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As emoções do esporte estão de volta na As emoções do esporte estão de volta na 

APCEF/MA! Vai ter campeonato de Futebol APCEF/MA! Vai ter campeonato de Futebol 

Society SIM! Respeitando todos os protocolos Society SIM! Respeitando todos os protocolos 

sanitários, está marcada para o dia 1º de sanitários, está marcada para o dia 1º de 

setembro, a abertura do tradicional Campeonato de Futebol Society ‘Troféu Charles Robert’.setembro, a abertura do tradicional Campeonato de Futebol Society ‘Troféu Charles Robert’.

Na sua 25Na sua 25aa edição, o campeonato contará com a participação de 38 divididos nas categorias Livre  edição, o campeonato contará com a participação de 38 divididos nas categorias Livre 

(Ouro e Prata), Quarentão e Cinquentão. Neste primeiro momento, a torcida será de longe, mas nem (Ouro e Prata), Quarentão e Cinquentão. Neste primeiro momento, a torcida será de longe, mas nem 

por isso deixará de ser emocionante como sempre foi! Acompanhe pelas nossas redes sociais!por isso deixará de ser emocionante como sempre foi! Acompanhe pelas nossas redes sociais!

A partir desta sexta-feira (28), os quiosques e salões de evento da APCEF/MA, estarão 
disponíveis, obedecendo a todos os protocolos sanitários. Faça sua reserva e aproveite o melhor 
que a Apcef/MA têm a oferecer. Contatos para reserva pelo email reservas@apcefma.com.br

Consulte medidas e protocolos no site www.apcef.org.br

VEM AÍ, O 25º CAMPEONATO 
DE FUTEBOL SOCIETY

QUIOSQUES DISPONÍVEIS
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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

Na plataforma Convênios, da Fenae e das 

Apcefs, você pode adquirir produtos para 

o seu animal de estimação com descontos 

incríveis, que podem chegar a 30% nos sites 

das Petz e da Royal Petz. Também no site 

você pode contratar um plano de saúde 

para o seu pet no DR. PET, com até 20% de 

desconto mensal.

CURSOS PARA
SÓCIO CONTRIBUINTES

REDE DO CONHECIMENTO | CURSO COMO FALAR BEM EM PÚBLICO

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/cuide-do-seu-pet-e-ganhe-descontos-com-os-convenios-fenae-e-apcefs.htm
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Desde o início deste mês a Rede do Conhecimento, da Fenae e das Apcefs, abriu o acesso na 
plataforma de educação a 13 palestras em vídeo de especialistas que participaram do Inspira 
2020! Vamos divulgar uma palestra por semana.

Acesse os vídeos no seguinte endereço: www.fenae.org.br/rededoconhecimento

O prazo de liberação encerrou-se na última quinta-feira (6) e se você ainda não é associado, 
mas quer continuar aproveitando o conteúdo da Rede do Conhecimento, acesse a plataforma 
de associação e associe-se de forma rápida.

DÊ UMA PAUSA!

CONTEÚDO LIBERADO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/associe-se-as-apcefs-e-aproveite-as-vantagens-da-rede-do-conhecimento.htm
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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 conveniados 
oferecem.

www.fenae.org.br/convenios

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://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 também está na luta contra a MP que privatiza a Caixa!  
A MP 995 permite a divisão da Caixa em várias empresas, por meio da criação de 
subsidiárias, que serão posteriormente vendidas sem autorização do Congresso e com 
prejuízo ao Estado e à população atendida. Acesso o manifesto contra a MP 995 e 
engaje-se! Essa luta é de todos!

A Campanha Lute como uma Bancária, criada para homenagear as mulheres no mês 
de março, continuará até o dia 31/08 e as primeiras 4 mil empregadas da Caixa (ativas, 
aposentadas e pensionistas) associadas  a uma das 27 Apcefs que interagirem no aplicativo 
Viva Fenae Apcef receberão um brinde exclusivo: uma necessaire modelo carteira com alça.

LUTE COMO UMA BANCÁRIA

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/mp-995-2020/
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-lute-como-uma-bancaria-prorrogada-ate-31-de-agosto.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.

AUTOMÓVEIS SAÚDE E BEM ESTAR

ELICARROS CENTRO AUTOMOTIVO
Av. dos Holandeses, 1942-2134 - Olho D’agua

Contato: 98 3877-8331 / 3877-8330  / 99230-8330
Instagram: @elicarros_
*ACEITA CREDCHEQUE 

EQUILIBRE PSICOLOGIA CLÍNICA
Rua do Sol, 141 Sl 203 - Centro

Contato: 98 3012-7112 / 98125-0410
Instagram: @equilibre.psi

*ACEITA CREDCHEQUE
DESCONTO: 15% E 22% DESCONTO: 30%

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

PLR É O TEMA DA SEXTA RODADA DE 
NEGOCIAÇÃO DO ACT DA CAIXA

CAIXA NÃO APRESENTA PROPOSTA DE 
PLR

Empregados realizam tuitaço para pressionar o banco a apresentar 
uma proposta decente

O banco decidiu aguardar a proposta da Fenaban. Comissão

também reivindicou fim da abertura das agências aos sábados

CGPAR 23 FAVORECE PLANOS DE SAÚDE 
PRIVADOS E FACILITA PRIVATIZAÇÕES, AVALIA 

DEPUTADA FEDERAL ÉRIKA KOKAY

Deputada e o diretor da Fenae, Dionísio Reis, participaram de live 
que discutiu o Saúde Caixa e a MP 995

FENAE FARÁ LIVE PARA FALAR SOBRE 
RESULTADOS DO PRIMEIRO SEMESTRE 
DA FUNCEF
Transmissão ocorre quinta-feira (27/8), às 18h00 no Facebook 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/caixa-nao-apresenta-proposta-de-plr.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/plr-e-o-tema-da-sexta-rodada-de-negociacao-do-act-da-caixa.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/cgpar-23-favorece-planos-de-saude-privados-e-facilita-privatizacoes-avalia-deputada-federal-erika-kokay.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-fara-live-para-falar-sobre-resultados-do-primeiro-semestre-da-funcef.htm

