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Quem ainda não produziu sua obra para participar do Talentos Fenae/
Apcef 2020 ganhou mais tempo para não ficar de fora do concurso cultural. 
As inscrições, que seriam encerradas no dia 31 de maio, foram prorrogadas 
até 21 de junho. 

Com a prorrogação das inscrições, mudaram também as demais datas 
do calendário do Talentos Fenae Apcef 2020, que se dará em duas etapas 
- estadual e nacional.  A etapa estadual, por conta do cenário da pandemia 
do coronavírus, será online no período de 21 de junho a 10 de setembro 
(conforme calendário abaixo). 

Podem se inscrever no concurso cultural empregados Caixa ativos, 
aposentados ou pensionistas, mas apenas os associados às Apcefs vão concorrer aos prêmios nos 
estados e na fase nacional. 

As inscrições para o Talentos são gratuitas. Acesse www.fenae.org.br/talentos  para se inscrever.
NOVA CALENDÁRIO DE ETAPA ESTADUAL

- Inscrições: 13/04 a 21/06
- Etapa estadual: 21/06 a 10/09

- Votação popular estadual: 26/06 a 24/07
- Avaliação técnica estadual das categorias Foto & Filme,

Artes Visuais e Literatura: 26/06 a 31/07
- Envio de vídeos da categoria Música para avaliação técnica: 01/08 a 16/08.

- Avaliações técnicas da categoria Música: 20/08 a 18/09.

Se você é associado ou dependente a uma das 27 Apcefs, fique atento: as 
inscrições para os torneios do Arena Fenae, campeonato de jogos eletrônicos 
da Fenae e Apcefs já estão abertas. Acesse www.fenae.org.br/arena e se 
inscreva. O prazo vai até o dia 4 de junho e as disputas começarão no dia 
6 de junho.

O Arena Fenae terá quatro modalidades: Clash Royale, Fifa, Free Fire e CS:GO. As partidas terão transmissões 
ao vivo com narradores profissionais e premiações para todas as categorias, com jogos individuais e coletivos. 
Haverá jogos disponíveis em móbile, console e desktop.

As inscrições para o Arena Fenae são gratuitas e podem ser feitas em mais de uma modalidade, basta ser 
um associado ou dependente de umas das 27 Apcefs. Mas atenção: cada jogo tem sua indicação de idade e 
regulamento próprio, que está disponível no site do campeonato: www.fenae.org.br/arena.

PRORROGADAS INSCRIÇÕES DO TALENTOS FENAE/APCEF 2020

INSCRIÇÕES PARA O ARENA FENAE
VÃO ATÉ O DIA 4 DE JUNHO
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ESPORTE E LAZER

CRONOGRAMA TALENTOS FENAE/APCEF 2020
ETAPA ESTADUAL - (FORMATO A DEFINIR)

DATAS IMPORTANTES 
 

Inscrições
13 DE ABRIL A 21 DE JUNHO

 
Seleção do Júri Técnico Estadual

(Foto&Filme, Artes Visuais e Literatura)
26 DE JUNHO A 31 DE JULHO

 
Júri popular Estadual

26 DE JUNHO A 24 DE JULHO
 

Participante subir o vídeo Catergoria música para 
seleção do Júri Técnico Estadual

01 A 16 DE AGOSTO 

JÚRI TÉCNICO DA CATEGORIA DE MÚSICA ON-LINE 
20 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO

REGIÃO NORDESTE

Todos continuamos em estado de isolamento 
social para que possamos nos cuidar e 
cuidar do próximo! Mas, enquanto isso, 

não podemos parar! Por isso mesmo, toda 
semana tem vídeos novos no Instagram da 
Apcef/MA com aulas de atividades físicas e 

atividades recreativas para todos continuarem 
se movimentando e se divertindo #emcasa. 
Já conferiu nossos vídeos? Então, corre no 

Instagram e vem com a gente!

#EmCasaComApcefMA

https://talentos.fenae.org.br/
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As Apcefs disponibilizaram cursos da Rede 
do Conhecimento exclusivos para você, sócio 
contribuinte. Já temos 15 cursos liberados:
- Atividade Física e Saúde;
- Bancos Públicos;
- Cervejas;
- Como captar investimento anjo para a sua 
startup;
- Cozinha Básica;
- Criatividade e Inovação;
- Espanhol Básico;
- Fundamentos de Marketing;
- Educação Previdênciária básica I;
- Inglês Básico;
- Introdução ao mundo dos vinhos;
- MasterMind -  Desenvolvendo uma mente poderosa;
- Matemática Financeira com o uso da HP12C na prática;
- Mercado Financeiro para iniciantes;
- Planejamento Financeiro Pessoal;

CONFERE LÁ EM WWW.INSTITUTOFENAE.ORG.BR

Já está no ar, o curso “Conjuntura 
política”, ministrado por André Santos, 
jornalista e analista político. O objetivo 
do curso é fazer com que o aluno saiba 
fazer uma análise de conjuntura política, 
tanto de cunho pessoal como profissional. 
O curso tem como público alvo todas as 
pessoas que se interessam, acompanham 
e se relacionam com a política. O curso 
é voltado para o associado da Rede do 
Conhecimento.

CURSOS PARA SÓCIO CONTRIBUINTES

CONJUNTURA POLÍTICA

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/rede-do-conhecimento-lanca-curso-em-videoaula-sobre-analise-de-conjuntura.htm
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Desde o início deste mês a Rede do Conhecimento, da Fenae e das Apcefs, abriu o acesso na 
plataforma de educação a 13 palestras em vídeo de especialistas que participaram do Inspira 
2020! Vamos divulgar uma palestra por semana.

Acesse os vídeos no seguinte endereço: www.fenae.org.br/rededoconhecimento

A Rede do Conhecimento, plataforma de EAD da Fenae e das Apcefs, exclusivas aos associados, 
liberou mais de 100 cursos para TODOS os empregados Caixa.  

DÊ UMA PAUSA!

CONTEÚDO LIBERADO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/rede-do-conhecimento-abre-acesso-a-todos-os-empregados-caixa.htm
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Os empregados da Caixa ativos, aposentados e pensionistas associados a uma das 27 Apcefs 
contam com a nova plataforma de convênios da Fenae e das Associações para auxiliar na hora 
das compras em lojas online e em estabelecimentos físicos.

Para comprar sem precisar sair de casa, o site (www.fenae.org.br/convenios) 

Movimento Solidário convoca empregados da Caixa a doarem pontos do Mundo Caixa a 
expirar.  Doações podem ser feitas até o dia 31 de maio. Iniciativa integra campanha emergencial 
“Juntos por Belágua” e visa distribuir alimentos e produtos de higiene e limpeza para 1.813 
moradores de 27 comunidades carentes, durante a pandemia do coronavírus

CLUBE DE VANTAGENS

JUNTOS POR BELÁGUA!

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/associados-das-apcefs-podem-comprar-medicamentos-com-descontos-na-plataforma-de-convenios.htm
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A Campanha Lute como uma Bancária, criada para homenagear as mulheres no mês 
de março, continuará até o dia 31/08 e as primeiras 4 mil empregadas da Caixa (ativas, 
aposentadas e pensionistas) associadas  a uma das 27 Apcefs que interagirem no aplicativo 
Viva Fenae Apcef receberão um brinde exclusivo: uma necessaire modelo carteira com alça.

LUTE COMO UMA BANCÁRIA

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-lute-como-uma-bancaria-prorrogada-ate-31-de-agosto.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-lute-como-uma-bancaria-prorrogada-ate-31-de-agosto.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-lute-como-uma-bancaria-prorrogada-ate-31-de-agosto.htm
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CHAT TIRA DÚVIDAS
E ACOLHE DENÚNCIAS DE BANCÁRIOS

APROVEITE A CAMPANHA + ASSOCIADOS

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/chat-tira-duvidas-e-acolhe-denuncias-de-bancarios.htm
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REDE DE DESCONTO APCEF/MA

A APCEF/MA, em parceria com a Ideal Consultoria, está firmando uma ampla rede de convênios com empresas 

que vão oferecer aos sócios e seus dependentes, descontos em seus serviços.

ATIVIDADE FÍSICA ATIVIDADE FÍSICA

CORE 6 STUDIO DE PILATES
Av. Brasil, 01 Loja A - Cohama

Contato: 98 98856-1873
Instagram: @core6pilates

*ACEITA CREDCHEQUE 

UM28 CROSS
Rua Dois Mil e Trezentos, 02 - Parque Aurora

Contato: 98 98405-7394 | 98498-0885
Instagram: @um28_CROSS

*ACEITA CREDCHEQUE
DESCONTO: 10% DESCONTO: 17%

http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/convenios/
http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/lojinha/
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NOTÍCIAS FENAE
PARA EVITAR FILAS, CAIXA TEM VAI 

INCLUIR PAGAMENTOS POR QR CODE

CONTRATAÇÃO DE CONCURSADOS 
DE 2014: CAIXA NEGA ACORDO DE 

CONCILIAÇÃO EM AUDIÊNCIA

FENAE COMEMORA 49 ANOS COM UMA 
SEMANA INTEIRA DE PROGRAMAÇÃO 
ESPECIAL

NO ANIVERSÁRIO DA FENAE
TEM DESCONTOS EXCLUSIVOS
NA PLATAFORMA DE CONVÊNIOS
FENAE/APCEFS

Intransigência da direção do banco faz com que negociação com o Ministério 

Público do Trabalho não chegue a bom termo. A Fenae e outras entidades 

representativas, na condição de assistentes da ACP, estão disponíveis para 

colaborar com esse processo

Acompanhe os eventos e atividades que marcam o aniversário 
da Federação nos nossos canais de comunicação

A plataforma convênios reúne 350 parceiros online, que podem ser 

acessados entre as 800 empresas conveniadas

Além da opção de pagar contas e fazer compras pelo cartão 
virtual, a novidade é uma medida para evitar aglomerações 
nas agências, que colocam a população e os empregados em 
risco de contágio pelo novo coronavírus.

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/funcef-anuncia-politica-de-investimentos-e-decide-continuar-focando-em-renda-fixa.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/consulta-nacional-2019-bancarios-vao-opinar-sobre-a-reforma-da-previdencia.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/deputados-apresentam-projeto-para-sustar-decreto-que-ameaca-fgts.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/criada-frente-parlamentar-nordestina-para-defender-banco-publico.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/projeto-que-suspende-privatizacoes-tem-93-de-apoio-popular.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/para-evitar-filas-caixa-tem-vai-incluir-pagamentos-por-qr-code.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/contratacao-de-concursados-de-2014-caixa-nega-acordo-de-conciliacao-em-audiencia.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/contratacao-de-concursados-de-2014-caixa-nega-acordo-de-conciliacao-em-audiencia.htm

