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Associados 
aposentados 

terão oficinas 
de informática 

e artesanato

Boas festas!

Se você, associado, procura lazer 
e repouso pertinho das melhores praias 
da Região dos Lagos, a Sede Praiana da 
APCEF/RJ é a sua melhor opção. Insta-
lada a apenas 200 metros das águas cla-
ras da Praia do Foguete, em Cabo Frio 
(RJ), a Sede consiste em uma aconche-
gante pousada com 20 quartos (duplos 
ou para até cinco pessoas) equipados 
com TV, frigobar, ventilador e ar-con-

dicionado, além de Wi-Fi e opções de 
entretenimento, como salão de jogos e 
piscina ao ar livre, que proporcionam 
momentos relaxantes. A pousada tam-
bém possui segurança 24h e estacio-
namento gratuito privativo para você, 
associado, poder curtir sem se preocu-
par. Para saber mais detalhes, envie um 
e-mail para reservas@apcefrj.org.br ou 
ligue para (21) 2532-4275.

Em mais um projeto de inclu-
são e aprendizado, a APCEF/RJ, em 

parceria com a Fundação Assis-
tencial Assegura, irá oferecer aos 

associados da terceira idade cursos de 
capacitação de informática e artesa-
nato. As turmas começarão já em ja-
neiro de 2020 com diversas opções de 
oficinas. Para mais informações e para 
participar, entre em contato através do 

telefone (21) 2532-4275 ou e-mail 
apcefrj@apcefrj.org.br e fale com 
Tatiane. Não fique de fora e garan-
ta já a sua vaga!

Que em 2020 possamos 
continuar juntos no compromis-
so de lutar pelos direitos dos 
trabalhadores e pela manuten-
ção da Caixa 100% pública, além 
de oferecer mais opções de cul-
tura, lazer e entretenimento ao 
quadro associativo. A Diretoria 
da APCEF/RJ agradece aos asso-
ciados pela parceria de sempre 
e deseja um novo ano repleto de 
conquistas, amor e alegrias!

Sede Praiana: ótima opção 
para curtir Cabo Frio 

o ano todo


