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CURSO CPA-20 NA APCEF/RJ
Inscrições abertas. Vagas limitadas
Os associados da APCEF/RJ já
podem se inscrever para par�cipar
do curso preparatório presencial
para a CPA-20. As aulas serão realizadas nos dias 14/10 a 17/10 e
21/10 a 24/10, das 19h às 22h, na
Sede Administra�va, e serão ministradas pelo professor Victor Hugo.
A inicia�va é mais uma realização
da Rede do Conhecimento, promovida pela Fenae em parceria com a
APCEF/RJ.

Rita Serrano: A direção do banco está
anunciando que irá vender ou priva�zar
parte da área de cartões, seguros, loterias
e Asset – fundos administrados. Se isso se
concre�zar, os prejuízos no médio prazo
para a sustentabilidade do banco serão
graves.
A polí�ca de enxugamento dos
bancos públicos e da Caixa já se comprova
pelos números dos úl�mos balanços que
mostram diminuição do crédito, perda de
clientes e de mercado, corte nos inves�mentos, aumento de juros e tarifas. A
Caixa tem quase 70% do mercado habitacional, idem no crédito agrícola com o BB,
nenhum banco privado investe de fato no
desenvolvimento do país.
Quem ganha com esse desmonte? As mul�nacionais que provavelmente
comprarão as partes rentáveis. Quem perde? A população brasileira. Nossa função
como cidadãos e cidadãs, sindicatos, associações de classe e movimentos é impedir o prosseguimento da destruição do
patrimônio público brasileiro que está em
andamento nesse governo.
Rita Serrano é representante dos empregados no CA da Caixa e
coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas.

As vagas são limitadas! Para
se inscrever, basta enviar um e-mail
para rededoconhecimento@fenae.
org.br informando seu nome completo, telefone e CPF. Ou se preferir, ligue para (61) 3323-7516. Vinte
vagas do curso serão distribuídas
para os que se associarem primeiro
à APCEF/RJ até o dia 11 de outubro.
Caso o número não seja preenchido, as vagas serão concedidas para
o quadro associa�vo atual.

APCEF/RJ promove palestra para
associados da terceira idade
A APCEF/RJ em parceria com a Fenae oferecerá aos associados da terceira
idade a palestra “Dominando seu smartphone”, na Sede Administra�va (Av. Treze de Maio, 23, sobreloja, Centro), no dia
18/10, das 10h às 17h. A programação
do evento contará com café da manhã,
almoço e sorteio de brindes.
A palestra será ministrada pela professora Deize, com vasta experiência em
ensino de informá�ca para terceira idade. Vagas limitadas para até 20 associados! Ligue para (21) 2532-4275, fale com
Cláudia e conﬁrme já a sua presença.
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