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APCEF/RJ REABRE SEDE CAMPESTRE APCEF/RJ REABRE SEDE CAMPESTRE 
DE JACAREPAGUÁDE JACAREPAGUÁ

No último dia 16, a APCEF/RJ 
anunciou a reabertura oficial da Sede 
Campestre de Jacarepaguá, conforme 
o decreto autorizativo da prefeitura. 
Sendo assim, todo o espaço de 300 mil 
metros quadrados de área verde, com 
cachoeira, piscinas, quadras e churras-

queiras já está disponível para os asso-
ciados e seus familiares. Lembrando que 
para agendar uma churrasqueira, basta 
entrar em contato pelo e-mail: reser-
vas@apcefrj.org.br ou pelo número: (21) 
2532-4275. A Sede Campestre fica na Es-
trada do Quitite, 362, Freguesia, Jacare-

paguá. Mais informações podem ser ob-
tidas pelo telefone: (21) 2447-3141. Vale 
ressaltar que a Associação está tomando 
todas as medidas de proteção para evi-
tar a propagação da COVID-19. Venha 
relaxar e aproveitar seu final de semana 
conosco! Estamos esperando você!

Talentos Fenae/Apcef: vencedores das categorias 
Artes Visuais, Literatura e Música são divulgados

Os últimos dois finais de semana do mês de outubro foram marcados 
pela divulgação dos vencedores da fase estadual do Talentos Fenae/Apcef. As 
premiações aconteceram em eventos virtuais com incríveis atrações especiais. 
A APCEF/RJ parabeniza e agradece a participação de todos os associados nesse 
incrível evento, que é uma grande oportunidade para os empregados da Caixa 
mostrarem suas habilidades e deixarem aflorar suas veias artísticas. Confira abaixo 
os nomes dos associados da APCEF/RJ vencedores da fase estadual do concurso!

ARTES VISUAIS

LITERATURA

MÚSICA

DESENHO E PINTURA

CONTOS E CRÔNICAS

COMPOSIÇÃO

DESENHO INFANTIL

POESIAS

INTERPRETAÇÃO

Danielle da Silva e 
Flávio de Albuquerque

Layse Pereira e
Heitor Menegale

Júlio Lucchesi, Sebastião Vargas
e Ronaldo de Oliveira

Geisa Castro, Lisia Moreira
e Rosenira Rocha

Rafael da Silva, Gilberto Neves
e José Carlos Batista

Olga Cruz, Júlio Lucchesi
e Ronaldo de Oliveira    


