
Empregados prestigiam entrega de troféus Talentos 

Fenae/APCEF em café da manhã na Sede da Caixa

Empregados da Caixa e associados 
da APCEF/RJ se reuniram no dia 12 de 
setembro, na Sede da Caixa no Rio de 
Janeiro (edíficio Passeio Corporate), du-
rante a entrega de troféus do Talentos 
Fenae/APCEF a Melissa Brasil (filha da 
associada da Karla Bastos Brasil Florido 
de Meneses) e Elisa Cardoso (filha da 
associada Geisa Castro dos Santos), que 
ficaram entre as primeiras colocações na 
etapa estadual do concurso na categoria 
Artes Visuais (Desenho Infantil). Na cele-
bração também foram realizados sorteios 
que concederam aos contemplados brin-
des da Fenae e finais de semana na Sede 
Praiana da APCEF/RJ, em Cabo Frio.

No evento, a Direção da APCEF/
RJ  foi representada por Paulo Matileti 
(Presidente), Sergio Amorim (Diretor 
de Comunicação e Marketing), Heitor 
Menegale (Diretor de Assuntos Jurídi-
cos) e Rogério Campanate (Diretor Exe-
cutivo). Já a Fenae foi representada por 

A APCEF/RJ em parceria com a 
Fenae também promoveu um café da ma-
nhã especial na Sede da Caixa no último 
dia 10, para confraternização dos empre-
gados do banco durante as entregas do 
troféu e book do Talentos Fenae/APCEF 
aos associados Virginia Bernardo e Ro-
naldo de Oliveira. Virginia levou o troféu 
pra casa por ter conquistado o 2º lugar na 
etapa estadual do concurso na categoria 
Artes Visuais (Desenho e Pintura), com 
a obra “Entre os dedos”, que homenageou 
Jon Bon Jovi, vocalista da banda de rock 
americana Bon Jovi, através de uma pin-
tura feita com lápis de cor, lápis grafite e 
giz de cera. Parabéns, Virginia!

Rock é arte

“Entre os dedos”, de Virginia Bernardo

Sabrina Guidinele, assistente de relacio-
namento da Federação, que realizou sor-
teios valendo brindes exclusivos da Fe-
nae e finais de semana na Sede Praiana.

O Presidente da APCEF/RJ, Paulo 
Matileti, enfatizou a importância da un-
idade dos empregados do banco na atual 

conjuntura política do Brasil. “É muito 
importante nesse momento a união dos 
empregados da Caixa e a participação de 
todos na luta em defesa dos direitos dos 
trabalhadores e da Caixa 100% pública. 
Contamos com vocês. Muito obrigado 
pela presença de todos”, concluiu.
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