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NO NOSSO ANIVERSÁRIO
QUEM GANHA O PRESENTE
É VOCÊ!
São mais de seis décadas de uma
história construída com você presente!
Por isso na celebração dos 63 anos da
NOSSA APCEF/MA, vamos presentear
quem sempre esteve presente com
a gente! Na Campanha ‘APCEF/MA 63 anos: quem ganha o presente é
você!’ você interage com nossos produtos e serviços e ganha cupons para
concorrer ao sorteio de 11 prêmios!
É isso mesmo! Basta ser presente na APCEF/MA para concorrer ao sorteio
de vários presentes! Quanto mais interação, mais chances de ganhar!
Acesse o regulamento no site apcefma.org.br e saiba como interagir para
ganhar cupons e quais os prêmios que você pode ganhar!
A Campanha é Exclusiva para associados APCEF/MA e vai até o dia 31
de julho. O sorteio dos presentes acontece no dia 3 de agosto de 2021, às
17h, com transmissão ao vivo pelo Instagram da APCEF/MA (@apcefma).

PISCINA DA APCEF/MA VOLTA A SER PALCO DA
NATAÇÃO MARANHENSE

A piscina da APCEF/MA voltou a ser palco de braçadas em busca de
medalhas e troféus! No último sábado (3) e domingo (4), 275 atletas de 11
clubes disputaram na sede social da Associação, o Campeonato Maranhense
de Inverno de Natação - Troféu APCEF/MA 2021, organizado pela Federação
Maranhense de Desportos Aquáticos (FMDA) e, em parceria com a APCEF/MA.
Disputaram o torneio, atletas dos clubes: APCEF/MA, Atlef/Nina, Viva Água,
DM Auqatic/MA, AABB/PI, VRSWIM/Aquafit, Golfinho/MA, Aquatic/MA, TCN
Natação, CSSS/AquáticaTri e Planeta Água. Seguindo todos os protocolos, os
atletas nadaram em busca de metas, recordes pessoais, medalhas e troféus.
Mas além disso, nadaram para reacender a chama da natação maranhense,
que está retornando com as grandes competições após a paralisação por conta
das restrições sanitárias.
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Após muitas medalhas e conquistas individuais, o resultado por equipe ficou
da seguinte forma:
1º - Atlef/Nina
7º - CSSS/AquáticaTri
2º - VRSWIM/Aquafit
8º - Aquatic/MA
3º - DM Aquatic
9º - Planeta Água
4º - APCEF/MA
10 - TCN Natação
5º - AABB/PI
11º - Golfinho/MA
6º - Viva Água
Nossos parabéns e agradecimentos a FMDA, pela realização do campeonato
que marca, não apenas o retorno das competições aquáticas na APCEF/MA,
mas o retorno da natação maranhense! Parabenizamos ainda a Federação pelo
empenho no fortalecimento da Natação maranhense, apoiando os clubes e atletas
a buscar e conseguir resultados. Agradecemos os clubes, atletas, professores
e familiares que participaram dos dois dias de competição e agradecemos
a presença do vice-campeão olímpico Ricardo Prado, que abrilhantou ainda
mais o nosso campeonato.
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DO SEU JEITO: ESTÁ NO AR A NOVA CAMPANHA DE
ASSOCIAÇÃO DA APCEF/MA!
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A nova campanha de associação da APCEF/MA vai mostrar que cada
empregado Caixa e sua família tem um jeito de ser e a APCEF/MA tem um
jeito para todas as famílias. Nos próximos seis meses serão realizadas ações
nas redes sociais da APCEF/MA e da Fenae, e no App Viva/Fenae Apcef para
divulgar o que as associações e a Federação oferecem para o bem-estar do
pessoal da Caixa. A campanha também irá estimular os trabalhadores do
banco a contarem a motivação para ser um associado APCEF/MA.
Para participar, basta acessar o aplicativo Viva Fenae/Apcef, que está
disponível em Apple Store ou Play Stores, e clicar no link da campanha “Apcef
do seu jeito”. Ao participar da interação “indique e ganhe”, o associado que
indicar um não associado pode receber dois tipos de recompensa do programa
de fidelidade/relacionamento Nosso Valor: 1- quando o indicado aceita a
indicação, ambos ganham 50 moedas, cada um; e, 2- quando o indicado
se associa, indicador e indicado recebem pontos Fenae. As duas premiações
poderão serão usadas na plataforma Nosso Valor.
Veja o Regulamento Oficial da Campanha no site apcefma.org.br
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MEL FLOR MIRIM NA APCEF/MA
O primeiro produto da
marca Flor Mirim, o mel
produzido em Belágua (MA)
já pode ser adquirido na
APCEF/MA!
Além de ser um produto
mais saudável e delicioso,
ainda fortalece a população
local
do
município
maranhense e contribui para
a conservação das abelhas
nativas. Adquirindo o mel
Flor Mirim, você consome
de forma consciente e ajuda
as comunidades de baixa
renda em Belágua, que
começam a mudar seus
rumos graças às doações
dos empregados Caixa, das
empresas parceiras e da
sociedade em geral, através
do projeto Movimento Solidário, programa de desenvolvimento sustentável da
Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (FENAE) executado
pelo Instituto FENAE Transforma.
Então, adquira já o seu Flor Mirim na nossa lojinha APCEF/MA e ajude a
transformar vidas!
Acesse flormirim.movimentosolidario.org.br/ e saiba mais
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MOVIMENTO SOLIDÁRIO
BELÁGUA
Ao longo de quase seis anos de
atuação no município de Belágua, o
Movimento Solidário, programa do
eixo de desenvolvimento sustentável
do Instituto Fenae Transforma,
mudou a vida de 12.094 belaguenses
com 61 projetos entre hortas
comunitárias, poços artesianos,
banheiros públicos, aviários, entre
outros. De 2006 a 2021, foram
investidos um total de R$ 1.465.423,38 em ações estratégicas de combate
ao baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).
Para viabilizar a conclusão dos projetos previstos para essa última etapa da
atuação em Belágua, o Movimento Solidário aposta na captação de pontos do
Mundo Caixa. Para doar é simples. Acesse o site movimentosolidario.fenae.
org.br/ e faça sua doação! Pelo site do Programa é possível doar pontos
do Mundo Caixa e dar um ótimo destino àqueles pontos que estão perto
de expirar. Você também pode doar via PIX utilizando as chaves de email
instituto@fenaetransforma.org.br ou o CNPJ 09.225.342.0001/84.
PRÊMIOS
E na APCEF/MA quem doa para o Movimento Solidário, ganha prêmios
exclusivos do projeto!! Doe seus pontos
do Mundo Caixa ou faça uma doação em
dinheiro para o projeto, entregue/mande o
comprovante para a APCEF/MA e escolha
seu prêmio. Não demore para fazer sua
doação, os estoques são limitados. Cada
prêmio corresponde a um valor de doação.
Para saber mais detalhes, entre em contato
com a gente!
Inscreva seu nome entre os agentes da
transformação que transformaram Belágua!

GALERIA APCEF/MA
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Time de Basquete Feminino da APCEF/MA,
categoria 30, vice-campeão da Copa SESI

Joseline Rodrigues dos Santos (Ag. Shopping
da Ilha) - Adquirindo produto do Movimento
Solidário e participando da campanha de
aniversário da APCEF/MA

Antônio Lisboa de Carvalho Filho (Ag.
Cidade dos Azulejos) - Visitando a
APCEF/MA e fazendo sua inscrição para
jogar a Pelada Sessentão

Time de Futebol Society da APCEF/MA,
categoria sessentão, após jogo contra o
time da PRF no domingo (4)

Martinho Filho (Ag. Cidade dos Azulejos)
- Com o troféu de vice-campeão da Copa
SESI, categoria 55+ conquistado pelo time de
Basquete da APCEF/MA

Paulo Anderson Nascimento Silva (sóciocontribuinte) - Adquirindo produto do
Movimento Solidário e participando da
campanha de aniversário da APCEF/MA

Cleide Ferreira Montelo Torres (aposentada)
- Adquirindo produto do Movimento
Solidário e participando da campanha de
aniversário da APCEF/MA
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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.

SPACE ONE - ESPAÇO MULHER
Av. Daniel De La Touche, 1 Bagatela Center Loja 101
- Cohama
Contato: (98) 99139-5510
Instagram: @loja_spaceone
Desconto: até 15%

*ACEITA CREDCHEQUE

ROMERO GASTRONOMIA
Rua Mearim, 13 Ponta do Farol
Contato: (98) 3877-8100
Instagram: @romerogastronomia
Desconto: 5% a 10%

*ACEITA CREDCHEQUE

NOTÍCIAS FENAE
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O 2020 DO TALENTOS FENAE/
APCEF REGISTRA LANÇAMENTO
DE BOOK E MUITAS OUTRAS
ATRAÇÕES CULTURAIS

NA CAMPANHA “APCEF DO SEU
JEITO”, INDICAÇÕES DE COLEGAS
VALEM PRÊMIOS. CONFIRA!

Obras e depoimentos dos vencedores da etapa
nacional do concurso cultural podem ser conferidas
no portal www.fenae.org.br, estando disponíveis
para consulta na seção publicações especiais

A nova campanha de associação das Apcefs foi
lançada no dia 2 de julho. Veja os detalhes no App
Viva Fenae/Apcef

MOVIMENTO SOLIDÁRIO
COMPLETA 6 ANOS DE ATUAÇÃO
EM BELÁGUA/MA

“CGPAR 23 É ABUSIVA E ILEGAL”,
DIZ A DEPUTADA FEDERAL ÉRIKA
KOKAY

Ao longo desse tempo, Fenae e Apcefs realizaram
projetos que impactaram positivamente para
o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) no

Resolução afeta planos de saúde de todas as
empresas estatais; aprovação do PDC 956/2018,
que susta os efeitos da CGPAR 23, pode inibir
outras iniciativas de retirada de diretos dos
trabalhadores

