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Corrida Fenae do Pessoal da Caixa será
dia 19 de maio na Sede Campestre
Separem os tênis, a Corrida
Fenae do Pessoal da Caixa já tem
data para acontecer. A próxima
edição será realizada no dia 19
de maio, domingo, às 8h, com
chegada e largada na Sede Campestre da APCEF/RJ, em Jacarepaguá, num percurso de 5 km.
Os participantes deverão
levar, no dia do evento, 1kg de
alimento não perecível, que será
doado para o Lar de Crianças
Nossa Senhora das Graças, em
Petrópolis, Rio de Janeiro.

“A tradicional corrida, além
de ser uma ótima oportunidade
para reencontrar amigos, ex-colegas e empregados da Caixa, é
um incentivo à prática de exercícios e melhoria na qualidade
de vida. Ela é mais um fruto da
parceria com a Fenae, sendo realizada sempre no mês de maio
em todas as APCEFs. Este ano, a
edição promete surpreender a
todos e ser ainda melhor”, convoca Paulo Matileti, Presidente
da APCEF/RJ.

Talentos Fenae/Apcef 2019: obras podem
ser inscritas até 25 de maio
A quarta edição do Talentos
Fenae/Apcef 2019 está perto de encerrar as suas inscrições. As obras
das categorias de Foto & Filme
(Foto/Filme), Artes Visuais (Desenho e Pintura/Desenho Infantil), Literário (Contos e Crônicas/
Poesia) e Música (Composição/Interpretação) poderão ser enviadas
até o dia 25 de maio. Após o envio,
elas serão apuradas pela curadoria
e se forem aprovadas, serão liberadas para votação.

Entre o período de 30 de maio
a 30 de junho acontecerão as votações populares e a do júri técnico.
Na última semana, foi divulgado
que a disputa final será em Florianópolis, nos dias 4 e 7 de dezembro, onde ocorrerá a apresentação
dos finalistas da categoria Música
e, logo depois, a entrega dos troféus. No Rio de Janeiro, diversos associados se inscreveram e já estão
participando do maior concurso
cultural da categoria. Inscreva-se!
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