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Com o objetivo de ampliar a corrente em prol da prevenção ao câncer de mama, a APCEF/

MA prorrogou até o dia 7 de novembro, a campanha Outubro Rosa - Prevenir é um ato de Amor! 

Realizada em parceria com a clínica I Medical, a campanha tem o intuito de contibuir com a 

prevenção e ainda oferece prêmios!

Para isso, basta curtir a imagem Oficial, seguir o perfil da APCEF/MA e marcar três amigas/os 

para também entrar nessa corrente de prevenção e amor. Pronto! Você já estará concorrendo a 3 

mamografias e 2 kits de beleza! Participe!

Veja o Regulamento Oficial completo no site www.apcefma.org.br

PREVENIR É UM ATO DE AMOR!
PARTICIPE ATÉ O DIA 7 DE NOVEMBRO
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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

CURSOS PARA
SÓCIO CONTRIBUINTES

No mês em que comemora 4 anos de 
existência, a Rede do Conhecimento tem um 
curso novinho para os associados e dependentes 
de uma das 27 Apcefs -  Introdução à Pintura. 
O curso é feito para pessoas iniciantes na arte 
que buscam desenvolver suas próprias obras.

CONFERE LÁ EM WWW.INSTITUTOFENAE.ORG.BR

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/quer-se-arriscar-na-pintura-a-rede-do-conhecimento-te-ajuda.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/quer-se-arriscar-na-pintura-a-rede-do-conhecimento-te-ajuda.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 

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/convenios-fenae-e-apcefs-restaurantes-com-ate-30-de-desconto.htm
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Em quatro anos de existência, a Rede do 

Conhecimento foi se aperfeiçoando e, hoje, além 

das videoaulas oferece outros formatos para 

divulgação de seus conteúdos, como as pílulas, 

redecast (podcasts da Rede do Conhecimento) 

e infográficos.  A plataforma EAD da Fenae e 

Apcefs conta com mais de 100 cursos gratuitos, 

totalizando nesse período quase 115 mil 

matrículas.  

ANIVERSÁRIO REDE DE CONHECIMENTO

O mais novo redecast disponível na Rede 

do Conhecimento traz como tema central a 

inovação tecnológica e as transformações 

que podem ser feitas tanto na vida das 

empresas e entidades diversas como 

também na dos profissionais. O assunto é 

conduzido pelo especialista em inovação 

tecnológica Luis Rasquilla – que aborda o 

tema em cinco redecasts.

O curso “Fotografia Fine Art: 

processos criativos para um 

trabalho autoral” apresenta 

uma videoaula de 140 minutos 

com questões sobre a prática 

criativa, os diferentes suportes, 

processo de impressão, 

experiências pessoais do 

professor Cássio Vasconcellos e 

outros.

REDECAST - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

https://conteudo.rededoconhecimento.fenae.org.br/cpf
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/inovacao-tecnologica-e-tema-dos-novos-redecasts-da-rede-do-conhecimento.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/saiba-mais-sobre-fotografia-fine-art-na-rede-do-conhecimento-e-responda-ao-quiz-no-aplicativo-viva-fenae-apcef.htm
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Atenção Associado APCEF/MA! sabia que a sua doação para o programa #MovimentoSolidario, 
pode doar Esperança para mais de 400 crianças de Belágua?!

Isso mesmo! As doações em dinheiro ou pontos do Mundo Caixa, realizadas esse mês serão 
utilizadas para a compra de livros infanto-juvenis e materiais escolares para 10 povoados de 
Belágua. Participe, junte-se a APCEF/MA e ajude a ampliar o acesso à cultura para centenas 
de crianças belaguenses! 

BELÁGUA 

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/nao-encerre-outubro-sem-contribuir-com-as-criancas-de-belagua-ma.htm
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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.

AUTOMÓVEIS TECNOLOGIA

SÃO JOSÉ PNEUS
Rua 19, Qd. 36. Conj. Vilage, nº 80- Cohatrac

Contato: 98 3238-6450 / 98405-2024
Instagram: @saojosepneus

*ACEITA CREDCHEQUE 

PONTO CELL
Rua Nove, 03 Qd 26 - Cohatrac II

Contato: (98) 98905-7245
Instagram: @pontocell_SLZ

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

CNPC DISCUTE FLEXIBILIZAÇÃO DO 
RESGATE DOS PLANOS DE BENEFÍCIO

SEM APOIO ÀS PRIVATIZAÇÕES, 
PAULO GUEDES RETOMA DISCURSO 
ANTICORRUPÇÃO PARA JUSTIFICAR 
VENDA DE ESTATAIS

O saque parcial das reservas acumuladas nos planos aconteceria 
dentro de determinadas condições

Em evento, nesta segunda-feira (26), ministro da Economia disse que 

corrupção e escândalos nas estatais deveriam ter deixado claro que 

há ‘governança equivocada’

PRESIDENTE DA CAIXA JÁ ANUNCIA PLANOS 
DO IPO DO BANCO DIGITAL PARA O

ANO QUE VEM

Para avançar a agenda de privatização das subsidiárias da Caixa, 
Pedro Guimarães diz que estuda abrir o capital do banco digital em 
listagem no Brasil e no exterior

ENTIDADES CONTESTAM RELATÓRIO 
SOBRE GASTO COM SERVIDORES E 
CRITICAM REFORMA ADMINISTRATIVA
Para Dieese e Condsef documento lançado ontem pela CNI se 
baseou em dados que não incluem aposentados e consiste em 
“estratégia para fortalecer PEC 32”. Fenae apoia movimento

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/sem-apoio-as-privatizacoes-paulo-guedes-retoma-discurso-anticorrupcao-para-justificar-venda-de-estatais.htm
http://O saque parcial das reservas acumuladas nos planos aconteceria dentro de determinadas condições
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/presidente-da-caixa-ja-anuncia-planos-do-ipo-do-banco-digital-para-o-ano-que-vem.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/entidades-contestam-relatorio-sobre-gasto-com-servidores-e-criticam-reforma-administrativa.htm

