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E aí? Já participou da campanha ‘Você junto com sua Apcef MA’ no app Viva Fenae APCEF?!
Toda terça-feira e quinta-feira, você entra no app, responde as perguntas e concorre a prêmios 

incríveis! Ah, e os sorteios aconteces sempre às quartas e sextas-feira. Participe!

PARTICIPE E GANHE!

VEJA OS PRIMEIROS ASSOCIADOS GANHADORES: 
 

 18/11: EUSÉBIO SILVA SOARES FILHO (AGÊNCIA KENNEDY) 
PRÊMIO: 1 VOUCHER RIHAPPY DE R$150 

 
- 20/11: JORGE CARLOS SOUSA DUTRA (AGÊNCIA COHAB)  

PRÊMIO: 1 VOUCHER RIHAPPY DE R$150 
 

- 25/11: SUELI PIRES OLIVEIRA (AGÊNCIA COHAB)  
PRÊMIO: 1 VOUCHER LOJAS AMERICANAS DE R$200
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Mantendo a agenda de relacionamento com os associados/as e demais empregados Caixa, a 
presidente da APCEF/MA, Giselle Menezes e o Assistente de Relacionamento da Fenae, Victor Santos, 
visitaram na última semana várias agências da Caixa em São Luís e no interior do estado . 

Foram visitadas agências São Luís Rei de França, Guajajaras, agência Digital, além das agências 
nos municípios de Chapadinha, Santa Inês, Santa Rita, Zé Doca, Viana. Foram visitadas ainda a 
GILIE e a SEV Oeste Maranhense. 

Durante as visitas de relacionamento, Giselle Menezes e Victor Santos, fizeram a entrega de 
brindes e prêmios de campanhas da APCEF/MA e Fenae, divulgaram campanhas e benefícios e 
conversaram com associados/as e demais empregados das unidades Caixa sobre a importância e 
vantagens de fazer parte da APCEF/Fenae.

VISITAS DE RELACIONAMENTO

Agência ChapadinhaAgência Digital

GILIE Agência Zé Doca

Agência Santa RitaAgência Viana
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Agência São Luís Rei de França

Agência ChapadinhaAgência Santa Rita

Agência Viana Agência Viana

Agência Chapadinha

SEV Oeste Maranhense

Agência Santa Inês

PRIMEIRO MANDATO COLETIVO DO MARANHÃO

O Coletivo Nós foi eleito no último dia 15 de novembro, com 2110 votos, para a Câmara Municipal de São 
Luís. A candidatura é um feito inédito para o poder legislativo, que a partir de agora segue a tendência nacional 
e emplaca o primeiro mandato coletivo do Maranhão. 

Uma das co-vereadoras eleitas para o mandato coletivo, é Eunice Che, que foi colaboradora da ONG Moradia 
e Cidadania, composta por empregados da Caixa por 10 anos e continua como voluntária até os dias de hoje.
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https://www.institutofenae.org.br/
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Já está participando da promoção Viva o Conhecimento? Corre que ainda dá 
tempo de ganhar prêmios incríveis e comemorar os quatro anos da Rede do 

Conhecimento. O prazo para participar foi prorrogado para o dia 27 de novembro.

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/promocao-viva-o-conhecimento-saiba-como-participar.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/promocao-viva-o-conhecimento-saiba-como-participar.htm
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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.

TURISMO AUTOMÓVEIS

GRAND PRIME TOUR
Av. 02, nr 11b qd 15 - Habitacional Turu

Contato: (98) 99965-9835
Instagram: @grandprimetour

*ACEITA CREDCHEQUE 

ELICARROS CENTRO AUTOMOTIVO
Av. dos Holandeses, 1942-2134 - Olho D’agua

Contato: 98 3877-8331 / 3877-8330  / 99230-8330
Instagram: @elicarros_
*ACEITA CREDCHEQUE

DESCONTO: 2% A 5% DESCONTO: 15% A 22%

ATIVIDADES ESPORTIVAS DA APCEF/MA

SÓCIO: R$ 70,00  |  NÃO SÓCIOS: R$ 120,00

ZUMBA

TERÇA E QUINTA
20H ás 20:50H

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

PARTICIPANTES SE MANIFESTAM SOBRE 
FALTA DE RESPEITO DA FUNCEF

MESA DISCUTE MAIS CUIDADOS PARA 
ENFRENTAR SEGUNDA ONDA
DA COVID-19

Equacionamento, margem consignável e décimo terceiro são só 
alguns dos problemas não resolvidos

Comando Nacional cobra que bancários não retornem ao trabalho 

presencial agora, por conta da segunda onda

MÍDIA DESTACA PARCERIA ENTRE FENAE E 
ASAS PARA PESQUISA SOBRE

EXPOSIÇÃO AO COVID-19
Vários portais e sites de imprensa do País divulgaram a parceria, 
que resultará em estudo sobre a relação da infecção com a atividade 
laboral dos servidores

ENTIDADES FAZEM ABAIXO-ASSINADO 
PARA MAIS CONTRATAÇÕES NA CAIXA

Ao longo de cinco anos, o banco público já perdeu mais de 
17 mil empregados. Com o PDV, queda pode retirar ainda 
mais trabalhadores, sobrecarregando os que estão atuando e 
prejudicando o atendimento à população

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/mesa-discute-mais-cuidados-para-enfrentar-segunda-onda-da-covid-19.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/participantes-se-manifestam-sobre-falta-de-respeito-da-funcef.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/midia-destaca-parceria-entre-fenae-e-asas-para-pesquisa-sobre-exposicao-ao-covid-19.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/entidades-fazem-abaixo-assinado-para-mais-contratacoes-na-caixa.htm

