
“Você junto com sua APCEF/RJ”: associados podem concorrer a prêmios

A promoção “Você junto com sua 
APCEF/RJ” acontecerá até 29 de outu-
bro no aplicativo VIVA FENAE/APCEF. 
Através de perguntas e respostas sobre 
a Associação, o participante receberá 
cupons para concorrer aos sorteios. Os 
prêmios incluem vouchers das Lojas 
Americanas, Ri Happy e uma adega. To-

dos os empregados Caixa associados da 
APCEF/RJ, ativos, aposentados e pensio-
nistas, podem participar da promoção. 

O quiz a ser respondido é publi-
cado às terças e quintas-feiras, às 14h, 
e fica disponível até 23h59m do mes-
mo dia. Já os sorteios são realizados às 
quartas-feiras e sextas-feiras, às 14h.

Chapa 1 assume direção da 
APCEF/RJ após eleições

As eleições da APCEF/RJ acon-
teceram nos dias 29 e 30 de setem-
bro, e a Chapa 1, única inscrita no 
pleito, foi eleita com 93% dos votos. 
A votação se deu de forma virtual, no 
site da Associação, e presencialmen-
te, em urna instalada na Sede Admi-
nistrativa. A cerimônia de posse da 
nova gestão – dividida entre Direto-
ria Executiva, Conselho Fiscal e Con-
selho Deliberativo –, que comandará 
a entidade pelos próximos quatro 
anos, aconteceu na noite do dia 5 de 

outubro, na Sede Administra-
tiva da Associação, no Centro 
do Rio de Janeiro.

Paulo Matileti, Presi-
dente da APCEF/RJ, ressaltou 
a dificuldade que enfrenta o traba-
lhador brasileiro e a importância da 
Caixa 100% pública e seu papel so-
cial. Além da pandemia de covid-19, 
tentativas constantes de privatização 
e ameaças à máquina pública compli-
cam o cenário. “Os desafios são real-
mente enormes. Somado a tudo isso, 

a nova diretoria 
da Associação segue 
comprometida com 
o ideal de aproximar, 
estimular e proporcionar o desen-
volvimento sociocultural, artístico, 
esportivo e associativo entre os em-
pregados da CEF”, afirmou.

Talentos Fenae/Apcef: 
Divulgados os vencedores da categoria 

Foto e Filme na fase estadual
Os resultados da fase estadual do 

Talentos Fenae/Apcef começaram a ser 
divulgados no último sábado (10), com 
os vencedores da categoria Foto e Filme. 
Em evento virtual, foram premiados com 
1º, 2º e 3º lugar associados das 27 Apcefs 
espalhadas pelo Brasil. O concurso é uma 
oportunidade para os empregados da 
Caixa mostrarem suas habilidades e dei-
xarem aflorar suas veias artísticas.

Na APCEF/RJ, os vencedores dessa 
quinta edição do concurso foram Arnoldo 
Gomes Michels e Danielle da Silva Lima, 
na modalidade Foto; e Júlio Afonso Silva 
Lucchesi e Carlos Edilson Tavora Júnior, 
na modalidade Filme. Além de Foto e Fil-
me, o concurso conta ainda com outras 
três categorias, cujos resultados ainda 
serão divulgados: Artes Visuais (17/10), 
Literatura (18/10), e Música (24/10).
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