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Durante o mês de outubro, o Movi-
mento Solidário promove a campanha “Rea-
lize sonhos e ganhe sorrisos”, que tem como 
obje� vo arrecadar itens pessoais e novos 
materiais solicitados pelas crianças por car-
ta, para a sala de entretenimento do Lar de 
Crianças Nossa Senhora das Graças, em Pe-
trópolis (RJ). Os doadores irão concorrer a um 
sorteio que levará três empregados da Caixa 
para entregarem pessoalmente os presentes 
à ins� tuição acolhedora. A inicia� va é realiza-
da pela Fenae com o apoio da APCEF/RJ.

Para fazer a sua doação, basta aces-
sar o site ofi cial da campanha no endereço 

Em outubro, é celebrado o Dia 
das Crianças (12) e o Dia do Saci (31), 
o personagem mais sapeca do folclore 
brasileiro. Sendo assim, a APCEF/RJ e a 
Fenae convidam os associados a traze-
rem seus fi lhos à Festa do Saci, que co-
memorará as respec� vas datas no dia 
26 de outubro, das 10h às 14h, na Sede 
Campestre de Jacarepaguá.

Na programação do evento será 
realizado o “Café da manhã animado 
do Saci!” e brincadeiras que prometem 
diver� r a garotada como a� vidade na 
piscina e no campo de futebol, caça ao 
tesouro e ofi cina de slime. Atenção: im-
portante trazer roupa de banho e repe-

A Diretoria da APCEF/RJ 
convoca os associados da en� dade 
para par� cipar da Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE), a ser realiza-
da no dia 22 de outubro de 2019, 
na Sede Administra� va, em primei-
ra convocação às 18h, e segunda 
às 18h30, para deliberar sobre o 
ajuizamento de ações cole� vas 
em defesa dos associados e outros 
assuntos de interesse do quadro 
associa� vo.

APCEF/RJ realiza Assembleia 
para deliberar sobre ações em 

defesa dos associados

Festa do Dia das Crianças e do Saci será dia 
26/10 na Sede Campestre

Doe à campanha 
“Realize sonhos 
e ganhe sorrisos” 
e presenteie o Lar 
de Crianças Nossa 
Senhora das Graças, 
em Petrópolis

movimentosolidario.fenae.org.br, aceitar o 
regulamento, escolher o sonho com o qual 
deseja contribuir e clicar em doar. A cada 500 
pontos do Mundo Caixa ou R$ 5,00 doados, 
o par� cipante ganhará um cupom para con-
correr ao sorteio a ser realizado no dia 4 de 
novembro, que contemplará três emprega-
dos da Caixa com uma viagem para conhecer 
o Lar de Crianças. A meta da campanha é de 
arrecadar R$ 40 mil, e será válida até o dia 
31 de outubro. Ajude o Movimento Solidário 
e contribua com mais essa ação para realizar 
sonhos e proporcionar sorrisos nos rostos 
das crianças!

lente para as crianças. Evento exclusivo 
para associados e dependentes. Os in-
teressados devem confi rmar presença 

até o dia 18 de outubro pelo telefone 
(21) 2532-4275. Por isso, não perca 
tempo e garanta já a sua vaga!

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

22 de outubro de 2019 - 18h
Av. Treze de Maio, 23, sobreloja - Centro, Rio de Janeiro - RJ


