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A situação das 430 famílias das 27 comunidades do município de Belágua tornou-se 
ainda mais difícil por conta da crise sanitária ocasionada pelo coronavírus (Covid-19). Por 
isso, o Movimento Solidário, realizado pela Fenae, Apcef/MA e demais Apcefs, tem reforçado 
a mobilização para doações que auxiliem a diminuir os impactos causados pela crise aos 
moradores do município.

A contribuição de cada um faz bastante diferença na vida de quem precisa do básico para 
viver. Acesse o site do Movimento Solidário e faça sua doação! Qualquer pessoa poderá acessar 
o site e doar. A cada ajuda que surgir, cestas vão sendo entregues para as famílias com o 
auxílio de agentes de saúde do município. Eles fazem os esclarecimentos aos moradores sobre 
as medidas de higiene e os cuidados necessários, em caso de suspeita de contaminação. Quem 
é empregado Caixa pode doar através da plataforma do Mundo Caixa e ainda concorrer a 
prêmios e sorteios.

E aí? Que tal mostrar seu amor de mãe para 
todo mundo? E ainda concorrer a um super 
prêmio? Então, poste já uma foto bem bonita 
com o filhão ou a filhona no Instagram e participe 
da campanha “Ser Mãe merece muitas curtidas” 
da Apcef/MA!

A foto deve ser postada no seu perfil pessoal, 
marcando o Instagram Apcef/MA (@apcefma) e a 
hastag #diadasmaesapcefma. A foto mais curtida 
será a grande vencedora! Veja regulamento 
oficial no site apcefma.org.br.

Vamos sortear um lindo celular Samsung A20 

para as mamães associadas, no dia 10 de maio 

(Dia das Mães). Todas as mães que tiverem em 

dia estão concorrendo a este lindo presente! 

Basta enviar uma mensagem com uma frase 

bem bonita respondendo a pergunta “o que é 

ser mãe?” pelo nosso app APCEF Maranhão, 

colocando no assunto “Dia das Mães Apcef/MA”. 

Pronto! Você já está concorrendo a esse super 

presente especial! Participe!!

CAMPANHA EMERGENCIAL POR BELÁGUA

PARTICIPE DA CAMPANHA
“SER MÃE MERECE MUITAS CURTIDAS!”

“O QUE É SER MÃE?”
CONCORRA A UM LINDO CELULAR!

SerSer
muitas
curtidascurtidas
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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

ESPORTE E LAZER

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

DATAS IMPORTANTES 
 
13 de abril a 31 de maio: Inscrições 
22 de junho a 31 de julho: Seleção do Júri Técnico Estadual
(Foto&Filme, Artes Visuais e Literatura) 
22 de junho a 24 de julho: Júri popular Estadual 
01 a 16 de agosto: Participante subir o vídeo música 
para seleção do Júri Técnico Estadual 
 
JÚRI TÉCNICO DA CATEGORIA 
DE MÚSICA ON-LINE 
 
20 a 23 de agosto: Região Norte 
24 a 29 de agosto: Região Nordeste 
30 de agosto a 4 de setembro: Região Sudeste 
05 a 08 de setembro: Região Centro-Oeste
9 a 13 de setembro: Região Sul 
17 de setembro: Resultado da Fase Estadual

https://talentos.fenae.org.br/
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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.

CONTO FOTOGRAFIA
Atendimento Local

Contato: 98 98227-3000
Instagram: @contofotografia

*ACEITA CREDCHEQUE 

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

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

*ACEITA CREDCHEQUE

SERVIÇOS BELEZA

DESCONTO: 10% A 15% 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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As Apcefs disponibilizaram cursos da Rede 
do Conhecimento exclusivos para você, sócio 
contribuinte. Já temos 15 cursos liberados:
- 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;
Confere lá em www.institutofenae.org.br

Já está no ar, o curso “Conjuntura 
política”, ministrado por André Santos, 
jornalista e analista político. O objetivo 
do curso é fazer com que o aluno saiba 
fazer uma análise de conjuntura política, 
tanto de cunho pessoal como profissional. 
O curso tem como público alvo todas as 
pessoas que se interessam, acompanham 
e se relacionam com a política. O curso 
é voltado para o associado da Rede do 
Conhecimento.

CURSOS PARA SÓCIO CONTRIBUINTES

CONJUNTURA POLÍTICA

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/rede-do-conhecimento-lanca-curso-em-videoaula-sobre-analise-de-conjuntura.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) 

A campanha “Lute como uma bancária”, criada pela Fenae para homenagear as mulheres, 
continua valendo e as primeiras 4 mil empregadas Caixa, associadas (ativas, aposentadas 
e pensionistas) a uma das 27 Apcefs que interagirem receberão um brinde exclusivo: uma 
necessaire modelo carteira com alça. A ação tem validade até o dia 10 de maio.

CLUBE DE VANTAGENS

CAMPANHA LUTE COMO UMA BANCÁRIA

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/associados-das-apcefs-podem-comprar-medicamentos-com-descontos-na-plataforma-de-convenios.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-lute-como-uma-bancaria-distribui-brindes-e-sorteara-pacote-de-viagem-participe.htm
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NOTÍCIAS FENAE
CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA CAIXA:

TODOS TÊM DIREITO!

ENTIDADES COBRAM E CAIXA GARANTE 
A MANUTENÇÃO DO RODÍZIO ENTRE OS 

EMPREGADOS DAS AGÊNCIAS

TRABALHADORES EXPOSTOS E SEM 
SAÚDE CAIXA

SINDICATO SOLIDÁRIO: CONTRAF REÚNE 
EM HOTSITE AÇÕES DE SOLIDARIEDADE

Além de campanha de mídia para a população sobre o saque 

emergencial e a proteção aos empregados e usuários, a direção 

da Caixa finalmente indicou que trará proposta para Saúde Caixa 

para todos

A Fenae denuncia a situação dos bancários que contraíram o 

novo coronavírus e não possuem nenhum auxílio da empresa

A ideia é facilitar o acesso a quem puder ajudar os mais necessitados

A campanha começou no início de abril e pode ser feita via reembolso 
ou via rede credenciada

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/sindicato-solidario-contraf-reune-em-hotsite-acoes-de-solidariedade.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/campanha-de-vacinacao-da-caixa-todos-tem-direito.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/trabalhadores-expostos-e-sem-saude-caixa.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/entidades-cobram-e-caixa-garante-a-manutencao-do-rodizio-entre-os-empregados-das-agencias.htm

