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Esse ano, não poderemos fazer nossa festa de forma presencial, mas nem por isso 
deixaremos de fazer nosso Arraial APCEF/MA. Vem aí, dia 26 de junho (sexta-eira), 
o nosso Arraial Virtual APCEF/MA 2020, com muita animação, alegria e prêmios.

A partir das 18h, começa nossa festança lá no nosso perfil oficial do Instagram (@
apcefma). Será uma live bem animada com a participação ao vivo do Boi Brilho da 
Ilha (alguns integrantes. Além da atração, o nosso arraial vai sortear oito prêmios 
de R$300 para os participantes das campanhas “Arraial APCEF/MA 2020” e “TBT 
São João APCEF/MA”, que estão rolando no nosso Instagram. Ah! E ainda dá tempo 
de participar e concorrer! As campanhas seguem até a sexta-feira (26). 

VAMOS GUARNICÊ! VEM AÍ O ARRAIAL VIRTUAL APCEF/MA!

1a COPA VIRTUAL APCEF/MA:
A EMOÇÃO COMEÇOU!!

Com média de mais de 500 votos por partida, algumas 
sendo decididas nos últimos segundo do prazo de votação, 
a 1a Copa Virtual APCEF/MA chega agora aos jogos decisivos 
do sistema de mata-mata.

Passada a primeira fase, as equipes foram reagrupadas 
em duas novas chaves para a disputa da próxima fase, 
que começou nesta terça-feira (23). As duas primeiras colocadas em cada grupo 
classificaram-se para as quartas de finais da Série Ouro, já as duas últimas colocadas 
de cada grupo vão se enfrentar nas quartas de finais da Série Prata. A disputa segue 
dentro das séries até as duas grandes finais em cada chave, previstas para acontecer 
no dia 27 de junho.
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ESPORTE E LAZER

CRONOGRAMA TALENTOS FENAE/APCEF 2020
ETAPA ESTADUAL - (FORMATO A DEFINIR)

INSCRIÇÕES ENCERRADAS

DATAS IMPORTANTES 
 

 
Seleção do Júri Técnico Estadual

(Foto&Filme, Artes Visuais e Literatura)
26 DE JUNHO A 31 DE JULHO

 
Júri popular Estadual

26 DE JUNHO A 24 DE JULHO
 

Participante subir o vídeo Catergoria música para 
seleção do Júri Técnico Estadual

01 A 16 DE AGOSTO 

JÚRI TÉCNICO DA CATEGORIA DE MÚSICA ON-LINE 
20 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO

REGIÃO NORDESTE

Todos continuamos em estado de isolamento 
social para que possamos nos cuidar e 
cuidar do próximo! Mas, enquanto isso, 

não podemos parar! Por isso mesmo, toda 
semana tem vídeos novos no Instagram da 
Apcef/MA com aulas de atividades físicas e 

atividades recreativas para todos continuarem 
se movimentando e se divertindo #emcasa. 
Já conferiu nossos vídeos? Então, corre no 

Instagram e vem com a gente!

#EmCasaComApcefMA

https://talentos.fenae.org.br/
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- Atividade Física e Saúde; 
- Bancos Públicos; 
- Cervejas; 
- Como captar investimento anjo para a sua 
startup; 
- Cozinha Básica; 
- Criatividade e Inovação; 
- Espanhol Básico; 
- Fundamentos de Marketing; 
- Educação Previdênciária básica I; 
- Inglês Básico; 
- Introdução ao mundo dos vinhos; 
- MasterMind 
- Desenvolvendo uma mente poderosa; 
- Matemática Financeira com o uso da HP12C na 

prática; 
- Mercado Financeiro para iniciantes; 
- Planejamento Financeiro Pessoal; 
- Atendimento Publicitário 
- Canto 
- Como falar bem em público 
- Cozinha Criativa 
- Emergência e Primeiros Socorros 
- Escrita Criativa 
- Horta Orgânica 
- Educação Previdenciária – Módulo 2 
- Maquiagem 
- Sobremesas para confeitaria básica 
- Mídia e Oratória

Voltado para os alunos iniciantes na língua 
inglesa e que pretendem se comunicar 
no presente e no passado com precisão 
e clareza, com base em metodologias 
e abordagens contemporâneas, o curso 
de Inglês Básico é um dos mais de cem 
cursos que estão com acesso liberado 
para todos os empregados Caixa na Rede 
do Conhecimento durante a pandemia.

CURSOS PARA
SÓCIO CONTRIBUINTES

CURSO DE INGLÊS BÁSICO LIBERADO
PARA TODOS OS EMPREGADOS NA
REDE DO CONHECIMENTO

CONFERE LÁ EM WWW.INSTITUTOFENAE.ORG.BR

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:

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/curso-de-ingles-basico-liberado-para-todos-os-empregados-na-rede-do-conhecimento.htm
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Desde o início deste mês a Rede do Conhecimento, da Fenae e das Apcefs, abriu o acesso na 
plataforma de educação a 13 palestras em vídeo de especialistas que participaram do Inspira 
2020! Vamos divulgar uma palestra por semana.

Acesse os vídeos no seguinte endereço: www.fenae.org.br/rededoconhecimento

A Rede do Conhecimento, plataforma de EAD da Fenae e das Apcefs, exclusivas aos associados, 
liberou mais de 100 cursos para TODOS os empregados Caixa.  

DÊ UMA PAUSA!

CONTEÚDO LIBERADO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/rede-do-conhecimento-abre-acesso-a-todos-os-empregados-caixa.htm
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Os empregados da Caixa ativos, aposentados e pensionistas associados a uma das 27 Apcefs 
contam com a nova plataforma de convênios da Fenae e das Associações para auxiliar na hora 
das compras em lojas online e em estabelecimentos físicos.

Para comprar sem precisar sair de casa, o site (www.fenae.org.br/convenios) 

Movimento Solidário convoca empregados da Caixa a doarem pontos do Mundo Caixa a 
expirar.  Doações podem ser feitas até o dia 31 de maio. Iniciativa integra campanha emergencial 
“Juntos por Belágua” e visa distribuir alimentos e produtos de higiene e limpeza para 1.813 
moradores de 27 comunidades carentes, durante a pandemia do coronavírus

CLUBE DE VANTAGENS

JUNTOS POR BELÁGUA!

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/associados-das-apcefs-podem-comprar-medicamentos-com-descontos-na-plataforma-de-convenios.htm
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A Campanha Lute como uma Bancária, criada para homenagear as mulheres no mês 
de março, continuará até o dia 31/08 e as primeiras 4 mil empregadas da Caixa (ativas, 
aposentadas e pensionistas) associadas  a uma das 27 Apcefs que interagirem no aplicativo 
Viva Fenae Apcef receberão um brinde exclusivo: uma necessaire modelo carteira com alça.

LUTE COMO UMA BANCÁRIA

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-lute-como-uma-bancaria-prorrogada-ate-31-de-agosto.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-lute-como-uma-bancaria-prorrogada-ate-31-de-agosto.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-lute-como-uma-bancaria-prorrogada-ate-31-de-agosto.htm
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CHAT TIRA DÚVIDAS
E ACOLHE DENÚNCIAS DE BANCÁRIOS

APROVEITE A CAMPANHA + ASSOCIADOS

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.

 BELEZA SAÚDE E BEM ESTAR

ZERO PÊLO
Rua Auxiliar II, Lj 10, Nº 19 - Cohajap
Contato: 98 3271-9601 / 98146-505

Instagram: @zeropelosaoluis
*ACEITA CREDCHEQUE 

SPECIAL PHARMA
Av. Colares Moreira, Quadra 121, 12 - Renascenca II

Contato: 98 3227-0664 / 98877-0930
Instagram: @specialpharma

*ACEITA CREDCHEQUE
DESCONTO: 10% DESCONTO: 10% 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

ENTIDADES SE MOBILIZAM CONTRA A 
PRIVATIZAÇÃO DO SANEAMENTO

FENAE MANTÉM RESPONSABILIDADE COM 
ASSOCIADOS E FIRMA POSIÇÃO DE NÃO 
AJUIZAR AÇÃO
Há época a Fenae, mesmo não concordando, moveu uma ação 
coletiva (cautelar de protesto) para interromper a prescrição e 
dar aos participantes tempo para decidirem sem correria

Nesta semana, o Senado pode votar o projeto que permite a 
privatização do saneamento básico, o que pode comprometer 
o acesso da população ao serviço essencial

FENAE AGE DE TODAS AS FORMAS 
PARA CORRIGIR AS FALHAS NOS 

DEMONSTRATIVOS DE RENDIMENTOS

RELATÓRIO DO SAÚDE CAIXA É MAIS 
PROPAGANDA QUE TRANSPARÊNCIA

Documento foi divulgado sem ter sido apreciado pelo Conselho de 

Usuários

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/deputados-apresentam-projeto-para-sustar-decreto-que-ameaca-fgts.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/comando-nacional-dos-bancarios-define-calendario-da-campanha-nacional-2020-caso-nao-seja-aprovada-a-ultratividade.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-mantem-responsabilidade-com-associados-e-firma-posicao-de-nao-ajuizar-acao.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/criada-frente-parlamentar-nordestina-para-defender-banco-publico.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/relatorio-do-saude-caixa-e-mais-propaganda-que-transparencia.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-defende-a-ampliacao-do-auxilio-emergencial.htm

