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2É NOTÍCIA

A Apcef/MA lançou nesta quarta-feira (7) a campanha “Ser mãe é 
uma Beleza!”, que vai premiar as mamães seguidoras (ou as mamães 
dos seguidores) do perfil oficial da APCEF/MA no Instagram, com 
lindos kits de beleza. A campanha tem validade até o dia 7 de maio 
e é muito fácil participar.

Para concorrer, o seguidor do perfil da APCEF/MA no Instagram 
deve seguir os seguintes passos:

1 - Curtir a foto oficial da campanha “Ser mãe é uma Beleza!”;

2 - Seguir o perfil oficial da Apcef/MA (@apcefma);

3 - Marcar um amigo em cada comentário, que também deve seguir o perfil oficial da 

APCEF/MA.
Pronto! Você já está concorrendo a três kits de beleza para presentear a sua mamãe. E a 

pessoa marcada também concorre a um presente surpresa. O sorteio acontecerá no dia 7 de 
maio, a partir das 16h, durante live no nosso Instagram.

Confira o Regulamento Oficial da campanha no site www.apcefma.org.br

Ah! E as mamães associadas APCEF/MA (titulares ou 
dependentes cônjuges), também concorrerão ao sorteio de 
dois lindos Pacotes de Felicidade, incluindo salão de beleza + 
almoço e sorteio de vários presentes surpresa.

Para concorrer, basta estar adimplente com a APCEF/MA. 
O sorteio acontece também no dia 7 de maio, a partir das 
16h, durante live no nosso Instagram.

Confira o Regulamento Oficial da campanha no site www.
apcefma.org.br

SER MÃE É UMA BELEZA!

PACOTE DE FELICIDADE 
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4FENAE

FENAE 50 ANOS: POLÍTICA CULTURAL SEGUE TRILHA 
DEIXADA PELAS LUTAS DOS EMPREGADOS DA CAIXA

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-50-anos-politica-cultural-segue-trilha-deixada-pelas-lutas-dos-empregados-da-caixa-8A19A3047885BA840178A367CAEE1ACB-00.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/vacina-ja/


5REDE DE CONHECIMENTO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-de-interacao-arena-gammer-ja-disponivel-no-aplicativo-viva-fenae-apcef.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/comeca-nesta-terca-6-a-primeira-temporada-do-meu-ideal-confira-a-programacao-no-app-viva-fenae-apcef.htm


6CONVÊNIOS / REDE DE DESCONTOS

https://login.marktclub.com.br/auth/fenae?client_id=tHiDiqevploMk4rUEfi9i8&response_type=code&redirect_uri=fenae.temmaisvantagens.com.br/login/retorno/api&audience=browser&scope=all&state=1
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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.

A2 ART DESIGN

ATENDIMENTO LOCAL
Contato: (98) 98227-3000
Instagram: @contofotografia
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*ACEITA CREDCHEQUE
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CONCURSO 2014: TRT MANTÉM 
CONTRATAÇÕES DURANTE A 
VIGÊNCIA DE LIMINAR

SEMANA DA SAÚDE: OS 
IMPACTOS DO HOME OFFICE 
PARA OS TRABALHADORES

RITA SERRANO: “NO MOMENTO 
EM QUE O BRASIL MAIS PRECISA 
DA CAIXA, GOVERNO CORRE 
PARA PRIVATIZAR SEUS ATIVOS”

AUDIÊNCIA PÚBLICA NA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
DEBATE CONTRATAÇÃO DE 
CONCURSADOS DA CAIXA, 
NESTA SEGUNDA (12)

Nesta quarta (7), às 17h, Fenae vai retransmitir 
live realizada pelo Sindicato dos Bancários de 
Brasília sobre o julgamento, com a participação 
do presidente da Federação, Sergio Takemoto. 
Acompanhe pelo Facebook da Federação

Embora seja essencial para proteger os 
trabalhadores durante a pandemia, o home office 
gera desafios – impacta na saúde e nas relações 
de trabalho

Em artigo, conselheira eleita defende que manter 
o banco público, sustentável, íntegro e focado no 
desenvolvimento do País é imprescindível para 
conseguir atravessar a crise

O debate foi requerido pelo deputado Jorge Solla 
(PT-BA) e contará com a participação de entidades 
representativas dos trabalhadores do banco

NOTÍCIAS 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/consulta-nacional-2019-bancarios-vao-opinar-sobre-a-reforma-da-previdencia.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/consulta-nacional-2019-bancarios-vao-opinar-sobre-a-reforma-da-previdencia.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/dia-mundial-da-saude-trabalhadores-devem-ter-prioridade-em-vacinacao-defende-epidemiologista.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/semana-da-saude-os-impactos-do-home-office-para-os-trabalhadores.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/rita-serrano-no-momento-em-que-o-brasil-mais-precisa-da-caixa-governo-corre-para-privatizar-seus-ativos.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/audiencia-publica-na-camara-dos-deputados-debate-contratacao-de-concursados-da-caixa-nesta-segunda-12.htm

