pessoa, seja
empregado da Caixa ou não, pode votar
- mas apenas uma vez por obra.
Vale ressaltar que o voto popular tem pesos diferentes: empregados
Caixa associados às Apcefs têm voto
peso 5; empregados não associados
têm voto peso 2; público externo ao
universo Caixa têm peso 1. Mas lembre-se: o prazo está terminando, então
não perca tempo! E se você está concorrendo ao concurso, chame a família
e os amigos para votar na sua arte!

