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APCEF/MA E FENAE LEVAM 
CURSO CPA 20 A BANCÁRIOS DE 

IMPERATRIZ E REGIÃO

Presidente da Apcef/MA participa
de eventos em Brasília
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Um dos cursos mais procurados do programa Rede do Conhecimento, o curso presencial de CPA 

20, foi realizado no último fim de semana, no município de Imperatriz, beneficiando bancários da 

cidade e de outros seis munícipios da região.

A presidente da Apcef/MA, Giselle Menezes ressaltou a importância da formação, principalmente 

pelo atual momento que passam os trabalhadores da Caixa. “Estamos passando por uma fase 

difícil enquanto trabalhadores da Caixa e, com esta reestruturação, sabemos da importância 

que são os cursos de formação bancária oferecidos pela Rede do Conhecimento, primeiro pela 

obrigatoriedade legal para exercer algumas funções. Além de adquirir novos conhecimentos, o 

empregado amplia a qualificação e as oportunidades de crescimento profissional”, destacou a 

presidente da Apcef/MA, Giselle Menezes.

Segundo Neocir Cavalli, diretor da Apcef/MA, esse tipo de evento fora do circuito da capital 

de forma presencial é necessário, não só para a valorização profissional, mas também para a 

troca de conhecimento entre os bancários. “A gente precisava dessa troca de conhecimento. 

É fundamental que também aconteça nas cidades do interior, porque isso se reflete no nosso 

trabalho do dia a dia”, ressalta.

 A diretora Maria Leni Luís Cardoso também esteve presente, acompanhando os alunos. Para 

ela, ter o curso na cidade foi essencial para o desenvolvimento dos empregados Caixa da região. 

“Vejo com bons olhos e estou aplaudindo de pé esse evento que está tendo aqui. Muitas vezes os 

cursos chegam apenas na capital. Mas nós também queremos a Rede do Conhecimento aqui e 

por isso estamos participando do CPA 20, para fazer jus ao conhecimento e para contribuir com 

a nossa empresa” avalia.

O curso CPA20 é um preparatório para a prova 

da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos 

Mercados Financeiros e de Capitais), no entanto, esse 

não é o único foco. Luciana Melo, funcionária da Caixa 

há oito anos, apesar de se não trabalhar diretamente 

na venda de investimentos, afirma que sempre participa 

dos cursos como forma de crescer profissionalmente.

“Eu fiz CPA10 e agora estou fazendo CPA20. Para 

mim está sendo muito bom, tirei dúvidas sobre taxas 

e uma série de coisas que vão me ajudar a crescer 

profissionalmente”, relata.

CPA 20 EM IMPERATRIZ
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A presidente da Apcef/MA, Giselle Meneses, 
participou na última quinta-feira (30), em Brasília 
(DF), da primeira Reunião Ordinária da Diretoria 
Executiva da Federação Nacional das Associações 
do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae).

Integrante da Diretoria Executiva da instituição 
como diretora da Região Nordeste, a presidente da 
Apcef/MA participou ainda do lançamento do livro 
“Tijolo por tijolo: meio século de história do pessoal 
da Caixa”, que registra a trajetória de mobilização 
dos empregados do banco.

APCEF/MA EM BRASÍLIA

A presidente da Apcef/MA, Giselle 
Meneses e o assistente de Relacionamento 
da Fenae, Victor Santos, fizeram, na última 
semana, uma visita de relacionamentos 
à Agência Empresarial da Caixa, no bairro 
do Renascença. Na oportunidade, eles 
divulgaram os benefícios da Fenae e Apcef/
MA. Na oportunidade foi servido um café da 
manhã promovido pela Fenae.

VISITA À AGÊNCIA EMPRESARIAL
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Empregados da Caixa no Maranhão começaram a 
aderir à campanha nacional #aCaixaétodasua. Durante 
visitas da presidente da APCEF/MA, Giselle Menezes 
à unidades do banco, em São Luís, os empregados 
receberam as camisas da campanha.

Lançada pelo Comitê Nacional em Defesa da Caixa, 
a iniciativa tem por objetivo chamar a atenção de 
empregados do banco público e da população para os 
prejuízos que a venda de partes da empresa, como seguros, 
loterias e cartões, poderá trazer para a sociedade, além 
de alertar sobre as consequências da retirada do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) da Caixa.

Este ano, a competição será dividida em 2 etapas: a 1a acontecerá em Brasília/DF, no período de 11 a 14 
de junho, para as modalidades coletivas, tênis dupla masculina e vôlei de praia (masculino e feminino). 
Nesta fase, classificam-se nove APCEFs em cada 
modalidade, que irão se juntar às demais modalidades 
na fase final. Esta será realizada no período de 09 a 12 
de outubro, em local ainda a ser definido.

Os atletas da APCEF/MA já iniciaram os treinos! Se você 
já é associado, faça a sua inscrição a partir do proóximo 
dia 10 de fevereiro. Se ainda não é, associe-se até 28 
de fevereiro para participar das seletivas das diversas 
modalidades!

ADESÃO À CAMPANHA A CAIXA É TODA SUA

JOGOS DA FENAE 2020!
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VEM AI
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ESPORTE E LAZER
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APROVEITE A CAMPANHA + ASSOCIADOS
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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.

KUMON
Rua Tiradentes, 162 - Centro| Barra do Corda (MA)

Contato: 99 3643-3640 | 98135-4645
Instagram: @kumonbdc

*ACEITA CREDCHEQUE 

MAIS REFORMAS
Rua: H, 18 - Parque Shalom

Contato: 98 99115-8434 | 98142-7305
Instagram: @maisreformas

*ACEITA CREDCHEQUE

EDUCAÇÃO CONSTRUÇÃO

DESCONTO: ATÉ 10% DESCONTO: 10% A 15%

ATIVIDADES ESPORTIVAS DA APCEF/MA

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

JIU JITSU PARA CRIANÇA

SEG e QUA
19h - 20h

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
REVISÃO DA VIDA TODA:

TIRE SUAS DÚVIDAS

ABERTAS INSCRIÇÕES DE CHAPAS PARA 
ELEIÇÕES DA FENAE 2020

PARTICIPE DA ELEIÇÃO PARA O 
CONSELHO DE USUÁRIOS
DO SAÚDE CAIXA!

TEMPORADA DE CARNAVAIS NAS 
APCEFS CONTA COM FOLIA EM 
PRÉVIAS, BAILES E MATINÊS

O prazo para os candidatos se inscreverem termina nesta sexta-feira 

(7). A votação ocorrerá nos dias 17 e 18 de março

Fenae apoia chapa 1. Votação prossegue até sexta-feira

Maioria dos clubes tem programação para atender aos diversos 

públicos, da criançada ao aposentado. Os clubes terão atividades 

diurnas e noturnas

A ação visa melhorar a aposentadoria, mediante revisão da renda mensal 
inicial, daqueles que começaram a trabalhar antes de novembro de 1999

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/fenae-homenageia-cantor-e-compositor-tunai.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-lanca-tijolo-por-tijolo-o-primeiro-livro-que-registra-meio-seculo-de-historia-do-movimento-dos-empregados-da-caixa.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/venda-de-ativos-enfraquece-e-compromete-papel-social-da-caixa.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-360-participe-de-novo-quiz-nesta-quarta-e-troque-figurinhas-repetidas-no-app-viva-fenae-apcef.htm

