
Apcefs e Fenae lançam campanha de indicação 
“Apcef do seu jeito” e premiam associados

No último dia 2, a Fenae e as 
Apcefs do país lançaram a campa-
nha “Apcef do seu jeito”. O objetivo 
é apresentar todos os benefícios 
que só um associado Apcef pode 
ter e incentivar a chegada de novos 
associados através do método de 
indicação de um amigo.

Para participar, o associado 
precisa baixar o aplicativo Viva 
Fenae/Apcef, disponível na App 
Store e Play Store. Depois, intera-
gir no ‘Indique e Ganhe’ dentro do 
link da campanha “Apcef do seu 
Jeito” disponibilizado no app. Fa-
zendo isso, o associado indicador 
e a pessoa indicada poderão rece-
ber dois tipos de recompensa pelo 
programa Nosso Valor: 50 moedas 
para indicador e indicado, quando 
o amigo aceita a indicação; e pon-
tos Fenae para indicador e indica-

do, quando o amigo aceita se tor-
nar um associado da APCEF/RJ.

Esses pontos poderão ser 
usados na plataforma Nosso Valor, 
e o regulamento da campanha e de-
mais informações podem ser con-
feridos dentro do próprio app Viva 
Fenae/Apcef. Além disso, vale lem-
brar que qualquer pessoa pode se 
tornar um associado da APCEF/RJ 
de forma simples e online pelo site 
www.fenae.org.br/associacao, 
pagando apenas R$ 49,90 nas men-
salidades dos dois primeiros meses 
- o valor pode ser quitado por meio 
do cartão de crédito ou pontos da 
plataforma Mundo Caixa. Por isso, 
não perca tempo! Se você já é 
um associado Apcef, participe da 
campanha e caso você ainda não 
seja um associado, associe-se 
agora mesmo à APCEF/RJ!

Sede Praiana da APCEF/RJ é o local perfeito para relaxar
A Sede Praiana é só um dos inú-

meros benefícios proporcionados para 
os associados da APCEF/RJ. A pousa-
da da Associação é o espaço perfeito 
para relaxar e se divertir, e funciona 
o ano todo mediante reserva. Ela fica 
na Avenida dos Jardins, nº 01 - Cancela 
02, Praia do Foguete, em Cabo Frio – a 
apenas 200 metros da famosa Praia do 
Foguete na Região dos Lagos. 

O espaço traz suítes equipadas 
com TV, ventilador, ar-condicionado e 
frigobar para você e sua família usufru-
írem de muito conforto e comodidade. 
Muito mais que as acomodações, a Sede 
Praiana também conta com uma linda 

piscina para quem preferir se refres-
car na pousada ao invés de explorar as 
praias, além de sauna, churrasqueira, 
um amplo salão de jogos e rede Wi-Fi 
para estar conectado e postar todos os 
momentos. Tudo isso com estaciona-
mento gratuito e segurança 24h para 
você aproveitar sem preocupações!

Não dá para perder, né? Conheça 
mais da nossa pousada clicando aqui. 
Em caso de dúvidas ou para fazer uma 
reserva, entre em contato pelo e-mail 
reservas@apcefrj.org.br, pelo telefo-
ne (22) 3031-3471 ou pelo WhatsApp 
(22) 99212-4515 (link direto clican-
do aqui).
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https://associacao.fenae.org.br/
https://apcefrj.org.br/portal/apcef-rj-portal/sedes/sede-cabo-frio.htm
https://api.whatsapp.com/send?phone=5522992124515
https://api.whatsapp.com/send?phone=5522992124515

