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Esse ano, mais uma vez, não tivemos nosso São João APCEF/MA. Mas, demos 
um jeitinho de manter a tradição... O nosso Almoço Junino nos fez matar um 
pouco da saudade dos nossos arraiais. 

Teve arroz de cuxá, torta de caranguejo, peixe frito, vatapá, mingau de milho, 
teve ambientação especial, teve a participação mais que especial de alguns 
integrantes do Boi Brilho da Ilha, que deixou o Almoço Junino ainda mais com 
gostinho de São João, com uma hora de animação com as toadas que fazem 
todo mundo cantar junto. 

Não é exagero dizer que os sabores, os sons e o clima do São João tomaram 
de conta da APCEF/MA. Que o diga a equipe do Restaurante, estavam todos 
vetidos a caráter. Foi alegria junina do início ao fim. E tudo isso, com toda a 
segurança necessária, respeitando todos aos protocolos!

Confira os registros da festa na GALERIA APCEF/MA Especial:

ALMOÇO JUNINO TROUXE CLIMA DE SÃO JOÃO PARA 
A APCEF/MA

É NOTÍCIA
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Uma nova modalidade esportiva ganha 
cada vez mas adeptos entre os associados 
da APCEF/MA. É o Beach Tennis, uma 
modalidade que mistura vôlei de praia, 
tênis e badminton.

A quadra de areia ao lado do ginásio 
Charles Robert é o point dos associados 
praticantes da modalidade. Uma rede, 
como a de vôlei, e duas duplas jogando 
com raquetes e uma bolinha parecida com 
a de tênis, a as manhãs de sábado na 
APCEF/MA também é dia de Beach Tennis.

Waldeney Segundo, um dos primeiros 
praticantes do esporte na APCEF/MA disse 
que anteriormente praticava a modalidade 
na praia, mas que ele e alguns amigos 
tiveram a ideia de começar a jogar na 
quadra de areia da Associação. “Antes, nos 
reuníamos pra jogar na praia, mas com essa 
arena aqui à nossa disposição, optamos 
por jogar aqui e já estamos fazendo isso 
há cerca de um mês e meio”, contou.

Outro associado praticante e assíduo 
das manhãs de sábado, é Nazareno Júnior. 
“Agradecemos a APCEF/MA que cedeu o 
espaço para termos mais essa prática 
esportiva e o pessoal do grupo de Tênis 
da APCEF/MA, que também está conosco 
nessa nova modalidade”, disse.

Membro do grupo de Tênis da APCEF/
MA, o associado Afonso Franco disse 
que a prática do Beach Tennis comecçou 

ASSOCIADOS LEVAM BEACH 
TENNIS PARA A APCEF/MA

É NOTÍCIA
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após o grupo sentir necessidade de ter uma segunda opção para a prática, 
principalmente no período chuvoso. “A ideia era que quando chovesse, nós 
desceráimos e jogaríamos na areia, porque mesmo molhada, dava pra jogar. 
Mas hoje é uma modalidade que já atrai muitos adeptos e esperamos que 
tenhamos mais praticantes”, pontuou.

Os praticantes disseam que já planejam um possível torneio para os próximos 
meses. “Em breve, estamos pensando em fazer um torneio, inclusive com 
praticantes de outros clubes”, disse Afonso Franco.

É NOTÍCIA
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https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/e-book-com-fotos-historicas-conta-a-trajetoria-dos-50-anos-da-fenae.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/meu-ideal-promove-cuidados-com-a-saude-mental-nos-desafios-de-junho.htm
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https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/convenios-ultimos-dias-para-concorrer-a-uma-cafeteira-nespresso-aproveite.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-cria-mapa-interativo-com-acoes-para-inclusao-dos-bancarios-no-grupo-prioritario-da-vacinacao.htm
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https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/movimento-solidario-lanca-a-campanha-ponto-a-ponto-para-concluir-os-ultimos-projetos-em-belagua-maranhao.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/convenios-ultimos-dias-para-concorrer-a-uma-cafeteira-nespresso-aproveite.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.

PONTO CELL

Av. Melo e Povoas, 284 - Cohab Anil I
Instagram: @bella_oticalslz
Contato:  (98) 98865-4894
Desconto: 15% a 30%
*ACEITA CREDCHEQUE

Rua Nove, 03 Qd 26 - Cohatrac II
Contato: (98) 98905-7245
Instagram: @pontocell_SLZ
Desconto: 15% a 30%
*ACEITA CREDCHEQUE

BELLA ÓTICA

CONVÊNIOS
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COMISSÃO ELEITORAL DA 
FUNCEF DIVULGA CANDIDATOS 
SUBSTITUÍDOS DA CHAPA 1 NAS 
ELEIÇÕES 2020-2021

ACESSE A REVISTA FENAE 360° 
E CONHEÇA O COMPROMISSO 
DA FENAE COM A POLÍTICA DE 
INVESTIMENTOS NAS APCEFS

FENAE E CONTRAF SOLICITAM 
AO PRESIDENTE DO SENADO 
CELERIDADE NO PL QUE INCLUI 
BANCÁRIOS COMO PRIORIDADE NA 
VACINAÇÃO

FENAE DEFENDE A CAIXA 
E SEUS SERVIÇOS PARA 
A POPULAÇÃO DURANTE 
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE 
PRIVATIZAÇÕES

Em consonância com a Fenae, Fenag e demais 
entidades representativas, a Chapa 1 – A Funcef é 
dos Participantes divulga manifesto esclarecendo 
a importância de um projeto coletivo, democrático 
e representativo

Saiba como o movimento associativo dos 
empregados da Caixa se fortaleceu no país

Jornal o Globo destaca atuação das entidades 
pela vacinação da categoria contra a Covid-19. 
Documento enviado ao Senado informa o aumento 
de 253% nos desligamentos por morte entre 
bancários da Caixa

Debate virtual aconteceu na Câmara Municipal de 
Goiânia e abordou os impactos das privatizações na 
vida da população

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/comissao-eleitoral-da-funcef-divulga-candidatos-substituidos-da-chapa-1-nas-eleicoes-2020-2021.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/acesse-a-revista-fenae-360-e-conheca-o-compromisso-da-fenae-com-a-politica-de-investimentos-nas-apcefs.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-e-contraf-solicitam-ao-presidente-do-senado-celeridade-no-pl-que-inclui-bancarios-como-prioridade-na-vacinacao.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-defende-a-caixa-e-seus-servicos-para-a-populacao-durante-audiencia-publica-sobre-privatizacoes.htm

