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Rede do Conhecimento promove curso
‘Educação Digital’ na APCEF/RJ
Foram disponibilizadas 30
vagas para o curso ‘Educação Digital’, que acontecerá no dia 23 de
novembro, das 10h às 14h, voltado
para os associados aposentados.
Com a proposta de promover o
conhecimento tecnológico junto à
preservação do ambiente, a taxa
de inscrição cobrada do participante no ato da matrícula é a doação
de uma muda de planta. A iniciativa
é da Fenae através da Rede do Conhecimento, a maior plataforma de
educação do corpo de empregados
da Caixa, com o apoio da APCEF/RJ.

Vote nos representantes
do Rio de Janeiro
Você poderá votar e ajudar
os representantes do Rio de Janeiro a vencer o maior concurso cultural nacional dos empregados da
Caixa, Talentos Fenae/APCEF 2019.
Para participar, basta acessar o
site talentos.fenae.org.br e votar
através do seu perfil no Mundo
Caixa ou no Facebook. Podem votar todos os empregados associados às APCEFs, como também os
não associados e não empregados
da Caixa, com pesos de votos diferentes. Ajude os participantes do
Rio a serem os grandes vencedores do Talentos Fenae!

As aulas serão ministradas informações, ligue no (21) 2532pelo professor da Rede do Conheci- 4275, falar com Tatiane.
mento e especialista em novas tecnologias, Tony Ventura, que dará dicas para o uso do celular em fotos,
filmagens, e-mails e redes sociais,
como o WhatsApp, além de páginas
como Bit.ly, LastPass e InVideo, que
facilitam a vida online.
As inscrições devem ser feitas pelo e-mail rededoconhecimento@fenae.org.br ou através
do número (61) 3323-7516, onde
deverá ser informado nome, CPF
e telefone para contato. Para mais

Campanha #ACaixaéTodaSua
luta contra a privatização
Lançada pelo Comitê Nacio- mento da Caixa e, consequentemennal em Defesa da Caixa, a campanha te, prejudicará a população de baixa
#ACaixaÉTodaSua defende a não pri- renda.
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