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A Apcef/MA lançou nesta segunda-feira (1º) a campanha 

“Um Amor pra postar”, que vai premiar um/a sócio/a no 

Dia dos Namorados com uma linda cesta romântica. A 

campanha tem validade até o dia 11 de junho.

Para participar, o/a sócio/a deve postar, entre os dias 1 e 11 de 

junho de 2020, uma foto no seu perfil pessoal do 

Instagram com o tema do Dia dos Namorados, (foto com 

namorado/namorada ou esposo/esposa), marcando o 

Instagram Apcef/MA e a hastag #diadosnamoradosapcefma.

Veja o Regulamento Oficial completo da campanha no 

site www.apcefma.org.br

Estão abertas até o dia 8 de junho, as inscrições 

para a 1a Copa Virtual da Apcef/MA. A Apcef/MA inova 

mais uma vez e traz para os atletas maranhenses, 

esta nova modalidade esportiva do mundo virtual.

A iniciativa pioneira tem como objetivo, proporcionar 

aos atletas de clubes de São Luís, a manutenção das 

grandes competições organizadas pela Apcef/MA, 

impossibilitada pelo atual momento que vivemos. 

A 1a Copa Virtual será realizada inicialmente com 

todos os times de futebol/futsal que já participam 

das competições presenciais promovidas pela Apcef/

MA. Mas em breve, será a vez das outras modalidades 

esportivas. Aguarde!

As inscrições começaram no último dia 1º e seguem 

até a próxima segunda-feira (8). Mais informações pelo 

email: apcefma@apcefma.org.br ou pelo WhatsApp 

(98) 98119-2107.

UM AMOR PRA POSTAR!

1a COPA VIRTUAL APCEF/MA
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ESPORTE E LAZER

CRONOGRAMA TALENTOS FENAE/APCEF 2020
ETAPA ESTADUAL - (FORMATO A DEFINIR)

DATAS IMPORTANTES 
 

Inscrições
13 DE ABRIL A 21 DE JUNHO

 
Seleção do Júri Técnico Estadual

(Foto&Filme, Artes Visuais e Literatura)
26 DE JUNHO A 31 DE JULHO

 
Júri popular Estadual

26 DE JUNHO A 24 DE JULHO
 

Participante subir o vídeo Catergoria música para 
seleção do Júri Técnico Estadual

01 A 16 DE AGOSTO 

JÚRI TÉCNICO DA CATEGORIA DE MÚSICA ON-LINE 
20 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO

REGIÃO NORDESTE

Todos continuamos em estado de 
isolamento social para que possamos 
nos cuidar e cuidar do próximo! Mas, 

enquanto isso, não podemos parar! Por isso 
mesmo, toda semana tem vídeos novos 

no Instagram da Apcef/MA com aulas 
de atividades físicas e 
atividades recreativas 

para todos continuarem 
se movimentando e se 
divertindo #emcasa. Já 
conferiu nossos vídeos? 

Então, corre no Instagram 
e vem com a gente!

#EmCasaComApcefMA

https://talentos.fenae.org.br/
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Tudo pronto para o início do Arena Fenae. As disputas oficiais começam neste sábado (6), mas 
as inscrições só poderão ser realizadas até quinta-feira, 4 de junho. Confira o regulamento da 
sua categoria e faça sua inscrição gratuita em www.fenae.org.br/arena.

No dia 11 de junho, teremos nossa Live do Dia dos Namorados 
com o sorteio da campanha Um Amor pra postar e outros 
presentes para os apaixonados! 
Um dos presentes será:  2 lindos Kit Boticário. Aguarde!
Mas se você quer logo comprar o presente do seu amor, 
O Boticário trouxe mais de 100 opções de presentes para 
surpreender quem você ama neste Dia dos Namorados! 
Você pode comprar direto pelo WhatsApp e receber em casa. 
Anota aí o número: (41) 8771-4909. No Dia dos Namorados, 
presenteie com kits exclusivos O Boticário!

ARENA FENAE

LIVE DOS NAMORADOS X PARCERIA BOTICÁRIO



5

- Atividade Física e Saúde;
- Bancos Públicos;
- Cervejas;
- Como captar investimento anjo para a sua 
startup;
- Cozinha Básica;
- Criatividade e Inovação;
- Espanhol Básico;
- Fundamentos de Marketing;
- Educação Previdênciária básica I;
- Inglês Básico;
- Introdução ao mundo dos vinhos;
- MasterMind
- Desenvolvendo uma mente poderosa;

- Matemática Financeira com o uso da HP12C 
na prática;
- Mercado Financeiro para iniciantes;
- Planejamento Financeiro Pessoal;
- Atendimento Publicitário
- Canto
- Como falar bem em público
- Cozinha Criativa
- Emergência e Primeiros Socorros
- Escrita Criativa
- Horta Orgânica
- Educação Previdenciária – Módulo 2
- Maquiagem
- Sobremesas para confeitaria básica

Quer maratonar com conteúdo 
enriquecedor? Acesse a Rede do 
Conhecimento que os novos Infográficos 
da plataforma da Fenae e Apcefs mostram 
o caminho das pedras. Em alguns cliques, 
você encontrará conteúdos que sugerem 
passos para alcançar uma melhor 
qualidade de vida, como se organizar 
no trabalho e mais um variadíssimo 
conjunto de dicas.

CURSOS PARA
SÓCIO CONTRIBUINTES

MARATONA DE INFOGRÁFICOS

CONFERE LÁ EM WWW.INSTITUTOFENAE.ORG.BR

As Apcefs disponibilizaram cursos 
da Rede do Conhecimento exclusivos 
para você, sócio contribuinte. Já temos 
15 cursos liberados:

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/rede-do-conhecimento-fenae-apccef-oferece-conteudo-para-maratonar.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

A Rede do Conhecimento, plataforma de EAD da Fenae e das Apcefs, exclusivas aos associados, 
liberou mais de 100 cursos para TODOS os empregados Caixa.  

DÊ UMA PAUSA!

CONTEÚDO LIBERADO

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/rede-do-conhecimento-abre-acesso-a-todos-os-empregados-caixa.htm
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Os empregados da Caixa ativos, aposentados e pensionistas associados a uma das 27 Apcefs 
contam com a nova plataforma de convênios da Fenae e das Associações para auxiliar na hora 
das compras em lojas online e em estabelecimentos físicos.

Para comprar sem precisar sair de casa, o site (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!

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/associados-das-apcefs-podem-comprar-medicamentos-com-descontos-na-plataforma-de-convenios.htm
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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

APROVEITE A CAMPANHA + ASSOCIADOS

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.

SERVIÇOS SERVIÇOS

MAVER MONITORAMENTO ELETRÔNICO
Rua A, N 19 Qd 2 - Cohajoli

Contato: 98  3246-6948 | 3082-5585 | 99195-0105
Site: www.mavevigilancia.com.br

*ACEITA CREDCHEQUE 

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

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

*ACEITA CREDCHEQUE
DESCONTO: 15% A 20% 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
MP 936: ENTIDADES INICIAM NOVA 

BATALHA NO SENADO

LEIS QUE REGULAM OS FUNDOS DE 
PENSÃO QUE COMPLETAM 19 ANOS 

ESTÃO SOB ATAQUE CONSTANTE

EMPREGADOS DA CAIXA QUE 
CONTRAÍRAM CORONAVÍRUS DEVEM 
ABRIR CAT

CONTRIBUIÇÃO DOS BANCOS 
PÚBLICOS PARA RETOMADA DA 
ECONOMIA PASSA POR CRÉDITO E 
POLÍTICAS SOCIAIS

Parte da Constituição Brasileira, os dispositivos que beneficiam os 

participantes estão na berlinda

STF reconheceu a contaminação como acidente de trabalho

Debate sobre a importância dos bancos públicos na retomada da 

economia reúne ex-ministro,  ex-presidente da Caixa, ex-presidente 

da Previ e o secretário-geral da Contraf

Apesar das conquistas na tramitação na Câmara, entidades 
continuam se mobilizando para barrar, no Senado, trechos 
que atingem os trabalhadores.

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/contribuicao-dos-bancos-publicos-para-retomada-da-economia-passa-por-credito-e-politicas-sociais.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/mp-936-entidades-iniciam-nova-batalha-no-senado.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/empregados-da-caixa-que-contrairam-coronavirus-devem-abrir-cat.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/leis-que-regulam-os-fundos-de-pensao-que-completam-19-anos-estao-sob-ataque-constante.htm

