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O papai merece uma homenagem especial! E para celebrar esse dia especial, a APCEF/MA vai 
sortear oito prêmios entre associados/as e seguidores/as das nossas redes sociais. Os prêmios 
serão sorteados entre os participantes das duas campanhas lançadas pela Associação nesta 
semana que antecede o Dia dos Pais.

A campanha “Cartão do Dia dos Pais Apcef/MA”, além de proporcionar uma linda homenagem 
aos pais através de mensagens dos/as nossos/as associados/as, ainda vai premiar um papai 
associado com um lindo celular smartphone e mais um/a associado/a com R$ 250,00 em 
dinheiro vivo. A campanha tem validade até o dia 6 de agosto e é muito fácil participar e 
concorrer.

Para participar, o/a associado/a deve curtir a foto oficial da campanha ‘Cartão do Dia dos 
Pais APCEF/MA’ e comentar a foto com uma mensagem de dia dos pais que “preencha” o nosso 
Cartão”. Os sorteios serão realizados no dia 9 de agosto, Dia dos Pais, às 10h, em live no nosso 
perfil oficial no Instagram! Participe! 

ATENÇÃO: Campanha válida até o dia 6 de agosto às 14h. Uma mesma matrícula 
APCEF/MA somente poderá ser contemplada em um dos sorteios (celular e valor em 
dinheiro). Regulamento Oficial no site www.apcefma.org.br

DIA DOS PAIS APCEF/MA: 2 CAMPANHAS, 8 PRÊMIOS 

UM CARTÃO PARA O PAPAI



3

ATENÇÃO: Serão contemplados 3 (três) seguidores diferentes + 3 (três) pessoas marcadas 
nos comentários, a partir do sorteio no site InstaSorteio. Um mesmo seguidor não poderá ser 
contemplado duas vezes, assim como a pessoa marcada. Caso, seja sorteado o comentário de 
um seguidor que já tenha sido contemplado, será feito um novo sorteio;

A campanha “Papai de boa” vai premiar três seguidores e mais três pessoas marcadas nos 
comentários, com os seguintes prêmios:

1° Prêmio: Um voucher no valor de R$150,00 para ser usado no bar e/ou restaurante da 
APCEF/MA (para quem curtir, seguir e marcar)

+ um prêmio surpresa (para quem for marcado);
2° Prêmio: Uma mochila sport (para quem curtir, seguir e marcar)

+ um prêmio surpresa (para quem for marcado);
3° Prêmio: Um headphone (para quem curtir, seguir e marcar)

+ um prêmio surpresa (para quem for marcado);

A campanha tem validade até o dia 8 de agosto, às 23h, e é muito fácil participar e 
concorrer. Basta seguir três passos simples:

1 - Curtir a foto oficial da campanha “Papai de boa”;
2 - Seguir o perfil oficial da Apcef/MA (@apcefma);
3 - Marcar um amigo em cada comentário.
Pronto! Você já está concorrendo aos prêmios, que serão sorteados no dia 9 de agosto - 

Dia dos Pais, a partir das 10h, durante live no nosso Instagram. 

PAPAI DE BOA
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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

Nas aulas do curso de “Memorização” (90 
min), o instrutor explica como funciona 
o mundo da memorização, esclarece 
questões que se escondem quando a 
nossa memória se envereda para a 
autossabotagem e sugere exercícios para 
reter dados com mais eficiência. O curso 
está disponível na Rede do Conhecimento 
- a plataforma do empregado da Caixa.

CURSOS PARA
SÓCIO CONTRIBUINTES

MEMORIZAÇÃO É MAIS UMA OPÇÃO DE CURSO NA REDE DO CONHECIMENTO, APROVEITE!

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

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!
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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.

BELEZA ALIMENTAÇÃO

ESPAÇO NÚBIA OLIVEIRA
Rua 27, Qd. 06, Casa 12 - Angelim

Contato: 98 3236-8250 / 98716-8123
Instagram: @enubiaoliveira

*ACEITA CREDCHEQUE 

AMANDO BRIGADEIRO
Av. Edson Brandão, Condomínio Eco Park Vi - Anil

Contato: 98 99933-8435
Instagram: @amando_brigadeiro

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

HOJE TEM NEGOCIAÇÃO COM OS BANCOS 
SOBRE TELETRABALHO

BANCÁRIA DE BRASÍLIA ASSUME A 
COORDENAÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA 
DOS EMPREGADOS

Comando Nacional dos Bancários se reúne às 11h com representantes 
da Fenaban

Nesta entrevista à Fenae, Fabiana Proscholdt fala sobre o respeito aos direitos 

dos empregados, defende a Caixa 100% pública e diz que existe ainda muita 

coisa a mudar e melhorar no movimento sindical bancário em relação à 

mulher

NOVO CRÉDITO OFERECIDO PELA CAIXA 
PODE LEVAR À PERDA DA CASA PRÓPRIA

No empréstimo com garantia de imóvel Real Fácil Caixa, o 
banco público deixa de investir em políticas de habitação 
para população mais vulnerável

FUNCEF COMPLETA 43 ANOS COM 
DÉFICIT DE 8,6 BILHÕES

Terceiro maior fundo de pensão do Brasil mostra falta de respeito e 
comprometimento com os 134 mil participantes

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/bancaria-de-brasilia-assume-a-coordenacao-da-comissao-executiva-dos-empregados.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/hoje-tem-negociacao-com-os-bancos-sobre-teletrabalho.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/novo-credito-oferecido-pela-caixa-pode-levar-a-perda-da-casa-propria.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/funcef-completa-43-anos-com-deficit-de-8-6-bilhoes.htm

