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Mais uma vez o Maranhão ficou no Top 3 do Talentos Fenae Apcefs! Na quinta edição do concurso 
cultural, que mesmo com a pandemia, bateu recorde de inscrições, a música “Antigos Casarões”, do 
compositor Paulo Trabulsi, ficou em segundo lugar na categoria Música, modalidade Composição.

É a segunda vez que Trabulsi fica entre os três primeiros colocados no Talentos Fenae Apcefs. 
O artista maranhense se diz orgulhoso da conquista, principalmente pelo alto nível do concurso 
cultural. 

“Estes resultados me enchem de orgulho, sobretudo por serem músicas instrumentais. Este é um 
festival de um nível musical muito alto, o que me deixa ainda mais orgulhoso em figurar entre os 
primeiros lugares”, destacou.

Paulo Trabulsi cita a beleza histórica de São Luís como a inspiração para compor 
a música vice-campeã do Talentos Fenae Apcefs.

“Tenho muito orgulho de ter nascido nesta bela cidade, patrimônio da humanidade, 
e achei por bem homenageá-la, com seus antigos casarões com azulejos portugueses 
telhados e sacadas”, finalizou.

TALENTOS 2020: MARANHÃO FICA EM 2° LUGAR NA 
CATEGORIA MÚSICA, MODALIDADE COMPOSIÇÃO

ANTIGOS CASARÕES
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Oito jogos definiram no último sábado (5), os finalistas das categorias Livre Prata, Livre Ouro, 
Quarentão Prata e Quarentão Ouro, do XXV Campeonato de Futebol Society da APCEF/MA.

Na categoria Livre Prata, o Santa Cruz venceu o KSW por 4 a 2 e vai enfrentar o União que fez 
valer o regulamento e se classificou ao empatar por 1 a 1 com o América.

Já na categoria Livre Ouro, os finalistas são Internacional que venceu o Primavera por 1 a 0 e 
Excadaria que passou pela Portuguesa com uma vitória por 2 a 0.

A final da categoria Quarentão Prata será entre Fortaleza 40, que venceu o América Master por 
2 a 0 e Roma 40 que goleou o Bar 100 Lona por 5 a 1.

Na categoria Quarentão Ouro também teve goleada. O Nacional garantiu vaga na grande final ao 
derrotar o Real Madrid por 6 a 1. A final será contra o São Luís Master que eliminou o Fluminense 
pelo placar de 3 a 1.

As finais das quatro categorias, mais a categoria Cinquentão, acontecerão no próximo sábado 
(12), a partir das 15h, com transmissão por telões instalados no salão principal da APCEF/MA e pelo 
YouTube, nos canais Planeta Esportivo MA e APCEF/MA.

DEFINIDAS AS FINAIS DO XXV CAMPEONATO
DE FUTEBOL SOCIETY 2020

EXCADARIA

INTERNACIONAL

NACIONAL

UNIÃO
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Seis provas e seis medalhas de ouro. Esse foi o novo 

grande feito da pequena notável das piscinas, Sofia 

Trancoso. A atleta APCEF/MA encerrou o Torneio da 

Federação Cearense de Natação no último fim de semana, 

com mais seis títulos para a carreira.

Sofia participou das provas 400 livre, 200 livre, 100 

livre, 50 livre, 100 borboleta e 50 borboleta e sagrou-se 

campeã em todas e batendo três recordes maranhenses.

NATAÇÃO: SOFIA TRANCOSO
E MAIS 6 MEDALHAS PARA A APCEF/MA

FORTALEZA 40

SANTA CRUZ

SÃO LUÍS MASTER

ROMA 40
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A presidente da APCEF/MA, Giselle Menezes e o Assistente de Relacionamento da Fenae, Victor 
Santos, visitaram na última semana várias agências da Caixa em São Luís, estreitando ainda mais 
o relacionamento com associados e demais empregados Caixa. 

Foram visitadas agências Jaracaty, Holandeses, Areinha, Cidade dos Azulejos, Shopping da Ilha e 
PA Justiça Federal.

Durante as visitas de, Giselle Menezes e Victor Santos, fizeram a entrega de brindes e prêmios 
de campanhas da APCEF/MA e Fenae, divulgaram campanhas e benefícios e conversaram com 
associados/as e demais empregados das unidades Caixa sobre a importância e vantagens de fazer 
parte da APCEF/Fenae.

VISITAS DE RELACIONAMENTO

Agência Areinha Agência Cidade dos Azulejos

Agência Shopping da Ilha

Agência Shopping da Ilha

PA Justiça Federal

Agência Shopping da Ilha

Agência Holandeses Agência Holandeses



6



7



8

https://www.institutofenae.org.br/
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A APCEF/MA agora conta com o serviço de link de pagamento, 
uma ferramente que possibilita maior comodidade ao nosso 
associado e contribui para manter as regras e protocolos de 
segurannça nesse momento de distanciamento social. 

O link de pagamento funciona como uma maquininha de 
cartão de crédito on-line. Ele é um link que a APCEF/MA pode 
enviar com o valor total do débito para que você realize o 
pagamento de forma segura e simples, a distância. O próprio 
associado insere seus dados e paga seu débito no formato 
acordado com o Setor Financeiro da APCEF/MA, sem contato ou 
interferência de outra pessoa. 

O link de pagamento vale apenas para contratos antigos, que 
são pagos através de boleto.  O pagamento das mensalidades 
dos contratos novos apenas através de débito automático.

Para solicitar o link de pagamento, basta entrar em contato 
com o Setor Financeiro pelo telefone (98) 98119-0742 ou pelo 
e-mail financeiro@apcefma.org.br

MAIS BENEFÍCIOS
O associado que tiver interesse em converter a forma de 

pagamento de boleto para débito em conta terá o benefício de 
10% de desconto nas mensalidades durante seis meses.

APCEF/MA DISPONIBILIZA SERVIÇO
DE LINK DE PAGAMENTO 

Faça já o
seu resgate!  

Depois de um período longe, 

estamos de volta! Um novo ciclo se 

renova e, com ele, os seus cupons. 

Agora você já pode conferir todas 

as novidades na nossa vitrine e 

fazer o seu resgate!

https://www.eufacocultura.com.br/
https://www.eufacocultura.com.br/queroaderir?utm_medium=email-marketing&utm_source=neuronia&utm_campaign=captacao-2020&utm_term=aa036&utm_content=efc-interesse-basefenae-quemaindanaoindicou-emkt-indiqueamigos-adesao


10

VEM AI !
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http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/lojinha/
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CHAT TIRA DÚVIDAS
E ACOLHE 

DENÚNCIAS DE 
BANCÁRIOS

REDE DE DESCONTO APCEF/MA

A APCEF/MA, em parceria com a Ideal Consultoria, firmou uma ampla rede de convênios com empresas que vão 

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

ESTÉTICA MODA

OFICINA DAS UNHAS
Av. Contorno Leste, 2b qd 19 - Parque Aurora

Contato: (98) 3304-9152 | 98848-9793
Instagram: @oficinadasunhasslz

*ACEITA CREDCHEQUE 

CUTE BOUTIQUE
Av. Professor Carlos Cunha, 1000 Lj 243 - Jaracaty

Contato: (98) 98212-3268
Instagram: @cute.oficial

*ACEITA CREDCHEQUE
DESCONTO: 10% A 20% DESCONTO: 15%

ATIVIDADES ESPORTIVAS DA APCEF/MA

SÓCIO: R$ 70,00  |  NÃO SÓCIOS: R$ 90,00

BASQUETE

QUARTA E SEXTA
9H ás 10H

TERÇA E QUINTA
15H ÀS 17H

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.

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/chat-tira-duvidas-e-acolhe-denuncias-de-bancarios.htm
http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/convenios/
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

ENTIDADES REALIZAM LIVE SOBRE 
COVID 19 NO TRABALHO E O NEXO 
OCUPACIONAL

ATRASOS NAS VOTAÇÕES DA CÂMARA 
PODEM COMPROMETER A TERCEIRA FASE 
DO PRONAMPE

A transmissão acontece nessa quinta-feira (10/12) às 19h no 
youtube

Economista explica que a oferta de crédito aos pequenos negócios e a 

manutenção de benefícios sociais são fundamentais para alavancar 

a economia e tirar o País da crise

EMPREGADOS DE FILIAIS E CENTRALIZADORAS 
ESTÃO SENDO TRANSFERIDOS 

COMPULSORIAMENTE PARA A REDE
Mudanças estão sendo feitas sem negociação, como pede o ACT. 
Segundo denúncias, a direção da Caixa não está enviando os 
documentos formalizando as mudanças

FENAE SE REÚNE COM A DIRETORIA 
DA FUNCEF PARA ESCLARECER 
QUESTIONAMENTOS DOS PARTICIPANTES

Questionada sobre fundo de fomento, Funcef diz que está estudando 
um Plano Família. Demais temas ficaram pendentes

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/criada-frente-parlamentar-nordestina-para-defender-banco-publico.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/atrasos-nas-votacoes-da-camara-podem-comprometer-a-terceira-fase-do-pronampe.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/entidades-realizam-live-sobre-covid-19-no-trabalho-e-o-nexo-ocupacional.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/funcef-anuncia-politica-de-investimentos-e-decide-continuar-focando-em-renda-fixa.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/empregados-de-filiais-e-centralizadoras-estao-sendo-transferidos-compulsoriamente-para-a-rede.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/consulta-nacional-2019-bancarios-vao-opinar-sobre-a-reforma-da-previdencia.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-se-reune-com-a-diretoria-da-funcef-para-esclarecer-questionamentos-dos-participantes.htm

