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2É NOTÍCIA

O 8 de março de 2021 foi um Dia Internacional da Mulher diferente na APCEF/MA... Mas foi 
diferente apenas porque não tivemos a festa e os serviços que já são tradicionais na nossa 
sede social para comemorar a data. Isso porque, a celebração aconteceu sim e as mulheres 
da APCEF/MA estiveram em destaque sim!

As celebrações começaram no domingo, dia 7, com o Drive Trhu ‘Para as associadas com 
carinho’, onde dezenas de associadas deram uma passadinha na sede social e receberam um 
lindo brinde e todo o nosso carinho. A ação respeitou todos os protocolos sanitários.

Confira fotos do Drive Trhu no site www.apcefma.org.br!
Outra grande ação em celebração ao Dia da Mulher, foi a campanha ‘Mulheres que 

Inspiram’, que além de homenagear as mulheres, com histórias inspiradoras, ainda premiou 
três seguidores do perfil oficial da APCEF/MA, com o prêmio de R$200 e três mulheres 
inspiradoras com lindos brindes surpresa. Confira as ganhadoras:

Para fechar as ações, a Fenae a as APCEFs promoveram o show da cantora Ana Cañas. 
Com o mote “Mulheres na Linha de Frente Mudam o Mundo”, o evento virtual foi exibido 
pelo Facebook e Youtube da Federação. Durante a live show, as empregadas da Caixa 
associadas APCEF/MA também ganharam brindes. Para isso, aquelas que assistiram ao show 
e interagiram, escrevendo a hastag #souapcefmatônalive, ganharam uma linda nécessaire da 
campanha ‘Lute com uma bancária’. Confira as ganhadoras:

 
Ah! E as comemorações pelo Dia da Mulher continuam...

Confira mais na página da Rede do Conhecimento e de Convênios!

DIA DA MULHER, DIA DE CELEBRAÇÃO!



3É NOTÍCIA

A bola segue rolando na IX edição 
do Campeonato de Futsal da APCEF/MA - Troféu: Arivaldo Ribeiro Cantanhede. O 
ginásio Charles Robert têm sido palco de grandes jogos com muitos gols.

E quem acompanhou as primeiras rodadas do campeonato, foi o presidente da 
Federação de Futsal do Maranhão (Fefusma), Alex Ricarte. Ao lado da presidente 
Giselle Menezes, o dirigente parabenizou a APCEF/MA pela realização do torneio. 

“Quero parabenizar a atitude da APCEF/MA pela realização do campeonato de 
futsal. Sabemos que estamos passando por um momento difícil e a associação 
está tendo a coragem e todos os cuidados para fazer esse campeonato, que já é 
tradicional, acontecer. Só quem tem a ganhar é o salonista, que volta a participar 
de uma competição de alto nível como essa”, destacou.

A presidente da APCEF/MA, Giselle Menezes também destacou a preocupação da 
Associação com a realização segura do campeonato. “O campeonato de Futsal da 
APCEF/MA está sendo realizado obedecendo todas as normas sanitárias e, por isso 
mesmo, foi completamente adaptado, seguindo todos os protocolos de segurança 
dentro e fora de quadra, para proporcionar uma prática esportiva segura para 
os atletas e os demais envolvidos. Vamos seguir com emoção, mas com todos os 
cuidados e segurança necessários”, ressaltou.

A BOLA SEGUE ROLANDO
COM CUIDADOS
E MUITA EMOÇÃO



4É NOTÍCIA

SAIBA COMO AGENDAR O
ATENDIMENTO JURÍDICO DA FENAE

O ATENDIMENTO JURÍDICO É DESTINADO A TODOS OS EMPREGADOS E EMPREGADAS DA CAIXA 

E PARA SOLICITAR O AGENDAMENTO, BASTA ENVIAR UM E-MAIL PARA FENAE COM A SEGUINTES 

INFORMAÇÕES: NOME COMPLETO, E-MAIL, UNIDADE DA FEDERAÇÃO, INFORMAR SE É EMPREGADO 

CAIXA E SE É ASSOCIADO A UMA DAS 27 APCEFS DO PAÍS E, POR ÚLTIMO, INDICAR A ÁREA QUE 

DESEJA O ATENDIMENTO – CIVIL, TRABALHISTA, TRIBUTÁRIA, ENTRE OUTRAS. 

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-e-apcefs-celebram-o-dia-da-mulher-com-live-especial-de-ana-canas.htm


5FENAE

COMPROMISSO COM A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
SOCIAIS NO BRASIL MARCA ATUAÇÃO DA FENAE

COM INTERPRETAÇÕES EMOCIONANTES, ANA CAÑAS 
HOMENAGEIA MULHERES DA CAIXA

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/compromisso-com-a-reducao-das-desigualdades-sociais-no-brasil-marca-atuacao-da-fenae.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/com-interpretacoes-emocionantes-ana-canas-homenageia-mulheres-da-caixa.htm


6REDE DE CONHECIMENTO

https://rededoconhecimento.fenae.org.br/Acesso/Entrar
https://rededoconhecimento.fenae.org.br/Acesso/Entrar


7CONVÊNIOS / REDE DE DESCONTOS

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.

VALMARIA ACUPUNTURA
Rua A, N 19 Qd 2 - Cohajoli
Contato: (98) 3246-6948 | 3082-5585 | 99195-0105
Site: www.mavevigilancia.com.br
Desconto: 15% a 20%
*ACEITA CREDCHEQUE

Rua Dias Carneiro, 1804-A - Rama | Bacabal (MA)
Contato: (99) 98123-3393 | 98119-6434
Instagram: @valmariadossantos
Desconto: 10% a 20%
*ACEITA CREDCHEQUE

MAVER MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/volta-as-aulas-com-descontos-confira-ofertas-na-plataforma-convenios.htm
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CAMPANHA CONVOCA 
POPULAÇÃO PARA DEFENDER 
OS RECURSOS DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS E A FAVOR DO 
AUXÍLIO EMERGENCIAL

CONTRAF-CUT PEDE 
ADIAMENTO DO PRAZO DE 
ENTREGA DAS CERTIFICAÇÕES 
DA ANBIMA À CAIXA

EMPREGADOS DA CAIXA 
PODEM RECEBER SEGUNDA 
PARCELA DA PLR NO PRAZO 
FINAL DO ACT

ANAPAR INSCREVE PARA 
CONGRESSO QUE SERÁ 
REALIZADO EM MAIO SOBRE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Cidadão pode acessar o site Na Pressão para 
entrar em contato com os parlamentares

Com o avanço da pandemia, a associação 
suspendeu o agendamento de novos exames em 
todo o país, até o dia 4 de abril

Banco respondeu ofício enviado pela Contraf-CUT

Com o tema “Previdência Complementar e a 
Retomada do Crescimento Nacional”, o evento 
discute ainda o cenário mundial, a saúde 
suplementar e celebra os 20 anos da entidade

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/campanha-convoca-populacao-para-defender-os-recursos-das-politicas-publicas-e-a-favor-do-auxilio-emergencial.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/contraf-cut-pede-adiamento-do-prazo-de-entrega-das-certificacoes-da-anbima-a-caixa.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/empregados-da-caixa-podem-receber-segunda-parcela-da-plr-no-prazo-final-do-act.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/anapar-inscreve-para-congresso-que-sera-realizado-em-maio-sobre-previdencia-complementar.htm

