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Nova Diretoria da Apcef/MA toma
posse para o triênio 2020/2022
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Na última quinta-feira (16), tomaram posse, os/as novos/as diretores/as da Associação do 

Pessoal da Caixa Econômica Federal do Maranhão (Apcef/MA). A gestão “Novas Conquistas, 

Nosso Futuro” vai gerir a instituição no triênio 2020/2022. A solenidade foi realizada na sede 

social da Apcef/MA, no bairro do Calhau, em São Luís.

Além da presidente, Giselle Meneses e da vice-presidente, Nizete Queiroz, tomaram posse, os/

as demais diretores/as da Direção Executiva, do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e outros/

as diretores/as, além dos seus respectivos suplentes.

Em seu discurso de posse, a nova presidente disse ser gratificante e, ao mesmo tempo, 

desafiador assumir uma associação sólida, bem estruturada e organizada e falou sobre o 

compromisso à frente da Apcef/MA neste triênio.

“Dar continuidade ao atual projeto é a nossa responsabilidade, mas nosso papel vai além 

do associativo, temos como compromisso, trabalhar por esta Associação, em defesa da Caixa 

100% pública e dos seus trabalhadores, seu maior patrimônio, com certeza com o que de 

melhor tenho a oferecer”, destacou.

A solenidade de posse, contou com uma programação que incluiu: missa em ação de graças, 

assinatura da ata de posse e recebimento do termo de nomeação, além de música ao vivo e 

muita alegria e renovação dos compromissos em prol da Apcef/MA.

NOVA DIRETORIA DA APCEF/MA
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Uma semana inteira de brincadeira! Assim 

foi a Colônia de Férias 2020, que esse ano 

trouxe o tema “Brincando como antigamente”. 

Com mais de três horas de atividades por 

dia, a colônia apresentou uma programação 

recheada de atividades e brincadeiras que 

deixou tudo mais divertido para a criançada.  

Ao todo, cerca de 80 crianças e adolescentes, 

na faixa etária de 3 a 14 anos participaram dos jogos e brincadeiras sob a orientação de uma 

equipe de instrutores formada por profissionais de Educação Física e Pedagogos.

O projeto ‘Samba na Piscina’ acontece todos os domingos 

até o Carnaval. A partir das 12:30h, rola muita música de 

bamba à beira da piscina, pra você cair no samba, pagode.. e 

na água também! A cada domingo, uma atração diferente e 

a animação e a alegria de sempre! E nesse domingo (26), é a 

vez do grupo Divo6 fazer a festa! 

A Campanha FENAE 360º premiou o associado 

Apcef/MA, Pedro Jader. Funcionário do Posto de 

Atendimento de Justiça Federal indicou colegas para 

se associar à Apcef/A no aplicativo Viva FENAE e 

ganhou cinco brindes, um a cada indicação. Com os 

novos associados, o PA Justiça Federal é a primeira 

unidade 100% associados. Outro associado que 

também indicou e recebeu seus brindes, foi Gioto 

Neves, gerente geral da agência Guajajaras.

E a Campanha FENAE 360º continua! Indique 

colegas para se associar à Apcef/MA e ganhe lindos e 

valiosos brindes!

COLÔNIA DE FÉRIAS

SAMBA NA PISCINA

CAMPANHA FENAE 360º
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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.

ZERO PÊLO
Rua Auxiliar II, Lj 10, Nº 19 - Cohajap
Contato: 98 3271-9601 / 98146-5051

Instagram: @zeropelosaoluis
*ACEITA CREDCHEQUE 

TATAVÍ PANIFICADORA
Av. dos Holandeses, 17 - Olho D’Água

Contato: 98 3303-7293
Instagram: @tatavicafe
*ACEITA CREDCHEQUE

BELEZA ALIMENTAÇÃO

DESCONTO: 10% DESCONTO: 10%

ATIVIDADES ESPORTIVAS DA APCEF/MA

SÓCIOS: R$ 60,00  |  NÃO SÓCIO: 110,00

JIU JITSU

SEG - QUA
20h - 21h30

SEXTA
20h - 21h30

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
CAIXA JÁ ESTÁ SENDO PRIVATIZADA,

AFIRMA RITA SERRANO

NOVIDADE NO INSPIRA 2020: 
COMPLEMENTE O SEU CADASTRO ATÉ O 
DIA 24 E GANHE CUPONS PARA SORTEIO

PRIVATIZAÇÃO DA CAIXA É DISFARÇADA 
E ESCONDE PLANO DA VENDA DAS 
SUBSIDIÁRIAS, DIZ JAIR PEDRO FERREIRA 
AO VALOR ECONÔMICO

PREVIDÊNCIA SOCIAL: REVISÃO 
DA VIDA TODA PODE FAVORECER 
APOSENTADO

Os participantes sorteados devem preencher o cadastro no APP Viva 

Fenae Apcef. Não perca tempo!

Em matéria divulgada pelo jornal, o presidente da Fenae afirmou que está 

em curso um processo de esquartejamento do banco

O órgão julgou favorável a tese conhecida como Revisão da Vida 

Toda, que visa melhorar a aposentadoria daqueles que começaram 

a trabalhar antes de novembro de 1999

Em entrevista, conselheira do CA fala sobre privatização, reestruturação 

e outros temas relevantes para a Caixa

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/previdencia-social-revisao-da-vida-toda-pode-favorecer-aposentado-que-teve-beneficio-reduzido-em-razao-da-exclusao-dos-salarios-anteriores-a-1994.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/caixa-ja-esta-sendo-privatizada-afirma-rita-serrano.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/privatizacao-da-caixa-e-disfarcada-e-esconde-plano-da-venda-das-subsidiarias-diz-jair-pedro-ferreira-ao-valor-economico.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/novidade-no-inspira-2020-complemente-o-seu-cadastro-ate-o-dia-24-e-ganhe-cupons-para-sorteio.htm

