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Aproveite as
férias na Sede
Campestre
da APCEF/RJ
Com a chegada do verão e a
temporada de férias, o destino certo é a Sede Campestre da APCEF/RJ,
em Jacarepaguá. Com um espaço de
300 mil metros quadrados de área
verde, o lugar é ideal para momentos de descontração, esporte, lazer
ao lado de familiares e amigos, com
tranquilidade e segurança.

O espaço contém uma excelente infraestrutura com duas piscinas, sendo uma de uso adulto e
outra para a criançada. A Sede ainda dispõe de sete quiosques com
oito churrasqueiras, e cachoeiras,
quadra de tênis, quadra de futevôlei, salão de festas, estacionamento,
parquinho e campos de futebol.

A Sede funciona de terça-feira
a domingo, das 8h às 16h30, e está
localizada na Estrada do Quitite,
362, Freguesia, Jacarepaguá, Rio de
Janeiro. Vale lembrar que a entrada
é permitida para sócios e seus dependentes. Mais informações entre
em contato pelo telefone (21) 24473141 ou (21) 2240-5937.

Nova ameaça: fatiamento da CEF é o prato
de início de ano para privatistas
Mais uma vez, a Caixa Econômica Federal está correndo o
risco de ser privatizada. Na terçafeira, 1º de janeiro, de acordo com
o novo Presidente do banco, Pedro
Duarte Guimarães, há a intenção
do entreguismo de determinadas
áreas de atuação da CEF para setores privatistas sendo eles os Cartões, Loterias, Asset e Seguros.

Guimarães também afirmou
que haverá presença de militares
em determinados postos de direção, porém, não especificou em
quais seriam. Do governo de Jair
Bolsonaro, a tentativa de privatização já era esperada como medida
de enfraquecer a Caixa 100% pública e consequentemente, encadeando o prejuízo para a população.

“É necessário que tenhamos
cuidado com o novo governo. Está
claro que a intenção é de entregar
a CEF ao capital privado, mas precisamos combater urgentemente
todas essas medidas. Não podemos desistir de lutar, muitas outras batalhas estão por vir”, afirma Paulo Matileti, Presidente da
APCEF/RJ.

