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Após mais de um mês no ar, a promoção “Você 

junto com a sua APCEF/MA” chegou ao fim na primeira 

quinzena de janeiro, com sucesso de participação e de 

aceitação pelos associados APCEF/MA. Foram 11 sorteios 

e 14 associados sorteados com super vales-presente das 

lojas Americanas, HiHappy, Netshoes, além de vouchers 

de combustível.

Uma das ganhadoras da promoção que premiou 

associados que respondiam o quiz semanal do APP Viva 

Fenae/ACPEF, foi a Elinete Sousa Santos, da PA Justiça 

Federal, que ganhou um voucher da loja RiHappy, no 

valor de R$150.  “Achei simples e divertido participar, 

porque era um jogo de perguntas e além disso, é muito 

informativo, pois algumas coisas eu não sabia sobre a 

APCEF/MA”, contou.

Outro sortudo foi o Paulo Egídio Oliveira da Silva, 

lotado na GIGOV/SL. Ganhador de um voucher das lojas 

Americanas, no valor de R$200, ele conta que soube da promoção por meio do App VIVA Fenae. “É 

uma excelente iniciativa! Sempre que posso participo de todas as ações da APCEF/FENAE. Tambpem 

gostei muito do prêmio, inclusive já fiz a troca no site da Americanas”, disse.

Quem também ganhou um voucher de R$200 das lojas Americanas foi o Elton Nascimento Ribeiro, 

da agência Nossa Senhora do Rosário, no município de Rosário. E a alegria dele foi misturada com 

uma grata surpresa. Isso porque, o prêmio veio logo depois de se tornar associado APCEF/MA.

“Gostei muito do prêmio e fiquei inclusive surpreso, porque sou recém-associado e logo no 

primeiro mês já fui sorteado”, contou Elton, que elogiou a iniciativa da promoção do APP Viva 

Fenae/ACPEF. “Faz com que utilizemos mais outros canais disponíveis para nós associados, além de 

concorrer a prêmios”, destacou.

VOCÊ JUNTO COM SUA APCEF/MA:
PARTICIPAÇÃO E PRÊMIOS

ASSOCIOU, GANHOU.. 
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A presidente da APCEF/MA, Giselle Menezes e o Assistente de Relacionamento da Fenae, Victor 

Santos, estiveram nesta terça-feira (12), em agências da Caixa, em São Luís, participando do ato 

nacional pelos 160 anos da Caixa. 

Com cartazes informativos, os gestores dialogaram com os empregados Caixa sobre os impactos 

que a privatização do banco pode trazer ao setores mais importantes do país.

Giselle Menezes destacou a importância da Caixa nesses 160 anos de história e serviços ao povo 

brasileiro. “São 160 anos de história, sempre voltados para o desenvolvimento social e econômico do 

país e para a melhoria da qualidade de vida da população. Destacamos aqui também, o empenho 

dos empregados da empresa que continuam atuando na linha de frente para ajudar milhões de 

brasileiros. Continuemos juntos na luta contra a retirada de direitos dos trabalhadores e em defesa 

da Caixa 100% pública!”, ressaltou.

APCEF/MA PARTICIPA DE ATO NACIONAL PELOS 160 
ANOS DA CAIXA 
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https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-50-anos-um-ano-cheio-de-comemoracoes.htm
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https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/contraf-cut-e-fenae-debatem-promocao-por-merito-e-novos-empregados-em-live-na-proxima-quarta-feira-06-8A19A30476B5056A0176CF65F542745E-00.htm
https://apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/associe-se/


8

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/rede-do-conhecimento-oferece-elenco-de-cursos-nas-areas-do-talentos-fenae-apcef.htm
https://www.institutofenae.org.br/
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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, firmou 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

BELO DENTE SLZ
Rua do Passeio, nº 196 - Centro

Contato: 98 3232-1780 / 99611-2222
Instagram: @clinicabelodenteslz

*ACEITA CREDCHEQUE 

CUIDAR NUTRIÇÃO INTEGRADA
Av. Jer. de Albuquerque-Pátio Jardins, Sala 125 - Vinhais

Contato: 98 98150-5099 / 98212-0472
Instagram: @cuidarnutricao 

*ACEITA CREDCHEQUE
DESCONTO: 10% DESCONTO: 10% A 20%

ATIVIDADES ESPORTIVAS DA APCEF/MA

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

CAPOEIRA

SEG e QUA
18h - 21:30h

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

SAÚDE CAIXA: SAIBA COMO ADERIR AO 
PLANO

“CAIXA PÚBLICA E DE CARÁTER SOCIAL 
SIMBOLIZA O QUE QUEREMOS DEFENDER NO 
BRASIL”, AFIRMA SERGIO TAKEMOTO

Com a sua reabertura para os empregados admitidos após 2018, 
muitas dúvidas surgiram sobre como aderir, confira alguns 
esclarecimentos

Presidente da Fenae declara que desde 12 de janeiro de 1861, quando 

foi fundado, o banco tem servido à população brasileira.  Segundo ele, 

a passagem dos 160 anos, completados nesta terça-feira (12), deve ser 

marcada por ações de resistência, diante de um cenário de ataques impostos 

à instituição pelo governo privatista de Bolsonaro

EM ENTREVISTA PARA JUCA KFOURI, 
PRESIDENTE DA FENAE FALA SOBRE A 

IMPORTÂNCIA DA CAIXA
E RISCOS DE PRIVATIZAÇÃO

O banco digital, que ainda não foi criado e já tem a privatização 
como destino, foi um dos assuntos discutidos na entrevista

FENAE 50 ANOS: MOVIMENTO EM DEFESA 
DA CAIXA PÚBLICA E DOS DIREITOS DOS 
EMPREGADOS
A voz mais forte e representativa do pessoal do banco ecoou 
nacionalmente pela primeira vez, em 29 de maio de 1971, em 
Curitiba. Nasceu para fortalecer a ética, a democracia, a cidadania e 
a transparência. Eis a história da Federação,
com suas lutas e conquistas

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://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/caixa-publica-e-de-carater-social-simboliza-o-que-queremos-defender-no-brasil-afirma-sergio-takemoto.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/saude-caixa-saiba-como-aderir-ao-plano.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/funcef-anuncia-politica-de-investimentos-e-decide-continuar-focando-em-renda-fixa.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/em-entrevista-para-juca-kfouri-presidente-da-fenae-fala-sobre-a-importancia-da-caixa-e-riscos-de-privatizacao.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/fenae-50-anos-movimento-em-defesa-da-caixa-publica-e-dos-direitos-dos-empregados.htm

