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Este ano não teremos nossa linda festa do Dia das Mães em nossa Sede Social, como em 
todos os anos. Porém, a Apcef/MA não poderia deixar esta data tão especial passar em branco. 
Lançamos esta semana, 02 (duas) campanhas para celebrar junto com todas nossas associadas.

CAMPANHA 1
Vamos sortear um lindo celular Samsung A20 para as mamães associadas, 

no dia 10 de maio (Dia das Mães). Todas as mães que tiverem em dia 
estão concorrendo a este lindo presente, basta mandar uma mensagem com 
uma frase bem bonita sobre “ser mãe” pelo nosso app APCEF Maranhão, 
colocando no assunto Dia das Mães Apcef/MA. O sorteio acontecerá ao 
vivo pelas redes sociais da Apcef/MA.

Campanha 2
Lançamos também a Campanha “Ser mãe merece muitas curtidas”, 

que vai premiar a foto da mamãe Apcef/MA mais curtida no Instagram. 
A campanha tem validade até o dia 9 de maio, véspera do Dia das Mães.

Para participar, a mãe associada deve postar, entre os dias 20 de abril 
e 9 de maio de 2019, uma foto no seu perfil pessoal do Instagram com 
o tema do Dia das Mães, (foto das mães com seus filhos) e marcando o 
Instagram Apcef/MA e a hastag #diadasmaesapcefma. Você pode ver o 
Regulamento Oficial completo da campanha no site www.apcefma.org.br

A ação “Movimente-se com a Apcef #emcasa” continua 
levando vídeoaulas com atividades físicas, esportivas e 

recreativas aos associados a 
partir das nossas redes sociais. 

E já tem nova aula disponível 
no nosso canal no IGTV 
(Instagram). Acesse já e confira 
uma super vídeoaula de Exercícios 
Localizados. A iniciativa da Apcef/
MA tem como objetivo levar 
bem estar físico e mental aos 
associados, para que todos possam 
continuar movimentando-se 
em casa.

Já estão disponíveis também os primeiros 

vídeos com atividades recreativas para a 

criançada fazer em casa. São atividades 

simples, lúdicas e educativas para os nossos 

pequenos, mas também para toda a família 

brincar junto. Confira!

DIA DAS MÃES APCEF/MA

NOVA AULA DE EXERCÍCIOS 
LOCALIZADOS DISPONÍVEL

DIVERSÃO #EMCASA

SerSer
muitas
curtidascurtidas
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ESPORTE E LAZER

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

DATAS IMPORTANTES 
 
13 de abril a 31 de maio: Inscrições 
22 de junho a 31 de julho: Seleção do Júri Técnico Estadual
(Foto&Filme, Artes Visuais e Literatura) 
22 de junho a 24 de julho: Júri popular Estadual 
01 a 16 de agosto: Participante subir o vídeo música 
para seleção do Júri Técnico Estadual 
 
JÚRI TÉCNICO DA CATEGORIA 
DE MÚSICA ON-LINE 
 
20 a 23 de agosto: Região Norte 
24 a 29 de agosto: Região Nordeste 
30 de agosto a 4 de setembro: Região Sudeste 
05 a 08 de setembro: Região Centro-Oeste
9 a 13 de setembro: Região Sul 
17 de setembro: Resultado da Fase Estadual

https://talentos.fenae.org.br/


4



5

APROVEITE A CAMPANHA + ASSOCIADOS
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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.

BANHO & CIA
Praça Gonçalo Barros, 270 - Centro | Presidente Dutra (MA)

Contato: 99 3663-3080 | 98195-1657
Instagram: @banhoecompanhia

*ACEITA CREDCHEQUE 

AMANDO BRIGADEIRO
Av. Edson Brandão, Condomínio Eco Park Vi - Anil

Contato: 98 99933-8435
Instagram: @amando_brigadeiro

*ACEITA CREDCHEQUE

SERVIÇOS ALIMENTAÇÃO

DESCONTO: 5% A 20% DESCONTO: 5% A 10%

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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https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/rede-do-conhecimento-lanca-curso-em-videoaula-sobre-analise-de-conjuntura.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-lute-como-uma-bancaria-distribui-brindes-e-sorteara-pacote-de-viagem-participe.htm
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https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/associados-das-apcefs-podem-comprar-medicamentos-com-descontos-na-plataforma-de-convenios.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/rede-do-conhecimento-abre-acesso-a-todos-os-empregados-caixa.htm
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https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/movimento-solidario-faz-campanha-emergencial-para-belagua-combater-o-coronavirus.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/monja-coen-o-exercicio-da-paciencia-e-aceitacao.htm
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NOTÍCIAS FENAE
APCEFS AJUDAM OS ASSOCIADOS E AS CRIANÇAS 
A ENFRENTAREM O ISOLAMENTO SOCIAL 

LIVES DISCUTIRÃO PAPEL DA CAIXA E 
CONDIÇÕES DE TRABALHO

DURANTE A PANDEMIA

MP 905 QUE ATACA CATEGORIA 
BANCÁRIA CADUCA NO SENADO

FENAE E CONTRAF/CUT REIVINDICAM AO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE NOVAS MEDIDAS 
PARA COMBATER PANDEMIA NOS BANCOS

Primeiro debate promovido pela conselheira Rita Serrano ocorreu 

na última sexta-feira, 17, e o próximo será no dia 24. Participe!

Conhecida como MP do Contrato Verde e Amarelo, a proposta 

traz enormes prejuízos para a categoria bancária

Em carta encaminhada ao novo ministro, Nelson Teich, entidades 

externam preocupação com aglomerações nas unidades bancárias, 

aumentando o risco do contágio da população e dos bancários

O importante é saber brincar com a garotada que estava acostumada 
a gastar energia na escola, em passeios ou no clube

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/fenae-e-contraf-cut-reivindicam-ao-ministerio-da-saude-novas-medidas-para-combater-pandemia-nos-bancos.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/apcefs-ajudam-os-associados-e-as-criancas-a-enfrentarem-o-isolamento-social.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/mp-905-que-ataca-categoria-bancaria-caduca-no-senado.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/lives-discutirao-papel-da-caixa-e-condicoes-de-trabalho-durante-a-pandemia.htm

