INFORMATIVO 07/2016 APCEF/RO – FIM DE ANO
A APCEF/RO encerra mais um ano sempre em busca de melhorias para proporcionar
maior conforto e opções de lazer e cultura a seus associados.
A obra de reforma e ampliação dos banheiros do salão principal foi concluída e as
novas instalações agora também dispõem de vestiários com chuveiros, bancos e
armários individuais. Os armários podem ser trancados para maior segurança,
bastando que o associado leve seu cadeado e chave.
Para maior conforto dos bebês e de seus
responsáveis, os banheiros agora também
contam com fraldários (dois trocadores
acolchoados, sendo um em cada banheiro).
Foi criada ainda uma nova área de
convivência como alternativa ao uso dos
salões e dos quiosques.

As crianças agora têm novas opções para brincar e praticar esportes. Um novo
playground foi instalado em local mais próximo aos quiosques e com piso especial que
absorve impactos e diminui o risco de lesões por quedas. O novo equipamento
destina-se exclusivamente às crianças, sendo que o uso por adultos pode ocasionar
danos à estrutura do brinquedo, além de trazer riscos aos pequenos. Pedimos aos
adultos que apenas monitorem suas crianças durante a utilização.

O local do antigo playground, já pouco
utilizado e com brinquedos danificados, foi
totalmente revitalizado. As crianças e
adolescentes agora dispõem de um
minicampo gramado para a prática de
futebol e outras atividades com bola. O
minicampo conta com alambrados novos,
iluminação e minitraves para a alegria da
criançada, conforme constatamos na festa
do dia das crianças, realizada em outubro.

Listamos ainda outras obras e ações, não menos importantes, que vêm sendo
realizadas para melhoria da infraestrutura da APCEF:























Limpeza geral do terreno e remoção de lixo, restos de obras, mato, galhos e
entulhos em geral;
Readequação do ramal de esgoto do salão de festas refrigerado;
Readequação dos ramais de esgoto próximos aos quiosques e quartos;
Reforma do banheiro do quarto nº 3 para correção de vazamentos e
direcionamento adequado das águas do chuveiro;
Reforma do banheiro feminino do salão refrigerado (correção de vazamentos);
Reposicionamento da porta do quarto nº 2 de modo a garantir mais privacidade
e separação entre o quarto e o quiosque anexo;
Melhoria e ajustes da iluminação geral (acesso principal, casa do caseiro e
fundos do lote);
Adequação da rampa de acesso lateral entre salão de festas e secretaria com
reposicionamento da porta do salão refrigerado;
Execução, instalação e manutenção de placas orientativas e informativas;
Execução, instalação e manutenção de placas de identificação de ambientes;
Reposição da placa de identificação da APCEF e da estrutura metálica de
suporte / fachada;
Pintura do muro frontal / identificação;
Instalação de bebedouro com purificador de água no salão principal;
Implantação do quadro de avisos junto à secretaria;
Melhorias e reposicionamento do sistema de câmeras de segurança;
Aquisição e instalação de equipamentos de backup das imagens de
monitoramento;
Instalação de cercas eletrificadas nos muros que cercam a APCEF:
o fundo e parte das laterais do lote já concluído (área mais suscetível a
ocorrência de acessos não autorizados e furtos à casa do caseiro,
como já ocorrido;
o muros frontais e demais trechos faltantes (em execução, com conclusão
prevista para janeiro de 2017);
Melhoria e ampliação do alambrado da quadra de vôlei de areia;
Incentivo à prática esportiva com a aquisição de redes de vôlei oficiais (quadra
e areia), bolas oficiais de vôlei Mikasa MVA 200 e VLS 300, bolas de futebol e
futsal oficiais, redes para os gols, raquetes e bolas de tênis, entre outros;
Recuperação do gramado do campo de futebol com remoção de formigueiros e
ervas daninhas, plantio de grama nova em locais específicos, adubação e
nivelamento;
Implantação de sistema de irrigação automatizado do campo de futebol;






Implantação de portão eletrônico com interfone no acesso principal para maior
segurança;
Instalação de lombadas nas vias internas a fim de evitar abusos de velocidade;
Plantio de um bosque/pomar nos fundos do terreno da APCEF onde está
prevista uma pista de caminhada;
Drenagem subterrânea das áreas entre os quiosques / piscina e também ao
redor da secretaria;

A seguir, apresentamos para conhecimento de todos, um panorama de eventos
realizados e outras ações relacionadas à nossa APCEF/RO. Para o ano que está por
vir também já temos melhorias e eventos planejados. Aguardem mais detalhes.
Desejamos a todos um excelente ano de 2017.

1. EVENTOS REALIZADOS EM 2016:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Carnaval (fevereiro);
Arraial (julho);
Corrida FENAE/APCEF (julho);
Brincando na APCEF (agosto);
Feijoada (agosto);
Jogos FENAE – Blumenau/SC (agosto);
Talentos FENAE – Música (outubro);
Dia das crianças / dia do Saci (outubro);
Torneio de Futebol (dezembro).

2. TALENTOS FENAE:
O TALENTOS FENAE tem por objetivo promover a produção cultural dos empregados
e aposentados da Caixa por meio do incentivo à exposição dos seus talentos em 4
diferentes áreas: Foto & Filme, Artes Visuais, Literário e Musical.
Finalizadas todas as etapas do concurso TALENTOS FENAE 2016, agradecemos a
todos que participaram e votaram.
Tivemos 2 associados dentre os 3 finalistas da região norte no Concurso Literário.
Nesta categoria parabenizamos a associada MARIA CLARA BARRETO CRISPIM
ACURSI (1º lugar região Norte e 4º lugar nacional) e o associado JERRY FIUSA DOS
SANTOS (2º lugar região Norte).
Na categoria Artes Visuais, parabenizamos o associado LUIZ HENRIQUE TEODORO
NEVES pelo 2º lugar da Região Norte.
Já na categoria Música – Composição, parabenizamos o associado JAISON ALVES
DA COSTA pelo 3º lugar regional.
A final nacional foi realizada no início de dezembro/2016 na cidade de São Paulo.
Mais detalhes em:
www.apcefro.org.br/portal/ro/informacoes/noticias-apcef/

3. REDE DO CONHECIMENTO:
A plataforma, criada para atender a uma demanda crescente dos empregados da
Caixa, oferece cursos gratuitos à distância e presenciais para o desenvolvimento
profissional e pessoal do interessado, possibilitando também a descoberta de novas
afinidades e hobbies.
As primeiras aulas dos cursos da plataforma estão disponíveis para todos os
empregados da Caixa. Porém, para dar continuidade e se matricular é necessário ser
associado a uma APCEF. Após efetuar sua matrícula, você poderá assistir às vídeoaulas do curso, baixar o material complementar, fazer anotações para se lembrar dos
pontos mais importantes e tirar suas dúvidas com os professores e alunos do curso.
São 40 cursos disponíveis nesse primeiro momento. Entre eles, CPA-10, CPA-20 e
Marketing Digital, na categoria Profissional/Técnico; Gastronomia básica e Cozinha
Avançada, na área de Bem-estar; Fotografia documental e Planejamento Financeiro
Pessoal, em Desenvolvimento Pessoal; e Empreendedorismo Contemporâneo e
“Como conquistar investimento para uma startup”, na categoria Empreendedorismo e
Inovação.
Mais informações em:
http://rededoconhecimento.fenae.org.br/

4. NOSSO VALOR:
A partir de novembro de 2016 o Nosso Valor passou a ser uma plataforma que
integra todos os projetos FENAE/APCEF. Conforme a interação com os projetos, os
associados das APCEFs ganham uma premiação (chamada de moedas) e o acesso a
novas categorias de descontos no catálogo de produtos, que podem variar de 40 a até
70%. Acesse http://www.nossovalor.fenae.org.br/
“Serão premiados, por exemplo, o envio de obras para o TALENTOS FENAE, a
conclusão de cursos na Rede do Conhecimento e as doações feitas para o Movimento
Solidário. Quanto mais pontos, mais descontos nosso associado terá na compra de
produtos exclusivos”, destaca o presidente da Fenae, Jair Pedro Ferreira.

5. MOVIMENTO SOLIDÁRIO:
O Programa Movimento Solidário foi criado em 2005 pelo Comitê de Responsabilidade
Social Empresarial da Fenae, juntamente com as empresas do seu grupo antigo grupo
empresarial, do qual fazia parte a PAR Corretora de Seguros.
Hoje, o Programa acompanha dois projetos: um na cidade Belágua (MA) e outro na
entidade Lar das Crianças Nossa Senhora das Graças, em Petrópolis (RJ),
melhorando as condições de vida dos moradores dessas regiões.
Saiba mais em:
http://movimentosolidario.fenae.org.br/
6. TÊNIS NA APCEF:

Para você que sempre teve curiosidade pela prática do tênis ou quer conhecer o
esporte temos algumas novidades.
Saiba mais em:
www.apcefro.org.br/portal/ro/informacoes/noticias-apcef/tenis-na-apcef-ro.htm
7. FALE CONOSCO:
Disponibilizamos os seguintes canais de comunicação para o associado:
SECRETARIA: secretariaapcefro@gmail.com (p/ reservas e informações diversas).
Terça a sexta-feira das 10:00h às 18:00h e aos sábados das 08:00h às 18:00h
(69) 3212-4015
(69) 9.9359-0821 (Claro e whatsapp)
FINANCEIRO: financeiroapcefro@gmail.com
ESPORTES E CULTURA: esporteseculturaapcefro@gmail.com
PRESIDÊNCIA: presidenciaapcefro@gmail.com
OUVIDORIA: ouvidoriaapcefro@gmail.com
Acesse:
www.apcefro.org.br
https://pt-br.facebook.com/apcefro/
Participe ainda do grupo whatsapp “Informes APCEF”. Solicite sua inclusão enviando
seu nome e número de contato para: (69) 9.9359-0821

