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Boletim Digital da APCEF/RJ - Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal

Curso de educação

digital para

aposentados

Aniversário da Caixa será marcado 
por ato em defesa do banco

Feijoada em comemoração 
ao Dia do Aposentado

No dia 12 de janeiro, a Caixa com-
pleta 159 anos de existência. Após diver-
sas tentativas de desmonte da instituição, 
como mudança na gestão do FGTS, priva-
tização e venda de ativos, o Sindicato dos 
Bancários do Rio de Janeiro promoverá um 
ato memorável, junto às associações e en-
tidades representativas, que irá marcar a 
data em defesa da permanência da Caixa 
como um banco público e do povo. O even-
to será no próximo dia 13 de janeiro, às 
11h, em frente ao Barrosão, localizado 
na Av. Almirante Barroso, nº 4632, Centro. 
Venha você também defender a Caixa!

Para celebrar o Dia do Aposenta-
do, a APCEF/RJ irá comemorar com uma 
deliciosa feijoada para os associados da 
terceira idade. O almoço será no dia 22 
de janeiro, das 12h às 17h, na Sede Cam-
pestre de Jacarepaguá (Estrada do Quiti-
te, 362, Freguesia). Será disponibilizado 
um ônibus para transporte dos associa-

dos, saindo às 10h do Barrosão (Av. Al-
mirante Barroso, nº 4632, Centro) e re-
tornando às 17h30.

Para confirmar presença, basta 
enviar seu nome e telefone para o e-mail 
apcefrj@apcefrj.org.br (aos cuidados 
de Tatiane). Somente os associados com 
nome na lista poderão participar.

Vem aí mais uma novidade ex-
clusiva para os associados aposen-
tados: o curso Educação Digital, que 
acontecerá no dia 29 de janeiro, das 
12h às 17h, na Sede Administrativa da 
APCEF/RJ. 

Uma iniciativa da associação 
com o apoio da Fenae, o curso visa 
incentivar o conhecimento tecnoló-
gico para a terceira idade. As aulas 
serão ministradas pelo professor da 
Rede do Conhecimento, Tony Ventura. 
É importante lembrar que os alunos 
deverão levar o celular devidamente 
carregado.

Participe enviando nome com-
pleto, CPF e telefone para o e-mail 
rededoconhecimento@fenae.org.br 
ou ligue (61) 3323-7516.

Mais informações através do 
e-mail apcefrj@apcefrj.org.br ou (21) 
2532-4275 (falar com Tatiane). 


