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APCEF/RJ completa mais um ano de
existência, lutas e parcerias
A Associação do Pessoal da Caixa
Econômica Federal do Rio de Janeiro está
completando 82 anos de existência. Ainda
que o momento atual impeça de estarmos
juntos fisicamente, a APCEF/RJ celebra
mais um ano de dedicação aos empregados da Caixa que são a engrenagem vital
para o funcionamento do maior banco
público da América Latina. É com muita
união e parceria que seguimos firmes
buscando sempre estimular o desenvolvimento sociocultural, artístico e es-

portivo para os associados, além de nos
mantermos intransigentes na luta por
melhores condições de emprego, qualidade de vida e defesa dos interesses
dos empregados da Caixa. “A Diretoria
da APCEF/RJ agradece imensamente a
cada um dos associados. Continuaremos seguindo nosso maior propósito
que é lutar pela vida e pelos direitos de
cada um de vocês! E em breve, estaremos juntos novamente!”, disse Paulo
Matileti, Presidente da APCEF/RJ.

Diga não à MP 995
O atual governo ainda insiste na questão das privatizações e, na última semana,
editou a MP 995/2020, que autoriza a Caixa a abrir o capital de suas subsidiárias, entre
elas as de seguros e cartões. Sendo assim, a medida representa mais uma manobra
feita para privatizar o banco. Devido a isso, entidades representativas dos trabalhadores estão se organizando para promover uma grande mobilização junto ao Congresso
Nacional, prefeituras, Câmaras de Vereadores, movimentos sociais e à sociedade em
geral para barrar a ação privatista. “É um absurdo que em meio a uma pandemia, os
líderes do país insistam em ações como essa. Chegou a hora de nos mobilizarmos para
derrubar a MP 995!”, alertou Paulo Matileti, Presidente da APCEF/RJ.

Talentos Fenae/Apcef:
envie seu vídeo até 16/8
Chegou a hora dos participantes da categoria Música do Talentos
Fenae 2020 enviarem seus vídeos
para a avaliação técnica. Por conta da
pandemia, não haverá apresentações
presenciais e a avaliação das obras de
Composição e Interpretação será feita
de forma virtual. Os candidatos têm

até o dia 16 de agosto para fazer o envio. Para enviar é fácil: basta acessar
talentos.fenae.org.br e na área do
participante, clicar em ‘upload de vídeo’ para inserir o arquivo. Lembrando que deve estar em formato MP4
com até 1,5 GB. Não perca sua chance!
Quem acredita na arte, vem!

