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O XXV Campeonato de Futebol Society 2020 entra na fase decisiva. No último sábado (28), foram 
difinidos os finalistas da categoria Cinquentão. Em dois confrontos acirrados, Fortaleza e Santos 
garantiram vaga na grande final que acontece no dia 12 de dezembro.

Com a melhor campanha da primeira fase, o Fortaleza enfrentou o Mixto com a vantagem do 
empate, mas se classificou para a final com uma vitória por 2 a 1. Já o Santos, com a segunda 
melhor campanha da primeisa fase, fez valer o regulamento e garantiu a vaga na final ao empatar 
com o MAC por 1 a 1. 

As duas partidas tiveram transmissão ao vivo pelo YouTube, nos canais Planeta Esportivo MA e 
APCEF/MA. 

Os associados e demais presentes no clube, puderam acompanhar os jogos ao vivo na TV instalada 
no salão.

E neste sábado (5), vai rolar as semifinais das categorias Livre Prata, Livre Ouro, 
Quarentão Prata e Quarentão Ouro. E você vai poder continuar acompanhando os 
confrontos decisivos no YouTube, pelos canais Planeta Esportivo MA e APCEF/MA, 
e retransmissão em dois telões instalados no clube. As emoções começam a partir 
das 15h. Venha torcer com a gente!

EMOÇÕES DECISIVAS

MAIS EMOÇÃO
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Estão abertas as inscrições para o Torneio Integração de Natação APCEF/MA. No dia 12 de dezembro 
a piscina da APCEF/MA será mais uma vez, o palco de grandes emoções da natação em São Luís. 
 Além da competição, o dia ainda terá o Festival de Natação Infantil, com a participação dos/as 
alunos/as da nossa Escolinha de Natação. Todos os atletas receberão medalhas de participação. 
Inscrições Gratuitas na Secretaria do Clube ou com o professor Fabio

VEM AÍ, O TORNEIO INTEGRAÇÃO
DE NATAÇÃO APCEF/MA!
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01 RELÓGIO GARMIN 
MARCIO RENATO PIAZZA 

(APCEF/SC)  
 
 

01 GOOGLE CHROMECAST 
LUIZ ALBERTO DA MOTTA 

CAVALLI (APCEF/DF) 
 
 

01 JOGO DE PANELAS 
TRAMONTINA 

VANUSA DA SILVA TORRES 
HORA (APCEF/BA)

https://www.institutofenae.org.br/
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A APCEF/MA agora conta com o serviço de link de pagamento, 
uma ferramente que possibilita maior comodidade ao nosso 
associado e contribui para manter as regras e protocolos de 
segurannça nesse momento de distanciamento social. 

O link de pagamento funciona como uma maquininha de 
cartão de crédito on-line. Ele é um link que a APCEF/MA pode 
enviar com o valor total do débito para que você realize o 
pagamento de forma segura e simples, a distância. O próprio 
associado insere seus dados e paga seu débito no formato 
acordado com o Setor Financeiro da APCEF/MA, sem contato ou 
interferência de outra pessoa. 

O link de pagamento vale apenas para contratos antigos, que 
são pagos através de boleto.  O pagamento das mensalidades 
dos contratos novos apenas através de débito automático.

Para solicitar o link de pagamento, basta entrar em contato 
com o Setor Financeiro pelo telefone (98) 98119-0742 ou pelo 
e-mail financeiro@apcefma.org.br

MAIS BENEFÍCIOS
O associado que tiver interesse em converter a forma de 

pagamento de boleto para débito em conta terá o benefício de 
10% de desconto nas mensalidades durante seis meses.

APCEF/MA DISPONIBILIZA SERVIÇO
DE LINK DE PAGAMENTO 

Faça já o
seu resgate!  

Depois de um período longe, 

estamos de volta! Um novo ciclo se 

renova e, com ele, os seus cupons. 

Agora você já pode conferir todas 

as novidades na nossa vitrine e 

fazer o seu resgate!

https://www.eufacocultura.com.br/
https://www.eufacocultura.com.br/queroaderir?utm_medium=email-marketing&utm_source=neuronia&utm_campaign=captacao-2020&utm_term=aa036&utm_content=efc-interesse-basefenae-quemaindanaoindicou-emkt-indiqueamigos-adesao
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VEM AI !
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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.

ALIMENTAÇÃO MODA

MANU DOCES GOURMET
Rua São Francisco, 15 Parque das Rosas - Planalto Aurora

Contato: (98) 98155-5458
Instagram: @manudoces_slz

*ACEITA CREDCHEQUE 

MARIA’S
 Rua 31 de Março, 2191 - Seriema | Caxias (MA)

Contato: (99) 98110-3881 | 98234-4541
Instagram: @amomarias_

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

ATIVIDADES ESPORTIVAS DA APCEF/MA

SÓCIO: R$ 25,00  |  NÃO SÓCIOS: R$ 50,00

DANÇA DE SALÃO

TERÇA E QUINTA
20H ás 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

CAIXA TEVE PAPEL FUNDAMENTAL NO 
AUMENTO DA BANCARIZAÇÃO DO PAÍS, 
AFIRMA PRESIDENTE DA FENAE

CAIXA PROMOVE SENSIBILIZAÇÃO DOS 
EMPREGADOS NO COMBATE À VIOLÊNCIA 
ÀS MULHERES

Segundo dados do Banco Central, por conta do auxílio emergencial 
e do saque emergencial do FGTS, 13 milhões de pessoas passaram 
a ter relacionamento bancário ativo este ano

Ação contou com material publicado no portal “Pessoas” do banco 

público, alusivo ao Dia Internacional pela Eliminação da Violência 

contra as Mulheres

CONCURSADOS DE 2014: FENAE SOLICITA 
REUNIÃO COM GILMAR MENDES

Julgamento dos embargos de declaração em defesa dos concursados, 
protocolados por Fenae e Contraf, está marcado para o dia 4 de 
dezembro

FENAE PARTICIPA DE LIVE SOBRE 
FUNDOS DE PENSÃO

Presidente Sergio Takemoto será um dos convidados. Na pauta 
está a Funcef, o terceiro maior fundo de pensão do país

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-promove-sensibilizacao-dos-empregados-no-combate-a-violencia-as-mulheres.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/caixa-teve-papel-fundamental-no-aumento-da-bancarizacao-do-pais-afirma-presidente-da-fenae.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/concursados-de-2014-fenae-solicita-reuniao-com-gilmar-mendes.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-participa-de-live-sobre-fundos-de-pensao.htm

