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CAFÉ LEGAL

Reforma da Previdência
será tema do Café Legal
O Café Legal está de volta! E
nesta edição, o evento contará
com palestras que discutirão o
tema do encontro deste mês: “Reforma da Previdência”. O encontro acontecerá na Sede Administrativa da APCEF/RJ, no dia 25 de
abril (quinta-feira), de 9h às 12h.
Antes das palestras, será
disponibilizada uma mesa de
café da manhã para recepcio-

nar os associados da Entidade
e demais empregados da Caixa.
Compareça e esclareça todas as suas dúvidas sobre os
riscos da reforma da Previdência e saiba o que mudará se a
proposta do governo Bolsonaro for aprovada. Mais informações através do telefone (21)
2240-5937. Contamos com a
sua presença!

Fenae lança
Campanha de
Páscoa
A Fenae acaba de lançar a
Campanha de Páscoa ao Lar de
Crianças Nossa Senhora das Graças. A iniciativa faz parte do projeto Movimento Solidário, e tem
como objetivo arrecadar pontos
do Mundo Caixa que serão convertidos em doação à instituição acolhedora. Além do gesto de caridade
que contribuirá para a sustentação
do Lar, os empregados da Caixa
que fizerem a doação concorrerão
ao sorteio de uma Smart TV no término da campanha.
Para participar, os empregados da Caixa devem doar pontos
do Mundo Caixa e responder a um
quiz especial. A campanha ocorrerá até o dia 8 de maio. As doações
poderão ser feitas repetidas vezes
ao longo de toda a campanha, já o
quiz poderá ser respondido apenas
uma vez.
Cada contribuição equivalerá a um determinado número de
cupons para concorrer ao sorteio
da Smart TV, que será realizado
no dia 13 de maio. Quanto maior
for a doação, mais cupons são gerados e maiores as chances de ganhar. Acesse o site campanhapascoa2019.fenae.org.br e faça agora
mesmo a sua contribuição!

