
Campanha arrecada R$ 15 mil em doações 
para o Lar de Crianças em Petrópolis

Associe-se à APCEF/RJ 
e ganhe prêmios 

Além de ajudar a fortalecer a de-
fesa dos interesses e direitos dos traba-
lhadores e ter acesso a cultura, lazer, es-
portes e educação, agora você, associado 
à APCEF/RJ, pode concorrer a diversos 
prêmios e uma incrível viagem para a 
Patagônia com direito a acompanhante 
através da campanha Fenae 360°, que irá 
até o dia 7 de abril de 2020.

Para participar, basta ser asso-
ciado ou se filiar à APCEF/RJ, baixar o 

aplicativo Viva Fenae/APCEF e começar 
a acumular números da sorte que se-
rão convertidos em chances de ganhar. 
Além do prêmio individual, as unidades 
e agências da Caixa também podem ser 
contempladas. Para saber mais, acesse 
o aplicativo Viva Fenae/APCEF ou o site 
www.fenae360.fenae.org.br. O terceiro 
sorteio acontecerá no dia 28 de novem-
bro e você pode ser o próximo ganha-
dor! Não perca essa chance, participe!
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O Lar de Crianças Nossa Senhora 
das Graças, em Petrópolis, recebeu doa-
ções para a reforma da sala de entrete-
nimento através da campanha “Realize 
sonhos e ganhe sorrisos”, promovida 
pelo Movimento Solidário por meio da 
Fenae e com o apoio da APCEF/RJ. Ao 
todo, foram mais de 15 mil reais em 
doações e presentes para os meninos e 
meninas da instituição. Colaboraram 
para o projeto empregados da Caixa que 
trocaram seus pontos no Mundo Caixa 
ou doaram valores em dinheiro para o 
Lar de Crianças. “É com muita satisfação 
que a APCEF/RJ participa da iniciativa 
junto à Fenae. Estamos felizes pelo su-
cesso do projeto”, declarou o Presiden-
te da APCEF/RJ, Paulo Matileti. Acesse 
www.movimentosolidario.fenae.org.br 
para saber mais. A APCEF/RJ agradece a 
todos os participantes!
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