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As duplas feminina e masculina da APCEF/MA foram destaque na 1a Etapa 
do Circuito de Duplas de Tênis Sports Village, que aconteceu de 13 a 15 de 
agosto no Sports Village.

A dupla feminina formada por Isadora Nunes Franco e Luciana Carolina 
Almeida ficou com o título na categoria feminina e a dupla masculina formada 
por Júnior Nazareno e Valdiney Segundo ficou na segunda colocação do torneio. 
Nossos parabéns aos nossos atletas! 

Veja registros das nossas duplas vencedoras:

DUPLAS DA APCEF/MA EM DESTAQUE NO CIRCUITO 
DE TÊNIS SPORTS VILLAGE

É NOTÍCIA



3

Na Campanha “Cidadania em Ação: unidos contra a fome”, realizada nos 
meses de abril, maio e junho, mais de 750 famílias maranhenses foram 
beneficiadas com cestas básicas doadas pela iniciativa. promovida pela ONG 
Moradia e Cidadania em parceria com entidades representativas dos empregados 
e aposentados da Caixa como a Federação Nacional das Associações do Pessoal 
(Fenae).

Em seis repasses, 758 famílias receberam os alimentos que amenizaram 
a situação de dificuldade alimentar de muitos maranhenses. No Maranhão, 
as cestas foram entregues a entidades que atendem pessoas em situação de 
vulnerabilidade social e, estas repassaram às famílias.

Após o sucesso da campanha, a parceria da ONG Moradia e Cidadania e 
Fenae, já tem novos projetos para serem implementados. Um desses projetos 
é a Horta Comunitária na comunidade Matinha/Maracanã, área rural de São 
Luís, que vai beneficiar cerca de 250 famílias.

Por isso a ação para a cidadania deve continuar e precisa da contribuição de 
todos! E para isso convidamos você a fazer parte dessa corrente! Associe-se à 
ONG Moradia e Cidadania e participe das nossas ações e projetos!

E é muito fácil fazer parte e contribuir para projetos que transformam vidas.
Veja:

CIDADANIA EM AÇÃO: FAÇA PARTE!

É NOTÍCIA

- Acesse o site
www.moradiaecidadania.org.br 

 e na aba ‘Faça Parte’,
escolha sua categoria (Empregado 

Caixa ou Aposentado Caixa).  
 

- Agora é só preencher a ficha de 
adesão com seus dados, marcar o seu 

estado e autorizar a averbação em folha 
de pagamento.  

 
- Pronto! Agora você já está fazendo 
parte da nossa corrente da cidadania!
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E aí? Já se inscreveu a segunda edição da #ArenaFenae?! 
Pois, corre! As inscrições se encerram na próxima sexta-feira (20) e podem 

ser feitas pela plataforma do evento (www.fenae.org.br/arena). Prepare seus 
joysticks, reúna a família e venha se divertir!

INSCRIÇÕES DA ARENA FENAE TERMINAM NO 
PRÓXIMO DIA 20

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/inscricoes-da-arena-fenae-terminam-no-proximo-dia-20-8A19A3047B419B98017B446945CB7DF8-00.htm
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Concluída a votação popular estadual e técnica do Talentos Fenae/Apcefs 2021 
no dia 31 de julho, vem aí a premiação dos vencedores em cada modalidade. 
É a hora de conhecermos os vencedores entre as 43 obras maranhenses que 
participam do concurso cultural.

Devido à pandemia, os eventos serão virtuais, com quatro lives, uma por 
categoria: no dia 11 de setembro serão premiados os vencedores da categoria 
Foto e Filme, no dia 25 de setembro, os de Artes Visuais, no dia 2 de outubro, 
os de Literatura. A premiação de Música finaliza as lives, no dia 16 de outubro.

TALENTOS 2021: É HORA DE CONHECER OS 
VENCEDORES DA ETAPA ESTADUAL

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/talentos-2021-vem-ai-a-premiacao-da-etapa-estadual-8A19A3047B419B98017B448898321DEF-00.htm
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Já deu seu palpite no #BolãoEsporteClube? Se liga, é muito fácil participar e 
ganhar! Basta ser empregado Caixa ativo ou aposentado/pensionista associado 
a uma das 27 Apcefs, acessar a plataforma e dar o seu palpite! Simples assim! 
E fazendo isso, você concorre a moedas do #NossoValor e prêmios. 

Ah, o Bolão também está aberto para os dependentes de associados às 
Apcefs, com conta ativa e cadastro atualizado no #MundoCaixa. 

ACESSE: WWW.FENAE.ORG.BR/BOLAO E SAIBA MAIS!

BOLÃO ESPORTE CLUBE: DÊ O SEU PALPITE E GANHE 
PRÊMIOS!

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/de-o-seu-palpite-e-ganhe-premios-no-bolao-esporte-clube-da-fenae-e-apcefs-8A19A3047B4C2FD5017B554EC2223EFF-00.htm
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Suas interações com a APCEF/MA valem prêmios! Continue participando da 
campanha ‘APCEF/MA do seu jeito’. Veja só como é fácil:

Ao participar da interação “indique e ganhe”, o associado que indicar um 
empregado Caixa e ele se associar, os dois ganham um lindo brinde APCEF/MA 
e concorrem a vários sorteios até o fim do ano. Foi assim que fez o associado 
Carlos Dehon, que indicou o colega de agência Rodrigo Henrique e hoje, ambos 
receberam seus brindes das mãos da presidente da APCEF/MA, Giselle Menezes. 
E na Agência Gonçalves Dias teve mais indicados e indicadores premiados. 

Ah! E os indicadores e indicados ainda podem receber dois tipos de recompensa 
do programa de fidelidade/relacionamento Nosso Valor. Veja:

1 - quando o indicado aceita a indicação, ambos ganham 50 moedas, cada 
um; 

2- quando o indicado se associa, indicador e indicado recebem pontos Fenae. 
As duas premiações poderão serão usadas na plataforma Nosso Valor.

Viu como é fácil! E 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”.

INTERAJA E GANHE PRÊMIOS COM A ‘APCEF/MA DO 
SEU JEITO’!

Veja o regulamento completo no site da APCEF/MA (www.apcefma.org.br)

É NOTÍCIA

Carlos Dehon, Fernando Simões, Elrick Ribeiro,
Andrea Matos, Ana Raquel Silva, Suellen Bastos

- Agência Gonçalves Dias -

Carlos Dehon e Rodrigo Henrique
- Agência Gonçalves Dias -
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Na APCEF/MA quem doa para o projeto Movimento Solidário, ganha prêmios 
exclusivos do projeto! E um dos prêmios é o Mel Flor Mirim, produzido pelos 
moradores da comunidade de 
Preazinho, no município de 
Belágua, a partir das doações 
do Movimento.

Doe seus pontos do 
Mundo Caixa ou faça uma 
doação em dinheiro para o 
projeto, entregue/mande o 
comprovante para a APCEF/
MA e ganhe um pote com 
o mel da Tiúba e da Uruçu, 
as duas abelhas sem ferrão 
nativas da região de Belágua. 
As associada Maila Torres e 
a empregada Caixa Cristiane 
Mouzinho, ambas da SEV São 
Luís, já fizeram sua doação 
para o projeto e receberam o 
mel Flor Mirim!

DOE PARA O MOVIMENTO SOLIDÁRIO E GANHE O MEL 
FLOR MIRIM

É NOTÍCIA

Maila Torres e Cristiane Mouzinho
- SEV São Luís -

https://apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/informacoes/noticias-apcef/movimento-solidario-ajude-a-transformar-mais-vidas-em-belagua-8A19A3047ADC1109017ADE55FBB928DF-00.htm
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https://rededoconhecimento.fenae.org.br/Acesso/Entrar
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/dia-dos-pais-na-plataforma-convenios-e-o-mes-inteiro-acesse-e-participe-do-sorteio-de-agosto-8A19A3047AE8446B017B1C65C5F63EA1-00.htm
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https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/assine-e-passe-a-receber-em-casa-a-revista-impressa-fenae-360.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/acelerar-a-vacinacao-estrategia-para-combater-disseminacao-de-variantes-da-covid-19.htm


11FENAE

GALERIA APCEF/MA

José Mário Rego Lopes, recebendo prêmio da campanha 
‘APCEF/MA 63 anos: quem ganha o presente é você’! 

 para a sua esposa, Mary Hellen da Silva Caldas (Associada 
Contribuinte)

A associada Luciana Teixeira Melo (agência Imperatriz)
durante período que esteve hospedadanos Chalés

da APCEF/MA, em Sao Luís
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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.

ANA LETÍCIA MARIZÊ

Rua dos Maçaricos, Qd 16, nº 1 - Ponta do Farol
Contato: 98 98155-3824 / 98819-1901
Instagram: @carmendiasestetica
Desconto: 10% a 20%
*ACEITA CREDCHEQUE

Shopping da Ilha - Torre II, Sala 302, n 987 - 
Cohama
Contato: (98) 98601-8635 / 98169-3833
Instagram: @psi.analeticiamarize
Desconto: 20%
*ACEITA CREDCHEQUE

CARMEM DIAS ESTÉTICA

CONVÊNIOS
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IMPRENSA NACIONAL E 
REGIONAL REPERCUTE ARTIGO 
DE PRESIDENTE DA FENAE 
CONTRA PRIVATIZAÇÃO DOS 
CORREIOS

FENAE E ONG MORADIA 
E CIDADANIA DEBATEM 
EXECUÇÃO DE PROJETOS 
DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

COMANDO NACIONAL DOS 
BANCÁRIOS DISCUTE RETORNO 
AO TRABALHO PRESENCIAL COM 
FENABAN

DEBATE SOBRE REDUÇÃO DO 
EQUACIONAMENTO GANHA 
DESTAQUE APÓS POSTALIS 
PROPOR REDUÇÃO DE 
BENEFÍCIOS

Publicado em primeira mão pela revista Carta 
Capital, texto assinado por Sergio Takemoto 
observa que empresa, com 358 anos de prestação 
de serviços ao país, só em 2020 registrou lucro 
líquido de R$ 1,53 bilhão

As ações serão desenvolvidas em 12 estados pelas 
Apcefs e coordenações estaduais da Moradia e 
Cidadania

Categoria manifestou preocupação por volta 
precipitada ao trabalho presencial e discutiu 
protocolo de segurança

Segundo o presidente da Fenae é possível fazer 
redução do impacto do equacionamento, por meio 
da resolução CNPC 30, sem reduzir direitos

NOTÍCIAS FENAE

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/consulta-nacional-2019-bancarios-vao-opinar-sobre-a-reforma-da-previdencia.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/consulta-nacional-2019-bancarios-vao-opinar-sobre-a-reforma-da-previdencia.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/imprensa-nacional-e-regional-repercute-artigo-de-presidente-da-fenae-contra-privatizacao-dos-correios-8A19A3047B22BAD6017B4169CDAD4C62-00.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-e-ong-moradia-e-cidadania-debatem-execucao-de-projetos-de-desenvolvimento-sustentavel-8A19A3047B4C2FD5017B50EED55072FE-00.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/comando-nacional-dos-bancarios-discute-retorno-ao-trabalho-presencial-com-fenaban.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/debate-sobre-reducao-do-equacionamento-ganha-destaque-apos-postalis-propor-reducao-de-beneficios.htm

