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Neste domingo, dia 8 de março - Dia Internacional da Mulher, a Apcef/MA promove um dia de 

serviços especiais para as mulheres sócias da associação. 

A programação inicia às 8h e vai contar com serviços estéticos, de saúde e lazer. Confira:

- Manicure e Pedicure;

- Escova e Hidratação;

- Aferição de Pressão arterial;

- Teste de Glicemia;

- Distribuição de brindes e sorteio de presentes

A programação conta ainda com cardápio especial no restaurante do clube e show com a 

Banda Retro Hits. Participe!

DIA ESPECIAL PARA AS MULHERES NA APCEF/MA

Nesse sábado (29), o Programa #MovimentoSolidário concluiu mais ações na cidade de Belágua/

MA. As 10 famílias do povoado Cabeceira da Prata, receberam um tanque de peixes com capacidade 

de produção de até meia tonelada. E as 11 famílias da comunidade Brandura, que não tinham 

acesso à água, agora têm um poço para a comunidade. 

A presidente da Apcef/MA, Giselle Menezes acompanhou as entregas dos equipamentos e destacou 

o sentimento que fica com as ações realizadas através do Movimento realiado pela Fenae e Apcef/

MA.“Quando vimos Belágua pela primeira vez e vemos agora, nos enche de esperança e felicidade, 

muita honra de ver quanta transformação já pudemos proporcionar e ver como as comunidades 

abraçam os projetos” afirmou. 

Contamos também com a participação dos representantes da APCEF MA da vice-presidente Nizete 

Queiroz, do Diretor de Relação do Trabalho Alexandre Severo Silva, do Membro do Conselho Deliberativo 

Eurídice Amélia Reis Rabelo e do Representante da APCEF/MA na SR/MA Luiz Carlos Pinheiro Peixoto.

BELÁGUA RECEBE TANQUE DE PEIXES E POÇO ARTESIANO
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As entregas das duas obras completam um total de 42 projetos implantados em Belágua em 

quatro anos. As doações, apesar de feitas a distância, beneficiam concreta e diretamente 1.800 

pessoas de 27 comunidades. As ações têm transformado muito a realidade local desde 2015, 

quando o Movimento Solidário chegou ao município maranhense, com pouco mais de sete mil 

habitantes e marcado por um baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
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ESPORTE E LAZER
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APROVEITE A CAMPANHA + ASSOCIADOS

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/coronavirus-saiba-o-que-e-e-como-prevenir.htm
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Informe APCEF/MA - Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Maranhão

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.

DANIEL GUIMARÃES NUTRICIONISTA
Av. Dos Holandeses, 5570-5582 - Calhau

Contato: 98 98465-1689
Instagram:  @danielguimaraesnutri

*ACEITA CREDCHEQUE 

ELEGANCE
Rua Magalhães de Almeida, 244 - | Presidente Dutra (MA)

Contato: 99 98249-3008 | 98266-9496
Instagram: @elegancesemijoias

*ACEITA CREDCHEQUE

SAÚDE E BEM ESTAR MODA

DESCONTO: 10% DESCONTO: 5% A 10%

ATIVIDADES ESPORTIVAS DA APCEF/MA

SÓCIOS: 50,00  |  NÃO SÓCIO: 80,00

MUAY THAI

TERÇA - QUINTA
19h às 20h
20h às 21h

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.

http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/convenios/
http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/lojinha/
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
PARTICIPE DA CAMPANHA FENAE 360 E TENHA 

DIVERSOS BENEFÍCIOS E EXPERIÊNCIAS

NOVO DESCONTO DO INSS COMEÇA A 
VALER EM MARÇO

FENAE DEBATE MP 905 EM AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DO SENADO

PERIGO! CGPAR 25 DEVERÁ SER VOTADA 
NESTA SEMANA

A nova tabela é parte da Emenda Constitucional número 6, que 

oficializou a reforma da Previdência do governo Bolsonaro

A MP 905, que cria o Programa Verde e Amarelo, altera conquistas 

históricas dos bancários como a jornada de seis horas e o direito ao 

descanso aos sábados e domingos

Funcef prepara reunião extraordinária para destruir, com mãos de 

ferro, o direito dos participantes

Próximo sorteio acontece nesta quarta-feira (4). Participe e concorra 
a prêmios e a uma incrível viagem para a Patagônia, com direito a 
acompanhante

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/consulta-nacional-2019-bancarios-vao-opinar-sobre-a-reforma-da-previdencia.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/criada-frente-parlamentar-nordestina-para-defender-banco-publico.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/perigo-cgpar-25-devera-ser-votada-nesta-semana.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/participe-da-campanha-fenae-360-e-tenha-diversos-beneficios-e-experiencias.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-debate-mp-905-em-audiencia-publica-do-senado.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/novo-desconto-do-inss-comeca-a-valer-em-marco.htm

