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Atenção esportistas Apcef/MA! Na próxima terça-feira (16) começa 
a 1a Copa Virtual da Apcef/MA! Um torneio aonde as equipes, ao invés 
de gols, terão que buscar votos!Portanto o envolvimento na disputa 
não se restringirá apenas aos atletas, mas precisará de participação 
ativa de todos, inclusive da torcida.

A divulgação e realização das partidas será pelo instragram oficial 
da APCEF/MA (@apcefma), às terças, quintas e sábados, sempre aos 
horários das 09h às 21h, sendo que dentro deste período determinado haverá várias partidas.

Fique ligado e participe conosco!Vamos juntos inovar, interagir e socializar as emoções do esporte.

Sabe aquela foto cheia de amor com o seu Amor?!Aquela que transmite 

todo sentimento que une vocês dois?! Que tal mostrá-la para todo o 

mundo ver e ainda concorrer a um super prêmio para comemorar ainda 

mais no Dia dos Namorados!? É a campanha “Um Amor pra postar”, que 

vai premiar um/a sócio/a no Dia dos Namorados com uma linda Cesta 

Romântica! Quer saber como particiar? Acompanhe:

Basta postar uma foto com seu amor no seu perfil pessoal do Instagram, 

marcando o perfil da Apcef/MA e a hastag #diadosnamoradosapcefma.

Todos/as associados/as que postarem a foto e seguirem as demais 

orientações participarão do sorteio! Veja o Regulamento Oficial completo da campanha no site apcefma.org.br

Mas, lembre-se, a campanha é válida somente até às 14h do dia 11 de junho! Então, não perca tempo e 

participe!!

VEM AÍ, A 1a COPA VIRTUAL APCEF/MA!

No dia 11 de junho, teremos nossa Live do Dia dos Namorados com o 
grande sorteio da campanha Um Amor pra postar.

Sorteio extra de 2 lindos Kits Boticário. Aguarde!
 
Mas se você quer logo comprar o presente do seu amor, O Boticário 
trouxe mais de 100 opções de presentes para surpreender quem 
você ama neste Dia dos Namorados! Você pode comprar direto pelo 
WhatsApp e receber em casa. Anota aí o número: (41) 8771-4909. No 
Dia dos Namorados, presenteie com kits exclusivos O Boticário!

LIVE DOS NAMORADOS X PARCERIA BOTICÁRIO
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ESPORTE E LAZER

CRONOGRAMA TALENTOS FENAE/APCEF 2020
ETAPA ESTADUAL - (FORMATO A DEFINIR)

DATAS IMPORTANTES 
 

Inscrições
13 DE ABRIL A 21 DE JUNHO

 
Seleção do Júri Técnico Estadual

(Foto&Filme, Artes Visuais e Literatura)
26 DE JUNHO A 31 DE JULHO

 
Júri popular Estadual

26 DE JUNHO A 24 DE JULHO
 

Participante subir o vídeo Catergoria música para 
seleção do Júri Técnico Estadual

01 A 16 DE AGOSTO 

JÚRI TÉCNICO DA CATEGORIA DE MÚSICA ON-LINE 
20 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO

REGIÃO NORDESTE

Todos continuamos em estado de isolamento 
social para que possamos nos cuidar e 
cuidar do próximo! Mas, enquanto isso, 

não podemos parar! Por isso mesmo, toda 
semana tem vídeos novos no Instagram da 
Apcef/MA com aulas de atividades físicas e 

atividades recreativas para todos continuarem 
se movimentando e se divertindo #emcasa. 
Já conferiu nossos vídeos? Então, corre no 

Instagram e vem com a gente!

#EmCasaComApcefMA

https://talentos.fenae.org.br/
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- Atividade Física e Saúde;
- Bancos Públicos;
- Cervejas;
- Como captar investimento anjo para a sua 
startup;
- Cozinha Básica;
- Criatividade e Inovação;
- Espanhol Básico;
- Fundamentos de Marketing;
- Educação Previdênciária básica I;
- Inglês Básico;
- Introdução ao mundo dos vinhos;
- MasterMind
- Desenvolvendo uma mente poderosa;

- Matemática Financeira com o uso da HP12C 
na prática;
- Mercado Financeiro para iniciantes;
- Planejamento Financeiro Pessoal;
- Atendimento Publicitário
- Canto
- Como falar bem em público
- Cozinha Criativa
- Emergência e Primeiros Socorros
- Escrita Criativa
- Horta Orgânica
- Educação Previdenciária – Módulo 2
- Maquiagem
- Sobremesas para confeitaria básica

Voltado para os alunos iniciantes na língua 
inglesa e que pretendem se comunicar 
no presente e no passado com precisão 
e clareza, com base em metodologias 
e abordagens contemporâneas, o curso 
de Inglês Básico é um dos mais de cem 
cursos que estão com acesso liberado 
para todos os empregados Caixa na Rede 
do Conhecimento durante a pandemia.

CURSOS PARA
SÓCIO CONTRIBUINTES

CURSO DE INGLÊS BÁSICO LIBERADO
PARA TODOS OS EMPREGADOS NA
REDE DO CONHECIMENTO

CONFERE LÁ EM WWW.INSTITUTOFENAE.ORG.BR

As Apcefs disponibilizaram cursos 
da Rede do Conhecimento exclusivos 
para você, sócio contribuinte. Já temos 
15 cursos liberados:

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/curso-de-ingles-basico-liberado-para-todos-os-empregados-na-rede-do-conhecimento.htm
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Desde o início deste mês a Rede do Conhecimento, da Fenae e das Apcefs, abriu o acesso na 
plataforma de educação a 13 palestras em vídeo de especialistas que participaram do Inspira 
2020! Vamos divulgar uma palestra por semana.

Acesse os vídeos no seguinte endereço: www.fenae.org.br/rededoconhecimento

A Rede do Conhecimento, plataforma de EAD da Fenae e das Apcefs, exclusivas aos associados, 
liberou mais de 100 cursos para TODOS os empregados Caixa.  

DÊ UMA PAUSA!

CONTEÚDO LIBERADO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/rede-do-conhecimento-abre-acesso-a-todos-os-empregados-caixa.htm
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Os empregados da Caixa ativos, aposentados e pensionistas associados a uma das 27 Apcefs 
contam com a nova plataforma de convênios da Fenae e das Associações para auxiliar na hora 
das compras em lojas online e em estabelecimentos físicos.

Para comprar sem precisar sair de casa, o site (www.fenae.org.br/convenios) 

Movimento Solidário convoca empregados da Caixa a doarem pontos do Mundo Caixa a 
expirar.  Doações podem ser feitas até o dia 31 de maio. Iniciativa integra campanha emergencial 
“Juntos por Belágua” e visa distribuir alimentos e produtos de higiene e limpeza para 1.813 
moradores de 27 comunidades carentes, durante a pandemia do coronavírus

CLUBE DE VANTAGENS

JUNTOS POR BELÁGUA!

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/associados-das-apcefs-podem-comprar-medicamentos-com-descontos-na-plataforma-de-convenios.htm
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A Campanha Lute como uma Bancária, criada para homenagear as mulheres no mês 
de março, continuará até o dia 31/08 e as primeiras 4 mil empregadas da Caixa (ativas, 
aposentadas e pensionistas) associadas  a uma das 27 Apcefs que interagirem no aplicativo 
Viva Fenae Apcef receberão um brinde exclusivo: uma necessaire modelo carteira com alça.

LUTE COMO UMA BANCÁRIA

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-lute-como-uma-bancaria-prorrogada-ate-31-de-agosto.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-lute-como-uma-bancaria-prorrogada-ate-31-de-agosto.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-lute-como-uma-bancaria-prorrogada-ate-31-de-agosto.htm
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CHAT TIRA DÚVIDAS
E ACOLHE DENÚNCIAS DE BANCÁRIOS

APROVEITE A CAMPANHA + ASSOCIADOS

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/chat-tira-duvidas-e-acolhe-denuncias-de-bancarios.htm


10

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.

SAÚDE E BEM ESTAR SAÚDE E BEM ESTAR

CLÍNICA ODONTO COSTA
 Av. Edson Brandão - Cutim Anil

Contato: 98 3223-2003 / 98864-2335
Instagram: @clinicaodontocosta

*ACEITA CREDCHEQUE 

CLÍNICA LOUPE
Edf. Business Center, n 03 - Renascença

Contato: 98 3011-1219 / 98820-1219 
*ACEITA CREDCHEQUE

DESCONTO: 20% DESCONTO: ATÉ 30%

http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/convenios/
http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/lojinha/
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NOTÍCIAS FENAE
VOVÓ HIGH TECH VAI ENSINAR IDOSOS A 

NAVEGAREM NO MUNDO DIGITAL

COMANDO COBRA QUE BANCOS RETIREM 
ALTERAÇÕES DO ARTIGO 224 NA MP 936

PROTOCOLO DE INTENÇÕES ADOTA BOAS 
PRÁTICAS NO ACESSO AOS SERVIÇOS 
BANCÁRIOS DA CAIXA

IMPORTÂNCIA DA LEVEZA É TEMA 
DE SÉRIE DE PÍLULAS DA REDE DO 
CONHECIMENTO

Em reunião com a Fenaban, o Comando também reivindicou a ultratividade 

da CCT e a prorrogação da Convenção e Acordos até que seja assinado um 

novo

Medidas de proteção aos empregados e população integram o 
documento celebrado entre Contraf, Caixa e MPT e MPF

As conversas sobre o tema serão conduzidas pela jornalista mineira 

Leila Ferreira, autora de vários livros, entre eles “A Arte de Ser Leve”

Pesquisa do IBGE revela que idosos estão cada vez mais 
conectados. Projeto da Rede do conhecimento terá aulas ao 
vivo para ensiná-los a utilizar melhor o celular

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/importancia-da-leveza-e-tema-de-serie-de-pilulas-da-rede-do-conhecimento.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/vovo-high-tech-vai-ensinar-idosos-a-navegarem-no-mundo-digital.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/protocolo-de-intencoes-adota-boas-praticas-no-acesso-aos-servicos-bancarios-da-caixa.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/comando-cobra-que-bancos-retirem-alteracoes-do-artigo-224-na-mp-936.htm

