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A BOLA ROLOU NOS CAMPOS
DA APCEF/MA!
Começou! A bola voltou a rolar nos campos da
APCEF/MA! Nesta terça-feira (1°), quatro jogos
abriram a primeira rodada do XXV Campeonato
de Futebol Society 2020. As partidas foram
realizadas respeitando todos os protocolos sanitários, mas manteve todas as emoções, que já é
tradição nas competições da APCEF/MA. A 1a rodada do campeonato continua nesta quinta-feira (3)
com mais quatro jogos.
OS JOGOS
Os primeiros confrontos do XXV Campeonato de Futebol Society foram entre Bar 100 Lona x Tok
de Caixa, pela categoria Quarentão; Santos x Tok de Caixa, pela categoria Livre Prata; Roma 40 x
Fortaleza 40, pela categoria Quarentão; e Real Madrid x Roma, pela categoria Livre Ouro.
Veja os resultados:
Bar 100 Lona 11x1 Tok de Caixa
Roma 40 0x2 Fortaleza 40
Santos 5x2 Tok de Caixa

Real Madrid 4x2 Roma
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APCEF/MA DISPONIBILIZA SERVIÇO DE LINK DE PAGAMENTO
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.
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
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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:
- 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

CONFERE LÁ EM WWW.INSTITUTOFENAE.ORG.BR

REDE DO CONHECIMENTO | CURSO ARTE URBANA E ATIVSIMO
Em 10 aulas e em cerca de 100 minutos, o
curso “Arte Urbana e ativismo: transformando
espaço público através da arte”, organizado
pelo arquiteto Baixo Ribeiro, criador da galeria
de arte Choque Cultural, dá um panorama das
mudanças e intervenções que podem ser feitas
para que as pessoas se apropriem do espaço
público de forma artística e democrática.
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DÊ UMA PAUSA!
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

CONTEÚDO LIBERADO
O prazo de liberação encerrou-se na última quinta-feira (6) e se você ainda não é associado,
mas quer continuar aproveitando o conteúdo da Rede do Conhecimento, acesse a plataforma
de associação e associe-se de forma rápida.
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CLUBE DE VANTAGENS
Acesse o clube de vantagens
da Federação Nacional das
Associações do Pessoal da
Caixa Econômica Federal
(Fenae) e das Associações do
Pessoal da Caixa (Apcefs) e
descubra os benefícios que
os mais de 800 conveniados
oferecem.
www.fenae.org.br/convenios

JUNTOS POR BELÁGUA!
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
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A Fenae e a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf/CUT) estão
empenhados em derrubar a Medida Provisória 995/2020, que privatiza o banco público. A Contraf/
CUT protocolou uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF)
contra a MP. No texto, a entidade pede, com urgência, uma medida cautelar para suspender os
efeitos da Medida, já que ela passou a vigorar no ato de sua edição, no dia 7 de agosto, permitindo
que a Caixa prossiga com o fatiamento da empresa pública.

LUTE COMO UMA BANCÁRIA
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.
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CHAT TIRA DÚVIDAS
E ACOLHE
DENÚNCIAS DE
BANCÁRIOS
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REDE DE DESCONTO APCEF/MA
EDUCAÇÃO

TURISMO

WHAT’S UP?

AV PASSEIOS E TURISMO

Av. D. de la Touche, 987 Sl 413 Shopping da Ilha
Contato: 98 98910-7348
Instagram: @whatsupschool_
*ACEITA CREDCHEQUE

Rua São Sebastião, 306 - Coroadinho
Contato: 98 98714-4340 | 99103-8223
Instagram: @av_passeios_turismo
*ACEITA CREDCHEQUE

DESCONTO: 15% E 22%

DESCONTO: 30%

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.
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NOTÍCIAS FENAE
COORDENADOR DE FRENTE MISTA MOBILIZA
PARLAMENTARES EM APOIO AO MANIFESTO DA
FENAE CONTRA A MP 995

Iniciativa do deputado Zé Carlos (PT/MA) tem o objetivo de fazer
chegar forte ao Congresso Nacional o clamor do povo brasileiro: não
à privatização da Caixa! Pedido foi encaminhado a 200 deputados
e senadores, integrantes da Frente Parlamentar Mista em Defesa
dos Bancos Públicos

VENDA DE AÇÕES DO BANCO PAN FAZ
PARTE DA POLÍTICA DE FATIAMENTO DA
CAIXA, ALERTA FENAE

O banco público vendeu ações que detinha do antigo PanAmericano

FENAE REALIZA LIVE SOBRE OS RISCOS
DA MP 995 PARA OS FUNDOS DE PENSÃO

A transmissão acontece nessa quinta-feira (03/9), no facebook da
Fenae

AUXÍLIO EMERGENCIAL SERÁ
PRORROGADO, MAS VALOR SOFRERÁ
REDUÇÃO
Mudança ainda depende de votação no Congresso. Para a Fenae, o
benefício deveria se estender até o fim da crise, sem redução no valor

