
Edição N. 61 - 20 de Abril de 2021



2É NOTÍCIA

A pergunta que não quer calar: E aí, já está participando 
da nossa campanha “Ser Mãe é uma Beleza?! Não??? 
Então, corre lá nosso instagram (@apcefma), curta 
e comente a foto oficial de acordo com as regras da 
campanha, participe e concorra a lindos kits de beleza 
para presentear a mamãe! 

Atenção: FALTAM APENAS 15 DIAS PARA PARTICIPAR E CONCORRER!
Se liga nos três passos super fáceis:
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.

Esse ano, não teremos, mais uma 
vez, a nossa tradicional celebração do 
Dia das Mães. Entretanto, não vamos 
deixar de premiar nossas mamães 
associadas APCEF/MA!

No dia 7 de maio, vamos premiar 
duas associadas com um Pacote de 
Felicidade, que inclui salão de beleza + 
almoço com um prato do cardápio do 
Restaurante APCEF/MA, à escolha da 
sorteada. Além disso, vamos sortear 
ainda vários presentes surpresa. 

E para concorrer, as mamães 
associadas (titulares ou dependentes 
cônjuges), precisam estar apenas 
adimplentes com suas mensalidades.

A BELEZA COMO PRESENTE!

PRESENTES PARA QUEM É SEMPRE PRESENTE!



3

FUTEBOL MARCA RETORNO DAS ATIVIDADES
NA APCEF/MA IMPERATRIZ 

E a bola voltou a rolar no campo de futebol da APCEF/MA Imperatriz, localizada no município 
de Governador Edison Lobão! Após uma pequena pausa por conta das restrições sanitárias, o 
gramado verdinho voltou a receber, no último sábado (17), os atletas para a tradicional Pelada 
de Sábado.

O campo de futebol é apenas um dos sete espaços oferecidos pela APCEF/MA Imperatriz. 
Além dele, os associados contam ainda com salão de festas aberto, bar, chalés, piscina, quadra 
de voleibol de areia e área para churrasco aberta.

Com mais de 30 anos de funcionamento, a sede da Associação na Região Tocantina, presta 
serviços de excelência para associados e o público em geral, com comodidade, segurança e 
qualidade.

Um dos espaços mais frequentados, o campo de futebol recebe semanalmente as peladas 
de sábado e também o Campeonato dos Bancários, torneio anual que já é tradição na região.

A APCEF/MA, Giselle Menezes, destacou a importância da sede da entidade em Imperatriz e 
destacou a atuação da diretoria e demais nomes que atuam para o fortalecimento da Associação 
na Região Tocantina.

“A sede da APCEF/MA Impreratriz é muito importante para todos nós, pois atende todos 
os empregados Caixa da região tocantina nas áreas social, lazer e esportiva. Agradecemos 
a atuação de toda a diretoria da sede, ao Jonelisson, Diretor de Interior da APCEF/MA e aos 
parceiros Francisco Leal, José Carlos, Margareth e Josafá, que sempre estão contribuindo para 
uma APCEF Imperatriz cada vez melhor!”, pontuou.

Integrantes da diretoria da APCEF/MA Imperatriz:
Presidente: Josimar Patrício Andrade

Vice-presidente: Neoci Cavalli
Diretor Sociocultural: Maria Leni Luis Cardoso
Diretor de Esportes: Deusival Lopes da Silva

Diretor Financeiro: Luiz Gonzaga Rodrigues de Lacerda
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FENAE ATUA EM MOVIMENTO HÁ 50 ANOS, SEMPRE EM 
DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS DA CAIXA

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-atua-em-movimento-ha-50-anos-sempre-em-defesa-dos-direitos-dos-aposentados-da-caixa.htm


7REDE DE CONHECIMENTO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/caixa-responda-a-consulta-e-ajude-a-construir-a-mobilizacao-pela-caixa-100-publica-em-defesa-dos-direitos.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/vacinacao-prioritaria-tem-apoio-de-parlamentares-de-varios-partidos.htm


8FENAE

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/abertaa3-semana-de-interacao-comumdesafio-no-aplicativo-viva-fenaeapcef.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/aposentado-inscrito-no-meu-ideal-tem-acesso-ao-app-workout-aproveite.htm


9CONVÊNIOS / 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
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.

BELA CLIN ESTÉTICA E SAÚDE

Av. Daniel de la Touche, 45 - Olho D’agua
Contato: 98 98209-5251
Instagram: @crossfitlatouche
Desconto: 20%
*ACEITA CREDCHEQUE

Rua 10, QD 6, Nº 13 - Cohajap
Contato: 98 3190-5284 / 98859-4675
Instagram: @belaclinestetica
Desconto: 15% a 40%
*ACEITA CREDCHEQUE

CROSSFIT LA TOUCHE

CONVÊNIOS
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AUTONOMIA DO BANCO 
CENTRAL REPRESENTA 
RETROCESSO CENTENÁRIO 
PARA O PAÍS

APÓS PRESSÃO DE 
TRABALHADORES, PROMOÇÃO 
POR MÉRITO SERÁ PAGA EM 30 
DE ABRIL

FENAE E FENAG CONSULTAM 
PREVIC SOBRE SUSPENSÃO DAS 
ELEIÇÕES PELA FUNCEF

CAIXA: RESPONDA À 
CONSULTA E AJUDE A 
CONSTRUIR A MOBILIZAÇÃO 
PELA CAIXA 100% PÚBLICA 
EM DEFESA DOS DIREITOS

Em live sobre o tema, analistas alertam que o que 
chamam de ‘autonomia’ é a entrega da soberania 
do país aos abutres do mercado financeiro

Em janeiro deste ano, os representantes dos 
empregados na Comissão Paritária da Promoção 
por Mérito conseguiram fazer a Caixa ceder em 
alguns pontos. Assim, 1 delta será distribuído 
a todos os empregados que não possuem 
impedimentos em 2020, previstos no RH 176

Documento solicita explicações sobre a legalidade 
dos mandatos nestes colegiados já vencidos há 
mais de um anoA pesquisa pode ser respondida até às 20h de 

quinta-feira (22); O sucesso da campanha “Brasil 
Seguro é Caixa Pública” depende da mobilização 
de todos

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/autonomia-do-banco-central-representa-retrocesso-centenario-para-o-pais.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/apos-pressao-de-trabalhadores-promocao-por-merito-sera-paga-em-30-de-abril.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-e-fenag-consultam-previc-sobre-suspensao-das-eleicoes-pela-funcef.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/caixa-responda-a-consulta-e-ajude-a-construir-a-mobilizacao-pela-caixa-100-publica-em-defesa-dos-direitos.htm

