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Nosso ginásio poliesportivo Charles Robert, local de tantas histórias, está de volta. novinho 

e pronto para receber os grandes jogos que sempre fizeram a festa de todos!

O espaço esportivo recebeu cobertura nova e uma reforma total em sua estrutura interna 

de piso, alambrado e arquibancada. Com o novo telhado, fabricado em material metálico, o 

ginásio está pronto para sediar as grandes competições esportivas de futsal, vôlei, basquete e 

handebol, além de outros eventos.

E após o retorno das atividades esportivas para os adultos, agora é vez dos/as nossos/as 

pequenos/as voltarem às práticas esportivas na APCEF/MA. Nesta semana, tivemos o retorno 

das atividades das escolinhas de Natação, Tênis de mesa, Tênis de quadra, Ginástica Ritmica, 

Futsal e Basquete.

Estamos voltando cheios de saudades e vontade de continuar aprendendo!

UM GINÁSIO TOTALMENTE NOVO...

A CRIANÇADA TAMBÉM ESTÁ DE VOLTA
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Uma vez que as provas de certificações voltaram a acontecer, preparamos uma série de 
aulas de simulados para os associados das Apcefs, que serão disponibilizadas na Rede do 
Conhecimento em breve.

Assim, vamos fazer uma Live, com o professor Thiago, no dia 19/08. Ele vai tirar dúvidas 
sobre a prova, falar dos principais pontos que caem na prova e abordar como o pessoal deve 
se preparar.

LIVE CPA 10, 20 E CEA

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/rede-do-conhecimento-livedafenaesobre-os-cursos-cpa-10-20-e-cea-dara-enfoque-aos-simulados.htm
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ESPORTE E LAZER
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- Matemática Financeira com o uso da 
HP12C na prática 
- Criatividade e Inovação 
- CPA 10 
- CPA 20 
- Prática em planejamento estratégico 
- Mercado Financeiro para iniciantes 
- Planejamento Financeiro Pessoal 
- MasterMind - Desenvolvendo uma 
mente poderosa 
- Cozinha Básica 
- Atendimento Publicitário 
- Mídia 
- Cozinha Avançada: Carnes 
- Empreendedorismo contemporâneo 
- Marketing Digital Imobiliário 
- Elaboração de Campanha 
- Como captar investimento anjo para 
a sua startup 
- Jornalismo e Direito 
- Inglês Básico 
- Nota Fiscal Eletrônica 
- CEA 
- Departamento Pessoal na Prática 
- Valuation e Análise de Investimentos 

- Harmonização e degustação de 
vinhos 
- Planilha e formação de Custos 
- Fundamentos de Marketing 
- Inglês intermediário 
- Curso internacional: Como Criar e 
Desenvolver um Negócio Social 
- Introdução a Negócios Sociais 
- Espanhol Básico 
- Educação Previdenciária 
- Cozinha Criativa 
- Sustentabilidade Inovação e 
Empreendedorismo 
- Atividade Física e Saúde 
- Educação Previdenciária – Módulo 2 
- Gestão de crise 
- Cerveja 
- Gestão Financeira 
- Escrita Criativa 
- Sobremesas para Confeitaria Básica 
- Introdução ao mundo dos vinhos 
- Gestão Básica em Processos 
- Democracia e Sistema Eleitoral 
- Gestão de Clubes e Gestão 
Corporativa 

- Comunicação para Associações 
- Compliance e Governança Corporativa 
- III - Previdência complementar 
- Oratória 
- Gestão de Pessoas e Liderança 
- Investimento Inteligente 
- Marketing para associações 
- Orquídea 
- Violão 
- Previdência Complementar: Planos da 
FUNCEF 
- Canto 
- Emergência e Primeiros Socorros 
- Como falar bem em público
- Maquiagem 
- Horta Orgânica 
- Tecnologia no dia a dia 
- Gastronomia com Chef Paulo Tarso 
- Relações humanas e Cooperação 
Pertti Simula
- Transformação para Valorização 
Incondicional
- Como captar investimento anjo para 
a sua startup
- Cerveja

Do Ego para o eco. Assim o professor Rafael 
Maretti define a mudança promovida em 
sua metodologia de trabalho a partir da 
aplicação da Teoria U de transformação 
social, que parte do princípio de que antes 
de promover a transformação externa de 
processos, é preciso saber o que te motiva 
a fazer o que faz, seja em uma empresa, 
em uma organização ou mesmo em nível 
pessoal.

CURSOS PARA
SÓCIO CONTRIBUINTES

REDE DO CONHECIMENTO | CURSO TEORIA U

CONFERE LÁ EM WWW.INSTITUTOFENAE.ORG.BR

As Apcefs disponibilizaram cursos da 
Rede do Conhecimento exclusivos para você, 
sócio contribuinte. Disponibilizamos diversos 
cursos, totalmente gratuitos.

E mais, toda semana dois novos serão lançados. Veja os cursos já disponíveis:

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/curso-de-ingles-basico-liberado-para-todos-os-empregados-na-rede-do-conhecimento.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

O prazo de liberação encerrou-se na última quinta-feira (6) e se você ainda não é associado, 
mas quer continuar aproveitando o conteúdo da Rede do Conhecimento, acesse a plataforma 
de associação e associe-se de forma rápida.

DÊ UMA PAUSA!

CONTEÚDO LIBERADO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/associe-se-as-apcefs-e-aproveite-as-vantagens-da-rede-do-conhecimento.htm
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A plataforma Convênios está 
com descontos especiais para você 
cuidar do seu bem-estar. Acesse o 
clube de vantagens da Fenae e das 
Apcefs e descubra os benefícios 
que as lojas conveniadas Revenis 
Cosmétique, L´Occitane en 
Provence, Provanza, e Mercearia 
do Banho têm para os associados. 
(www.fenae.org.br/convenios) 

Movimento Solidário convoca empregados da Caixa a doarem pontos do Mundo Caixa a 
expirar.  Doações podem ser feitas até o dia 31 de maio. Iniciativa integra campanha emergencial 
“Juntos por Belágua” e visa distribuir alimentos e produtos de higiene e limpeza para 1.813 
moradores de 27 comunidades carentes, durante a pandemia do coronavírus

CLUBE DE VANTAGENS

JUNTOS POR BELÁGUA!
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A APCEF/MA também está na luta contra a MP que privatiza a Caixa!  
A MP 995 permite a divisão da Caixa em várias empresas, por meio da criação de 
subsidiárias, que serão posteriormente vendidas sem autorização do Congresso e com 
prejuízo ao Estado e à população atendida. Acesso o manifesto contra a MP 995 e 
engaje-se! Essa luta é de todos!

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/mp-995-2020/
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-lute-como-uma-bancaria-prorrogada-ate-31-de-agosto.htm


9



10

CHAT TIRA DÚVIDAS
E ACOLHE 

DENÚNCIAS DE 
BANCÁRIOS

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.

SERVIÇOS SAÚDE E BEM ESTAR

MAVER MONITORAMENTO ELETRÔNICO
Rua A, N 19 Qd 2 - Cohajoli

Contato: 98 3246-6948 | 3082-5585 | 99195-0105
Site: www.mavevigilancia.com.br

*ACEITA CREDCHEQUE 

FISIO CENTER
Rua Oito, 65 Qd 17 - Cohatrac IV

Contato: 98 3238-3612 | 98745-0575
Instagram: @fisiocenter_cr

*ACEITA CREDCHEQUE
DESCONTO: 15% E 20% DESCONTO: 5% A 10%

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

FENABAN QUER REDUZIR EM ATÉ 48% A 
PLR DOS BANCÁRIOS

ACOMPANHE A EVOLUÇÃO DAS AÇÕES 
COLETIVAS TRIBUTÁRIAS DA FENAE E 
APCEFS

Comando Nacional rejeitou na mesa a proposta, que faz retroceder 
a PLR aos patamares de 1995

Neste mês, as ações tiveram progressos significativos

MOBILIZAÇÃO DIGITAL PODE GARANTIR 
MANUTENÇÃO E CONQUISTAS DE DIREITOS

Campanha Nacional dos Bancários 2020 é digital e precisa da 
participação dos empregados da Caixa

JULGAMENTO DAS MULHERES PRÉ-78 
SEGUE COM SETE VOTOS FAVORÁVEIS

Mulheres que se aposentaram antes de 78 pedem isonomia com 
relação aos percentuais masculinos na Funcef

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://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/acompanhe-a-evolucao-das-acoes-coletivas-tributarias-da-fenae-e-apcefs.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenaban-quer-reduzir-em-ate-48-a-plr-dos-bancarios.htm
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/mobilizacao-digital-pode-garantir-manutencao-e-conquistas-de-direitos.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/julgamento-das-mulheres-pre-78-segue-com-sete-votos-favoraveis.htm

