
A fim de honrar o seu compromisso de reconstru-
ção da APCEF/RJ e de devolver à Associação o 

seu lugar de destaque, a APCEF/RJ conclama seus 
associados a se engajaram na campanha de amplia-
ção do quadro associativo da entidade.

As fichas de adesão devem ser remetidas à AP-
CEF/RJ através do malote da CAIXA ou pode ser 
solicitada a presença de um representante da Asso-
ciação na agência. Se cada associado indicar mais 
um, a reconstrução da nossa APCEF está garantida!

Outras informações podem ser obtidas através 
dos telefones (21) 2240-1613 ou 2262-9675.

Antigos e novos associados 
são a base da reconstrução 

da APCEF/RJ

A cada final de ano 
que se aproxima, ecoa no 
coração dos aposentados 
e associados da APCEF/
RJ aquela “batida” mais 
forte em decorrência da 
ansiedade pela chegada 
da data do tradicional 
“Almoço dos Aposenta-
dos” que é realizado pela 
Associação todos os anos.

Pelo segundo ano con-
secutivo, o evento será 

realizado no “Espaço do 
Economiário – Idimar 
Ramos Bastos”, anexo 
à Sede Administrativa 
(Av. Treze de Maio, 23, 
sobreloja, Centro, Rio de 
Janeiro).

O evento é uma re-
alização conjunta da 
APCEF/RJ e APACEF, 
estando convidados os 
associados de ambas as 
entidades.

Almoço dos Aposentados será dia 16 de dezembro 
no “Espaço do Economiário”

Data: 16 de dezembro
Horário: 12h30
LocaL: Espaço do 
Economiário (Av. Treze de 
Maio, 23, sobreloja, Cen-
tro, Rio de Janeiro)
reservas: 2240-1613

os preparativos estão a todo vapor para a tão es-
perada Festa de Natal, que contará com recreado-
res, brinquedos, distribuição de brindes e a presen-
ça do Bom velhinho, que descerá de helicóptero.

FESTA DE NATAL
Papai Noel chegará de helicóptero

Sábado, dia 17 de 
dezembro, às 11h,

na Sede Campestre

venha e traga seus filhos.
vamos juntos viver o encantado mundo dos sonhos!

importante:
Os associados que de-
sejam participar desse 
evento gratuito devem 
fazer suas reservas 
antecipadamente. 

•  Conhecer o Brasil através do convênio 
com as APCEFs, pagando o mesmo valor 
de hospedagem dos associados locais;
•  Participar dos Jogos Regionais e Nacio-
nais da Fenae e do Festival de Música (pra-
ticamente sem nenhum custo);
•  Desfrutar das opções de esporte, lazer e 
entretenimento das Sedes Campestre, Praia-
na e do Espaço do Economiário;
•  Assistência Jurídica.

Algumas das vantagens de ser associado

Pressão faz Caixa 
revogar CI 009
Empresa irá editar nova circular in-

terna para orientar gestores quanto à 
compensação dos dias de greve
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Programe-se para não perder os próximos eventos
A Diretoria da APCEF/RJ preparou uma programação especial para proporcionar momentos de 
diversão e lazer a seus associados. Anote em sua agenda para não esquecer!

Festa De NataL Da aPceF/rJ
Horário: 11h
Local: Sede Campestre de Jacarepaguá

Feijoada com roda de samba
Horário: 13h
Local: Sede Campestre de Jacarepaguá – Estrada do Quitite, 362, Freguesia, Jacare-
paguá.

comemoração Do Dia Do aPoseNtaDo
Horário: 14h
Local: Espaço do Economiário – Avenida Treze de Maio, 23, sobre-
loja, Centro.

aLmoço De NataL Dos aPoseNtaDos
Horário: a partir das 12h30
Local: Espaço do Economiário

28/01

27/01

16/12
17/12

Expediente
CONSELHO DIRETOR

Presidente
Manoel Lopes de Carvalho  

Vice-Presidente
João Carlos Teixeira da Silva 

Diretor Financeiro
Luiz Ricardo Maggi 

Diretor de Assuntos Jurídicos
Afonso Henrique Costa  

Diretor Administrativo e Patrimonial 
Paulo César Matileti  

Diretor Social
Nelson Soares Vianna  

Diretor Esporte e Lazer 
Franklin Trindade Brito  

Diretor de Comunicação e Marketing 
Sérgio Amorim 

Diretor de Relações do Trabalho, 
Sindicatos e Corporativos 

Carlos Alberto de Oliveira Lima 
Diretor dos Aposentados e Previdência 

Lázaro Antônio de Santana 
Diretora de Assuntos Interioranos 
Angela Ireno Assumpção de Oliveira  

Diretora Executiva 
Georgette Muniz de Carvalho 

Diretora Executiva 
Solange Mourão dos Santos 

Diretor Executivo 
Antenor Silva Carvalhaes 

CONSELHO FISCAL:
Efetivos 

Ricardo C. de Araujo 
Regina Fátima Martins 

Antônio Carlos Carmout
Suplentes 

Deize Araújo de Souza 
Flávio Lumberas Rocha 

Antônio Cesar Alves 

CONSELHO DELIBERATIVO:
Presidente - Djalma da Silva Ferreira

Bruno Madeira de Silva 
Adir Machado da Silva 

Cesar Drummond de Mendonça 
Jorge Lima de Melo 

Deoclécio Francisco Costa 
Johnatan Vita Jovita 

Nelson Nascimento Amorim 
Vicente de Paula Amorim 
Carlos Henrique Monteiro

Sede Administrativa 
Av. Treze de Maio, 23 - slj - Centro-
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-000 

Telefones: 2240-1613 / 2532-4275 
Fax: 2240-3475. www.apcefrj.org.br 

E-mail: apcefrj@apcefrj.org.br 
Sede Campestre Jacarepaguá 
Est. do Quitite, 362 - Freguesia 

Tel.: 2447-3141 
Sede Praiana Rio das Ostras 
Rua Joaquim Caridade, 710, 

Jardim Mariléia - Rio das Ostras 
Tel.: (22) 2771-9463 

Sede Campestre de C.Grande 
Estr. do Carapiá, 536 (Guaratiba) 

Tel.: 3108-0959 

APCEF RIO JORNAL 
Jornalista responsável: Edilson Monteiro 

(Reg. Prof n°0365I03/RJ) 
Fotografias / Edição / Revisão e Diagra-

mação: EPM Comunicação Ltda. 
Tel.: (21) 3549-3633 

Site: www.epmcomunica.com.br

        Palavra do Presidente

Credibilidade, trabalho,
democracia e revitalização:

os pilares  da atual gestão da APCEF/RJ

O ano de 2011 está passando tão rápido 
que já estamos chegando ao seu final. 
Foram e continuam sendo dias de traba-

lho duro na busca pela recuperação e consolida-
ção da APCEF/RJ.

Sabemos que o ideal ainda está por vir, mas 
com muita vontade e força de trabalho, com cer-
teza estamos seguindo rumo ao nível que os em-
pregados ativos e aposentados da CAIXA dese-
jam e merecem.

A nossa caminhada vem sendo firme e sem 
hesitação. Mas há que se destacar que o amplo, 
total e irrestrito apoio da Fenae tem oxigenado 
a nossa gestão, determinação e certeza de estar-
mos no caminho certo que nos levará a consoli-
dar a revitalização da Associação.

A reforma do estatuto da entidade e as elei-
ções para escolha da nova Diretoria e Conselhos 
Fiscal e Deliberativo, ambas realizadas no decor-
rer desse ano de 2011, foram ações que fizeram a 
APCEF/RJ retornar aos caminhos democráticos.

A inauguração do “Espaço do Economiário – 
Idimar Ramos Bastos”, construído e inaugurado 
também esse ano, possibilitou a Associação dis-
ponibilizar aos associados e as unidades da CAI-
XA uma ampla área no Centro da Cidade para 
realização de eventos e reuniões. Sem falar no 
bar e restaurante do “Espaço”, que passou a ser 
ponto de encontro dos empregados da CAIXA.

Na Sede Campestre avançamos com a reali-
zação de diversos eventos, merecendo destaque 
o Grito de Carnaval, a Festa Junina, a Caminha-
da Ecológica, a Corrida do Pessoal da CAIXA 
e a já tradicional Feijoada com Roda de Samba, 
que acontece sempre no último sábado de cada 
mês. Para o final desse ano temos programado o 
Almoço dos Aposentados (dia 8 de dezembro) e 
a Festa de Natal (dia 17 de dezembro).

O fato da nossa eleição ter ocorrido com ins-
crição de apenas uma chapa (Chapa 1 – Movi-
mento pela União do Rio e Revitalização da AP-
CEF/RJ) demonstra a força de nossa Diretoria e 
a credibilidade do nosso trabalho.

Finalizo, desejando que o ano que se apro-
xima venha repleto de boas energias e que ele 
me traga mais força, paciência e sabedoria, 
possibilitando-me assim continuar seguindo fir-
me, buscando a cada dia mais e mais benefícios 
e serviços para os nossos associados. Em 2012 
continuaremos a nossa missão em prol da revita-
lização da APCEF/RJ, sem tampouco abrir mão 
da permanente e intransigente luta em defesa dos 
direitos e interesses dos empregados da Caixa 
Econômica.

Tenham um excelente Natal e um 2012 de 
muitas realizações.

Manoel Lopes de Carvalho 
Diretor Presidente 
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Eleita em processo democrático, nova 
Diretoria da APCEF/RJ é empossada

Depois de muitos anos, os associa-
dos da APCEF/RJ reouveram o 
direito de participar do proces-

so de escolha dos dirigentes da APCEF/
RJ. Fazendo uso dessa prerrogativa, eles 
demonstraram confiança no trabalho re-
alizado pelo Presidente Manoel Lopes de 
Carvalho e o reelegeram para mais um tri-
ênio à frente da Associação.

A chapa única Movimento pela 
União do Rio e Revitalização da AP-
CEF/RJ, liderada por Manoel e integrada 
por alguns membros da antiga Diretoria, 
além de novos integrantes, recebeu 544 

Veja a composição da nova Diretoria da APCEF/RJ

Presidente
Manoel Lopes de Carvalho 
Vice-Presidente
João Carlos Teixeira da Silva
Diretor Financeiro
Luiz Ricardo Maggi
Diretor de Assuntos Jurídicos
Afonso Henrique Costa 
Diretor Administrativo e Patrimonial 
Paulo César Matileti 
Diretor Social
Nelson Soares Vianna 
Diretor Esporte e Lazer
Franklin Trindade Brito

Efetivos
Ricardo C. de Araujo
Regina Fátima Martins
Antônio Carlos Carmout
Suplentes
Deize Araújo de Souza
Flávio Lumberas Rocha
Antônio Cesar Alves

Presidente -  Djalma da Silva Ferreira
Bruno Madeira de Silva
Adir Machado da Silva
Cesar Drummond de Mendonça
Jorge Lima de Melo
Deoclécio Francisco Costa
Johnatan Vita Jovita
Nelson Nascimento Amorim
Vicente de Paula Amorim
Carlos Henrique Monteiro

votos na eleição realizada entre os dias 19 
e 21 de julho.

Representantes de importantes mo-
vimentos associativos participam da ce-
rimônia de posse

A cerimônia de posse da nova Direto-

ria da APCEF/RJ ocorreu no dia 5 de agos-
to, no Espaço do Economiário. O evento 
foi prestigiado por importantes nomes dos 
movimentos associativos da CAIXA: Pe-
dro Eugenio (Fenae), Luiz Carlos Peserico 
(representando as Superintendências do 

Rio), Rodrigo de Mello Franco (ASASB-
NH/CEF), Heitor Menegale (AGECEF), 
Armando Filardi (UNEI), Olívio Gomes 
Vieira (APACEF), Vinícius Assumpção 
(Sindicato dos Bancários do Rio de Janei-
ro) e José Ferreira.

Os novos Diretores e Conselheiros da Associação foram empossados durante cerimônia no dia 5 de agosto

CONSELHO DIRETOR

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

Razão de existência da APCEF/RJ, os associados 
prestigiaram a cerimônia

Manoel Lopes de Carvalho, Presidente reeleito, e Pedro 
Eugenio, Presidente da Fenae

Da esquerda para direita: Rodrigo de Mello Franco (ASASBNH/
CEF), Armando Filardi (UNEI) e Olívio Gomes Vieira (APACEF)

Diretor de Comunicação e Marketing
Sérgio Amorim
Diretor de Relações do Trabalho, 
Sindicatos e Corporativos
Carlos Alberto de Oliveira Lima
Diretor dos Aposentados e Previdência
Lázaro Antônio de Santana
Diretora de Assuntos Interioranos
Angela Ireno Assumpção de Oliveira 
Diretora Executiva
Georgette Muniz de Carvalho
Diretora Executiva
Solange Mourão dos Santos
Diretor Executivo
Antenor Silva Carvalhaes

Leia notícias diariamente no nosso site: www.apcefrj.org.br
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Projeto
Eu faço
Cultura
Leoni e Roupa Nova fizeram a 

Fundição Progresso ferver
No último dia 12 de novembro, os em-

pregados da Caixa Econômica, residentes no 
Rio de Janeiro, curtiram o que para muitos 
foi o melhor Show do Projeto “Eu faço Cul-
tura”, já realizado no Rio de Janeiro. Tudo 
aconteceu na Fundição Progresso, onde o 
empolgado público pôde se esbaldar com co-
nhecidos sucessos de Leoni, que fez a abertu-
ra, e com a banda Roupa Nova, que em uma 
super apresentação superou todas as expec-
tativas. Eternos sucessos como  Dona, Volta 
pra mim, Clarear, Anjo, Canção de Verão, 

entre outras, que provocaram antigas lem-
branças e atuais emoções, fizeram com que 
o Roupa Nova fosse aplaudido de pé após a 
sua apresentação.

O Presidente da APCEF/RJ, Manoel Lo-
pes de Carvalho, e os Diretores Luiz Ricardo 
Maggi, Paulo Cesar Matileti, Sérgio Amorim 
e Franklin Trindade Brito compareceram ao 
evento, que contou também com a presença 
de Ely Freire, Diretora da Fenae.

“Foi uma noite sensacional onde amigos 
puderam se reencontrar e aproveitar o me-

lhor show de todos os tempos já realizado 
pelo Projeto “Eu faço Cultura”. A Fenae, 
a APCEF/RJ, o público, o Leoni e a banda 
Roupa Nova estão todos de parabéns, pois 
foi uma noite que ficará marcada na me-
mória de todos. Aproveito para parabeni-
zar  Patrícia Vasconcelos, Daniel Azevedo 
e Fred Martins, membros da produção dos 
shows do “Eu faço Cultura”, que demons-
traram muito potencial e profissionalismo”, 
afirmou o Presidente Manoel Lopes de Car-
valho (Manoelzinho).
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Uma excelente opção de lazer e entrete-
nimento: assim é o Espaço do Economiário 
- Idimar Ramos Bastos, localizado na Sede 
Administrativa da APCEF/RJ, na Av. Treze 
de Maio, 23, sobreloja, no Centro.

Com uma área de aproximadamente 400 
m², o local dispõe de bar e restaurante, sa-
lão de jogos e um salão multiuso. Equipado 
com ar-condicionado, TV de 39 polegadas, 
mesas e cadeiras, o amplo local é ideal para 
a realização de eventos, reuniões e festas de 
final de ano das agências.

O Espaço foi inaugurado no dia 24 de 
janeiro e faz parte de uma parceria inédi-
ta entre as entidades APCEF/RJ, FENAE, 
APACEF, AGECEF e PAR Corretora.

Espaço do Economiário está disponível para a 
realização de festas e eventos de todas 

as unidades da CAIXA

informações sobre reservas

Para saber mais sobre o local e como reser-
var o espaço, entre em contato através dos 

tels.: (21) 2240-5937, 2532-4275 e 2262-9675 
(Denize) ou do e-mail apcefrj@apcefrj.org.br.
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A combinação Feijoada e 
Roda de Samba já se tornou tra-
dicional na Sede Campestre de 
Jacarepaguá. Essa mistura teve 
início no dia 21 de agosto, data 
em que a Diretoria da APCEF/
RJ realizou a primeira edição 
do evento. Devido ao grande 
sucesso, a Feijoada com Roda 
de Samba passou a estar na pro-
gramação fixa da Sede Cam-
pestre, sendo realizada sempre 
no último sábado de cada mês, 
já tendo acontecido nos dias 24 
de setembro e 29 de outubro.

Sempre ao som de Darcy 

Maravilha e o grupo Balaio de 
Gato, os associados podem pas-
sar uma tarde agradável com a 
família na Sede Campestre de 
Jacarepaguá e saborear uma de-
liciosa feijoada, ao preço módi-
co de RS 20,00. 

“Nós queremos que as pes-
soas venham para a APCEF 
passar um dia aprazível, utili-
zando o melhor que a gente tem 
aqui, como piscina, cachoeira, 
o verde, segurança, samba de 
raiz e uma deliciosa feijoada”, 
declarou o Presidente Manoel 
Lopes de Carvalho.

Feijoada e roda de samba garantem a diversão
na Sede Campestre de Jacarepaguá

 Na primeira edição, a animação ficou por conta de Darcy Maravilha, do grupo Balaio de 
Gato, do Mestre Nilo e dos integrantes da bateria da Portela A Feijoada com Roda de Samba já se tornou fixa na programação mensal da APCEF/RJ 

O Diretor Social Nelson Vianna, Darcy Maravilha e 
o Presidente Manoel Lopes de Carvalho durante a 
Feijoada de setembro A crescente presença dos associados comprova o sucesso dessa iniciativa da Diretoria da APCEF/RJ 

todo último sábado de cada mês
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Após muitas rodadas de negocia-
ção e 21 dias de paralisação, as nego-
ciações entre a Direção da CAIXA 
e Comando Nacional dos Bancários 
chegou ao fim com 
a aprovação da 
proposta do banco 
pelos funcionários 
da CAIXA, em as-
sembleia realizada 

no dia 17 de outubro.
A APCEF/RJ esteve lado a lado 

com o Comando Nacional dos Ban-
cários e o Sindicato dos Bancários, 

acompanhan-
do e apoiando a 
luta em prol de 
melhores condi-
ções de trabalho 
e salários justos. 

Entre as principais conquistas das 
negociações estão o reajuste de 9%, 
PLR de até R$ 7.827,29, reajuste de 
11,5% no piso salarial, que passará 
para R$ 1.826, e o compromisso 
da contratação de 5 mil novos fun-
cionários. Confira em nosso site as 
Convenções Coletivas 2011/2012 
e os Acordos específicos firmados 
com a CAIXA.

ImPoRTANTES CoNquISTAS:
Campanha arranca 9% de reajuste salarial, PLR, 

cinco mil novos empregados e muito mais

Existem situações na CAIXA que 
são difíceis de acreditar que ainda 
possam ocorrer em pleno século 
XXI. Exemplo disso é a forma com 

que alguns gestores vinham fazendo uso da CI 
009/2011 que trata de forma equivocada da 
compensação das ausências decorrentes da 
greve de 2011.

Com cinismo e intenção de punir os em-
pregados, em inequívoco clima de assédio 
moral, alguns gestores andaram obri-
gando os trabalhadores a cumprir ho-
ras de compensação além das previstas 
na Convenção Coletiva, tendo sempre 
como justificativa o fato de que esta-
vam seguindo o previsto na CI 009 e 
que, portanto, cumpriam determina-
ções da CAIXA.

Como tal situação vinha ocorren-

Pressão 

faz caixa 

editar nova 

norma em 

substituição 

a ci 009 que 

possibilitava 

assédio moral

cHega De asséDio moraL
do por todo o Brasil, várias entidades 
representativas dos trabalhadores, 
inclusive a APCEF/RJ e o Sindicato 
dos Bancários, começaram a fazer 
pressão no sentido de forçar a Caixa 
Econômica a revogação da referida  
“Circular Interna”.

Depois de muito movimento e 
ofícios enviados à empresa, final-
mente no dia 11 de novembro, du-
rante rodada de negociação entre a 
CAIXA e  a Contraf/CUT, a em-
presa aceitou substituir a CI 009 
por outra que deixe claro a des-
vinculação das regras de compen-
sação de dias parados do sistema 
de metas, impedindo assim que os 
gestores a usem como instrumento 
de punição.

Órgão de Divulgação da APCEF/RJ - 7Novembro e Dezembro de 2011

Visite o site da APCEF/RJ: www.apcefrj.org.br

RJ



Regulamento da Promoção Clube de Amigos 
Poderão participar da promoção, todos em-

pregados ativos ou aposentados da CAIXA, em-
pregados do Grupo Caixa Seguros, FUNCEF, 
FENAE Federação ou Grupo PAR, desde que 
cadastrados no portal do Mundo CAIXA. Para 
participar, o empregado habilitado deve acessar a 
página www.mundocaixa.com.br/clubedeamigos. 

Associado 
Quem já é associado à APCEF, para concorrer 

aos prêmios mensais, deverá aceitar o regulamen-
to da promoção no site. A promoção consiste em 
indicar amigos para se associarem. O amigo in-
dicado irá receber uma mensagem com um link 
por e-mail, e ao clicar será direcionado à página 
do passaporte da campanha. O associado poderá 
indicar participantes e a cada amigo que se tornar 
associado, o participante que o indicou ganha um 
cupom. É importante que o amigo indicado clique 
no link do e-mail, pois só assim será contabiliza-
do o cupom ao associado que o indicou. 

Não associado
Quem não é associado pode participar da 

campanha mesmo sem indicação. Basta acessar 
e imprimir um passaporte para conhecer a AP-
CEF. O não associado poderá também chegar até 

a campanha através de um link de e-mail enviado 
pelo seu amigo. Esse passaporte dará direto a um 
dia na APCEF do estado de lotação do interessa-
do, com data marcada e disponível, de responsa-
bilidade da APCEF do seu estado, na hora da im-
pressão do passaporte que terão validade somente 
para o dia indicado. 

Ao tornar-se um associado da APCEF, o novo 
associado automaticamente ganhará um cupom e 
estará apto a participar da campanha na condição 
de indicador de amigos, podendo receber novos 
cupons para concorrer aos sorteios de prêmios. A 
cada amigo indicado que se tornar associado, o 
participante que indicou ganha 1 cupom. Ao se 
tornar associado, o participante indicado também 
ganha 1 cupom. 

Sorteio 
O sorteio dos prêmios será eletrônico e reali-

zado todo dia 30 dos meses do período de duração 
da campanha a partir das 14h (quatorze horas). O 
sorteio será acompanhado por uma comissão for-
mada pela equipe do Mundo CAIXA e pelos Par-
ceiros (FENAE Federação, Grupo PAR e Caixa 
Seguros), os quais serão responsáveis por atestar 
a observância e o respeito às disposições elenca-
das neste regulamento. 

Resultado 
O resultado com os nomes dos sorteados será 

disponibilizado para consulta no site www.mun-
docaixa.com.br/clubedeamigos, a partir do pri-
meiro sorteio e ficará disponível para consulta 
até o dia 30/01. Os contemplados serão comuni-
cados pelo Mundo CAIXA sobre suas premia-
ções no prazo de dez (10) dias úteis, a contar da 
data da respectiva apuração. 

A comunicação aos contemplados poderá ser 
feita  por meio de ligação telefônica e/ou e-mail. 
O Mundo CAIXA é responsável pela coordena-
ção, pelo acompanhamento das participações e 
pela realização das apurações do resultado da 
campanha Clube de Amigos. 

Para ler o regulamento completo acesse o 
site:

www.mundocaixa.com.br/clubedeamigos

Participe do Clube de Amigos e
concorra a diversos prêmios

A associada Karyne Barbosa Dias (à esquerda) foi a primeira 
ganhadora da APCEF/RJ, sendo contemplada com um kit cinema 
contendo um DVD player, uma pipoqueira e 22.000 pontos em filmes

O simples ato de indicar um amigo para fazer parte da APCEF/RJ pode con-
tribuir para o fortalecimento da entidade e, além disso, ainda pode fazer você 
concorrer a dezenas de prêmios, dentre eles um carro 0 KM. Não perca tem-
po! Quanto mais amigos indicar, mais chances de ganhar. Outras informações 

podem ser obtidas através dos telefones (21) 2240-5937 ou 2262-9675.

Em sua terceira edição, a 
Caminhada Ecológica da AP-
CEF/RJ reuniu dezenas de as-
sociados na Sede Campestre 
de Jacarepaguá, no dia 2 de 
outubro. Além dos benefícios 
proporcionados pela prática da 
atividade física, os associados 
e seus familiares puderam usu-
fruir do ar puro e da bela paisa-
gem do local.

Patrocinado pela Fenae, o 
evento foi cuidadosamente pla-
nejado para garantir a seguran-
ça e o bem estar dos participan-
tes. Para isso, foram instaladas 
tendas de hidratação, com fru-
tas, água e energético, e o per-
curso, de cerca de uma hora, 
foi realizado com o auxílio da 
equipe da Trilha Carioca.

A 
Caminhada 
terminou 
com o 
retorno à 
Sede, mas 
a animação 
perdurou

APCEF/RJ promove 3ª Caminhada Ecológica

O alongamento foi um dos preparativos para o início da 3ª 
Caminhada Ecológica da APCEF/RJ

Na manhã do dia 2 de outubro, os associados percorreram as trilhas da 
Sede Campestre de Jacarepaguá
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Leia notícias diariamente no nosso site: www.apcefrj.org.br

RJ

Visite o site da APCEF/RJ: www.apcefrj.org.br


