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É presente que você quer? Então participe da campanha ‘Você junto com sua APCEF/MA’!
São vários vales-presente das lojas Americanas, HiHappy, Netshoes, além de vouchers de 

combustível.
E para participar é muito simples! Basta responder ao nossa Quiz Semanal, acumular cupons para 

os sorteios e começar a torcer para ser sorteado/a! Para ficar por dentro do regulamento e saber de 
tudo da campanha, basta baixar o APP Viva Fenae/ACPEF.

ATENÇÃO: Campanha exclusiva para associado efetivo e aposentado! 
Ah! E você empregado Caixa que ainda não é associado APCEF/MA, que tal associar-se e participar 

da campanha ‘Você junto com sua APCEF/MA’?! E você ainda ganha descontos nos dois primeiros 
meses e brindes no momento da adesão.

VOCÊ JUNTO COM SUA APCEF/MA
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https://www.institutofenae.org.br/
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Até o dia 23 de novembro, você pode votar nas obras dos artistas maranhenses 

que concorrem na etapa nacional do Talentos 2020. Mas além de votar, você 

também pode concorrer a prêmios, à medida que seus compartilhamentos de 

obras alcancem o maior número de curtidas dentro do hotsite da promoção por 

meio do endereço eletrônico c

Então, o que está esperando? Vote já nos talentos maranhenses e concorra a 

voucher de viagem de R$ 1.500, relógio inteligente, caixa de som portátil ou 

acessório Google que transformar qualquer TV em uma Smart TV.

https://talentos2020.mundocaixa.com.br/
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https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/resorts-incriveis-para-os-empregados-caixaassociados-dasapcefsestao-naplataforma-deconvenios.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/promocao-viva-o-conhecimento-saiba-como-participar.htm
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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 BENEFÍCIOS___________________

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 

https://www.eufacocultura.com.br/queroaderir?utm_medium=email-marketing&utm_source=neuronia&utm_campaign=captacao-2020&utm_term=aa036&utm_content=efc-interesse-basefenae-quemaindanaoindicou-emkt-indiqueamigos-adesao
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http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/lojinha/
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CHAT TIRA DÚVIDAS
E ACOLHE 

DENÚNCIAS DE 
BANCÁRIOS

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 MODA

PRIME BARBEARIA
Av. Sambaquis, 02, Quadra 11, Casa Z
Contato: 98 3190-3348 / 99228-4078

Instagram: @prime_barbearia
*ACEITA CREDCHEQUE 

VEST PÉ
Rua Rio Javari, 26 - Trizidela | Barra do Corda (MA)

Contato: (99) 98259-6249
Instagram: @veste_pe
*ACEITA CREDCHEQUE

DESCONTO: 15% A 20% DESCONTO: 20%

ATIVIDADES ESPORTIVAS DA APCEF/MA

SÓCIO: R$ 140,00  |  NÃO SÓCIOS: R$ 150,00

ESCOLINHA DE FUTSAL

TERÇA E QUINTA
08:30H - 10:30H

SEG. E QUARTA
14:40H - 19H40

Comece uma rotina de lazer e fuja do estresse!
Conheça as atividades que a APCEF/MA oferece, sinta o prazer do esporte e mude sua vida.

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/chat-tira-duvidas-e-acolhe-denuncias-de-bancarios.htm
http://www.apcefma.org.br/portal/apcef-ma-portal/servicos/convenios/
http://www.apcefma.org.br/portal/data/files/95/47/CD/CF/88009610BE399576403A91A8/Horarios%20Atividades%20Fisicas%20APCEFMA%202019.pdf
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NOTÍCIAS FENAE

TEM AÇÃO COLETIVA DE IR NO 
EQUACIONAMENTO COM LIMINAR 
DEFERIDA E CAIU NA MALHA FINA DO 
IMPOSTO DE RENDA? SAIBA O QUE FAZER

AUXÍLIO EMERGENCIAL: CONFIRA TODOS 
OS CALENDÁRIOS ATÉ O FIM DO ANO

Muitos associados foram prejudicados em razão da divergência 
entre o valor declarado e o valor informado pela Funcef

Pagamento para quase 68 milhões de brasileiros termina em 

dezembro. Governo não definiu como vai ficar a situação dessas 

pessoas com o fim do benefício

ENTIDADES BUSCAM 50 MIL ASSINATURAS 
EM FAVOR DO PDC 956, QUE SUSTA OS 

EFEITOS DA CGPAR 23
A resolução é considerada inconstitucional e representa o desmonte 
dos planos de saúde de autogestão

JUSTIÇA DETERMINA EXTENSÃO DO 
AUXÍLIO EMERGENCIAL ÀS FAMÍLIAS 
ATINGIDAS PELO APAGÃO NO AMAPÁ
Presidente da Apcef/AP diz que a decisão é necessária para 
atenuar a situação das famílias, mas pede a descentralização do 
pagamento para não colocar em risco a saúde da população e dos 
empregados da Caixa

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://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/auxilio-emergencial-confira-todos-os-calendarios-ate-o-fim-do-ano.htm
http://Muitos associados foram prejudicados em razão da divergência entre o valor declarado e o valor informado pela Funcef
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/funcef-anuncia-politica-de-investimentos-e-decide-continuar-focando-em-renda-fixa.htm
https://fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/entidades-buscam-50-mil-assinaturas-em-favor-do-pdc-956-que-susta-os-efeitos-da-cgpar-23.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/justica-determina-extensao-do-auxilio-emergencial-as-familias-atingidas-pelo-apagao-no-amapa.htm

