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Um celular smartphone novinho, um vaucher de R$150,00 para uso no bar e restaurante da 

APCEF/MA, uma mochila sport, um headphone, R$250,00 em dinheiro vivo e mais três prêmios 

surpresas. Sim! Todos esses prêmios foram sorteados na live especial do Dia dos Pais, realizada 

no domingo (9) em comemoração a essa data muito especial.

Os seis prêmios foram sorteados entre seguidores/as e associados/as que participaram das 

nossas duas campanhas de Dia dos Pais: “Cartão do Dia dos Pais APCEF/MA” e “Papai de boa”. 

Confira abaixo os ganhadores em cada uma das campanhas:

Os ganhadores receberam seus prêmios na nossa sede social, no bairro do Calhau. 
Agradecemos e parabenizamos todos/as que participaram!

DIA DOS PAIS: APCEF/MA PREMIA SÓCIOS E SEGUIDORES
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Na última sexta-feira (7) e sábado (8), os associados APCEF/MA, gravaram os vídeos para 
a etapa de Seletiva Estadual do Concurso Talentos Fenae Apcef s 2020. Na sexta-feira, o 
associado aposentado, Paulo Trabulsi gravou seu vídeo e, no sábado foi a vez dos associados 
Valdean Silva, da Agência Estreito e Antônio Lima, da Agência Barra do Corda, mostrarem todo 
o seu talento. 

Nesta segunda-feira e terça-feira, foi a vez de Giorgio Andrade, da Agência Presidente Dutra, 
Sabrina Lobão, da Agência São Luís e Mayron Lobão, da Agência Shopping da Ilha. Todos as 
gravações foram realizadas no Estúdio 2F Sonato, em São Luís.

NO ESTÚDIO!
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ESPORTE E LAZER
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- Matemática Financeira com o uso da 
HP12C na prática 
- Criatividade e Inovação 
- CPA 10 
- CPA 20 
- Prática em planejamento estratégico 
- Mercado Financeiro para iniciantes 
- Planejamento Financeiro Pessoal 
- MasterMind - Desenvolvendo uma 
mente poderosa 
- Cozinha Básica 
- Atendimento Publicitário 
- Mídia 
- Cozinha Avançada: Carnes 
- Empreendedorismo contemporâneo 
- Marketing Digital Imobiliário 
- Elaboração de Campanha 
- Como captar investimento anjo para 
a sua startup 
- Jornalismo e Direito 
- Inglês Básico 
- Nota Fiscal Eletrônica 
- CEA 
- Departamento Pessoal na Prática 
- Valuation e Análise de Investimentos 

- Harmonização e degustação de 
vinhos 
- Planilha e formação de Custos 
- Fundamentos de Marketing 
- Inglês intermediário 
- Curso internacional: Como Criar e 
Desenvolver um Negócio Social 
- Introdução a Negócios Sociais 
- Espanhol Básico 
- Educação Previdenciária 
- Cozinha Criativa 
- Sustentabilidade Inovação e 
Empreendedorismo 
- Atividade Física e Saúde 
- Educação Previdenciária – Módulo 2 
- Gestão de crise 
- Cerveja 
- Gestão Financeira 
- Escrita Criativa 
- Sobremesas para Confeitaria Básica 
- Introdução ao mundo dos vinhos 
- Gestão Básica em Processos 
- Democracia e Sistema Eleitoral 
- Gestão de Clubes e Gestão 
Corporativa 

- Comunicação para Associações 
- Compliance e Governança Corporativa 
- III - Previdência complementar 
- Oratória 
- Gestão de Pessoas e Liderança 
- Investimento Inteligente 
- Marketing para associações 
- Orquídea 
- Violão 
- Previdência Complementar: Planos da 
FUNCEF 
- Canto 
- Emergência e Primeiros Socorros 
- Como falar bem em público
- Maquiagem 
- Horta Orgânica 
- Tecnologia no dia a dia 
- Gastronomia com Chef Paulo Tarso 
- Relações humanas e Cooperação 
Pertti Simula
- Transformação para Valorização 
Incondicional
- Como captar investimento anjo para 
a sua startup
- Cerveja

O que é um conto de fada? Seus elementos, 
a presença do fantástico deste universo, 
a importância do conto de fadas para as 
crianças, além de outros aspectos que 
vão além do “felizes para sempre”. Estes 
são alguns dos elementos e explicações 
selecionados pela escritora e ilustradora 
Janaína Tokitaka na videoaula do curso 
“Contos de Fadas: texto, imagem e seu 
lado sombrio”.

CURSOS PARA
SÓCIO CONTRIBUINTES

CONTOS DE FADAS: SAIBA MAIS SOBRE ESTE MÁGICO UNIVERSO DO ENTRETENIMENTO

CONFERE LÁ EM WWW.INSTITUTOFENAE.ORG.BR

As Apcefs disponibilizaram cursos da 
Rede do Conhecimento exclusivos para você, 
sócio contribuinte. Disponibilizamos diversos 
cursos, totalmente gratuitos.

E mais, toda semana dois novos serão lançados. Veja os cursos já disponíveis:

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

O prazo de liberação encerrou-se na última quinta-feira (6) e se você ainda não é associado, 
mas quer continuar aproveitando o conteúdo da Rede do Conhecimento, acesse a plataforma 
de associação e associe-se de forma rápida.

DÊ UMA PAUSA!

CONTEÚDO LIBERADO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/associe-se-as-apcefs-e-aproveite-as-vantagens-da-rede-do-conhecimento.htm
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A plataforma Convênios está 
com descontos especiais para você 
cuidar do seu bem-estar. Acesse o 
clube de vantagens da Fenae e das 
Apcefs e descubra os benefícios 
que as lojas conveniadas Revenis 
Cosmétique, L´Occitane en 
Provence, Provanza, e Mercearia 
do Banho têm para os associados. 
(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!
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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

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

ALIMENTAÇÃO SERVIÇOS

ROMERO GASTRONOMIA
Rua Mearim, 13 Ponta do Farol

Contato: 98 3877-8100
Instagram: @romerogastronomia

*ACEITA CREDCHEQUE 

PLANEJAR MÓVEIS
Av. Quatro, 1986 - Cohab | Caxias (MA)

Contato: 99 99901-9867 | 98175-4757
Instagram: @planejar_moveis2019

*ACEITA CREDCHEQUE
DESCONTO: 5% E 10% DESCONTO: 10%

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

“O PRÓXIMO ESCÂNDALO DE CORRUPÇÃO 
NO BRASIL VAI VIR DESSAS VENDAS”, 
AVALIA SENADOR SOBRE PRIVATIZAÇÃO 
DE SUBSIDIÁRIAS DAS ESTATAIS

REAÇÃO CONTRÁRIA À MP QUE 
PERMITE VENDER A CAIXA É LIDERADA 
PELA FENAE

Congressistas se articulam para barrar a Medida Provisória 
que permite a venda de partes da Caixa, fundamentais para o 
cumprimento do seu papel social

Iniciativa da entidade é destaque de matéria da Folha de S.Paulo

EM MANIFESTO, MAIS DE 140 ENTIDADES 
SE PRONUNCIAM CONTRA A MEDIDA 
PROVISÓRIA QUE PRIVATIZA A CAIXA

MP é usada como instrumento para desrespeitar a 
Constituição, o Congresso Nacional e burlar decisão do STF, 
avaliam entidades

COMISSÃO DOS EMPREGADOS SE 
REÚNE COM DIREÇÃO PARA DEBATER 
SAÚDE E SEGURANÇA
Em um cenário de pandemia, os debates para garantir a saúde e 
a segurança dos trabalhadores tornam-se ainda mais prioritários. 
Segundo pesquisa, um em cada cinco empregados ativos tem 
depressão ou ansiedade

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/criada-frente-parlamentar-nordestina-para-defender-banco-publico.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/reacao-contraria-a-mp-que-permite-vender-a-caixa-e-liderada-pela-fenae.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/o-proximo-escandalo-de-corrupcao-no-brasil-vai-vir-dessas-vendas-avalia-senador-sobre-privatizacao-de-subsidiarias-das-estatais.htm
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/em-manifesto-mais-de-140-entidades-se-pronunciam-contra-a-medida-provisoria-que-privatiza-a-caixa.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/comissao-dos-empregados-se-reune-com-direcao-para-debater-saude-e-seguranca.htm

