
1

Edição N. 30 - 15 de Setembro de 2020



2

Chegou a hora de juntar saudade com criatividade e concorrer a super prêmios! A Apcef/MA 

lançou nesta segunda-feira (14) o 3º Concurso de Desenhos, que faz parte da programação da 

festa do Dia das Crianças, comemorado no dia 12 outubro de 2020. 

O concurso tem validade até o dia 5 de outubro e é muito fácil participar: Basta criar um 

lindo desenho a partir do tema “O que eu mais senti saudade na APCEF/MA”, entregar na 

secretaria da APCEF/MA e ficar na torcida!

Veja o Regulamento Oficial completo do concurso no site www.apcefma.org.br

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.

3º CONCURSO DE DESENHOS
DO DIA DAS CRIANÇAS

APCEF/MA DISPONIBILIZA SERVIÇO DE LINK DE PAGAMENTO 
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- 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

A Rede do Conhecimento abriu inscrições 

para uma série de aulas que vai aguçar o 

seu olhar empreendedor. O curso “Construção 

de marca: identidade, expressão e valor de 

mercado” é um convite para você enxergar o 

design além da forma e compreender porque 

as marcas devem ser muito mais do que um 

mero logotipo.

CURSOS PARA
SÓCIO CONTRIBUINTES

REDE DO CONHECIMENTO | CONSTRUÇÃO DE MARCA

CONFERE LÁ EM WWW.INSTITUTOFENAE.ORG.BR

As Apcefs disponibilizaram cursos da Rede do 
Conhecimento exclusivos para você, sócio contribuinte. 
Disponibilizamos diversos cursos, totalmente gratuitos.

E mais, toda semana dois novos serão lançados. Veja 
os cursos já disponíveis:

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/alem-do-logotipo-curso-ensina-a-criar-marcas-sustentadas-em-valores.htm
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A próxima edição do “Inspira: 
Quem jamais te esqueceria” vai 
promover um grande encontro entre 
artistas renomados e independentes 
da cena multicultural brasileira. O 
espetáculo on-line será realizado dia 
3 de outubro, às 18h, em parceria 
com Paraisópolis, a 2a maior 
comunidade de São Paulo (SP), com 
mais de 100 mil habitantes.

Em 12 aulas on-line, será possível 

entender como funciona a rede 

Fab Lab - uma comunidade aberta 

de makers, cientistas, engenheiros, 

artistas, educadores, estudantes, 

amadores e profissionais de todas 

as idades localizados em mais de 

78 países em aproximadamente 

1.000 Fab Labs. O conteúdo do 

curso, que está disponível na Rede 

do Conhecimento, é conduzido por 

Heloisa Neves, co-fundadora da 

We Fab.

INSPIRA 2020

CONTEÚDO LIBERADO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/inspira-quem-jamais-te-esqueceria-confira-quem-ja-confirmou-presenca-8A19A30474799D5301747D4D31E81854-00.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/curso-sobre-cultura-maker-estimula-inovacao-e-criacao-colaborativa.htm
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Neste mês de setembro, quem acessar a 
plataforma de Convênios da Fenae concorrerá 
automaticamente ao sorteio de duas cafeteiras 
Nespresso modelo Inissia. Não é necessário 
preenchimento de cadastro ou qualquer tipo 
de adesão, basta acessar o clube de vantagens 
da Fenae e Apcefs com sua senha de acesso 
ao Mundo Caixa até às 23h59 do dia 30 
de setembro. Acesse o clube de vantagens 
da Federação Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) e 
das Associações do Pessoal da Caixa (Apcefs) 
e descubra os benefícios que os mais de 800 
conveniado

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://bit.ly/3ihTD8d
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O primeiro  vai premiar os participantes que se destacaram em 3°, 2° e 1° lugares em Foto 
e Filme , dia 10/10, e os demais nos dias 17, 18 e 24 de outubro, com transmissão online

PREMIAÇÕES DA FASE ESTADUAL DO TALENTOS SERÃO 
REALIZADAS EM QUATRO EVENTOS POR CATEGORIAS

EM CONSULTA PÚBLICA,
97% DA POPULAÇÃO É
CONTRA MP QUE
PRIVATIZA A CAIXA.
OPINE VOCÊ TAMBÉM!

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/em-consulta-publica-97-da-populacao-e-contra-mp-que-privatiza-a-caixa-opine-voce-tambem.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/premiacoes-da-fase-estadual-do-talentos-serao-realizadas-em-quatro-eventospor-categorias.htm
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CHAT TIRA DÚVIDAS
E ACOLHE 

DENÚNCIAS DE 
BANCÁRIOS

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.

ESTÉTICA AUTOMÓVEIS

SISTERS ESTETICA & CO
Centro Com. Flauden Park, Av Principal - 20 - B07 - Cohajap

Contato: 98 98257-2061 / 98821-6429 / 99203-4599
Instagram: @sistersestetica

*ACEITA CREDCHEQUE 

J & F SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
Av. Almeida Oliveira, 17 A- Cohab Anil II
Contato: 98 98826-0345 / 98124-2725

Site: jservicess.negocio.site 
*ACEITA CREDCHEQUE

DESCONTO: 5% A 10% DESCONTO: 15%

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

COM TRABALHADORES EXAUSTOS,
CAIXA SEGUE ABRINDO AS AGÊNCIAS
AOS SÁBADOS

ALOYSIO BIONDI E O LIVRO “O BRASIL 
PRIVATIZADO”, 21 ANOS DEPOIS

CEE/Caixa reivindicou, em mesa de negociação, o fim da abertura 
aos sábados e questionou a necessidade da medida

Com primeira edição em 1999, publicação do jornalista econômico 

revela as muitas caixas-pretas do processo brasileiro de privatização 

de estatais. Obra se encontra disponível, gratuitamente, no site da 

Editora Fundação Perseu Abramo

REFORMA ADMINISTRATIVA É A DESTRUIÇÃO 
DO ESTADO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DIZ 

PRESIDENTE DA FENAE
A proposta apresentada por Bolsonaro facilita privatizações e atinge 
diretamente os empregados da Caixa e atuais servidores públicos

CAIXA DEFINE REGRAS QUE AUTORIZAM 
SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS AO FGTS 
POR AGENTES FINANCEIROS
Alívio oferecido aos agentes financeiros também deveria chegar às 
famílias da Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida, avalia 
presidente da Fenae

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://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/aloysio-biondi-e-o-livro-o-brasil-privatizado-21-anos-depois.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/com-trabalhadores-exaustos-caixa-segue-abrindo-as-agencias-aos-sabados.htm
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/reforma-administrativa-e-a-destruicao-do-estado-e-dos-servicos-publicos-diz-presidente-da-fenae.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/caixa-define-regras-que-autorizam-suspensao-de-pagamentos-ao-fgts-por-agentes-financeiros.htm

