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Os Jogos Regionais Su-
deste 2019 estão chegando e as 
inscrições para as seletivas já 
estão abertas. Os interessados 
em participar deverão enviar 
e-mail para esportes@apcefrj.
org.br, informando modalida-
de, nome completo, matrícula, 
data de nascimento, se é sócio 
ou não, e-mail e telefone. As 
inscrições poderão ser realiza-
das até o dia 30 de março.

Os competidores poderão 
se inscrever nas modalidades: 
tênis de campo (simples ou du-
plas masculino e feminino); tê-
nis de mesa (masculino e femi-
nino); sinuca; xadrez; damas e 
canastra. Os atletas que forem 
atuar em dupla precisam infor-
mar se já possuem dupla ou se 
entrarão avulso. Mais informa-
ções através dos telefones (21) 
2240-5937 / (21) 2240-3475 
ou pelo celular do Diretor de 
Esporte e Lazer da APCEF/RJ, 
César Augusto Vasconcelos, 
(21) 98136-8823.

SELETIVAS
Jogos Regionais

Os empregados da Caixa no 
Rio de Janeiro se reuniram, no dia 
15 de março, pelo Dia Nacional da 
Luta da Caixa. A mobilização foi 
realizada em Ato no Barrosão, no 
centro do Rio, e paralisação de ati-
vidades na agência bancária Rio 
Branco. O manifesto da categoria 
foi realizado em defesa da Caixa 
100% pública e contra o desmon-
te dos direitos dos trabalhadores 
brasileiros. 

Paulo Matileti, Presidente 
da APCEF/RJ e Vice-presidente do 
Sindicato dos Bancários do Rio de 
Janeiro, marcou presença na luta e 
enfatizou a importância da unidade 
da população. “A permanência da 
Caixa 100% pública é uma respon-
sabilidade de todos os brasileiros. 
Não podemos permitir que meia dú-
zia de engravatados decidam pela 
vontade do povo. A Caixa é e deve 
continuar sendo do Brasil”, afirmou.

Empregados da Caixa fazem 
Ato e paralisação no Dia 
Nacional da Luta da Caixa

Inscrições para 
seletivas dos jogos 
vão até 30 de março


