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EVENTO APRESENTA NOVA 
MARCA DO APCEF+SAÚDE
Numa versão mais atualizada, o programa de benefícios 
amplia seu atendimento
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A Caixa Alta recebeu, na terça-feira (19), a Assembleia para votação de uma nova proposta 

para o Estatuto, seguida de um coquetel de apresentação do APCEF+SAÚDE. Com nova marca 

e numa versão mais atualizada, o programa de benefícios amplia seu atendimento, dando 

acesso para seus clientes a médicos, academias, remédios e atividades esportivas.

Vanderson Burracini, consultor da Fenae, reforça que as mudanças beneficiam tanto 

conveniados quanto clientes: “Além do atendimento médico, estamos focando também em 

tratamentos alternativos e serviços que visam o bem estar”, explica.

Compondo a mesa da Assembleia que votou a aprovação dessas alterações previstas para 

o APCEF+SAÚDE, estavam: a presidente da Apcef/MA, Nizete Queiroz, a diretora da Fenae no 

Nordeste, Giselle Menezes, a coordenadora do APCEF+SAÚDE Maranhão, Jane Sampaio, além 

de Maria das Dores Moreira, membro do Conselho Deliberativo.

A saúde e o bem estar dos associados à Apcef/MA estão ainda melhor assistidos agora que 

essas mudanças estão sendo implantadas.

APCEF+SAÚDE

Participe da nossa campanha de 

Associação e concorra a prêmios. Nesta 

quarta-feira (20), tem mais um quiz pra 

você responder e ganhar vários cupons 

para o sorteio. Acesse www.fenae.org.br/

fenae360 e saiba como participar!

https://apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/informacoes/noticias-apcef/talentos-2019-votacao-popular.htm
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Para comemorar os 3 anos da Rede do Conhecimento, a Fenae 
incentiva as interações entre os participantes da plataforma. Para 
comemorar a data, o usuário deve publicar uma foto em companhia 
de seu dependente com um depoimento (sobre a Rede) e a tag 
#ParabénsRede. Se as pessoas fotografadas estiverem ativas na 
plataforma, a empregada ou o empregado Caixa receberá 100 moedas 
no Nosso Valor.

As interações podem ser realizadas até 30 de novembro, participe você também!

A Campanha Fenae 360º Viva a Experiência incentiva a 

associação às Apcefs por meio de indicações de quem já 

é sócio. Através dela, serão distribuídas viagens, brindes e 

prêmios tanto para os empregados quanto para unidades 

e agências da Caixa.

Até o dia 7 de abril de 2020, você pode participar de 

sorteios semanais, baixando o aplicativo disponível pra Android e iOS. Todos os detalhes, 

como premiação e forma de participar, estão em: www.fenae360.fenae.org.br

Durante mais uma Visita de Relacionamento, a Fenae e Apcef/MA estiveram, na última 

quarta-feira (13), marcando presença em Agência Caixa e também área meio. Durante a 

passagem pela Gihab e Ag. Cohatrac, uma nova associação foi realizada em cada! A Gigov 

também esteve no roteiro.

A visita foi feita pela vice-

presidente da Apcef/MA, 

Giselle Menezes, juntamente 

com o assistente de 

relacionamento da Fenae, 

Victor Santos.

VISITA DE RELACIONAMENTO

FENAE 360º

3 ANOS DE REDE DO CONHECIMENTO:
Continue interagindo!

http://www.fenae360.fenae.org.br/
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VEM AI
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ESPORTE E LAZER

https://www.campeonatosapcefma.com.br
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APROVEITE A CAMPANHA + ASSOCIADOS

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/talentos-2019-saiu-o-resultado-da-campanha-de-mais-curtidas-veja-se-voce-foi-contemplado.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.

JESSICA XIMENES
Av. Principal, Qd 6, Nº 16 - Cohajap

Contato: 98 3302-3699 / 98294-5568
Instagram: @jessicaximenes.arquitetura

*ACEITA CREDCHEQUE 

VICENSE STUDIO DE BELEZA
Av dos Holandeses, 13 Loja 20 - Calhau

Contato: 98 3304-1276 | 99192-9747
Instagram: @salaovicense

*ACEITA CREDCHEQUE

ARQUITETURA BELEZA

DESCONTO: 10% A 30%

ATIVIDADES ESPORTIVAS DA APCEF/MA

SÓCIOS: R$ 140,00  |  NÃO SÓCIO: R$ 150,00

 ESCOLINHA DE FUTSAL

TER - QUI
8h30 - 10h30

SEG - QUA
14h40 - 19h40

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

DIREÇÃO DA FUNCEF DEIXA PARTICIPANTES 
SEM DÉCIMO TERCEIRO

DÊ SUA OPINIÃO SOBRE MP QUE 
AUMENTA CARGA HORÁRIA DOS 

BANCÁRIOS

BANCÁRIOS DECIDEM EM PLENÁRIA 
GERAL PELA MOBILIZAÇÃO CONTRA A 
MP 905

CARTA ABERTA DOS CONSELHEIROS 
ELEITOS EM RESPOSTA À GESAP

Medida Provisória modifica trechos da legislação trabalhista, 

acabando com a jornada de seis horas diárias e 30 horas semanais 

será mantida apenas para operadores de caixa

Bancários do Distrito Federal se reuniram para discutir as próximas 

ações contra a medida provisória que altera conquistas históricas dos 

trabalhadores.

Na resposta, o Conselho de Usuários do Saúde Caixa reafirma 

posição defendida anteriormente sobre a contabilização do 

superávit do plano.

Com a incidência da 13a parcela do equacionamento sobre o valor 

total do 13º salário e o desconto do imposto de renda, participantes 

ficam sem benefício

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/carta-aberta-dos-conselheiros-eleitos-em-resposta-a-gesap.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/direcao-da-funcef-deixa-participantes-sem-decimo-terceiro.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/bancarios-decidem-em-plenaria-geral-pela-mobilizacao-contra-a-mp-905.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/de-sua-opiniao-sobre-mp-que-aumenta-carga-horario-dos-bancarios.htm

