APCEF

Rio

2ª quinzena
Abr/2018
Nº 7

Boletim Digital da Apcef/RJ - Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal

imperdível

Sábado, 28 de abril, tem
samba e feijoada na Sede
Campestre de Jacarepaguá
O último fim de semana
do mês de abril reserva muita
comida boa e música de qualidade aos empregados da Caixa
do Rio de Janeiro. No dia 28 de
abril, a partir das 13h, acontece
mais uma edição do tradicional
Comida de Boteco da APCEF/RJ.
O evento acontece na Sede Campestre da Associação, em Jacarepaguá.
Para animar os presentes,
o grupo Incorpora Samba promete tocar muito samba de raiz
durante toda a tarde. No cardápio não faltarão pratos típicos de
boteco, entre eles a boa feijoada,
churrasquinho, linguiça acebo-

lada e, é claro, cerveja gelada.
Quem gosta de esportes,
pode ainda aproveitar o sábado
e prestigiar os colegas que participam dos torneios de futebol
e tênis, nos Jogos da Integração
RJ, que também acontecem na
Sede da Associação, a partir das
8h.
Venha fechar o mês de
abril com samba e animação
nesse que se tornou o evento
queridinho dos empregados
da Caixa. Participe!
A Sede Campestre da
APCEF/RJ fica na Estrada do
Quitite, 362, Freguesia, Jacarepaguá.

Inscreva-se até
10 de maio e
participe da Corrida
e Caminhada do
Pessoal da Caixa

Os empregados da Caixa interessados em participar da Corrida e Caminhada do Pessoal da Caixa 2018 têm até o dia 10 de maio
para realizar inscrição. O evento
será realizado no dia 20 de maio, às
8h, na Sede Campestre da APCEF/
RJ, em Jacarepaguá, com percurso
de 5km.
A competição este ano terá
também ação beneficente. Na data
do evento, os inscritos precisam
levar repelente infantil que será
doado ao Lar de Crianças Nossa
Senhora das Graças, em Petrópolis,
instituição que acolhe e cuida de
crianças e adolescentes em situação de risco social.
Para participar, os interessados devem se inscrever através do
e-mail esportes@apcefrj.org.br, informando nome completo, matrícula, telefone de contato, endereço
de e-mail pessoal. Com patrocínio
da Fenae e produção da Trilha Carioca, a tradicional Corrida e Caminhada tem o objetivo de incentivar
os empregados ativos ou aposentados da Caixa no meio desportivo.

