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A APCEF/RJ promoveu seu 
grande Arraiá de São João, no dia 23 
de junho, na Sede Campestre da As-
sociação, em Jacarepaguá. O festejo 
junino reuniu dezenas de emprega-
dos da Caixa que aproveitaram a boa 
música, apresentações, comidas típi-
cas e diversos atrativos durante toda 
a tarde de sábado. Este ano, o evento 
teve cunho beneficente e, para o in-
gresso, os presentes levaram 1 kg de 
alimento não perecível que será doa-
do ao Lar de Crianças Nossa Senhora 
das Graças, em Petrópolis.

A música ficou por conta do 
Trio Cansanção, que tocou ritmos 
tradicionais nordestinos em toda 
a tarde. Para animar a criançada, a 
festa dispunha de cama elástica e 
touro mecânico, além da equipe do 
GECREAR, que realizou brincadeiras 
variadas entre os pequenos propor-
cionando bastante diversão e boas 
risadas. Mas, os adultos não ficaram 

de fora da farra, comandados por 
Wallace Rocha, professor de dança 
da academia Ecoforma, os presentes 
participaram de uma quadrilha juni-
na improvisada e danças variadas. 

O Presidente da APCEF/RJ, 
Paulo Matileti, ao lado do diretor 
Sociocultural, Franklin Trindade, da 
Vice-presidente, Simone Saturnino e 
do conselheiro Carlos Alberto Olivei-
ra, agradeceu a presença de todos na 
festa. “Estou muito feliz em ver a ani-
mação de todos. Agradeço a presen-
ça de cada um, bem como o apoio da 
Fenae, pois sem a nossa Federação 
não poderíamos realizar um even-
to de tamanha magnitude. Estamos 
juntos”, enfatizou. 

Para fechar a noite com “chave 
de ouro” a Quadrilha “Forrozão Juni-
no” fez uma primorosa apresentação 
em homenagem ao Rio São Francis-
co, dando mais encantamento ao fim 
do São João da APCEF/RJ deste ano.

São João da APCEF/RJ arrasta inúmeros 
associados à Sede Campestre de Jacarepaguá


