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Este ano não teremos, mais uma vez, a nossa tradicional celebração do 
Dia das Mães. Entretanto, não deixaremos de celebrar o dia das mamães 
associadas APCEF/MA! Preparamos uma programação especial com sorteios de 
prêmios, durante live no Instagram, nesta quinta-feira (6) e cardápio especial 
no restaurante, no domingo, dia 9.

O sorteio de prêmios é a finalização das duas campanhas promovidas pela 
APCEF/MA durante todo o mês de maio, com o intuito de contemplar associados 
e seguidores do perfil oficial da Associação no Instagram. 

A campanha “Um pacote de felicidades para a Mamãe”, vai premiar duas 
associadas com um Pacote de Felicidade, que inclui salão de beleza + almoço 
com um prato do cardápio do Restaurante APCEF/MA, à escolha da sorteada. 
Além disso, vamos sortear ainda vários presentes surpresa. E para concorrer, 
as mamães associadas (titulares ou dependentes cônjuges), precisam estar 
apenas adimplentes com suas mensalidades.

Também no dia 6, vamos sortear três kits Beleza e mais brindes surpresas 
para os seguidores do perfil oficial da da APCEF/MA, que participarem da 
campanha “Ser Mãe é uma Beleza”. Para concorrer basta curtir e comentar a 
foto oficial da campanha no Instagram, de acordo com as regras explicitadas 
na legenda da foto. Os seguidores podem participar da campanha até às 15h 
de quinta-feira (6). Os sorteios acontecerão a partir das 19h, por meio de live 
no Instagram. 

Já no domingo (9) - Dia das Mães, o Restaurante APCEF/MA terá um cardápio 
super especial para as mamães celebrar essa data tão importante junto com 
seus os filhos, que podem também aproveitar toda a diversão do domingo no 
nosso parque aquático. O funcionamento do clube respeitará todas as normas 
sanitárias.

DIA DAS MÃES APCEF/MA:
PRÊMIOS E DIVERSÃO PARA TODA A FAMÍLIA!
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UNIDOS CONTRA A FOME!

É NOTÍCIA

Com o aumento do número de pessoas em vulnerabilidade social em decorrência 

da persistência da pandemia da Covid-19, que afeta milhões de cidadãos no Brasil, 

a ONG Moradia e Cidadania - criada e mantida pelos empregados e aposentados 

da Caixa Econômica Federal de todo o país – está mobilizando a sociedade civil em 

prol de doações de alimento.

No Maranhão, a campanha é coordenada por um comitê formado por Giselle 

Menezes, Coordenadora Estadual da ONG Moradia e Cidadania, Nizete Martins, 

vice-presidente da APCEF/MA, Marlene Marinho, Presidente da Associação dos 

Aposentados e Pensionistas do Estado do Maranhão - AEAP/MA, e Renata Fialho, 

representante estadual da ADVOCEF e alguns voluntários.

Na última sexta-feira (30), foi realizada a primeira entrega de alimentos. Quatro 

entidades sociais que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social, em 

São Luís, receberam 40 cestas básicas cada uma.

A campanha prevê mais cinco repasses de alimentos para entidades sociais 

do Maranhão. Para isso, a Coordenadora Estadual do Maranhão, Giselle Menezes, 

conclama todos os empregados da Caixa e demais interessados a serem voluntários, 

para se integrar ao movimento e ampliar a corrente em prol do auxílio a tantas 

pessoas que passam fome no estado, principalmente nesse período de pandemia.

“Convidamos todos os 

empregados da Caixa no 

Maranhão, ativos e aposentados, 

clientes e sociedade em geral 

a participarem da Campanha 

Cidadania em Ação. Ajudar o 

próximo é um ato voluntário 

e solidário de amor que só faz 

bem e deixa o mundo melhor”, 

ressalta Giselle Menezes. 

Veja como ajudar
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O Torneio do Trabalhador de Futsal 2021 animou a turma da Pelada na 
APCEF/MA no último domingo (2). Em clima de confraternização esportiva, três 
equipes (Preta, Cinza e Azul) disputaram o torneio que terminou com a equipe 
Preta como campeã. Confira os registros:

TORNEIO DO TRABALHADOR DE FUTSAL 2021
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FENAE 50 ANOS: DESDE O INÍCIO, IGUALDADE DE GÊNERO 
É DESAFIO A SER ALCANÇADO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/fenae-50-anos-desde-o-inicio-igualdade-de-genero-e-desafio-a-ser-alcancado.htm


7REDE DE CONHECIMENTO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/caixa-responda-a-consulta-e-ajude-a-construir-a-mobilizacao-pela-caixa-100-publica-em-defesa-dos-direitos.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/vacinacao-prioritaria-tem-apoio-de-parlamentares-de-varios-partidos.htm
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https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/aposentado-inscrito-no-meu-ideal-tem-acesso-ao-app-workout-aproveite.htm
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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.

NARCISSE LINGERIE

Av. dos Holandeses, 200 Sl 121 E 122 - Calhau
Contato: (98) 99113-3474
Instagram: @Glamourstoreonline
Desconto: 10% a 15%
*ACEITA CREDCHEQUE

Rua Guaras, 01 Loja 11 - Ponta Do Farol
Contato: (98) 98454-0060
Instagram: @narcisselingerie_slz
Desconto: 20%
*ACEITA CREDCHEQUE

GLAMOUR STORE

CONVÊNIOS
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CUMPRIMENTO DOS 
PROTOCOLOS DE PROTEÇÃO 
CONTRA A COVID-19 NA CAIXA 
AINDA DEIXA A DESEJAR

POPULAÇÃO MAIS CARENTE 
É A MAIS PREJUDICADA COM 
PRIVATIZAÇÃO DOS BANCOS 
PÚBLICOS, DIZ PRESIDENTE DA 
FENAE

STF JULGARÁ NO DIA 13 DE 
MAIO REVISÃO DA CORREÇÃO 
MONETÁRIA DO FGTS

BANCADA DA OPOSIÇÃO E 
ENTIDADES EM DEFESA DAS 
ESTATAIS SE REÚNEM PARA 
BARRAR PRIVATIZAÇÕES

CEE/Caixa e Fenae reforçam a necessidade de 
incluir os trabalhadores do banco na imunização 
prioritária

Sergio Takemoto participou de uma live com o 
Jornalistas Livres neste domingo (2) e falou sobre 
os principais prejuízos não só para o banco, mas 
para a população que mais precisa dos serviços e 
políticas públicas oferecidos pela Caixa

Decisão do Supremo poderá impactar não só 
a correção das contas do Fundo de Garantia 
como Tempo de Serviço e nos financiamentos 
habitacionais

Em reunião virtual que aconteceu nesta segunda-
feira (3), representantes das entidades relataram 
as ações do Governo para privatizar bancos 
públicos, Petrobras, Eletrobras, Correios, Dataprev, 
Serpro, portos e outros setores essenciais para o 
desenvolvimento do país

NOTÍCIAS FENAE

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/consulta-nacional-2019-bancarios-vao-opinar-sobre-a-reforma-da-previdencia.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/consulta-nacional-2019-bancarios-vao-opinar-sobre-a-reforma-da-previdencia.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/cumprimento-dos-protocolos-de-protecao-contra-a-covid-19-na-caixa-ainda-deixa-a-desejar.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/populacao-mais-carente-e-a-mais-prejudicada-com-privatizacao-dos-bancos-publicos-diz-presidente-da-fenae.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/stf-julgara-no-dia-13-de-maio-revisao-da-correcao-monetaria-do-fgts.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/bancada-da-oposicao-e-entidades-em-defesa-das-estatais-se-reunem-para-barrar-privatizacoes.htm

