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Edição N. 13 - 19 de Maio de 2020

INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 31 DE MAIO!
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As inscrições para o Talentos 2020 seguem até o dia 31 de maio!
Basta acessar www.fenae.org.br/talentos e inscrever até duas obras 

em cada modalidade. 
O concurso cultural, promovido pela Fenae em parceria com as 

Apcefs, possui quatro categorias e oito modalidades. São elas: Foto e 
filme, Artes Visuais (Desenho/Pintura e Desenho infantil), Literatura 
(Contos/Crônicas e Poesia) e Música (Composição e Interpretação).

A etapa estadual ocorrerá de 22 de junho a 10 de setembro. Nesse 
período, as obras inscritas serão avaliadas pelo júri popular (22/06 
a 24/07) e júri técnico das categorias Foto &Filme, Artes Visuais e 
Literatura (15/06 a 31/07). 

Na categoria música, os participantes deverão disponibilizar os vídeos para avaliação técnica 
no período de 1 a 16 de agosto. As obras serão avaliadas de 20/08 a 13/09. O cronograma, 
para os participantes se preparem para apresentação virtual, será divulgado até com 15 dias 
de antecedência. 

Vem aí a Arena Fenae! Um projeto de jogos eletrônicos que 

foi desenvolvido para atender os empregados Caixa e seus 

dependentes. Com objetivo de inovar e rejuvenescer a base 

e criar novos canais de relacionamento com os empregados 

Caixa  e com isso, buscar a captação de novos associados.

O projeto traz para perto o universo dos e-Sports, com 

nome e formato que fazem referência às arenas de jogos 

eletrônicos. O torneio contempla quatro dos jogos mais 

populares do mundo:  Fifa, Clash Royale, CS:GO e Free Fire. A escolha desses jogos passou por 

critérios como a preferência apontada em pesquisa realizada no Mundo Caixa, variedade de 

plataformas (PC, console e mobile) e a possibilidade de jogar em time ou individualmente.

Lançado no último dia 11, o Arena Fenae, o campeonato online de jogos eletrônicos da Fenae 

e das Apcefs já tem mais de 700 inscrições na fase de pré-treino e 685 jogadores já interagindo 

na plataforma.

E aí? Vai encarar? Acesse https://arena.fenae.org.br/ e participe!!

VENHA MOSTRAR SEUS DONS ARTÍSTICOS NO TALENTOS 2020!

OS JOGOS VÃO COMEÇAR!! 
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Todos continuamos em estado de isolamento 

social para que possamos nos cuidar e cuidar 

do próximo! Mas, enquanto isso, não podemos 

parar! Por isso mesmo, toda semana tem vídeos 

novos no Instagram da Apcef/MA com aulas de 

atividades físicas e atividades 

recreativas para todos 

continuarem se movimentando 

e se divertindo #emcasa. Já 

conferiu nossos vídeos?

Então, corre no Instagram e 

vem com a gente!

#EmCasaComApcefMA

ESPORTE E LAZER

CRONOGRAMA TALENTOS FENAE/APCEF 2020
ETAPA NACIONAL - (FORMATO A DEFINIR)

DATAS IMPORTANTES 
 
13 de abril a 31 de maio: Inscrições 
22 de junho a 31 de julho: Seleção do Júri Técnico 
Estadual
(Foto&Filme, Artes Visuais e Literatura) 
22 de junho a 24 de julho: Júri popular Estadual 
01 a 16 de agosto: Participante subir o vídeo mú-
sica para seleção do Júri Técnico Estadual 

JÚRI TÉCNICO DA CATEGORIA DE MÚSICA ON-LINE 
 
20 a 23 de agosto: Região Norte 
24 a 29 de agosto: Região Nordeste 
30 de agosto a 4 de setembro: Região Sudeste 
05 a 08 de setembro: Região Centro-Oeste
9 a 13 de setembro: Região Sul 
17 de setembro: Resultado da Fase Estadual

https://talentos.fenae.org.br/
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As Apcefs disponibilizaram cursos da Rede 
do Conhecimento exclusivos para você, sócio 
contribuinte. Já temos 15 cursos liberados:
- Atividade Física e Saúde;
- Bancos Públicos;
- Cervejas;
- Como captar investimento anjo para a sua 
startup;
- Cozinha Básica;
- Criatividade e Inovação;
- Espanhol Básico;
- Fundamentos de Marketing;
- Educação Previdênciária básica I;
- Inglês Básico;
- Introdução ao mundo dos vinhos;
- MasterMind -  Desenvolvendo uma mente poderosa;
- Matemática Financeira com o uso da HP12C na prática;
- Mercado Financeiro para iniciantes;
- Planejamento Financeiro Pessoal;

CONFERE LÁ EM WWW.INSTITUTOFENAE.ORG.BR

Já está no ar, o curso “Conjuntura 
política”, ministrado por André Santos, 
jornalista e analista político. O objetivo 
do curso é fazer com que o aluno saiba 
fazer uma análise de conjuntura política, 
tanto de cunho pessoal como profissional. 
O curso tem como público alvo todas as 
pessoas que se interessam, acompanham 
e se relacionam com a política. O curso 
é voltado para o associado da Rede do 
Conhecimento.

CURSOS PARA SÓCIO CONTRIBUINTES

CONJUNTURA POLÍTICA

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/rede-do-conhecimento-lanca-curso-em-videoaula-sobre-analise-de-conjuntura.htm
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Desde o início deste mês a Rede do Conhecimento, da Fenae e das Apcefs, abriu o acesso na 
plataforma de educação a 13 palestras em vídeo de especialistas que participaram do Inspira 
2020! Vamos divulgar uma palestra por semana.

Acesse os vídeos no seguinte endereço: www.fenae.org.br/rededoconhecimento

A Rede do Conhecimento, plataforma de EAD da Fenae e das Apcefs, exclusivas aos associados, 
liberou mais de 100 cursos para TODOS os empregados Caixa.  

DÊ UMA PAUSA!

CONTEÚDO LIBERADO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/rede-do-conhecimento-abre-acesso-a-todos-os-empregados-caixa.htm
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Os empregados da Caixa ativos, aposentados e pensionistas associados a uma das 27 Apcefs 
contam com a nova plataforma de convênios da Fenae e das Associações para auxiliar na hora 
das compras em lojas online e em estabelecimentos físicos.

Para comprar sem precisar sair de casa, o site (www.fenae.org.br/convenios) 

Acesse o site do Movimento Solidário (movimentosolidario.fenae.org.br) e faça sua doação! 
Qualquer pessoa poderá acessar o site e doar. A cada ajuda que surgir, cestas vão sendo 
entregues para as famílias com o auxílio de agentes de saúde do município.

CLUBE DE VANTAGENS

JUNTOS POR BELÁGUA!

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/associados-das-apcefs-podem-comprar-medicamentos-com-descontos-na-plataforma-de-convenios.htm
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A Campanha Lute como uma Bancária, criada para homenagear as mulheres no mês 
de março, continuará até o dia 31/08 e as primeiras 4 mil empregadas da Caixa (ativas, 
aposentadas e pensionistas) associadas  a uma das 27 Apcefs que interagirem no aplicativo 
Viva Fenae Apcef receberão um brinde exclusivo: uma necessaire modelo carteira com alça.

LUTE COMO UMA BANCÁRIA

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-lute-como-uma-bancaria-prorrogada-ate-31-de-agosto.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-lute-como-uma-bancaria-prorrogada-ate-31-de-agosto.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-lute-como-uma-bancaria-prorrogada-ate-31-de-agosto.htm
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CHAT TIRA DÚVIDAS
E ACOLHE DENÚNCIAS DE BANCÁRIOS

APROVEITE A CAMPANHA + ASSOCIADOS

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/chat-tira-duvidas-e-acolhe-denuncias-de-bancarios.htm
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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 SAÚDE E BEM ESTAR

FARMÁCIA BEZERRA
Rua Sen. Clodomir Cardoso, 1182 - Cangalheiro | Caxias (MA)

Contato: 99 3421-6600 | 98445-2538
Instagram: @farmaciabezerra

*ACEITA CREDCHEQUE 

CLÍNICA ODONTO COSTA
Av. Edson Brandão - Cutim Anil

Contato: 98 3223-2003 / 98864-2335 
Instagram: @clinicaodontocosta

*ACEITA CREDCHEQUE
DESCONTO: 5% A 25% DESCONTO: 20%

http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/convenios/
http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/lojinha/
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NOTÍCIAS FENAE
CAMPANHA DESTACA A VALORIZAÇÃO DO 
TRABALHO ESSENCIAL DOS EMPREGADOS

DA CAIXA

PROJETO DE LEI PROPÕE SUSPENSÃO 
DAS PRIVATIZAÇÕES

APCEFS PROMOVEM ATIVIDADES
PELOS CANAIS VIRTUAIS

CAIXA: 20 BANCÁRIOS E TERCEIRIZADOS 
SÃO AFASTADOS POR CONFIRMAÇÃO OU 
SUSPEITA DE COVID-19 EM ALAGOAS E NO 
CEARÁ. EMPREGADO MORRE NA PARAÍBA

Se aprovado, projeto pode evitar a dilapidação do patrimônio 

público e os ataques à soberania nacional

Tempos de pandemia trazem muitas dificuldades para os 
empregados da Caixa. Mesmo assim, as Apcefs criam fórmulas 
para entreter e cuidar do associado durante esta fase de 
distanciamento

Nestes dois primeiros estados, são cinco casos confirmados e 15 

suspeitos, além de um óbito. Nove agências são fechadas em Alagoas 

e oito na Paraíba, onde um empregado do banco faleceu nesta 

segunda-feira vítima do coronavírus

A ideia é sensibilizar a sociedade sobre o atendimento 
essencial realizado pelos trabalhadores do banco

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/consulta-nacional-2019-bancarios-vao-opinar-sobre-a-reforma-da-previdencia.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/deputados-apresentam-projeto-para-sustar-decreto-que-ameaca-fgts.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/caixa-20-bancarios-e-terceirizados-sao-afastados-por-confirmacao-ou-suspeita-de-covid-19-em-alagoas-e-no-ceara-empregado-morre-na-paraiba.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-destaca-a-valorizacao-do-trabalho-essencial-dos-empregados-da-caixa.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/apcefs-promovem-atividades-pelos-canais-virtuais.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/projeto-de-lei-propoe-suspensao-das-privatizacoes.htm

