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APCEF/MA RETOMA VISITAS DE
RELACIONAMENTO COM ASSOCIADOS
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 e no interior do estado
. As visitas fazem parte da retomada da agenda de relacionamento da APCEF/MA e Fenae com
associados/as.
Foram visitadas agências Cohatrac, Cohab, Cidade dos Azulejos, Shopping da Ilha, São Luís, além
das agências nos municípios de Santa Luzia do Paruá e Pinheiro. Os gestores visitaram também a
sede da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Maranhão (AEAP).
Durante as visitas de relacionamento, 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 agências sobre a importância e vantagens de ser
fazer parte da APCEF/Fenae. Durante as visitas, foram registradas as adesões de Carlos e Paula, da
Agência Santa Luzia do Paruá, como novos associados APCEF/MA.

Agência Cohatrac (entrega de brinde ao gerente Wil)

Agência Shopping da Ilha (entrega de brinde ao gerente
geral Mayron)

Agência Santa Luzia do Paruá (adesão da nova associada Paula)

Agência São Luís (entrega de brinde à gerente geral Graça)

Agência Cohab (entrega de brindes com empregados)

Agência Cohatrac (entrega de brinde ao empregado Benjamin)

Agência Tropical (entrega de brinde à gerente geral Juliana)

Agência Cidade dos Azulejos (entrega de brindes
ao gerente geral Wallenstein)

AEAP/MA (entrega de brinde à presidente Marlene)
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CAMPANHA
OUTUBRO ROSA

Agradecemos a todos e todas que
participaram da campanhas ‘Prevenir é
um ato de Amor - Outubro Rosa’. Confira
os sorteados!
Os ganhadores das mamografias
devem se dirigir até à clínica I-Medical
no dia 16 de novembro, das 8h às 11h30
(por ordem de chegada) para relaizar seu
exame.
Os ganhadores dos Kits Beleza devem
se dirigir até nossa sede social, no bairro
do Calhau, para receber os prêmios. Trazer
documento de identidade!

FINAL DA 2a COPA APCEF/MA DE TÊNIS DE MESA

Na noite desta segunda-feira (9), rolou a grande final da 2a Copa APCEF/MA de Tênis de Mesa.
Dividida em cinco divisões, a competição teve os seguintes vencedores:
Divisão AB: Carlos Menezes
Divisão C: Saulo Pereira
Divisão D: Gabriel Carvalho
Divisão E: Luciano Luz
Divisão F: Thiago Martins

4

CURSOS PARA
SÓCIO CONTRIBUINTES
O curso “Ativismo na fotografia:
transformando imagens em crítica” é um
convite a pensar a fotografia como uma forma
própria de expressão que ajuda a compreender
que a arte e a vida estão intimamente ligadas.

- Matemática Financeira com o
uso da HP12C na prática
- Criatividade e Inovação
- CPA 10
- CPA 20
- Prática em planejamento
estratégico
- Mercado Financeiro para
iniciantes
- Planejamento Financeiro
Pessoal
- MasterMind - Desenvolvendo
uma mente poderosa
- Cozinha Básica
- Atendimento Publicitário
- Mídia
- Cozinha Avançada: Carnes
- Empreendedorismo
contemporâneo
- Marketing Digital Imobiliário
- Elaboração de Campanha
- Como captar investimento
anjo para a sua startup
- Jornalismo e Direito
- Inglês Básico
- Nota Fiscal Eletrônica
- CEA
- Departamento Pessoal na
Prática
- Valuation e Análise de

Investimentos
- Harmonização e degustação
de vinhos
- Planilha e formação de Custos
- Fundamentos de Marketing
- Inglês intermediário
- Curso internacional: Como
Criar e Desenvolver um Negócio
Social
- Introdução a Negócios Sociais
- Espanhol Básico
- Educação Previdenciária
- Cozinha Criativa
- Sustentabilidade Inovação e
Empreendedorismo
- Atividade Física e Saúde
- Educação Previdenciária –
Módulo 2
- Gestão de crise
- Cerveja
- Gestão Financeira
- Escrita Criativa
- Sobremesas para Confeitaria
Básica
- Introdução ao mundo dos
vinhos
- Gestão Básica em Processos
- Democracia e Sistema
Eleitoral
- Gestão de Clubes e Gestão

Corporativa
- Comunicação para
Associações
- Compliance e Governança
Corporativa
- III - Previdência complementar
- Oratória
- Gestão de Pessoas e Liderança
- Investimento Inteligente
- Marketing para associações
- Orquídea
- Violão
- Previdência Complementar:
Planos da FUNCEF
- Canto
- Emergência e Primeiros
Socorros
- Como falar bem em público
- Maquiagem
- Horta Orgânica
- Tecnologia no dia a dia
- Gastronomia com Chef Paulo
Tarso
- Relações humanas e
Cooperação Pertti Simula
- Transformação para
Valorização Incondicional
- Como captar investimento
anjo para a sua startup
- Cerveja

CONFERE LÁ EM WWW.INSTITUTOFENAE.ORG.BR
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A votação popular para a etapa nacional do #Talentos2020 segue até o próximo dia 23. Confira
quem são os maranhenses finalistas em cada categoria, vote nas suas obras favoritas e ajude o
júri a decidir quais obras estarão ma grande final deste ano.
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BELÁGUA

A campanha do Movimento Solidário pelo mês das crianças de Belágua está em reta final
de campanha e você pode ajudar! A meta é arrecadar R$60.000 até o dia 15 de novembro
para compra de livros e materiais escolares para as crianças de Belágua (MA). Para realizar
sua doação, há duas formas: em dinheiro ou por meio de pontos da plataforma Mundo Caixa.

8

APCEF/MA DISPONIBILIZA SERVIÇO DE
LINK DE PAGAMENTO
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) 981190742 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.
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REDE DE DESCONTO APCEF/MA
SERVIÇOS

ATIVIDADE FÍSICA

MIX EVENTOS E CERIMONIAL

SUPLEMENTTUS

Edificio Planta Tower, Sala 510 - Renascença
Contato: (98) 98111-8826 | 98125-4925
Instagram: @mixeeventoscerimonial
*ACEITA CREDCHEQUE

Rua Adauto Cruz, 33 - Centro | Presidente Dutra (MA)
Contato: (99) 99201-7800
Instagram: @suplementtus_sport_e_nutrition
*ACEITA CREDCHEQUE

DESCONTO: 10%

DESCONTO: 10%

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.

ATIVIDADES ESPORTIVAS DA APCEF/MA
TÊNIS DE QUADRA
SEGUNDA
07H - 09H
15H - 21H

TER. E QUI.
07H - 09H
15:30H - 20:30H

QUA. E SEX
07H - 09H
15:30H - 20:30H

SÓCIO: R$ 60,00

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.

CHAT TIRA DÚVIDAS
E ACOLHE
DENÚNCIAS DE
BANCÁRIOS
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NOTÍCIAS FENAE
CEE/ CAIXA COBRA DEVOLUÇÃO DE VALORES
COBRADOS INDEVIDAMENTE
DE EMPREGADOS
ACT da Caixa garante isenção das tarifas bancárias dos
trabalhadores

PARA SABER SOBRE FINANÇAS
COMPORTAMENTAIS ACESSE A NOVA
PÍLULA DA REDE DO CONHECIMENTO
O conteúdo completo proferido por economista divide-se em 10
miniaulas, que podem ser conferidas pelos empregados da Caixa
associados das Apcefs

LANÇADA SEGUNDA EDIÇÃO DO CADERNO
SOBRE INVESTIMENTOS DA CAIXA EM
TODO O PAÍS
“Caixa em todos os Estados: dados e fatos” está disponível no site
da Fenae para consulta em publicações especiais. Confira!

LIVE NESTA QUINTA (12) TIRA DÚVIDAS
SOBRE NOVO PDV DA CAIXA

O bate papo será a partir das partir das 19h no Facebook e Youtube
da Fenae

