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Nesse mês de outubro, a APCEF/MA em parceria com a clínica I Medical convida todas e 

todos a fazer uma grande corrente em prol da vida! Entre na nossa campanha Outubro Rosa, 

previna-se, ajude a prevenir e ainda concorra a prêmios!

Para isso, basta curtir a imagem Oficial, seguir o perfil da APCEF/MA e marcar três amigas/

os para também entrar nessa corrente de prevenção e amor. Pronto! Você já estará concorrendo 

a 3 mamografias e 2 kits de beleza! Participe!

A campanha é válida até o dia 31 de outubro.

Regulamento completo no site www.apcefma.org.br

O Dia das Crianças na APCEF/MA será o DIA DA 

ALEGRIA!! Um dia de muita diversão, brincadeiras, 

aprendizados, prêmios e, claro, toda a Alegria que 

já é tradição na APCEF/MA! Tudo isso, com toda 

segurança e seguindo todos os protocolos!

Mas, atenção! Por conta dos protocolos, a nossa festa terá  VAGAS LIMITADAS e para participar 

é necessário fazer inscrição prévia na secretaria do clube, de segunda a domingo, no horário de 

atendimento!

Inscrições apenas para associados/as APCEF/MA!

Também no dia 12 de outubro, 

serão conhecidos os vencedores do o 

3° Concurso de Desenhos do Dia das 

Crianças da APCEF/MA!

PREVENIR É UM
ATO DE AMOR!

CONCURSO DE DESENHO



3

A APCEF/MA agora conta com o serviço de link de 
pagamento, uma ferramente que possibilita maior 
comodidade ao nosso associado e contribui para manter 
as regras e protocolos de segurannça nesse momento de 
distanciamento social. 

O link de pagamento funciona como uma maquininha de 
cartão de crédito on-line. Ele é um link que a APCEF/MA pode 
enviar com o valor total do débito para que você realize o 
pagamento de forma segura e simples, a distância. O próprio 
associado insere seus dados e paga seu débito no formato 
acordado com o Setor Financeiro da APCEF/MA, sem contato 
ou interferência de outra pessoa. 

O link de pagamento vale apenas para contratos antigos, 
que são pagos através de boleto.  O pagamento das 
mensalidades dos contratos novos apenas através de débito 
automático.

Para solicitar o link de pagamento, basta entrar em 
contato com o Setor Financeiro pelo telefone (98) 98119-
0742 ou pelo e-mail financeiro@apcefma.org.br

MAIS ENEFÍCIOS
O associado que tiver interesse em converter a forma de 

pagamento de boleto para débito em conta terá o benefício 
de 10% de desconto nas mensalidades durante seis meses.

APCEF/MA DISPONIBILIZA
SERVIÇO DE LINK DE PAGAMENTO 
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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

CURSOS PARA
SÓCIO CONTRIBUINTES

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:

CONFERE LÁ EM WWW.INSTITUTOFENAE.ORG.BR
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Vem aí o curso mais pedido pelos usuários da Rede do Conhecimento em 2020. É o Certified 

Financial Planner - CFP, que estará disponível na plataforma em breve. As inscrições vão 

acontecer a partir do dia 05/10.  Para acessar a página de inscrição basta clicar no link.

CURSO PREPARATÓRIO CFP

Já está disponível na 
plataforma Rede do 
Conhecimento, da Fenae e das 
Apcefs, o redecast intitulado 
“Segurança dos Alimentos”. O 
material, com duração de 18 
minutos, oferece orientações 
para todos os interessados 
sobre o armazenamento 
destes produtos de forma 
segura e, também, sobre os 
cuidados com a higiene em 
tempos de pandemia.

REDE DO CONHECIMENTO | SEGURANÇA DOS ALIMENTOS

https://conteudo.rededoconhecimento.fenae.org.br/cpf
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/rede-do-conhecimento-ja-esta-disponivel-redecast-sobre-seguranca-de-alimentos.htm
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Para captar recursos e ampliar o acesso à leitura nas mais de 27 comunidades atendidas 
pelo programa de desenvolvimento sustentável da Fenae, a Campanha do Mês das Crianças do 
Movimento Solidário reverterá parte dos valores doados para a adoção de mais três comunidades 
de Belágua pelo Programa Movimento Solidário.

CAMPANHA DO MÊS DAS CRIANÇAS DO MOVIMENTO SOLIDÁRIO 

Mais de 6.700 associados participaram da promoção. Os premiados vão receber 
duas cafeteiras Nespresso modelo Inissia.

PLATAFORMA DE CONVÊNIOS PROMOVEU SORTEIO DE CAFETEIRAS

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/plataforma-de-convenios-promove-sorteio-de-cafeteiras-ate-o-dia-30.htm
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https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/mp-995-2020/assine-o-manifesto-parlamentar.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.

TECNOLOGIA  ARQUITETURA

PONTO CELL
Rua Nove, 03 Qd 26 - Cohatrac II

Contato: (98) 98905-7245
Instagram: @pontocell_SLZ

*ACEITA CREDCHEQUE 

FABREFACIO
Av. dos Holandeses, 03, Sl 206, Ed. Ana Loureiro Ferreira - Calhau

Contato: 98 3227-7550 / 99163-2064 / 99114-1794
Instagram: @fabrefacioarquitetura

*ACEITA CREDCHEQUE
DESCONTO: 15% A 30% DESCONTO: 15%

http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/convenios/
http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/lojinha/


12

NOTÍCIAS FENAE

SEM ACORDO DURANTE A CAMPANHA, 
TELETRABALHO NA CAIXA AINDA 
AGUARDA NEGOCIAÇÕES

REVELAÇÃO SOBRE REFORMA 
ADMINISTRATIVA LEVA A NOVO ALERTA 
DE SERVIDORES CONTRA INVESTIDAS
DO EXECUTIVO

Empregados ainda aguardam o banco definir uma data para 
a mesa de negociação. Segundo a coordenadora da CEE/Caixa, 
recomendações do MPT vão de encontro às reivindicações dos 
trabalhadores

Reportagem com informações sobre o caso foi avaliada como “mais 

uma prova de que governo tenta forçar venda de estatais de todas as 

formas”, afirmou o presidente da Fenae

IMPRENSA REPERCUTE PREOCUPAÇÃO DE 
EMPREGADOS DA CAIXA COM DECISÃO DO STF

Para Fenae e Contraf, julgamento que liberou venda de refinarias 
da Petrobras sem passar pelo Legislativo pode impactar em novas 
investidas do governo contra o banco público

FENAE PARTICIPA DE DEBATE SOBRE O 
PAPEL DOS BANCOS PÚBLICOS EM LIVE DA 
AGÊNCIA SERVIDORES
A transmissão ao vivo acontece na quinta-feira (08), às 10h e terá 
a participação do vice-presidente da Fenae, Marcos Saraiva

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/revelacao-sobre-reforma-administrativa-leva-a-novo-alerta-de-servidores-contra-investidas-do-executivo.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/sem-acordo-durante-a-campanha-teletrabalho-na-caixa-ainda-aguarda-negociacoes.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/imprensa-repercute-preocupacao-de-empregados-da-caixa-com-decisao-do-stf.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/fenae-participa-de-debate-sobre-o-papel-dos-bancos-publicos-em-live-da-agencia-servidores.htm

