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A ação “Movimente-se com a 
Apcef #emcasa” continua levando 
vídeoaulas com atividades físicas, 
esportivas e recreativas aos associados 
a partir das nossas redes sociais. Já 
está disponível no nosso canal no IGTV (Instagram) e no Facebook, as vídeoaulas de Ritmos e 
de Exercícios Localizados.

As videoaulas foram pensadas para levar bem estar físico e mental aos associados, para que 
todos possam continuar movimentando-se em casa. 

Para acessar os vídeos da ação “Movimente-se com a Apcef #emcasa”, basta acessar nossas 
redes sociais. Lá você também encontra orientações e outras informações necessárias.

Considerando as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da 

Saúde e do Governo do Maranhão, a Apcef/MA informa que continuam suspensas, 

todas as atividades esportivas, recreativas e eventos sociais do clube.

AULA DE RITMOS
JÁ DISPONÍVEL
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Levando em consideração ao momento delicado e desafio por conta das medidas 
adotadas em prevenção ao novo coronavírus (Covid-19), a Apcef/MA decidiu 
conceder desconto de 25% na mensalidade referente à competência de abril/2020. 
Além disso, a associação colocou à disposição dos associados, o desconto de 50% 
na taxa de adesão do Apcef+Saúde aos que fizerem adesão nos meses de abril e 
maio de 2020. Veja a nota, na íntegra:

APCEF/MA CONCEDE DESCONTO EM MENSALIDADE 
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Durante esse momento que 

estamos passando, a Apcef/

MA vai oferecer algumas 

atividades recreativas para 

nossas crianças realizarem 

em casa. As atividades serão 

postadas em nossas redes 

sociais oficiais.

DIVERSÃO #EMCASA

ESPORTE E LAZER
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APROVEITE A CAMPANHA + ASSOCIADOS

MEDIDA PROVISÓRIA 927 TRAZ AMEAÇAS
AOS DIREITOS DOS TRABALHADORES

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/medida-provisoria-927-traz-ameacas-aos-direitos-dos-trabalhadores.htm
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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.

SONHO EM ARTE
Rua Bela Vista, 10 Cond Residencial Avalon - Olho D’água

Contato: 98 3302-9328 | 98203-1255
Instagram: @sonho_em_arte

*ACEITA CREDCHEQUE 

SPECIAL PHARMA
Av. Colares Moreira, Quadra 121, 12 - Renascenca II

Contato: 98 3227-0664 / 98877-0930
Instagram: @specialpharma

*ACEITA CREDCHEQUE

SERVIÇOS SAÚDE E BEM ESTAR

DESCONTO: 10% DESCONTO: 10% A 15%

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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https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/associados-das-apcefs-podem-comprar-medicamentos-com-descontos-na-plataforma-de-convenios.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/rede-do-conhecimento-abre-acesso-a-todos-os-empregados-caixa.htm
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https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-lute-como-uma-bancaria-e-prorrogada-ate-o-dia-10-de-maio.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/movimento-solidario-faz-campanha-emergencial-para-belagua-combater-o-coronavirus.htm
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NOTÍCIAS FENAE
CADÚNICO: PAGAMENTO COMEÇA NA POUPANÇA 

DIGITAL, MAS FILAS CONTINUAM

RENDA BÁSICA SÓ É POSSÍVEL PORQUE 
NEM TUDO FOI PRIVATIZADO NO PAÍS, 

DIZ TEREZA CAMPELLO

COMO O HÁBITO DA ORGANIZAÇÃO 
FINANCEIRA PODE SER O DIFERENCIAL 
EM TODOS OS MOMENTOS

“TEMOS QUE ACABAR COM A VENDA DOS 
ATIVOS DA CAIXA”, DIZ PRESIDENTE
DA FENAE

Ex-ministra lembra que a Caixa e o SUS estavam na mira das 

privatizações e são, hoje, fundamentais no combate ao coronavírus. 

Para a pesquisadora, a crise mostra a importância das políticas 

públicas e da rede de proteção social

Plataforma de educação da Fenae lança videoaulas sobre 

finanças para ajudar no cuidado com o dinheiro, manter reservas 

de emergência, se livrar do endividamento e boas práticas de 

aplicações

Protagonismo da Caixa durante a crise mostra importância de manter 

o banco 100% público, diz Jair Ferreira. Ele também defendeu mais 

medidas de proteção aos empregados Caixa, que estão na linha de 

frente no atendimento ao público

A recomendação é que os beneficiados do auxílio emergencial não 
procurem os bancos, mas as portas das agências amanheceram 
novamente lotadas. Entidades pedem mais esclarecimento à 
população

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/temos-que-acabar-com-a-venda-dos-ativos-da-caixa-diz-presidente-da-fenae.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/com-o-pagamento-do-auxilio-emergencial-de-r-600-nesta-terca-feira-fenae-reforca-orientacao-para-evitar-ir-ate-as-agencias.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/como-o-habito-da-organizacao-financeira-pode-ser-o-diferencial-em-todos-os-momentos.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/renda-basica-so-e-possivel-porque-nem-tudo-foi-privatizado-no-pais-diz-tereza-campello.htm

