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O XXV Campeonato de Futebol Society da APCEF/MA, terá mais uma rodada completa 

começando nesta terça-feira (22). E a quarta rodada do torneio não será completa apenas 

com a realização das 18 partidas previstas para acontecer, mas será completa também de 

muita emoção.

As emoções ficarão por conta da aproximação das definições de cada grupo. Pontos 

somados, saldo de gols acumulados, os times vão fazendo as contas com o pensamento na 

classificação para a próxima fase do campeonato.

Confira quais os jogos movimentam o XXV Campeonato de Futebol Society nesta quarta 

rodada no nossa tabelão.

RODADA COMPLETA EM JOGOS E EMOÇÃO
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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 

https://apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/informacoes/noticias-apcef/3-concurso-de-desenhos-dia-das-criancas-apcef-ma.htm


4

- 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

Já está disponível na plataforma Rede 
do Conhecimento, da Fenae e das Apcefs, 
o redecast intitulado “Segurança dos 
Alimentos”. O material, com duração de 18 
minutos, oferece orientações para todos os 
interessados sobre o armazenamento destes 
produtos de forma segura e, também, sobre 
os cuidados com a higiene em tempos de 
pandemia.

CURSOS PARA
SÓCIO CONTRIBUINTES

REDE DO CONHECIMENTO | SEGURANÇA DOS ALIMENTOS

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/rede-do-conhecimento-ja-esta-disponivel-redecast-sobre-seguranca-de-alimentos.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.

Aprenda a desenvolver suas habilidades e desenhar croquis de moda. Curso disponível na 

Rede do Conhecimento. Acesse!

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://rededoconhecimento.fenae.org.br/Acesso/Entrar
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Se você é amante de bons cafés, os ventos 
sopram a seu favor na Plataforma de Convênios 
da Fenae e das Apcefs. Acesse e confira, pois 
estão sendo oferecidos cafés especiais com até 
20% de desconto, facilidades para parcelamento, 
brindes e frete grátis. As lojas que participam da 
iniciativa são Café Quilombo, Dupier, Nespresso 
e u.Coffee - reconhecidas pelo sabor e variedade 
de seus grãos. Espresso, puro ou saborizado, 
certamente o seu café ideal poderá ser encontrado 
nesta promoção. 

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

CAFÉ: CLUBE DE VANTAGEM

JUNTOS POR BELÁGUA!

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/cafe-quentinho-e-com-desconto-servido-agora-na-plataforma-de-convenios.htm
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O primeiro evento será no dia 10 de outubro e vai premiar os participantes que se destacaram 
em 3°, 2° e 1° lugares na categoria Foto e Filme no dia 17,  de Artes Visuais (Desenho/Pintura 
e Desenho Infantil), no dia 18, de Literatura (Conto/Crônica e Poesia) e no dia 24, de Música 
(Composição e Interpretação). Os resultados serão divulgados no dia da premiação.  

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/talentos-resultado-estadual-sera-divulgado-nos-dias-das-premiacoes.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.

MODA ÓTICAS

ESPAÇO 7 VARIEDADES
Estrada Do Ribamar, 21 - São José Do Ribamar

Contato: (98) 98809-3012 | 99142-2122
Instagram: @espaco7_variedadesdamoda

*ACEITA CREDCHEQUE 

ÓTICA MARCELLE
Av. Getúlio Vargas, 985 - Centro | Pinheiro (MA)

Contato: (98) 3381-4581 | 99123-9905
Instagram: @oticasmarcelle

*ACEITA CREDCHEQUE
DESCONTO: 5% DESCONTO: 10% A 25%

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

FILAS REAPARECEM NAS AGÊNCIAS DA 
CAIXA E VOLTAM A PREOCUPAR

LIVE NESTA QUARTA (23) MARCA O 
INÍCIO DAS COMEMORAÇÕES DOS 20 
ANOS DA ONG MORADIA E CIDADANIA

Além da falta de organização do governo que ainda não divulgou o 
calendário das novas parcelas do auxílio emergencial, a instabilidade 
no sistema foi apontada como uma das causas das filas

Até 31 de outubro será realizada uma série de atividades virtuais 

para marcar o aniversário da entidade que congrega empregados 

ativos e aposentados da Caixa

GRANDE ATO EM DEFESA DA CAIXA MOBILIZA 
AS REDES NESTA QUARTA (23)

Programação inclui tuitaço e live com transmissão pelo Facebook 
da Fenae. Participe!

FENAE PROTESTA CONTRA DEMISSÃO 
SUMÁRIA DE DELEGADO SINDICAL DA 
CAIXA EM SERGIPE
Flaviano Cardosot trabalhava no banco há 11 anos, é advogado e 
atuava como ativista político em defesa da empresa e dos direitos 
dos trabalhadores.  Federação legitima o princípio da ampla defesa 
ao empregado demitido

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/live-nesta-quarta-23-marca-o-inicio-das-comemoracoes-dos-20-anos-da-ong-moradia-e-cidadania.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/filas-reaparecem-nas-agencias-da-caixa-e-voltam-a-preocupar.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/grande-ato-em-defesa-da-caixa-mobiliza-as-redes-nesta-quarta-23.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/fenae-protesta-contra-demissao-sumaria-de-delegado-sindical-da-caixa-em-sergipe.htm

