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A espera foi grande... Mas acabou! Nosso Complexo Aquático está de volta! 

Respeitando todos os protocolos, já estão liberados para a sua diversão e 

de toda a família, o parque aquático e a piscina da APCEF/MA. Consulte 

todas as medidas de proteção e segurança no protocolo publicado no site 

www.apcefma.org.br e #VemPraApcefema se divertir!

O COMPLEXO AQUÁTICO ESTÁ DE VOLTA!
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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

CURSOS PARA
SÓCIO CONTRIBUINTES

No mês em que comemora 4 anos de 
existência, a Rede do Conhecimento tem um 
curso novinho para os associados e dependentes 
de uma das 27 Apcefs -  Introdução à Pintura. 
O curso é feito para pessoas iniciantes na arte 
que buscam desenvolver suas próprias obras.

CONFERE LÁ EM WWW.INSTITUTOFENAE.ORG.BR

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/quer-se-arriscar-na-pintura-a-rede-do-conhecimento-te-ajuda.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/quer-se-arriscar-na-pintura-a-rede-do-conhecimento-te-ajuda.htm
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Em quatro anos de existência, a Rede do 

Conhecimento foi se aperfeiçoando e, hoje, além 

das videoaulas oferece outros formatos para 

divulgação de seus conteúdos, como as pílulas, 

redecast (podcasts da Rede do Conhecimento) 

e infográficos.  A plataforma EAD da Fenae e 

Apcefs conta com mais de 100 cursos gratuitos, 

totalizando nesse período quase 115 mil 

matrículas.  

ANIVERSÁRIO REDE DE CONHECIMENTO

O mais novo redecast disponível na Rede 

do Conhecimento traz como tema central a 

inovação tecnológica e as transformações 

que podem ser feitas tanto na vida das 

empresas e entidades diversas como 

também na dos profissionais. O assunto é 

conduzido pelo especialista em inovação 

tecnológica Luis Rasquilla – que aborda o 

tema em cinco redecasts.

O curso “Fotografia Fine Art: 

processos criativos para um 

trabalho autoral” apresenta 

uma videoaula de 140 minutos 

com questões sobre a prática 

criativa, os diferentes suportes, 

processo de impressão, 

experiências pessoais do 

professor Cássio Vasconcellos e 

outros.

REDECAST - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

https://conteudo.rededoconhecimento.fenae.org.br/cpf
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/inovacao-tecnologica-e-tema-dos-novos-redecasts-da-rede-do-conhecimento.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/saiba-mais-sobre-fotografia-fine-art-na-rede-do-conhecimento-e-responda-ao-quiz-no-aplicativo-viva-fenae-apcef.htm
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Até o dia 15 de novembro o Programa Movimento Solidário segue com ações virtuais para 
reunir doadores em prol das crianças do município maranhense de Belágua. 

BELÁGUA 

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/nao-encerre-outubro-sem-contribuir-com-as-criancas-de-belagua-ma.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/convenios-fenae-e-apcefs-restaurantes-com-ate-30-de-desconto.htm
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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://www.eufacocultura.com.br/queroaderir?utm_medium=email-marketing&utm_source=neuronia&utm_campaign=captacao-2020&utm_term=aa036&utm_content=efc-interesse-basefenae-quemaindanaoindicou-emkt-indiqueamigos-adesao
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Informe APCEF/MA - Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Maranhão

http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/lojinha/
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CHAT TIRA DÚVIDAS
E ACOLHE 

DENÚNCIAS DE 
BANCÁRIOS

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.

SAÚDE E BEM ESTAR BELEZA

VERÔNICA SANTOS NUTRICIONISTA
Rua Maranhão, 308 - Centro | Imperatriz (MA)

Contato: (99) 98855-4491
Instagram: @nutricionista.Veronicasantos

*ACEITA CREDCHEQUE 

ZERO PÊLO
Rua Auxiliar II, Lj 10, Nº 19 - Cohajap
Contato: 98 3271-9601 / 98146-5051

Instagram: @zeropelosaoluis
*ACEITA CREDCHEQUE

DESCONTO: 15% A 25% DESCONTO: 10%

ATIVIDADES ESPORTIVAS DA APCEF/MA

SÓCIO: Gratuito  |  NÃO SÓCIO: R$ 100,00

CAPOEIRA

SEG. E QUA.
18h às 21h

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.

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/chat-tira-duvidas-e-acolhe-denuncias-de-bancarios.htm
http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/convenios/
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

NOVEMBRO É MÊS DE COMBATE À 
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

NOVEMBRO AZUL ALERTA HOMENS PARA 
A PREVENÇÃO CONTRA O CÂNCER

Categoria tem forte atuação nas questões de gênero e conquistou 
canal de atendimento em março de 2020

Câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. 

Diagnóstico precoce é essencial para a cura

VOTAÇÃO DA MP 1000, QUE REDUZ VALOR 
DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, PODE FICAR 

PARA DEPOIS DAS ELEIÇÕES
Para o líder do PT na Câmara, deputado Enio Verri (PT/PR), intenção 
de Rodrigo Maia é não forçar deputados a votarem medidas 
impopulares antes das eleições, que acontecem no dia 15 deste 
mês. PT PDT, PSB, PCdoB, Psol e Rede querem aumentar o valor 
do auxílio para R$ 600,00, cortado pela 
metade por Bolsonaro

VOTE A FAVOR DO PL QUE TORNA CRIME 
A PRIVATIZAÇÃO DE ESTATAIS SEM 
AUTORIZAÇÃO DO CONGRESSO
Projeto 4.269 de autoria dos deputados federais Érika Kokay (PT/
DF) e Frei Anastácio Ribeiro (PT/PB) está travado na Câmara devido 
a MP 1.000

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/novembro-azul-alerta-homens-para-a-prevencao-contra-o-cancer.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/novembro-e-mes-de-combate-a-violencia-contra-a-mulher.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/votacao-da-mp-1000-que-reduz-valor-do-auxilio-emergencial-pode-ficar-para-depois-das-eleicoes.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/vote-a-favor-do-pl-que-torna-crime-a-privatizacao-de-estatais-sem-autorizacao-do-congresso.htm

