
Chegou o Clube de 
Vantagens para 

associados da APCEF/RJ
Devido ao cenário de pandemia, a Fenae, em parceria 

com as APCEFs, lançou uma nova plataforma de convênios, 
o Clube de Vantagens Fenae/Apcef. A novidade traz para o 
associado da APCEF/RJ muitos benefícios e descontos in-
críveis. Para comprar sem precisar sair de casa, entre no 
site www.fenae.org.br/convenios, para encontrar 350 
parcerias online, que podem ser acessadas entre 800 em-
presas conveniadas.

Cursos online com certificação 
para associados e cursos livres 

para não associados
Pensando no bem-estar e em me-

lhores condições para os empregados da 
Caixa, a Fenae, em mais uma parceria com 
as APCEFs, liberou o acesso aos cursos 
da Rede do Conhecimento para associa-
dos e não associados pelo período de 30 

APCEF/RJ atende 
associados via Whatsapp

dias. Além disso, os cursos de certificação 
bancária (CPA10, CPA20 e CEA) também 
foram liberados, porém esses são exclusi-
vos para associados das APCEFs. Acesse 
já rededoconhecimento.fenae.org.br 
e não fique fora dessa!

EPIs são imprescindíveis aos 
trabalhadores da Caixa em 

tempos de coronavírus
Após pressão das entidades representativas, fi-

nalmente os empregados Caixa estão sendo atendidos. 
Depois de inúmeras reclamações, as agências estão 
recebendo os EPIs necessários para proteção de traba-
lhadores e clientes. A Diretoria da APCEF/RJ faz, ainda, 
um alerta: “Em tempos de COVID-19, exigir álcool em 
gel, máscara e luvas é direito que ajuda a proteger a 
saúde do empregado e da família”, disse Paulo Matileti, 
Presidente da APCEF/RJ. Lembrando que os bancários 
podem entrar em contato com a APCEF/RJ e os sindica-
tos para comunicar eventuais problemas.

A APCEF/RJ, preocupada com a 
saúde de seus associados e 
empregados, está funcio-
nando de forma reduzida. 
Diante da necessidade do 
isolamento social, criamos 
um canal de atendimen-
to online via Whatsapp 
para continuar atendendo 
você. Através do número 
(21) 99571-2586, você 
pode enviar suas dúvidas, 
solicitações e sugestões.
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