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Edição N. 03 - 10 de Março de 2020

DIA DA MULHER NA APCEF/MA

O dia foi todo delas
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A Apcef/MA preparou um domingo especial para as nossas sócias, com muita diversão, prática 

esportiva, serviço de embelezamento, atendimento de saúde, almoço especial, música ao vivo e 

sorteio de prêmios. 

“O dia foi voltado para nossas associadas e suas famílias. Organizamos uma programação 

especial para as mulheres para celebrar suas conquistas e também para lembrarmos da sua luta 

por direitos”, destacou a presidente da Apcef/MA, Giselle Menezes.

Para a associada Isalete Santos, a ação foi especial. “Vim com a família e participei de diversas 

ações, inclusive as esportivas. Acho fundamental celebrarmos esta data”, disse.

A intensa programação do dia teve festival de tênis de quadra, com medalhas para todas as 

jogadoras participantes. Durante todo o dia, as mulheres puderam fazer aferição de pressão, 

teste de glicemia, manicure e pedicure, escova e hidratação e design de sobrancelha. Além disso, 

após o meio dia teve aquele almoço com cardápio especial ao som de uma boa música com a 

banda Retro Hits, que ainda colocou todo mundo para dançar. E ainda teve entrega de brindes e 

sorteio de vários prêmios para as sócias.

DIA DA MULHER NA APCEF/MA
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E também teve festa especial para as associadas em Imperatriz. Na Agência Imperatriz e na 

Superintendência Regional de Imperatriz, elas foram homenageadas com uma tarde especial que 

teve lanche, entrega de flores e brindes.

“No dia que comemoramos o Dia da Mulher registro a admiração e reconhecimento 

por todas as mulheres que diariamente dedicam grande parte do seu dia voltadas ao 

atendimento e enfrentamento dos desafios diários de uma economia, que carrega sempre 

consigo a paixão de ser Caixa e a paixão de ser mulher, mãe, irmã, companheira, amiga.  

Mulher, o sexo nada frágil, que se reinventa e levanta todo dia com disposição para vencer”, 

ressaltou a gerente geral da Agência Impetratriz, Mara Núbia Neves Nolasco.

EM IMPERATRIZ
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Para possibilitar melhor acessibilidade aos sócios e demais 

frequentadores da associação com algum tipo de dificuldade 

locomotora, a Apcef/MA adquiriu uma cadeira de rodas que está à 

disposição para uso dessas pessoas no interior do clube.

APCEF/MA ADQUIRE CARDEIRA DE RODAS

A diretora da Apcef/MA, Giselle Menezes e o Assistente de Relacionamento da Fenae, Victor 

Santos, visitaram nesta segunda-feira (9) e terça-feira (10) as agências Jaracaty, Itaqui 

Bacanga, Areinha,Tropical, Conceição dos Mulatos, Gonçalves Dias, Praça Deodoro e Shopping 

da Ilha, além dos postos de atendimento Justiça Federal, UFMA e IFMA.

Na pauta das visitas, a nova safra do portal Nosso Valor e da Campanha “Lute como uma 

bancária”, de incentivo a avanços ainda maiores para as mulheres; as inscrições para os Jogos 

Fenae 2020; as novas turmas de Natação abertas pela Apcef/MA; e as eleições para a Diretoria 

Executiva e Conselho Fiscal da FENAE, com mobilização pró-chapa 1 Movimento em Defesa da 

Caixa’, da qual a presidente Giselle Menezes faz parte.

VISITAS DE RELACIONAMENTO
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2ª E 4ª FEIRA  - TARDE - INFANTIL A 
PARTIR 05 ANOS
Serão chamadas as ciranças da lista de espera.
15:00 às 15:40 - Iniciante I - prof Thalita
15:40 as 16:20 - Iniciante II - prof Thalita

3ª E 5ª FEIRA - TARDE - INFANTIL A 
PARTIR DE 05 ANOS
Serão chamadas as crianças da lista de espera.
15:00 as 15:40 - Iniciante I - prof Harisson
15:40 as 16:20 - Iniciante II - prof Harisson

3ª E 5ª FEIRA - MANHÃ - INFANTIL A 
PARTIR DE 05 ANOS
Serão chamadas as crianças da lista de espera.
08:40 as 09:20 - Iniciante I - prof Thalita
09:20 as 10:00 - Iniciante II - prof Thalita

3ª E 5ª FEIRA  - NOITE - ADULTOS/
ADOLESCENTES INICIANTES
Trazer atestado, preencher ficha e apresentar 
ao professor para iniciar a aula.
17:00 as 18:00 - adulto/adolescente iniciante - 
prof Harisson
18:00 às 19:00 - adulto/adolescente iniciante - 
prof Harisson

2ª E 4ª FEIRA  - NOITE - PCDS
Trazer atestado, preencher ficha e apresentar 
ao professor para iniciar a aula.
18:00 as 19:00 - turma PCDs - prof Harisson

E aí, já fez sua inscrição para os Jogos Fenae 2020? Ainda não? 
Pois, se liga que as inscrições estão abertas e seguem até o dia 
31 de março, com vagas limitadas. As inscrições podem ser 
realizadas na sede da Apcef/MA, ou, se já tem a ficha, envie para 
o e-mail apcefma@apcefma.org.br, ou ainda, por malote para 
GIGOV/SL a/c Jorge Cordeiro. Não perca tempo!
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ESPORTE E LAZER
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APROVEITE A CAMPANHA + ASSOCIADOS

APCEF TRAZ CAMPANHA LUTE COMO UMA BANCÁRIA

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/dia-da-mulher-aplicativo-viva-fenae-apcef-traz-campanha-lute-como-uma-bancaria-8A19A304703B85A80170B17B192B1DB7.htm
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Informe APCEF/MA - Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Maranhão

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.

IVAN ALMEIDA PSICOLOGIA CLÍNICA
Rua 09, N 16 Qd 11 - Conjunto Bequimão

Contato: 98 3181-8651 | 99166-1107
Instagram: @ivanpsicoterapeuta

*ACEITA CREDCHEQUE 

NARCISSE LINGERIE
Rua Guaras, 01 Loja 11 - Ponta Do Farol

Contato: 98 98454-0060
Instagram: @narcisselingerie_slz

*ACEITA CREDCHEQUE

SAÚDE E BEM ESTAR MODA

DESCONTO: 30% DESCONTO: 20%

ATIVIDADES ESPORTIVAS DA APCEF/MA

SÓCIOS: 150,00  |  NÃO SÓCIO: 160,00

ESCOLINHA DE FUTSAL

TERÇA - QUINTA
8h30 às 10h30

SEG - QUA 
14h40 às 20h30

Comece uma rotina de lazer e fuja do estresse!
Conheça as atividades que a APCEF/MA oferece, sinta o prazer do esporte e mude sua vida.

http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/convenios/
http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/lojinha/
http://www.apcefma.org.br/portal/data/files/95/47/CD/CF/88009610BE399576403A91A8/Horarios%20Atividades%20Fisicas%20APCEFMA%202019.pdf
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NOTÍCIAS FENAE
INDICAÇÃO DE COLEGA QUE SE ASSOCIAR 

GARANTE CINCO NÚMEROS PARA SORTEIOS 
NA FENAE 360°

CARTA DA FENAE REIVINDICA QUE 
BOLSONARO CANCELE FATIAMENTO DA 

CAIXA PÚBLICA E SOCIAL

LIVE FENAE: VIOLAÇÃO DO ESTATUTO EM 
VOTAÇÃO DA CGPAR 25

LIVRO “TIJOLO A TIJOLO” É LANÇADO NA 
CIDADE DE FUNDAÇÃO DA FENAE

Documento foi protocolado de forma eletrônica junto à Presidência da 

República em 27 de fevereiro e leva a assinatura de Jair Pedro Ferreira. 

Texto pede a suspensão das ações de venda de ativos e subsidiárias, 

somada ao fim da reestruturação no banco

A transmissão acontecerá nesta quinta-feira (12) às 18h no Facebook da 

Fenae

A obra foi apresentada na ocasião das comemorações dos 85 anos 

da Apcef/PR

Campanha de associação tem menos de um mês para terminar. Quem 
participa ganha vale-brindes semanalmente e ainda concorre a pacotes 
de viagens; são três cidades turísticas

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/livro-tijolo-a-tijolo-e-lancado-na-cidade-de-fundacao-da-fenae.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/indicacao-de-colega-que-se-associar-garante-cinco-numeros-para-sorteios-na-fenae-360.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/live-fenae-violacao-do-estatuto-em-votacao-da-cgpar-25.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/carta-da-fenae-reivindica-que-bolsonaro-cancele-fatiamento-da-caixa-publica-e-social.htm

