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UM DIA ESPECIAL PARA OS PAPAIS!
O domingo na APCEF/MA foi dedicado aos papais associados, amigos e
colaboradores! E a programação foi recheada de atividades e atrações para
desejar um Feliz Dia a quem está sempre presente em nossas vidas.
Pela manhã aconteceram as partidas decisivas do Torneio de Tênis de Quadra
Dupla, com a definição dos campeões. Na categoria masculino, a dupla campeã
foi Eduardo Matias e Felipe Aragão e vice-campeões Guilherme Vital e Manoel
Melo. Já na categoria feminino as campeãs foram Luciana Almeida e Ana
Luiza e as vice-campeãs Mary Ângela e Fabíola.
Também pela manhã, aconteceu o Torneio Pais e Filhos de Futebol, numa
descontraída competição envolvendo os papais associados e seus filhos. Na
competição, os campeões foram a alegria, a amizade e o amor entre pais e
filhos.
Já a partir do meio dia o almoço com cardádio especial teve a animação do
cantor Jhow Silva. E teve também sorteio de prêmios para os papais presentes
e a leitura de um lindo poema em homenagem a eles! Confira alguns registros
da nossa programação especial do #diadospaisapcefma:
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ONG MORADIA E CIDADANIA LANÇA A CAMPANHA
“CIDADANIA EM AÇÃO – EU FAÇO PARTE”
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Foi lançada na última quinta-feira (5) a campanha associativa “Cidadania
em Ação – Eu Faço Parte”, realizada pela ONG Moradia e Cidadania. O evento
de lançamento da campanha reuniu virtualmente mais de 60 pessoas,
representantes de entidades associativas de empregados e aposentados da
Caixa, de Comitês Estaduais e associados da ONG.
“A campanha visa trazer mais associados para ampliar as ações e projetos
realizados em todo país, dar visibilidade às atividades da Moradia e Cidadania e
ser reconhecida, pelos empregados e aposentados da Caixa, como um canal de
credibilidade e segurança para que todos possam praticar sua solidariedade”,
destaca Laurêncio Körbes, Presidente da ONG Moradia e Cidadania.
A campanha vai mostrar como os Comitês estão se movimentando em seus
estados, os projetos que desenvolvem, as comunidades assistidas e todas
as ações realizadas por meio da ONG. Os objetivos institucionais assumidos
pela ONG, desde a alteração estatutária em 2020, estão alinhados à Agenda
2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, criada pela ONU, que são
os de erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades, proporcionar saúde e
educação de qualidade, realizar campanhas contra a fome e incentivar práticas
sustentáveis nas diversas dimensões da atividade humana.
Assim, como toda a mobilização que aconteceu na campanha “Cidadania em
Ação – Unidos contra a Fome”, a campanha associativa quer trazer o empregado
e aposentado da Caixa pra perto, conscientizá-los das dificuldades enfrentadas
por milhares de famílias no país e demonstrar que é possível contribuir de
forma contínua com valores simbólicos fazendo toda a diferença na vida de
pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. O valor da contribuição
mensal é de 37,81.
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APCEF/MA DO SEU JEITO: CONTINUE INTERAGINDO E
GANHE PRÊMIOS!

E aí? Curtindo as ações de interação com nossos produtos e serviços?! A nossa
campanha de aniversário teve mais de 300 interações e premiou 11 associados!
Mas você pode continuar interagindo e ganhando prêmios com a 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. Ah! E ambos 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;
e, 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”.
Veja o regulamento completo e mais detalhes da campanha no site da APCEF/
MA (www.apcefma.org.br)
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GALERIA APCEF/MA

Marcos Tiago Nascimento Silva (Ag. São José de Ribamar) Recebendo prêmio da campanha ‘APCEF/MA 63 anos: quem
ganha o presente é você’!

Paulo Anderson Nascimento Silva (Associado Contribuinte) Recebendo prêmio da campanha ‘APCEF/MA 63 anos: quem
ganha o presente é você’!

Anna Patrícia Ramos (Ag. Santa Rita) - com a família curtindo
o Dia dos Pais na APCEF/MA
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VEM AI!
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CONVÊNIOS
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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.

SENHORITA
Av. Jer. de Albuquerque, 01 Loja 1A - Cohab Anil III
Contato: (98) 3301-3945 | 99200-0114
Instagram: @senhoritaboutiqueslz
Desconto: 10% a 20%

*ACEITA CREDCHEQUE

GALETERIA E RESTAURANTE
CEARÁ
Rodovia Ma, 203 Estrada do Araçagi - Araçagy
Contato: (98) 99974-6279
Instagram: @galetoceara
Desconto: 5%*a 10%

*ACEITA CREDCHEQUE

NOTÍCIAS FENAE

FENAE E CONTRAF PEDEM
APOIO A SENADORES PARA
APROVAÇÃO DO PROJETO QUE
DERRUBA RESOLUÇÃO 23 QUE
AMEAÇA O SAÚDE CAIXA
Para Sergio Takemoto, a aprovação do PDL significa
assegurar um direito conquistado após muita luta
pelos empregados

ACESSE TODAS AS NOTÍCIAS
SOBRE OS DEBATES DO 37º
CONECEF

Congresso dos bancários aconteceu no último
final de semana e definiu calendário de lutas dos
empregados da Caixa
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DIA 18 TERÁ MOBILIZAÇÃO
NACIONAL CONTRA A REFORMA
ADMINISTRATIVA
Contraf-CUT convoca a manifestação em defesa
do serviço público e contra as privatizações

COMISSÃO DO TRABALHO
DA CÂMARA SOLICITARÁ
AMPLIAÇÃO DE CONTRATAÇÃO
NA CAIXA
Em audiência pública realizada na última sextafeira, dia 6, Erika Kokay (PT-DF) acertou com o
líder do governo, deputado Sanderson (PSL-RS),
uma reunião de parlamentares da Comissão com
a Sest para discutir a questão

