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Voltamos! Respeitando todos os protocolos de saúde e segurança e demais orientações das 
autoridades sanitárias, a APCEF/MA retomou algumas das atividades realizadas em nossa sede 
social, localizada no bairro do Calhau, em São Luís.

Na quarta-feira (1º), voltaram a funcionar as aulas de Ginástica Localizada, Musculação, 
Hidroginástica, Natação Adulto e Tênis de Quadra. Para a prática dessas atividades é necessário, 
porém, o agendamento via WhatsApp (98 98299-0144) ou direto na secretaria do clube, no 
horário das 8h às 18h (às segundas, quartas e sextas-feiras) e das 8h às 20h (às terças e 
quintas-feiras). Também retornam a partir do dia 1º, os serviços do restaurante, entretanto, 
funcionando somente no serviço a la carte.

Já na segunda-feira (6), serão retomadas as aulas de Muay Thai, Jiu Jitsu, Ginástica Ritmica, 
Dança de Salão e Zumba. Para a prática dessas atividades, o agendamento deve ser realizado 
diretamente com o professor de cada modalidade.

Teve festa! Teve animação! Teve alegria! Teve São João! Teve prêmios! Teve alto astral! Teve 
festança! Teve Arraial Virtual! 

Não foi presencial, como fazemos todos os anos, mas tivemos nosso arraial. De forma 
virtual, fizemos a festa com a animação de um dos mais tradicionais grupos de Bumba-meu-
Boi do Maranhão: O Boi Brilho da Ilha. Mas, além da animação, o nosso Arraial Virtual teve 
também o sorteio de oito prêmios de R$ 300 em dinheiro vivo, para os sócios e seguidores do 
nosso Instagram, que participaram das campanhas “Arraial de Prêmios Apcef/MA” e #TBT São 
João Apcef/MA”. Veja abaixo a lista dos ganhadores em cada uma das campanhas:

Em mais de duas horas de transmissão ao vivo, foram centenas de expectadores, comentários 
em tempo real e milhares de likes no Instagram. Só temos a agradecer a todos e todas que 
participaram. Ah! E até ano que vem, quando esperamos que os likes sejam convertidos em 
abraços e apertos de mão!

ESTAMOS VOLTANDO!

TEVE ARRAIAL APCEF/MA SIM SENHOR!

ARRAIAL DE PRÊMIOS APCEF/MA:

1 - Lilian Martins 

2 - Cleylson Freitas

3 - Lucinha de Fátima

4 - Claudete Sousa

TBT SÃO JOÃO APCEF/MA:

1 - Nayara Shelly

2 - Laena Cardoso Barros

3 - Célia Moraes

4 - Cristiane Simões
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ESPORTE E LAZER

Quem acredita na arte, vem! A votação popular já está 
no ar! Você já pode conferir todas as obras na vitrine do 
concurso e votar nas suas preferidas. E aí, vamos conhecer 
os nossos talentosos? Acesse já: www.fenae.org.br/talentos.
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- 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; 
- Atendimento Publicitário 
- Canto 
- Como falar bem em público 
- Cozinha Criativa 
- Emergência e Primeiros Socorros 
- Escrita Criativa 
- Horta Orgânica 
- Educação Previdenciária – Módulo 2 
- Maquiagem 
- Sobremesas para confeitaria básica 
- Mídia e Oratória
- Orquídea
- Inglês Intermediário

Voltado para os alunos iniciantes na língua 
inglesa e que pretendem se comunicar 
no presente e no passado com precisão 
e clareza, com base em metodologias 
e abordagens contemporâneas, o curso 
de Inglês Básico é um dos mais de cem 
cursos que estão com acesso liberado 
para todos os empregados Caixa na Rede 
do Conhecimento durante a pandemia.

CURSOS PARA
SÓCIO CONTRIBUINTES

CURSO DE INGLÊS BÁSICO LIBERADO
PARA TODOS OS EMPREGADOS NA
REDE DO CONHECIMENTO

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

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) 

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!

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/associados-das-apcefs-podem-comprar-medicamentos-com-descontos-na-plataforma-de-convenios.htm


7

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.

SERVIÇOS ARQUITETURA

ADOLETA FESTAS
Contato: 98 98403-0650 | 98894-1244

Instagram: @Adoletafestasmf
*ACEITA CREDCHEQUE 

A2 ART DESIGN
Av. Vale, 411 Qd 29 Lote 13 Ed. Zircônio Sl 411 - Renascença II

Contato: 98 99601-2581 | 98413-4313
Instagram: @luciana_menezes_a2

*ACEITA CREDCHEQUE
DESCONTO: 20% A 25% DESCONTO: 5% A 30%

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

PARTICIPANTES DO NOVO PLANO TIVERAM 
REDUÇÃO DO SALDO DE CONTA NO 

FECHAMENTO DO BALANÇO DE 2019

SAÚDE CAIXA: 16 ANOS

O plano de saúde dos empregados da Caixa faz aniversário em 
meio a ataques e incertezas

Fenae fará uma LIVE, no Facebook, na próxima sexta-feira 
(03/07) , às 18h30 para falar dos números de 2019, do novo 
deficit e do saldo de contas do Novo Plano

COM ATRASO, CAIXA CONFIRMA QUE 
HOME OFFICE ESTÁ PRORROGADO ATÉ 
17 DE JULHO

FENAE QUESTIONA SE FUNCEF POSSUI 
PROCESSOS CONTRA A PETROBRÁS

A demora do comunicado do banco, que só foi feito nesta quarta-
feira (01), causou ansiedade e insegurança entre os empregados 
que ficaram sem informações até o último momento

Ações da Previ e Petros exigem indenização pelos prejuízos que tiveram 

com ações por conta da má conduta da Estatal

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/deputados-apresentam-projeto-para-sustar-decreto-que-ameaca-fgts.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/participantes-do-novo-plano-tiveram-reducao-do-saldo-de-conta-no-fechamento-do-balanco-de-2019.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/saude-caixa-16-anos.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/criada-frente-parlamentar-nordestina-para-defender-banco-publico.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-questiona-se-funcef-possui-processos-contra-a-petrobras.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/com-atraso-caixa-confirma-que-home-office-esta-prorrogado-ate-17-de-julho.htm

