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UM RÉVEILLON CLASSE A: 
de Azul, de Apcef, de Alegria,
de Animação, de Alto astral
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Uma festa cheia de alegria, animação, de alto astral e esperança em um novo ano cheio de 

novas conquistas. Assim foi o Réveillon Azul Apcef/MA 2020. Mais de 500 pessoas celebraram 

a despedida do ano velho e a chegada do ano novo com muita comodidade, open bar, open 

food e muita música.

Antes da virada, o dj Mauro Dêjota  e o grupo de pagode Nobre Simplicidade, animaram o 

público, que deu adeus a 2019 dançando ao som de um eclético repertório. Antes que 2020 

chegasse, a alegria bem maranhense e irreverente do Bicho Terra tomou conta do palco, 

aquecendo ainda mais a contagem regressiva para a virada, que foi celebrada com um belíssimo 

show pirotécnico e muita confraternização.

E depois que todos brindaram o novo ano, a festa continuou em clima de carnaval com o 

Bicho Terra cantando seus principais sucessos e levando todo mundo para a pista de dança. O 

grupo Argumento assumiu o palco e fechou com chave de ouro, o Réveillon mais tradicional e 

mais bonito de São Luís.

Para a vice-presidente da Apcef/MA, Giselle Menezes, confraternizar com os associados e 

familiares no Réveillon Azul foi a melhor forma de agradecer e celebrar um ano gratificante 

para a instituição.

RÉVEILLON AZUL
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2019 foi um ano gratificante para a nossa Apcef/
MA, que fechou o calendário com um dos melhores 
Réveillons de São Luís. Recebemos nossos associados, 
familiares e convidados com uma grande e linda 
programação para celebrar o ano que passou e 
festejar a chegada do novo ano com muita alegria, 
paz, cores, luzes, fogos e esperança. E que seja assim 
o ano de 2020.

destacou a vice-presidente.
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Uma tarde de confraternização, mas também de muita competitividade. Assim foi a edição 

2019 do tradicional Torneio das Torcidas, promovido pela Apcef/MA, realizado no sábado (28 de 

dezembro), na sede da instituição, no Calhau.

Foram 5 times inscritos na disputa principal e 2 na disputa master. Na primeira, competiram 

times formados por torcedores do Flamengo (2), Sampaio Corrêa, Vasco da Gama e Palmeiras. Na 

disputa master, as equipes foram formadas por sócios acima de 60 anos, torcedores do Flamengo 

e um combinado de torcedores do Vasco e Fluminense. Na disputa principal, o time do Palmeiras 

sagrou-se campeão, após vencer o Vasco da Gama na final pelo placar de 1 a 0. Já na disputa 

master, o campeão foi o Flamengo, vencendo a partida única na cobrança de pênaltis, após 

empate em 0 a 0 no tempo normal.

Vice-presidente da Apcef/MA, Giselle Menezes, ressaltou o caráter de integração e animação 

proporcionado pela competição. “É um momento de muita interação e confraternização. A 

participação dos sócios no Torneio das Torcidas sempre muito alegre, além de mostrar um bom 

nível de futebol”, destacou.

TORNEIO DAS TORCIDAS
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VEM AI
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ESPORTE E LAZER
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APROVEITE A CAMPANHA + ASSOCIADOS

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-natal-mundo-caixa-fenae-confira-se-o-seu-nome-foi-contemplado.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.

PONTO CELL
Rua Nove, 03 Qd 26 - Cohatrac II

Contato: 98 98905-7245
Instagram: @pontocell_SLZ

*ACEITA CREDCHEQUE 

CUIDAR NUTRIÇÃO INTEGRADA
Pátio Jardins, Sala 125 - Vinhais

Contato: 98 98150-5099 / 98212-0472
Instagram: @cuidarnutricao 

*ACEITA CREDCHEQUE

TECNOLOGIA NUTRIÇÃO

DESCONTO: 15% A 30% DESCONTO: 10% A 20%

ATIVIDADES ESPORTIVAS DA APCEF/MA

SÓCIOS: R$ 60,00

TÊNIS DE QUADRA

SEGUNDA
7h - 9h
15h - 21h

TER a SEX
7h - 9h
15h30 - 20h30

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.

http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/convenios/
http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/lojinha/
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

FENAE DIVULGA EDITAL PARA ELEIÇÃO DA 
NOVA DIRETORIA

GOVERNO APROVA FIM DE ELEIÇÃO PARA 
DIRETORIA DE FUNDOS DE PENSÃO

FENAE CONTESTA PROCESSO DE 
RETOMADA DA VENDA DE ATIVOS DE 
ÁREAS ESTRATÉGICAS DA CAIXA EM 2020

CAMPANHA DE ASSOCIAÇÃO PARA 
AGÊNCIAS E UNIDADES SORTEIA OS 
PRIMEIROS GANHADORES

Resolução foi aprovada na surdina e sem debate com os participantes

Anúncio foi feito por Pedro Guimarães, gestor do banco, que concedeu 

entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, no fim do ano passado. Para 

neutralizar essas iniciativas, solução é aglutinar forças em defesa do 

banco público e social e da soberania nacional

Quatro agências foram contempladas no sorteio realizado pela 

Loteria Federal. Vencedores levaram uma cafeteira Nespresso, um 

micro-ondas, uma cervejeira e uma Smart TV

Poderão votar os associados a uma das 27 Apcefs, cuja filiação tenha 

ocorrido até 31 de agosto de 2019. Registro de chapas vai de 3 a 7 

de fevereiro do próximo ano

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/consulta-nacional-2019-bancarios-vao-opinar-sobre-a-reforma-da-previdencia.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/deputados-apresentam-projeto-para-sustar-decreto-que-ameaca-fgts.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/campanha-de-associacao-para-agencias-e-unidades-sorteia-os-primeiros-ganhadores.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-divulga-edital-para-eleicao-da-nova-diretoria.htm

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-contesta-processo-de-retomada-da-venda-de-ativos-de-areas-estrategicas-da-caixa-em-2020.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/governo-aprova-fim-de-eleicao-para-diretoria-de-fundos-de-pensao.htm

