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Em celebração aos nossos 63 anos, vamos ter um domingo mais que especial, 
um Domingo Festivo! Com cardápio especial, música ao vivo, torneio de 
peladeiros, brinquedos para a criançada e, claro, o nosso tradicional parabéns! 
Quem vai animar o nosso Domingo Festivo é a cantora Dan Braz.

O evento marca ainda o encerramento da nossa campanha ‘APCEF/MA 63 
anos: quem ganha o presente é você!’, onde os nossos associados juntaram 
cupons ao interagir com nossos produtos e serviços. Os cupons darão direito a 
concorrer ao sorteio de 11 prêmios, no dia 3 de agosto, às 17h, com transmissão 
ao vivo pelo Instagram da APCEF/MA (@apcefma).

APCEF/MA 63 ANOS: VAMOS CELEBRAR COM 
CARDÁPIO ESPECIAL, MÚSICA AO VIVO E MUITO MAIS!

É NOTÍCIA
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Agora é hora de decisão! É hora de conhecermos os campeões de cada 
categoria e série do IX Campeonato de Futsal da APCEF/MA - Troféu Arivaldo 
Ribeiro Cantanhede. E o sábado (31), vai ser repleto de grandes jogos e gritos 
de ‘é campeão’ no Ginásio Charles Robert.

Confira os confrontos decisivos:

CAMPEONATO DE FUTSAL: CHEGOU A HORA DA 
FINAL!

É NOTÍCIA
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A APCEF/MA se destacou em mais uma competição de Natação em 
nível estadual. Na Maratona Aquática do Desafio do Cassó disputado 
no último domingo (25) na Lagoa do Cassó, no município de Primeira 
Cruz, os atletas da APCEF/MA tiveram ótimos desempenhos e resultados 
individuais. 

Além da Maratona Aquática, a APCEF/MA disputou também a Corrida 
Rústica no Desafio do Cassó e também obteve ótimos resultados, 
com Lúcia Ericeira como campeã da categoria 60+; Marina Ericeira, 
vice campeã da categoria 30+ e 3º geral absoluto; e Wanessa Pereira 
ficando em 3º lugar categoria 45+.

APCEF/MA NO PÓDIO DO DESAFIO DO CASSÓ DE 
NATAÇÃO E CORRIDA RÚSTICA

É NOTÍCIA
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CONFIRA OS RESULTADOS DA NATAÇÃO:
- Sofia Trancoso - campeã 1.650m categoria Petiz 
- Maria Lúcia - campeã 400m categoria absoluto 
- Luis Edésio- campeão 1.650m categoria Master I
- James Fialho - campeão 400m categoria absoluto 
- Fabio Duailibe - campeão 1.650m categoria Master D 
- Caio Silva - vice campeão 400m categoria absoluto
- Wanessa Pereira - vice campeã 400m categoria absoluto 
- João Caldas - vice campeão 1.650m categoria senior
- Rodrigo Muniz- vice campeão 1.650m categoria Juvenil
- Thalyane dos Anjos- 3º lugar 1.650m categoria senior 
- Wellington Ribeiro- 4º lugar 1.650m categoria senior 
- Edilene de Jesus- 5º lugar 400m categoria absoluto 
- Karina Pereira- 6º lugar 400m categoria absoluto 
- Celia Regina- 8º lugar 400m categoria absoluto 
- Ana Eugênia- 9º lugar 400m categoria absoluto 
- Thelma Azevedo- 11º lugar 400m categoria absoluto 
- Cristiane Simões- 12º lugar 400m categoria absoluto

É NOTÍCIA
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“Já havia passado em frente ao clube da Apcef mesmo antes de ser 
contratada e me via ali. Logo que fui contratada já me associei”, revela 
Genille Mendes de Menezes Moura. Ela ingressou no banco há três anos. 
Natural de Fortaleza (Ceará), trabalha e mora atualmente no município de 
Santa Inês.

“Quando eu ainda estudava para o concurso, meu marido passava na 
porta do quarto mexendo os braços como se estivesse nadando, para eu 
imaginar que estávamos na piscina da associação, curtindo uma conquista 
tão especial. Claro que existe muitas piscinas e clubes, mas essa, da APCEF/
MA, é do Pessoal da Caixa”, complementa Genille.

Além do desejo de frequentar a sede social da APCEF/MA, em São Luís, 
o fator determinante para se associar à entidade foi a possibilidade de ter 
hospedagem em outros Estados.

Para Genille, as 
Associações do Pessoal 
da Caixa oferecem 
estrutura de qualidade, 
boa localização e preços 
acessíveis. A associada 
já passou férias com 
a família na sede da 
Apcef/RS, em Porto 
Alegre, denominada pela 
associação gaúcha de 
Espaço Bem Viver.

“Gosto de viajar e já me 
vejo conhecendo muito do Brasil e me hospedando nas Apcef’s, aproveitando 
toda estrutura de lazer que temos disponível”, enfatiza.

Genille cita ainda outros benefícios de ser associado APCEF/MA: esportes, 
Rede do Conhecimento que oferece cursos para capacitação profissional, 
campanhas de premiações e sorteios.

Faça como a Genille, associe-se também à APCEF/MA!

“APCEF/MA DO SEU JEITO”: EMPREGADA CAIXA DE 
SANTA INÊS REVELA OS BENEFÍCIOS SER ASSOCIADA 
DA APCEF/MA

É NOTÍCIA
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Você já sabe que o Flor Mirim, o mel 
produzido em Belágua (MA) pode ser 
adquirido na APCEF/MA, né? Pois é, e 
adquirindo o produto, você consome de 
forma consciente e ajuda as comunidades 
de baixa renda em Belágua.

No último sábado (24), promovemos 
na sede da APCEF/MA, uma exposição do 
produto saudável e delicioso que fortalece a 
população local do município maranhense 
e contribui para a conservação das abelhas 
nativas.E quem aproveitou para adquirir o 
seu mel e ajudar a população de Belágua, 
foi o associado Paulo Henrique Mendonça 
Nunes (Resef/SL).

E por isso mesmo, agradecemos a ele 
em nome do Projeto Movimento Solidário 
da FENAE e dos Moradores de Belágua/
MA. Sua doação vai somar ao trabalho 
que está sendo desenvolvido e contribuir 
muito para a melhoria da qualidade de 
vida dos moradores de Belágua.

Agradecemos também ao Alexandre 
Severo, diretor de Relações do Trabalho 
da APCEF/MA e aos colegas da agência 
Cidade dos Azulejos, Daiane Coimbra 
Bastos, que também adquiriu o mel e a 
Luzinete Silva e o gerente Geral  Marcelo 
Soares Ferreira, que conheceram mais 
sobre o projeto Movimento Solidário e 
contribuíram com suas ações realizadas 
junto aos moradores de Belágua.

ADQUIRA O MEL FLOR MIRIM NA APCEF/MA E AJUDE 
BELÁGUA
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GALERIA APCEF/MA

Campanha APCEF/MA 63 anos: quem ganha o presente é você!
Confira alguns registros dos associados que estão participando da 

campanha:



10TEM NA APCEF/MA
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https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/talentos-fenae-apcef-participe-da-votacao-popular-estadual-cuja-data-segue-na-reta-final-8A19A3047AAA10ED017ACA3F4F8018B2-00.htm
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http://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/corre-la-voce-ja-pode-palpitar-no-bolao-esporte-clube-fenae.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/segunda-temporada-da-arena-fenae-vem-ai-com-mais-interacoes-e-novidades.htm
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https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fundador-da-anvisa-defende-vacinacao-de-todos-e-faz-duras-criticas-ao-governo-no-enfrentamento-a-covid-19.htm
https://apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/informacoes/noticias-apcef/movimento-solidario-ajude-a-transformar-mais-vidas-em-belagua.htm


14FENAE

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/prepare-se-os-auloes-cpa-10-cpa-20-e-cea-da-rede-do-conhecimento-comecam-nesta-segunda-12.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/assine-e-passe-a-receber-em-casa-a-revista-impressa-fenae-360.htm
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https://rededoconhecimento.fenae.org.br/Acesso/Entrar
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/reta-final-do-meu-ideal-conclua-os-desafios-do-mes-de-julho-8A19A3047ADF124B017ADF4A8D5C4800-00.htm
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https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/utilize-a-plataforma-de-convenios-e-participe-do-sorteio-comemorativo-dos-50-anos-da-fenae.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/atendimento-juridico-saiba-como-agendar-e-aproveite-o-beneficio-8A19A304782662DD01783722DC794234-00.htm
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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.

AUTO ESCOLA PADRÃO

ATENDIMENTO LOCAL
Contato: (98) 99179-0030
Instagram: @a.paisagem
Desconto: 5%
*ACEITA CREDCHEQUE

Rua Dom Afonso, 1163 - Centro | Pinheiro (MA)
Contato: (98) 3381-2573 | 98166-9023
Desconto: 15%
*ACEITA CREDCHEQUE

ADRIANNE LAIS SEREJO DA 
SILVA

CONVÊNIOS
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AÇÃO DO MPF COBRA DA CAIXA 
MELHORIAS NO ATENDIMENTO 
À POPULAÇÃO E ENTIDADES 
REFORÇAM A NECESSIDADE DE 
MAIS CONTRATAÇÕES

CANAL DE DENÚNCIAS 
ANUNCIADO PELA CAIXA É 
PERSEGUIÇÃO AOS EMPREGADOS, 
CRITICA O PRESIDENTE DA FENAE

IMPRENSA DESTACA VITÓRIA 
DA CHAPA 1- A FUNCEF É DOS 
PARTICIPANTES, APOIADA PELA 
FENAE

BANCÁRIOS(AS) DA CAIXA 
DO RS DEVEM INTENSIFICAR 
MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DO 
SAÚDE CAIXA E DA FUNCEF

Os empregados do banco estão trabalhando 
sobrecarregados e com a pressão para atingir 
metas desumanas

Integrantes da Comissão Executiva de Empregados 
(CEE/Caixa) consideram que o novo canal deixa 
os empregados ainda mais pressionados, 
principalmente quando somado a outro normativo 
que pode punir os trabalhadores

O pleito para o Conselho Deliberativo e Fiscal da 
Funcef foi encerrada no último sábado, após três 
dias de votação

Fortalecer a mobilização e continuar o enfrentamento 
dos ataques à Caixa, este foi o recado do Encontro 
Estadual dos(as) Empregados(as) da Caixa, 
promovido pela Fetrafi-RS na quinta-feira, 22, pelo 
Zoom. Os participantes aprovaram o envio ao 37º 
Congresso Nacional (Conecef) de uma moção de 
repúdio político contra o desmonte 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/acao-do-mpf-cobra-da-caixa-melhorias-no-atendimento-a-populacao-e-entidades-reforcam-a-necessidade-de-mais-contratacoes.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/canal-de-denuncias-anunciado-pela-caixa-e-perseguicao-aos-empregados-critica-o-presidente-da-fenae-8A19A3047AE8446B017AEF3086847519-00.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/imprensa-destaca-vitoria-da-chapa-1-a-funcef-e-dos-participantes-apoiada-pela-fenae.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/bancarios-as-da-caixa-do-rs-devem-intensificar-mobilizacao-em-defesa-do-saude-caixa-e-da-funcef-8A19A3047AE8446B017AE91B10D7723B-00.htm

