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Neste novo formato, a APCEF + Saúde torna-se um programa de benefícios que visa 

oferecer descontos em estabelecimentos de saúde e bem-estar aos associados da entidade. 

Quem aderir ao programa pode ter acesso a tratamentos médicos, academias, remédios, 

atividades esportivas, dentre outros serviços.

Com a APCEF + Saúde, o credenciado permite com que mais pessoas possam ter acesso ao 

seu produto ou serviço, fazendo com que novos clientes possam se tornar adeptos à marca.

Durante a transição, o cliente APCEF Saúde se torna automaticamente cliente APCEF + 

Saúde e sua carteirinha é válida até o vencimento que consta nela. Após o vencimento, esse 

cliente recebe a versão atualizada, já com a nova identidade visual da marca.

A Fenae começou, nesta segunda-feira, uma 

nova campanha de incentivo à indicação de 

novos associados. A mecânica da participação 

envolve o engajamento individual de já 

associados, novos associados e unidades.

A cada interação na campanha o participante ganhará números da sorte para concorrer 

a prêmios semanais e a sorteios bimestrais. Serão 22 semanas de ação. O regulamento está 

disponível na plataforma on-line www.fenae.org.br/vivafenaeapcef.

Para participar basta baixar o app Viva Fenae Apcef, disponível para Android e IOS. Além 

dos sorteios, a cada indicação, o participante ganha um brinde da campanha.

FENAE 360º

http://vivafenaeapcef.fenae.org.br/
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No aniversário de 3 anos da Rede do 
Conhecimento, o participante da plataforma é 
convidado  a comemorar publicando uma foto 
em companhia de seu dependente com um 
depoimento sobre a Rede e a tag #ParabénsRede. 
Se as pessoas fotografadas estiverem ativas na 
plataforma, a empregada ou o empregado Caixa 
receberá 100 moedas no Nosso Valor.

As interações podem ser realizadas até 30 de 
novembro, participe você também!  A participação é sempre bem-vinda na linha do tempo, 
no entanto apenas uma publicação será contabilizada para a aquisição das moedas do Nosso 
Valor.

A Rede dispõe de mais de 107 cursos EAD em vídeo aulas, além de podcasts, infográficos, 
pílulas de conhecimento, palestras no Inspira Fenae e vídeos especiais para ajudar os usuários 
a desenvolverem habilidades e ampliar o conhecimento.

Em Visita de Relacionamento, a Fenae e Apcef/MA estiveram, na última quinta-feira, na 

Agência Itaqui-Bacanga da Caixa Econômica Federal. Durante a passagem, uma nova associação 

foi realizada! Presentes durante essa manhã: o supervisor e o assistente de relacionamento da 

Fenae, Wallace Costa e Victor Santos, além da vice-presidente da Apcef/MA, Giselle Menezes.

VISITA DE RELACIONAMENTO

3 ANOS DE REDE DO CONHECIMENTO:
Participe interagindo!
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VEM AI
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ESPORTE E LAZER

https://www.campeonatosapcefma.com.br
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APROVEITE A CAMPANHA + ASSOCIADOS

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/faltam-20-dias-para-o-encerramento-da-votacao-popular-do-talentos-fenae-apcef-2019.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.

FARMÁCIA BEZERRA
Rua Sen. Clod.  Cardoso, 1182 - Cangalheiro | Caxias (MA)

Contato: 99 3421-6600 | 98445-2538
Instagram: @farmaciabezerra

*ACEITA CREDCHEQUE 

ESPACIO CLÍNICO
Rua Padre Gerosa, 965-A - Centro | Caxias (MA)

Contato: 99 98479-1799 | 98436-8089
Instagram: @espacioclinico1

*ACEITA CREDCHEQUE

SAÚDE E BEM ESTAR SAÚDE E BEM ESTAR

DESCONTO: 5% A 25% DESCONTO: 10% A 25%

ATIVIDADES ESPORTIVAS DA APCEF/MA

SÓCIOS: GRATUITO

MUSCULAÇÃO

SEG a SEX
6h - 9h
18h - 22h

SÁBADO
7h - 10h

Comece uma rotina de lazer e fuja do estresse!
Conheça as atividades que a APCEF/MA oferece, sinta o prazer do esporte e mude sua vida.

http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/convenios/
http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/lojinha/
http://www.apcefma.org.br/portal/data/files/95/47/CD/CF/88009610BE399576403A91A8/Horarios%20Atividades%20Fisicas%20APCEFMA%202019.pdf
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NOTÍCIAS FENAE

CAIXA TENTA CONVENCER TRABALHADORES 
A SACRIFICAREM O SAÚDE CAIXA

ELEIÇÃO PARA REPRESENTANTE DOS 
EMPREGADOS DO CA DA CAIXA COMEÇA 

NA PRÓXIMA SEGUNDA, 18

PLATAFORMA DE INCLUSÃO CULTURAL 
DISPONIBILIZA INGRESSOS PARA 
ASSISTIR A PEÇA “QUEM É QUEM”

#ACAIXAÉTODASUA: CAMPANHA TERÁ 
MOBILIZAÇÕES EM CINCO CAPITAIS EM 
NOVEMBRO

Fenae e as representações dos empregados e entidades sindicais se 

unem em apoio à candidatura de Rita Serrano

Comédia será apresentada no sábado, dia 9, às 21h, no Palácio 

Municipal da Cultura. Para resgatar o ingresso, é preciso acessar o 

site “Eu Faço Cultura”

As ações em defesa da Caixa irão acontecer em Belém (PA), Porto 

Alegre (RS), Curitiba (PR), Natal (RN) e Recife (PE)

Representantes da Gesap têm percorrido o país divulgando que a 

imposição do teto de 6,5 % da folha de pagamento era necessária 

pois o plano poderia quebar a Caixa. Fenae esclarece fatos em live 

na terça (12)

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/acaixaetodasua-campanha-tera-mobilizacoes-em-cinco-capitais-em-novembro.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/quem-vai-supervisionar-a-venda-do-patrimonio-publico.htm
Comédia será apresentada no sábado, dia 9, às 21h, no Palácio Municipal da Cultura. Para resgatar o ingresso, é preciso acessar o site “Eu Faço Cultura”
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/eleicao-para-representante-dos-empregados-do-ca-da-caixa-comeca-na-proxima-segunda-18.htm

