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2É NOTÍCIA

A APCEF/MA vai ajudar você a deixar a mamãe ainda mais 
bela! Participe da campanha “Ser mãe é uma Beleza!” e concorra 
a lindos kits de beleza! A campanha tem validade até o dia 7 de 
maio e é muito fácil participar. 

Para concorrer, basta ir lá no Instagram oficial da 
APCEF/MA (@apcefma) e seguir (se ainda não é seguidor). Depois você procura 
a foto oficial da campanha, curte e comenta, marcando um amigo por comentário. 
IMPORTANTE: O amigo tem que seguir o perfil ofical da APCEF/MA, também! 

Pronto! Você já está concorrendo a kits de beleza para presentear a sua mamãe. Ah! E 
o amigo marcado também concorre a um presente surpresa. O sorteio acontecerá no dia 
7 de maio, a partir das 16h, durante live no nosso Instagram.

Confira o Regulamento Oficial da campanha no site www.apcefma.org.br

Um dia de beleza mais um almoço com pratos especiais. 
Esse é o nosso presente para as mamães associadas APCEF/
MA (titulares ou dependentes cônjuges)! No dia 7 de maio 
(dois dias antes do Dia das Mães), vamos sortear dois Pacotes 
de Felicidade, incluindo salão de beleza+almoço.

Ah! E ainda tem sorteio de vários presentes surpresas.
Para concorrer, basta estar adimplente com a APCEF/MA. 

O sorteio acontece a partir das 16h, durante live no nosso 
Instagram.

Veja o Regulamento Oficial no site www.apcefma.org.br

PARTICIPE DA CAMPANHA 
“SER MÃE É UMA BELEZA!” 

PRESENTES ESPECIAIS PARA AS 
MÃES ASSOCIADAS APCEF/MA 
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4FENAE

FENAE 50 ANOS: INSPIRA JÁ REUNIU CERCA DE 2 MIL 
PARTICIPANTES EM QUATRO ANOS DE REALIZAÇÕES

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-50-anos-inspira-ja-reuniu-cerca-de-2-mil-participantes-em-quatro-anos-de-realizacoes.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/vacina-ja/


5REDE DE CONHECIMENTO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-de-interacao-arena-gammer-ja-disponivel-no-aplicativo-viva-fenae-apcef.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/comeca-nesta-terca-6-a-primeira-temporada-do-meu-ideal-confira-a-programacao-no-app-viva-fenae-apcef.htm


6CONVÊNIOS / 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
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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.

YOUR ENGLISH SCHOOL

RUA AUXILIAR II, LJ 10, Nº 19 - COHAJAP
CONTATO: 98 3271-9601 / 98146-5051
INSTAGRAM: @ZEROPELOSAOLUIS
Desconto: 10%
*ACEITA CREDCHEQUE

Av. Daniel De La Touche, 1440 Sl. 201/207 - Cohama
Contato: (98) 3236-9917 | 98899-5333
Instagram: @yourenglishschoolslz
Desconto: 20%
*ACEITA CREDCHEQUE

ZERO PÊLO

CONVÊNIOS
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SEM A PARTICIPAÇÃO DE PEDRO 
GUIMARÃES, DEPUTADOS 
E REPRESENTAÇÕES DOS 
TRABALHADORES COBRAM MAIS 
CONTRATAÇÕES

AUXÍLIO EMERGENCIAL ESTÁ 
DISPONÍVEL NO CAIXA TEM 
PARA NASCIDOS DE JANEIRO A 
MARÇO

PRONAMPE: CAIXA AMPLIA 
PRAZO PARA PAGAMENTO DO 
EMPRÉSTIMO

FENAE REPUDIA “INCENTIVO” 
AO EMPREGADO PARA 
PARTICIPAR DE IPO DA CAIXA 
SEGURIDADE

Presidente da Caixa foi convidado, mas não 
participou de audiência pública nesta segunda 
(12) na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara dos Deputados, que debateu 
a situação dos concursados do banco de 2014. Ele 
enviou representante

Novos beneficiários receberão apenas a partir do 
dia 15/04. Consulte o calendário dos pagamentos 
no endereço: auxilio.caixa.gov.br

Micro e pequenos empresários já podem solicitar, 
a partir desta segunda-feira (12), a prorrogação 
de até três meses para começar a pagar o 
financiamento. Procedimento pode ser feito pelo 
Internet Banking

Diante de seguidas ameaças ao pessoal da Caixa, 
presidente da Federação lembra diferentes situações 
em que o único banco 100% público do país provou 
ser crucial para a gestão de políticas focadas no 
fomento ao desenvolvimento econômico e social

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/sem-a-participacao-de-pedro-guimaraes-deputados-e-representacoes-dos-trabalhadores-cobram-mais-contratacoes.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/auxilio-emergencial-esta-disponivel-no-caixa-tem-para-nascidos-de-janeiro-a-marco.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/pronampe-caixa-amplia-prazo-para-pagamento-do-emprestimo.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-repudia-incentivo-ao-empregado-para-participar-de-ipo-da-caixa-seguridade.htm

