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E continuamos com nossa agenda de visitas aos associados APCEF/MA e demais empregados 

Caixa. Nas fotos, registro da visita da presidente da APCEF/MA, Giselle Menezes e do Assistente de 

Relacionamento da Fenae, Victor Santos, aos colegas da agência Gonçalves Dias, em São Luís.

As visitas de relacionamento têm como objetivo, estreitar o relacionamento da associação com os 

colegas da Caixa, dialogando sobre condições de trabalho, além de divulgar campanhas, benefícios 

e a importância vantagens de fazer parte da APCEF/FENAE.

Considerando que será feriado bancário e feriado forense da Justiça do Maranhão , nos 
dias 15 e 16 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval;

Considerando que não será feriado para as demais categorias; 
A APCEF/MA comunica que o clube funcionará nos dias 15 e 16 de fevereiro (segunda e 

terça-feira de Carnaval), com suas atividades de lazer e recreação (piscina, parque aquático e 
playground), bar e restaurante, academias e escolinhas esportivas. Já no dia 17 (Quarta-feira 
de Cinzas), o clube estará fechado para atividades de lazer e recreação, estando funcionando 
as demais atividades.

Com Walkia Bandeira
Diretora sócio cultural da APCEF/MA

Com José Firmino

Com Fernando Simões

Com Murilo de Sousa
Suplente do conselho deliberativo da APCEF/MA

É NOTÍCIA

VISITAS DE RELACIONAMENTO

COMUNICADO



350 ANOS FENAE

https://rededoconhecimento.fenae.org.br/Acesso/Entrar
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-50-anos-em-defesa-dos-trabalhadores-e-de-um-pais-mais-justo.htm


4REDE DE CONHECIMENTO

https://rededoconhecimento.fenae.org.br/Acesso/Entrar
https://rededoconhecimento.fenae.org.br/Acesso/Entrar


5CONVÊNIOS / REDE DE DESCONTOS

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.

ESPAÇO MUSIC J. CASTRO PNEUS
Rua Ariston Costa, 690 - Centro
Presidente Dutra (MA)
Contato: (99) 99146-9654 | 99158-3719
Instagram: @lojaespacomusic
Desconto: 5% a 10%
*ACEITA CREDCHEQUE

Rua Antonio Piauí, 865 - Centro
Presidente Dutra (MA)
Contato: (99) 3663-1579 | 98180-3603
Desconto: até 10%
*ACEITA CREDCHEQUE

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/volta-as-aulas-com-descontos-confira-ofertas-na-plataforma-convenios.htm


6ESPORTE
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SAÚDE CAIXA PARA TODOS É 
VITÓRIA DOS EMPREGADOS

CONTRAF-CUT E FENAE 
FAZEM AUDIÊNCIA COM MPT 
SOBRE A PERSEGUIÇÃO AOS 
EMPREGADOS DURANTE A 
REESTRUTURAÇÃO DA CAIXA

EMPREGADOS CAIXA ASSINAM 
A RENOVAÇÃO DO ACORDO DA 
CCV

BANCÁRIOS DA CAIXA REAGEM 
INDIGNADOS A POSSÍVEL 
AUXÍLIO DE R$ 200: “MENOS 
DE UM TERÇO DA CESTA 
BÁSICA”

Apesar de vencer o déficit por meio de reajuste e 
conseguir, contra a vontade da gestão da Caixa, 
incluir novos empregados, incluindo PCDs, a luta 
na defesa do plano continua, contra a CGPAR 23 e 
o teto de gastos

Na reunião os representantes dos empregados 
informaram sobre a reestruturação que a gestão 
do banco está fazendo sem planejamento e 
negociação com os trabalhadores

Os trabalhadores que precisam fazer a conciliação, 
podem procurar os sindicatos dos bancários da 
sua região para fazer a solicitação

Governo tem plano de reduzir em três vezes valor 
do benefício e ainda condicioná-lo à realização 
de curso profissionalizante. Medida alcança 
menos da metade de beneficiários do auxílio 
emergencial concedido ano passado. Fenae 
defende manutenção dos R$ 600 e até quando 
durarem efeitos da pandemia

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/saude-caixa-para-todos-e-vitoria-dos-empregados.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/contraf-cut-e-fenae-fazem-audiencia-com-mpt-sobre-a-perseguicao-aos-empregados-durante-a-reestruturacao-da-caixa.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/empregados-caixa-assinam-a-renovacao-do-acordo-da-ccv.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/bancarios-da-caixa-reagem-indignados-a-possivel-auxilio-de-r-200-menos-de-um-terco-da-cesta-basica.htm

