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A campanha de interação “Arena Gamer” avança na 4a e última semana de 
desafio, no aplicativo Viva Fenae/Apcef, com um Quiz (questionário) que ficará 
disponível de 26/04/2021 a 30/04/2021, até às 23h59. Quem participar de 
todos os desafios poderá ser sorteado para um bate-papo exclusivo com um 
especialista de esportes eletrônicos (e-Sport).  

A campanha de interação “Arena Gamer” já envolveu 668 participantes. 
Continue participando. Em breve serão informados o nome do especialista 
convidado para o bate-papo e a data de quando será realizada a 2a edição 
do campeonato de jogos eletrônicos da Fenae e dos associados das Apcefs 
(Associações do Pessoal da Caixa). 

A participação no “Arena Fenae/Apcef 2021” é exclusiva dos empregados 
Caixa ativos, aposentados e pensionistas e seus dependentes (devidamente 
cadastrados, de acordo com o estatuto de cada Apcef, e que possuam login e 
senha Mundo Caixa).

O 1º Arena Fenae foi lançado pela Fenae em conjunto com as Apcefs 
(Associações do Pessoal da Caixa) no dia 11 de maio de 2020, com o objetivo 
de reunir e promover a interação entre os associados das Apcefs. O campeonato 
reuniu cerca de 1.200 pessoas nas disputas de jogos populares, como o Clash 
Royale, Fifa, Free Fire e CS:GO. Foram mais de 40 horas em 15 transmissões 
ao vivo pelos canais Twitch e Youtube.

“ARENA GAMER”: CAMPANHA DE INTERAÇÃO
AVANÇA PARA A 4a SEMANA COM UM QUIZ
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PRESENTE PARA A MAMÃE FICAR AINDA MAIS BONITA!

É NOTÍCIA

ATENÇÃO! Faltam apenas 10 dias 
para você participar da campanha 
“Ser Mãe é uma Beleza?! Então, não 
perca tempo!!! Acesse agora o perfil 
oficial da APCEF/MA no Instagram (@
apcefma), participe e concorra a um 
lindo presente para a mamãe ficar 
ainda mais bonita!

Veja o passo-a-passo para participar:

Seguindo todos os passos da campanha, três sortudos vão ganhar 
um kit de beleza. Ah! E quem for marcado ainda ganha um presente 
surpresa! 

1 - Curtir a foto oficial da campanha “Ser mãe é uma Beleza!”;

2 - Seguir o perfil oficial da Apcef/MA (@apcefma);

3 - Marcar um amigo em cada comentário, que também deve seguir o 

perfil oficial da APCEF/MA.

Já para as mamães associadas 
APCEF/MA, basta estar adimplente 
com suas mensalidades para concorrer 
a um Pacote de Felicidade com 
direito a salão de beleza + almoço, 
com um prato do cardápio do nosso 
Restaurante, à escolha da sorteada. 
Serão duas mães associadas (titulares 
ou dependentes cônjuges) sorteadas. 
Ah! E ainda teremos o sorteio de vários 
outros presentes.

SORTEIO DA FELICIDADE
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FENAE 50 ANOS: ASSOCIADOS PARTICIPAM DAS AÇÕES 
PROMOCIONAIS NA PLATAFORMA DE CONVÊNIO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-50-anos-associados-participam-das-acoes-promocionais-na-plataforma-de-convenio.htm
https://login.marktclub.com.br/auth/fenae?client_id=tHiDiqevploMk4rUEfi9i8&response_type=code&redirect_uri=fenae.temmaisvantagens.com.br/login/retorno/api&audience=browser&scope=all&state=1


6REDE DE CONHECIMENTO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/caixa-responda-a-consulta-e-ajude-a-construir-a-mobilizacao-pela-caixa-100-publica-em-defesa-dos-direitos.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/vacinacao-prioritaria-tem-apoio-de-parlamentares-de-varios-partidos.htm
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https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/aposentado-inscrito-no-meu-ideal-tem-acesso-ao-app-workout-aproveite.htm


8CURTINDO A APCEF/MA
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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.

MAIS REFORMAS E 
CONSTRUÇÕES

Av. D, Nº 11 Itaguará III - Cohatrac, São Luis-MA 
CEP: 65110-000
Contato: 98 3239-4758 / 98843-8143
Instagram: @aconchego_creche_escola
Desconto: 20%
*ACEITA CREDCHEQUE

Rua: H, 18 - Parque Shalom
Contato: (98) 99115-8434 | 98142-7305
Instagram: @maisreformas
Desconto: 10% a 15%
*ACEITA CREDCHEQUE

ESCOLA ACONCHEGO

CONVÊNIOS
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STF DERRUBA EMBARGOS 
DA FUNCEF E NÃO ALTERA 
DECISÃO DE 2020 QUE GARANTE 
ISONOMIA A EMPREGADAS DA 
CAIXA QUE ADERIRAM A PLANO 
DE BENEFÍCIOS ATÉ JUNHO DE 79

COMUNICADO AOS BANCÁRIOS 
DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTRAF/CUT COBRA DA CAIXA 
O PAGAMENTO DAS COMISSÕES 
SOBRE VENDAS DE PRODUTOS 
FINANCEIROS

“TENHO MUITO ORGULHO DE 
TER FEITO PARTE DA FENAE”, 
DIZ WELLINGTON DIAS

A questão conhecida como “mulheres pré-78” 
discute a isonomia entre os percentuais iniciais 
de aposentaria proporcional entre homens e 
mulheres do Reg/Replan

Caixa ajuizou perante o Tribunal Superior do 
Trabalho pedido de tutela provisória antecedente 
preparatória de dissídio coletivo de greve

Além do pagamento, previsto para o dia 16 de 
abril, entidade solicita revisão no modelo de 
apuração das operações, que passou de mensal 
para trimestral, segundo os empregados

Em entrevista à Fenae, o governador do Piauí 
destaca a importância da Federação na organização 
dos bancários, na defesa da democracia e empresas 
públicas

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/stf-derruba-embargos-da-funcef-e-nao-altera-decisao-de-2020-que-garante-isonomia-a-empregadas-da-caixa-que-aderiram-a-plano-de-beneficios-ate-junho-de-79.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/comunicado-aos-bancarios-da-caixa-economica-federal.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/contraf-cut-cobra-da-caixa-o-pagamento-das-comissoes-sobre-vendas-de-produtos-financeiros.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/tenho-muito-orgulho-de-ter-feito-parte-da-fenae-diz-wellington-dias.htm

