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A quinta edição do prêmio Talentos Fenae/Apcef 2020 chega à sua fase final. Em função das 

regras sanitárias exigidas por conta da pandemia, a divulgação dos vencedores da fase estadual 

está sendo realizada de forma virtual, mas nem por isso a emoção é menor.

No total, o prêmio seleciona os melhores trabalhos em quatro categorias e oito modalidades. São 

estas: Foto e Filme (Foto e Filme), Artes Visuais (Desenho/Pintura e Desenho Infantil), Literatura 

(Conto/Crônica e Poesia), e Música (Composição e Interpretação). Esta última terão os vencedores 

divulgados no próximo sábado (24), também, por meio de live no Facebook e YouTube na Fenae.

Veja abaixo, os maranhenses vencedores nas categorias Desenho e Pintura, Filme e Foto, Desenho 

Infantil e Literatura.

TALENTOS MARANHENSES 
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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

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:

CONFERE LÁ EM WWW.INSTITUTOFENAE.ORG.BR



5

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 
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Vem aí o curso mais pedido pelos usuários da Rede do Conhecimento em 2020. É o Certified 

Financial Planner - CFP, que estará disponível na plataforma em breve. As inscrições vão 

acontecer a partir do dia 05/10.  Para acessar a página de inscrição basta clicar no link.

CURSO PREPARATÓRIO CFP

A entrevista em áudio encontra-se disponível na plataforma de educação da Fenae e das 

Associações de Empregados da Caixa (Apcefs), voltada aos empregados da Caixa associados 

e seus dependentes

REDECAST PRIMEIROS SOCORROS

https://conteudo.rededoconhecimento.fenae.org.br/cpf
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/ouca-dicas-basicas-de-primeiros-socorros-no-redecast-da-rede-do-conhecimento.htm
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A ação do Mês das Crianças tem como objetivo ampliar o acesso à leitura nas comunidades 
de Belágua e estender ações do Movimento Solidário à outras três novas comunidades tem 
como objetivo a arrecadação de R$ 60.000

CAMPANHA DO MÊS DAS CRIANÇAS DO MOVIMENTO SOLIDÁRIO 

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/plataforma-de-convenios-promove-sorteio-de-cafeteiras-ate-o-dia-30.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-do-mes-das-criancas-saiba-como-fazer-parte-dessa-corrente-de-solidariedade-e-transformacao.htm
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CONFIRA AQUI OS GANHADORES MARANHENSES

SUZIE DOS SANTOS PINTO MARTINS SA  

LUIZ CARLOS PINHEIRO PEIXOTO JUNIOR 

CASSIA MARIA DE SOUSA PEREIRA 

THATIANA CARDOSO RODRIGUES BATISTA LIMA

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/mp-995-2020/assine-o-manifesto-parlamentar.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.

SAÚDE E BEM ESTAR MODA

FISIO CENTER
Rua Oito, 65 Qd 17 - Cohatrac IV

Contato: (98) 3238-3612 | 98745-0575
Instagram: @fisiocenter_cr

*ACEITA CREDCHEQUE 

ELEGANCE
 Rua Mag. de Almeida, 244 - Centro | Presidente Dutra (MA)

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

*ACEITA CREDCHEQUE
DESCONTO: 5% A 15% DESCONTO: 5% A 15%

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

ANAPAR PROMOVE SEMINÁRIO VIRTUAL 
SOBRE PLANOS DE SAÚDE E CGPAR 23

CAIXA COMEÇA A PAGAR SÉTIMA 
PARCELA DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

O evento gratuito e online acontece no dia 29/10 a partir das 14h

Com valores reduzidos, auxílio deixa de chegar a milhões de pessoas 

e suspensão pode agravar crise da economia

PRORROGAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE 
PÚBLICA, QUE PODE ESTENDER AUXÍLIO 

EMERGENCIAL, É DESCARTADA POR
MAIA E GUEDES

Fenae, CUT e demais centrais sindicais continuam a defender a 
extensão do benefício no valor integral e por mais tempo

“MP 995 É A ENTREGA DO PATRIMÔNIO 
DOS BRASILEIROS À INICIATIVA 
PRIVADA”, AFIRMA EX-BANCÁRIO DO 
BANESPA
Em entrevista para a Fenae, o ex-bancário do Banespa, Camilo 
Fernandes fala sobre as consequências da privatização para o 
banco e para a população em geral

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
http://Com valores reduzidos, auxílio deixa de chegar a milhões de pessoas e suspensão pode agravar crise da economia
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/anapar-promove-seminario-virtual-sobre-planos-de-saude-e-cgpar-23.htm
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/prorrogacao-do-estado-de-calamidade-publica-que-pode-estender-auxilio-emergencial-e-descartada-por-maia-e-guedes.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/mp-995-e-a-entrega-do-patrimonio-dos-brasileiros-a-iniciativa-privada-afirma-ex-bancario-do-banespa.htm

