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PARABÉNS APCEF/MA 63 ANOS!
Foi um domingo realmente festivo! Em comemoração aos 63 anos da APCEF/
MA, promovemos uma programação cheia de diversão e alegria para celebrar
como sempre fizemos nessas seis décadas: com nossos associados presentes!
Teve torneio de peladeiros pela manhã, com o futebol e a amizade abrindo
a programação das festividades. Teve também brinquedos e brincadeiras para
a criançada (e também os adultos) fazerem a festa; o restaurante estava com
um cardápio todo especial (e delicioso); a cantora Dam Braz animou o domingo
festivo, que teve ainda o tradicional parabéns! Ufa! Quanta festa!
Confira nos registros, como foi nosso domingo festivo:
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É CAMPEÃO! JOGOS EMOCIONANTES MARCAM FINAIS
DO IX CAMPEONATO DE FUTSAL

Emoção, esportividade, amizade e futsal de altíssimo nível. Esses foram os
ingredientes das finais do IX Campeonato de Futsal da APCEF/MA, no último
sábado (31)! Foram seis confrontos acirrados que decidiram os campeões das
categorias Quarentão (séries Prata e Ouro); Cinquentão; Feminino; e Livre (séries
Prata e Ouro).
No primeiro jogo do sábado, o Nacional venceu o Cruzeiro por 4 a 3 e ficou
com o título da categoria Quarentão, série Prata. Na sequência foi a vez do
Real Vasmem soltar o grito de campeão vencendo o Real Madrid por 3 a 2, na
final da categoria Livre, série Prata. O Roma 50 venceu o Santos 50 por 2 a 0 e
conquistou o título da categoria Cinquentão.
Na categoria Feminino, que foi novidade na edição do Campeonato de Futsal
de 2021, o time do APCEF/MA venceu o Cruzeiro por 1 a 0 e ficou com o título.
Na categoria Quarentão, série Ouro, o grito de campeão foi do Bar 100 Lona,
que venceu o Excadaria 40 por 6 a 4. E no último confronto do sábado, um jogo
acirrado e em alto nível consagrou o Primavera como campeão da categoria
Livre, série Ouro. Após um jogo corrido e bem jogado, o Primavera venceu o
Excadaria por 5 a 2.
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CRIANÇADA SE DESPEDE DAS FÉRIAS COM MUITA
ALEGRIA NA APCEF/MA
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Foram dois dias de pura alegria, com uma programação repleta de
brincadeiras, atividades recreativas e banho de piscina. A nossa ‘Despedida de
Férias’ reuniu cerca de 80 crianças, com idade de 3 a 12 anos, que se divertiram
em ambientes e espaços especialmente preparados para a os pequenos.
As atividades lúdicas foram conduzidas pela equipe da empresa Fazendo
Arte Recreação. Mesmo sendo apenas dois dias, a programação recreativa
proporcionou muita diversão à criançada antes do fim do período de férias.
Veja os registros da diversão:
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PARCERIA FENAE E ONG MORADIA E CIDADANIA
APROVA PROJETO DA APCEF/MA PARA A ZONA
RURAL DE SÃO LUÍS

O projeto de Horta Comunitária na comunidade Matinha/Maracanã,
área rural de São Luís, foi aprovado para ser desenvolvido através
da parceria da Federação Nacional das Associações do Pessoal da
Caixa Econômica Federal (Fenae) com a ONG Moradia e Cidadania dos
Empregados da Caixa.
O projeto maranhense foi escolhido por um Comitê Gestor, composto
por representantes da Fenae e da Moradia e Cidadania. O anúncio
do resultado da seleção de projetos do primeiro edital, lançado em
junho, foi feito na última sexta-feira (30) pelos presidentes da Fenae
e da Moradia e Cidadania, Sergio Takemoto, e Laurêncio Körbes,
respectivamente.
A presidente da APCEF/MA, Giselle Menezes, destacou a importância
do projeto para o desenvolvimento da comunidade da zona rural de
São Luís. “A comunidade Matinha/Maracanã tem um grande potencial
produtivo que possibilita a seus habitantes, cerca de 250 famílias,
produção em hortas comunitárias autogestionadas, capaz de gerar a
segurança alimentar e nutricional e renda a população local e áreas
adjacentes”, ressaltou.
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MEL FLOR MIRIM: PRODUTO SAUDÁVEL E ATITUDE
SOLIDÁRIA
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Você já adquiriu seu Mel Flor Mirim? O produto está
disponível na APCEF/MA, em potes com as quantidades
de 250 ml e 150 ml e ainda em uma versão ideal para
presentear: uma caixinha com duas unidades de 42
ml. O Flor Mirim é um mel da Tiúba e da Uruçu, as duas
abelhas sem ferrão nativas da região de Preazinho, no
município de Belágua, comunidade onde a produção
acontece.
O projeto de meliponicultora, apoiado pela Fenae é
protagonizado por mulheres e agora, com nova marca
de apresentação, vem atraindo muitos compradores nas sedes das Apcefs.
Giselle Menezes, presidente da APCEF/MA, explica como está sendo a
dinâmica de comercialização apoiada pela Apcef e ressalta a importância
do trabalho para a conservação das espécies nativas. A meliponicultura tem
base na sustententabilidade. Fundamentais para a polinização, a criação
das abelhas sem ferrão auxilia a manter a sustentabilidade e polinização
das plantas nativas, além do equilíbrio do bioma da região.
“Distribuímos o produto na lojinha da Associação e em outros pontos
de vendas. Nos fins de semana mantemos um stand no salão principal
para exposição do mel Flor Mirim, com banner, distribuição de folders,
degustação e explicações sobre o mel, com pessoal qualificado para divulgar
a marca, destacando o produto saudável e delicioso que, além de tudo,
também fortalece a população local do município maranhense e contribui
para a conservação das abelhas nativas.
Também levamos nas visitas que
fazemos às unidades da Caixa, com o
intuito de tornar conhecida a marca, os
benefícios do Flor Mirim conhecida pelos
colegas, e principalmente os benefícios
da Campanha de doações”.

FENAE
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CONFIRA OS SORTEADOS DA CAMPANHA ‘APCEF/MA
63 ANOS: QUEM GANHA O PRESENTE É VOCÊ!’
Após mais de um mês de duração, foram conhecidos, nesta quarta-feira
(4), os ganhadores dos 11 super prêmios da Campanha de aniversário
‘APCEF/MA 63 anos: quem ganha o presente é você!’ Os sortudos são
associados que interagiram durante todo o mês de julho, com os produtos
e serviços da Associação. Os sorteados poderão receber seus prêmios na
secretaria da APCEF/MA a partir das 18h desta quinta-feira (5).
Confira os ganhadores:
1º Prêmio (1 voucher no valor de R$ 100 do Restaurante Coco Bambu):
SHAYANA LUANA DO AMARAL - AG. ITAQUI-BACANGA
2º Prêmio (1 voucher no valor de R$ 100 das Lojas Centauro):
PAULO ANDERSON NASCIMENTO SILVA - ASSOCIADO CONTRIBUINTE
3º Prêmio (1 voucher no valor de R$ 100 das Lojas Americanas):
CRISTIANE SIMÕES SILVA - ASSOCIADA CONTRIBUINTE
4º Prêmio (1 voucher no valor de R$ 100 das Lojas Boticário):
MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA - ASSOCIADA INDIVIDUAL
5º Prêmio (1 voucher no valor de R$ 150 das Lojas Adidas):
ANDYARA NOGUEIRA - ASSOCIADA CONTRIBUINTE
6º Prêmio (1 voucher no valor de R$ 150 em Combustível):
WALLACE MARINHO ROSA - ASSOCIADO CONTRIBUINTE
7º Prêmio (1 voucher no valor de R$ 150 do Restaurante Cabana do Sol):
ELIUDES LEAL DA SILVA - APOSENTADA CAIXA
8º Prêmio (1 voucher no valor de R$ 150 das Lojas Centauro):
LUCIANA TEIXEIRA MELO - AG. IMPERATRIZ
9º Prêmio (1 voucher no valor de R$ 150 das Lojas Adidas):
MARY HELLEN CALDAS - ASSOCIADA CONTRIBUINTE
10º Prêmio: 1 voucher no valor de R$ 150 em Combustível:
EUGÊNIO FERREIRA - AG. BACABAL
11º Prêmio (1 notbook no valor de R$ 2.800):
MARCOS TIAGO NASCIMENTO SILVA - AG. SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
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GALERIA APCEF/MA

Agência Justiça Federal

Agência Paço do Lumiar

Agência Paço do Lumiar

Agência Paço do Lumiar

Agência São José de
Ribamar

Agência São José de Ribamar

Agência Cohatrac

Agência Itaqui-Bacanga

Agência Paço do Lumiar

Agência UFMA

Agência São José de Ribamar

TEM NA APCEF/MA
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VEM AI!
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CONVÊNIOS
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A APCEF/MA, em parceria com a Ideal Consultoria, firmou uma ampla rede de convênios
com empresas que vão oferecer aos sócios e seus dependentes, descontos em seus serviços.

CORE 6 STUDIO DE PILATES
Av. Brasil, 01 Loja A - Cohama
Contato: (98) 98856-1873
Instagram: @core6pilates
Desconto: 10%

*ACEITA CREDCHEQUE

BEAUTY CENTER FÁTIMA
MONTEIRO
Rua José Luis Nova da Costa, S/N
Olho D’Água - APCEF/MA
Contato: 98 98211-9971
Instagram: @beauty_center_fatima_monteiro
Desconto: 25%*

*ACEITA CREDCHEQUE

NOTÍCIAS FENAE

QUADRO DE PESSOAL E
FORTALECIMENTO DA CAIXA
PÚBLICA SÃO ASSUNTOS DE
AUDIÊNCIA NA CÂMARA DOS
DEPUTADOS
Representação dos participantes nas instâncias de
poder do terceiro maior fundo de pensão do país,
com patrimônio de mais de R$ 80 bilhões, tem
sofrido ataques do Governo e da patrocinadora

NOTA DA CAIXA SOBRE O
ENCERRAMENTO DO GT SAÚDE
CAIXA RECEBE CRÍTICAS
DA REPRESENTAÇÃO DOS
EMPREGADOS
Representantes dos beneficiários destacam que
o encerramento do grupo não foi um consenso,
não houve tempo para debater as propostas nem
discutir a gestão do plano
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ANIVERSÁRIO DA FUNCEF: 44
ANOS DE GRANDES CONQUISTAS
E MUITOS DESAFIOS A SEREM
SUPERADOS
Representação dos participantes nas instâncias de
poder do terceiro maior fundo de pensão do país,
com patrimônio de mais de R$ 80 bilhões, tem
sofrido ataques do Governo e da patrocinadora

FUNCEF: RENOVAÇÃO DO
CONVÊNIO COM O INSS
CONTINUA COM IMPASSE
Futuro do convênio segue incerto e Fenae reivindica
uma solução

