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Foto-momento

...dirigentes e sócios reunidos no 
evento londrinense. 

Para encerrar o ano, funcionários da 
APCEF-PR foram os convidados especiais 
de um almoço de confraternização no dia 
15 de dezembro, na sede social. Após sa-
borear diversos pratos, sob o comando 
do chef Moisés, eles participaram de um 
sorteio de dezenas de brindes. Foram sor-
teados desde copos estilizados até uma 

APCEF-PR
Confraternização de funcionários em Curitiba e Porto Rico

TV LED de 32 polegadas. A ganhadora do 
maior prêmio do almoço foi Sandra Maria 
Louback, que trabalha na zeladoria. Em 
Porto Rico, os funcionários participaram 
de um jantar comemorativo, com direito 
a entrega de brindes, patrocinados pela 
associação. 
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No limiar de um novo ano, é necessário re-
fletir sobre o ano que termina e fazer planos 
para seguir em frente. Foram dias intensos, 
de muito trabalho e muitas ações nas diversas 
áreas que movem nossa entidade.

Na área patrimonial, várias obras foram 
executadas. Entre elas estão a construção de 
três espaços gourmet, colocação de grama 
sintética em uma quadra de futebol soçaite, 
duplicação do espaço exclusivo da mulher, 

em Curitiba, melhorias nas regionais Ponta Grossa, Jacarezinho 
(ampliação), Bandeirantes, Cornélio Procópio, Londrina, Apucara-
na, Paranavaí, Umuarama, Cascavel (ampliação), Toledo, Maringá 
(construção de ginásio poliesportivo). Ainda houve, na sede em 
Caiobá, colocação de ar condicionado em todos os apartamentos, 
a construção de almoxarifado, além de melhorias no quesito segu-
rança, com a instalação de câmaras e concertina nos muros.

Para 2015, até fevereiro, devemos inaugurar a nova academia 
de ginástica e musculação, em Curitiba, e dois sobrados geminados, 
para cinco pessoas cada um em alvorada do Sul, onde funcionará 
sede de lazer e pesqueira.

Na área de esporte e lazer, tivemos desde os tradicionais cam-
peonatos e torneios em diversas modalidades esportivas, os jogos 
regionais do interior, a marcante participação dos atletas do atletis-
mo, nas corridas de rua, até a conquista do 2º lugar geral, na soma 
de pontos nos Jogos da Fenae, em Goiânia. Esse foi o melhor resul-
tado do Paraná, desde que se iniciou esse critério de classificação, 
culminando com a Festa do Esporte, em Curitiba.         

Na área sociocultural, iniciamos celebrando o Dia do Aposenta-
do, em janeiro, passando pela festa junina, Festival Gastronômico, 
na capital, Festa da Tainha em Caiobá e diversas outros eventos si-
milares nas regionais.

Na comunicação e marketing, podemos citar os informativos 
semanais, as edições da revista O Colega e a celebração de inúme-
ros novos convênios, com vantagens aos sócios.

No relacionamento com os colegas aposentados, destaque para 
o apoio com a cessão das instalações da APCEF, para o treinamento 
com vistas aos Jogos da Fenacef e a repercussão das matérias de 
interesse nesta revista. 

Na área financeira, esperamos anunciar tão logo o balanço es-
teja concluído mais um superávit significativo, próximo de R$ 1 
milhão. Ele é decorrente do cuidado que observamos na gestão de 
nossas receitas e despesas.

Isso tudo só foi possível graças ao apoio, com críticas, sugestões 
e elogios dos sócios. Essa é a razão de ser da nossa entidade, bem 
como do nosso quadro de empregados que fazem acontecer o dia 
a dia de nossas sedes e dos diretores, conselheiros e coordenado-
res regionais, quem têm dedicado parte de seu tempo em prol da 
coletividade.

A todos, o nosso muito obrigado. Um Ano Novo ainda melhor, 
com saúde, alegria e muitas realizações.

Boa Leitura!

Retrospectiva 2014

EditorialEditorial

Vilson Willemann
presidente da APCEF-PR

Há alguns anos, os concursos para diversos cargos e cidades 
tornaram-se cada vez mais comuns. Assim, o mesmo ocorre com 
cursos de preparação para esses processos, dos quais na maioria 
das vezes fazem provas de Português. Veja o que um desses cur-
sos selecionou de dicas não só para o teste, mas necessário para 
qualquer texto. 
1- Uso de “A” ou “Há”.
O “há” indica tempo que já passou, como no exemplo: “Eu parei de 
fumar há algum tempo”.
O “a” indica o tempo que ainda vai passar, como no exemplo: “Daqui 
a alguns anos, eu morrerei”.
2 – Uso de “a cerca de”, “há cerca de” ou “acerca de”

De olho na língua portuguesa

Agora você pode desfrutar da parceria APCEF-PR e ODONTO TERCEIRO MILÊNIO 
que vem proporcionar saúde bucal completa. Na clínica, é possível fazer implantes 
simples e rápidos, botox odontológicos, aparelhos ortodônticos, estética, geriatria 
odontológica, entre outros serviços. Tudo isso é realizado no mesmo espaço, com 
conforto, tecnologia, biossegurança, profissionais especializados e material de qualidade.

Faça uma visita e se surpreenda!
Rua Cruz Machado, 375 - Centro - Curitiba – PR
Telefone: 0800-6427575/3321-7150/3321-7160

Sorria

“A cerca de” indica distância, como na frase “Trabalho a cerca de 
10 quilômetros da minha casa”.
“Há cerca de” indica tempo aproximado, como no exemplo “Co-
nheço João há cerca de 20 anos”.
“Acerca de” é o mesmo que “a respeito de”, como no exemplo “Na 
reunião falamos acerca de seu desempenho”.
3 – Uso de “afim” ou “a fim”
“Afim” é um adjetivo que passa a ideia de igualdade, semelhança, 
afinidade. Exemplo: “Somos amigos pois, temos ideias afins”
“A fim” é o mesmo que “para”, e indica finalidade. Exemplo: “Saí na 
balada a fim de diversão”.
4 – Uso de “ao invés de” ou “em vez de”.
Em vez de indica substituição, como no exemplo: “coma verduras 
e legumes em vez de frituras para ter uma boa saúde”.
Ao invés de apresenta ideia contrária, uma oposição. Por exemplo: 
“Você deve falar ao invés de só escutar”
Dica: se está na dúvida, use a expressão em vez de, já que pode ser 
utilizada em qualquer situação, em qualquer sentido.
5 – Uso de “ao nível de” ou “em nível de”
Ao nível de significa “à mesma altura”, como no exemplo “A cidade 
do Rio de Janeiro fica ao nível do mar, enquanto Brasília é mais 
alto”.
Em nível de é o mesmo que “no âmbito de” e indica escopo. Exem-
plo: “A decisão foi tomada em nível de direção, não cabe recurso”.
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Coluna dos AposentadosColuna dos Aposentados

Para homenagear os aposentados, a AP-
CEF-PR programa mais um almoço especial 
na sede social, em parceria com a AEA. Com 
o apoio da FENAE, o evento está previsto para 
ocorrer em 24 de janeiro, data de comemo-
ração do Dia do Aposentado. Em breve, mais 
detalhes sobre a programação, no site e infor-
mativo da associação. 

Quem quiser visitar ou tiver alguma pen-
dência nas sedes da AEA-PR, terá de esperar 
até o dia 19 de janeiro para ir até lá. A entidade 
entrou em férias coletivas no dia 22 de dezem-
bro e só no próximo ano retorna às atividades. 

Após o recesso de final de ano, atletas da APCEF-PR retomam os treinos, em ja-
neiro, e se preparam para os Jogos do Sul e Sudeste. É o caso das equipes de futsal, 
futebol soçaite, vôlei e basquete. Competidores de outras modalidades também 
deverão entrar no ritmo de treinamentos. Os Jogos do Sul e Sudeste ocorrerão em 
junho. O local ainda não está definido, mas a previsão é que sejam realizados em 
uma cidade de São Paulo. 

Dia do Aposentados
APCEF-PR e AEA-PR planejam 
almoço comemorativo

Férias coletivas da AEA
Retorno só no dia 19 de janeiro do 
próximo ano

Jogos do Sul e Sudeste

Atletas do Paraná entram no ritmo dos treinos no 
início de 2015

Até 8 de janeiro, os candidatos interes-
sados em disputar as eleições da Diretoria 
Executiva e dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal da APCEF-PR podem encaminhar a 

Eleições APCEF-PR para o próximo ano
Abertas as inscrições de chapas para a disputa de vagas na diretoria e 
Conselhos Deliberativo e Fiscal

composição de sua chapa à co-
missão eleitoral, por meio da se-
cretaria da associação. O pleito 
está marcado para o dia 19 de 
março de 2015. 

Pelo estatuto, as chapas 
deverão ser compostas ape-
nas por nomes de sócios efe-
tivos ou transitórios. Ao todo, 
são 43 candidatos aos três 
poderes, entre 13 diretores e 
13 suplentes, 11 conselheiros 
deliberativos e seis fiscais (ti-

tulares e suplentes). No caso do Conse-
lho Deliberativo, os candidatos podem se 
inscrever, independentemente de indica-
ção de chapa. 

Se houver inscrição de apenas uma 
chapa, a votação será realizada pela In-
ternet. O endereço de acesso é www.
apcefpr.org.br, link “Eleições APCEF/PR 
2015/2018”, com horário das 9h às 20h. 
Em caso de mais de uma inscrição, a es-
colha dos dirigentes ocorrerá por meio 
de cédulas de papel e urnas. 

Os locais de votação serão os edifícios 
sedes I e II da Caixa (para os sócios lotados 
nesses prédios), demais agências e setores 
da empresa (no caso dos sócios que traba-
lham nesses locais) e a sede da AEA-PR. A 
maioria deles atenderá das 9h às 18h, com 
exceção do edifício sede I, onde os associa-
dos poderão votar até as 20h.  

A comissão eleitoral é composta por 
Luiz Chiesse da Silva (presidente), Val-
decir Stadtlober (secretário), Pedro José 
Picciani (membro), James Angulski e 
Willy Mauro Zink (suplentes). 

Programação de retorno às atividades
As atividades esportivas e de lazer da sede social entraram em 
férias, mas partir de janeiro boa parte delas volta a funcionar

Confira as datas de retorno
Janeiro

Dia 8
- Clube da Criança
Dia 12
- Academia - Professor Victor e Tiago
- Ginástica - Professora Maria Carolina
- Cumbucas - Paulo Vecchio
Dia 13
- Karatê - Professor João Henrique
Dia 19
- Tênis De Campo - Professor Paulo Lima
Dia 20
- Treinamento de futsal masculino e femi-
nino - Professor João Carlos “Bini” Cordeiro
Dia 27
-Vôlei - Professor Gabriel/ Raul
- Minivôlei - Professor Gabriel/Raul

Dia 28
- Treinamento de Futebol Soçaite – Pro-
fessor Cleverson Fratoni
Dia 31
- Escolinha de Futebol Soçaite - Professor 
Cleverson Fratoni

Fevereiro 
Dia 03
- Escolinha de Futsal - Professor Vinicius 
Gobbo Lopes
- Treinamento Vôlei Feminino e Masculi-
no – Professor Leandro Carvalho
Dia 28
- Escolinha de Basquete - Professor Bru-
no Bressan
- Treinamento Basquete Masculino -  
Professor Bruno Bressan

Almoço em comemoração aos aposentados de 2013.
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Uma campanha salarial bem positiva
Em breve balanço da mobilização 
dos bancários em 2014, o saldo 
é ganho real no reajuste salarial 
e avanços em cláusulas sociais e 
condições do trabalho

Se você é aposentado ou pensionista 
e faz aniversário neste mês de dezembro 
ou nos próximos, fique atento ao recadas-
tramento da Funcef. Ele é obrigatório e 
ocorre no mês de aniversário do titular do 
plano. A medida tem o objetivo de zelar 
pelo patrimônio dos planos, atualizando 
periodicamente o cadastro e evitando o 
pagamento indevido de benefícios. A Fun-
cef ressalta que é preciso atentar para os 
prazos, a fim de evitar que o benefício seja 
suspenso e, em último caso, cancelado.

Atenção, aposentados e 
pensionistas!
Recadastramento da 
Funcef é obrigatório

5

A campanha salarial dos bancários 
deste ano foi considerada vitoriosa, inclu-
sive pelos empregados da Caixa Econômi-
ca Federal. Em apenas sete dias de greve, 
a categoria obteve aumento salarial acima 
da inflação: de 8,5% para o reajuste das 
funções de confiança e de 9% para o piso 
(ganho de 2,5%).

“A campanha foi resolvida rapidamente 
em razão da forte mobilização e participa-
ção efetiva dos empregados na paralisação 
da categoria”, avaliou o diretor de Relações 
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do Trabalho da APCEF-PR, Victor Esteche.
Nas questões sociais, também houve 

conquistas históricas, como a criação do 
Grupo de Trabalho para debater regional-
mente os problemas vividos no dia-a-dia 
dos empregados, e a garantia do pagamen-
to de das horas extras feitas pelas unida-
des, com até 20 empregados, incluindo 
tesoureiros.

No caso do acordo com a Caixa, tam-
bém houve reajuste no Plano de Cargos e 
Salários (PCS), manutenção da PLR Social 
e extensão do vale-cultura para quem ga-
nha até oito salários mínimos. Somam-se 
ainda conquistas importantes no que diz 
respeito às condições de trabalho, sobre-
tudo combate ao assédio moral e às metas 
abusivas, jornada, saúde do trabalhador, 
aposentados e Funcef.

Em 2015, Victor Esteche res-
salta que será preciso manter co-
esa e aumentar a participação dos 
empregados na luta da categoria, 
para avançar em outras reivindica-
ções. “É o caso da isonomia entre 
empregados novos e antigos, a PLR 
própria que contemple uma equi-
tativa distribuição de lucros, além 
de aumento real mais significativo, 
que reduza as perdas históricas 
dos trabalhadores da Caixa”.
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A noite do dia 29 de novembro foi de 
muita festa em Curitiba e Londrina. As 
duas cidades realizaram o Baile do Havaí, 
quase que simultaneamente. Cada uma 
com programação diferenciada, mas am-
bas com muita diversão e alegria. 

Na capital, a Memories Banda Show 
agitou cerca de 250 pessoas, com diver-
sos ritmos e embalos. Entre o público es-
tava o cadeirante Fabrício Aguiar Chuery, 
de 28 anos, que apreciou o evento com 
seus primos, demais familiares e o pai 
Victorino. “Ele gostou bastante e, se tiver 
outro baile, ele vai de novo”, comentou 
Victorino. Junto com Fabrício e seu pai, 
ao todo estavam 20 pessoas, entre fami-
liares e colegas de trabalho, que encerra-
ram o ano em ritmo de diversão. 

Outro grupo que esbanjou animação 
foi o do empresário Maurício Aparecido 
Machado, que trouxe uma turma de 44 
pessoas, a maior do baile. Eles estavam 
com camiseta, escrito: Hawaí 2014. Eu 
fui! Eles dançaram e brincaram até o final 
do evento. “É bom reunir amigos e vizi-
nhos em um só local, para esquecer o es-
tresse diário, dançando e se divertindo”, 
comentou Maurício. 

Em Londrina, o destaque foi a partici-
pação de Maria Alice (Fontanezzi da Silva), 
que se classificou no programa The Voice 
Brasil, vocalista da banda The Champ. No 
palco, ela cantou diversas músicas, espe-
cialmente pop rock, e mostrou por que 
chegou ao programa da Rede Globo. Pa-
ranaense de Ibiporã, Maria Alice tem 28 
anos, dos quais 15 de carreira e fica mui-

Baile do Havaí simultâneo
Com programação própria, eventos agitam 
associados da capital e de Londrina

to à vontade com o 
microfone. “Não me 
amedronto quando 
estou no palco e a 
participação no The 
Voice é uma emo-
ção, misto de senti-
mentos”, comenta 
Maria Alice. 

Depois de me-
nos de uma hora, 
ela teve de sair 
para outro com-
promisso, mas a 
The Champ agi-
tou o pessoal até 
as 4h30. Pelo me-

nos 380 pessoas compareceram ao baile, 
entre elas o presidente da APCEF-PR, Vil-
son Willemann, e sua esposa Lúcia, recep-
cionados pelo diretor do Interior, David 
Vasconcellos.

O baile foi marcado por 
uma decoração especial, in-
cluindo chafariz na piscina, 
lounge e detalhes na entrada 
e iluminados no salão, sob a 
responsabilidade de Galiassi 
Decorações. As mesas rece-
beram cestas de frutas e a 
mesa central foi decorada 
com diversas delas. De ma-
drugada, os participantes 
puderam se deliciar com 
frutas cobertas de chocola-
te e, quase ao final, com uma 
canja reforçada. 

Tudo isso foi resultado especialmen-
te do trabalho de um trio bem afinado da 

organização: Roberta Prazeres, coordena-
dora Sociocultural da Regional Londrina, 
Marcela Carraro, da PAR Corretora, e San-
dra Graça, vereadora associada. Roberta 
conta que o Baile do Havaí é o principal 
evento da regional e é planejado com um 
ano de antecedência. Segundo ela, a ban-
da de 2015 já está agendada. “A ideia é 
fazer do baile um ponto de descontração 
do economiário que seja agradável”, com-
pleta Sandra Graça.  As três contaram com 
todo o suporte do supervisor da regional, 
Marcos Pantoja. 

Para o superintendente regional do 
Norte do Paraná, Elcio José Coelho de 
Lara, a APCEF-PR tem a característica de 
congregar o ambiente Caixa, fora de tra-
balho, fortalecendo a amizade e o senti-
mento familiar. O coordenador geral da 
Regional Londrina, Silvio Krubniki Júnior, 
completa que o baile fecha o calendário 
social do ano, buscando trazer o maior 
número de associados para a confraterni-
zação. “Por isso, há três anos mudamos a 
sua cara, investindo mais em decoração e 
melhores bandas”.

Festividade em Curitiba: luzes, decoração típica e muita animação ao som 

da banda Memories.

Maria Alice com a banda The Champ agitam Londrina.

Grupo animado de associados londrinenses e dirigentes. 
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Em parceria com as corretoras de se-
guros, Projeção e Eckhardt, a APCEF rea-
lizou o último sorteio de TV do ano entre 
os segurados de sua apólice de vida, na 
sala do edifício Brasil 500. A contempla-
da foi Lucy Shizuka Ishii Suemitsu, da Gi-
log de Curitiba (Instalação). Na ocasião, 
estavam presentes o diretor-fundador da 
Projeção, Paulo Eckhardt, sua filha Paula, 
que também atua na corretora, o gerente 
comercial da Eckhardt, Ailson Martins, 
além do presidente da APCEF, Vilson 
Willemann, e os diretores Jesse Krieger, 
João Maria do Nascimento e Gilberto 
Luiz Pereira. 

Como “presente” antecipado de Na-
tal, Lucy recebeu uma TV LCD, de 42 po-
legadas em 18 de dezembro, no Edifício 
Sede I da Caixa. Ela conta que, quando 
recebeu a ligação de que havia sido con-
templada no sorteio, ficou surpresa e um 
pouco incrédula, mas depois muito feliz. 
“Não tinha ganhado nenhuma premiação 
antes; espero que essa seja a primeira de 
muitas”. A empregada da Caixa diz que 
não tinha conhecido alguém que tivesse 
ganhado o prêmio, mas achou a iniciati-
va muito boa. “Até pode ser um incentivo 
para quem é associado e tem seguro”. 

Essa premiação e as demais sorte-
adas durante o ano são patrocinadas 
pela Projeção Corretora de Seguros há 
alguns anos. 

Paulo Eckhardt, com sua filha Paula, o sócio José M. Damasceno 
e representante do Prêmio. 

 Lucy recebe seu prêmio na sede social.

“Essa vitória é nossa e de nossos parceiros”
Diretor-fundador de corretora de seguros, conveniado à APCEF 
há mais de 40 anos, fala sobre a conquista do prêmio Pinhão de 
Ouro do ano

Parceira da APCEF-PR há 42 anos, a Projeção Cor-
retora de Seguros recebeu um expressivo reconhe-
cimento pelo seu trabalho, no dia 27 de novembro. 
Ganhou o troféu Pinhão de Ouro 2014, na categoria 
corretor de vida do ano. O prêmio é concedido pelo 
Clube de Seguros de Pessoas e Benefícios do Paraná 
(CVG-PR), uma das entidades mais importantes no 
ramo de seguros de pessoas do estado. 
A Projeção concorreu com todas as corretoras de 
seguros em nível estadual e foi escolhida entre as 
três mais votadas na primeira fase do prêmio. “Essa 
vitória é nossa e de nossos parceiros, sem os quais 
não teríamos alcançado tamanha conquista”, vibrou 
o diretor-fundador da corretora, Paulo Eckhardt. 
Desde 1972, a Projeção é parceira da APCEF-PR, no 
que se refere à apólice de vida em grupo e acidentes 
pessoais. O relacionamento já gerou muitos benefí-
cios aos segurados, entre eles a realização de sor-
teio de TV a cada dois meses. A corretora, parceira 
de seguradoras de alto nível, oferece seguros de automóveis, vida, empresarial, 
condomínio, residencial, entre outros. 
Confira a entrevista com o diretor-fundador da Projeção:

O Colega - Em sua opinião, quais foram 
os principais fatores que levaram a 
Projeção a ganhar a premiação?
Paulo Eckhart - Muitos anos de dedica-
ção, voltados ao atendimento e a sa-
tisfação dos segurados.
O Colega - Qual a importância de 
ganhá-la?
Eckhart - Reconhecimento do mer-
cado pelo trabalho desenvolvido.
O Colega - Como os parceiros aju-
daram nessa vitória, especial-
mente a APCEF-PR?
Eckhart  - Falar sobre esta parceria 
e histórico é fácil, porém, resumo 
dizendo que a APCEF-PR é nossa 
parceira desde nossa fundação. Isso 
diz tudo!

O Colega - O que irá mudar com esse 
prêmio? 
Eckhart - Sentimo-nos na obrigação de 
sermos cada vez mais eficientes.

Prêmio recebido na categoria 
corretor de vida do ano.

Último sorteio de TV do ano
Contemplada entre os segurados 
da apólice da associação é de 
Curitiba
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O associado e seus dependentes pos-
suem privilégios que garantem muitas 
opções de diversão durante a temporada 
de verão. As sedes na praia, às margens do 
Rio Paraná ou atividades, como a Colônia 
de Férias, oferecem toda a estrutura para 
assegurar as melhores férias para a famí-
lia ou os amigos seja qual for a idade. Os 
associados também podem usufruir da 
estrutura de APCEFs de outros estados, de 
acordo com a disponibilidade de vaga. 

Para quem não quer deixar de apro-
veitar a temporada de sol e calor está à 

Sede de Porto Rico: piscina e vista privilegiada do Rio Paraná.

Durante a tem-
porada na praia, o 
Projeto Verão pro-
move torneios es-
portivos, aulas de 
hidroginástica, bin-
gos, brincadeiras e 
festas. Nesta edição 
da programação, 
as novidades serão 
caminhada uma 
vez por semana, Festa do Brega e Slackline (brincadeira com 
uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos, o que permite 
ao praticante andar e fazer manobras por cima) para a garotada. 
A programação é dividida por faixa etária e acontece de sábado 
a quinta-feira, das 10h às 21 h.

O que não faltam são opções de férias
Sedes de praia, pesqueira e até de campo a preços acessíveis divertem os 
associados no Paraná e em outros estados

disposição a sede litorânea, localizada 
em Caiobá. As dependências da sede pos-
suem 2700m², 16 apartamentos simples, 
32 apartamentos duplos e outros dois co-
letivos, além de piscina, campo de futebol, 
churrasqueiras, espaço para camping, sa-
lão de festas e restaurante. Desde o dia 13 
de dezembro até a semana do carnaval, 
em fevereiro, os associados poderão se 
divertir com a programação animada do 
Projeto Verão. 

Quem prefere fugir do agito da praia 
e curtir a tranquilidade no interior do 

Em Caiobá, tem o Projeto Verão...

estado, há a Sede Pesqueira e de Lazer 
na cidade de Porto Rico, no Noroeste do 
Paraná. A estrutura do local conta com 
dez apartamentos para cinco pessoas 
cada, piscina, espaço para camping, chur-
rasqueira, espaço para festas e estacio-
namento. O local tem vista privilegiada 
para o Rio Paraná. Os visitantes também 
podem pescar, fazer um passeio de bar-
co para conhecer os rios e a vegetação da 
região, além de se divertir em um parque 
aquático na cidade. 

Outra opção mais próxima a Curiti-
ba é a sede da Bemfaz (Beneficência dos 
Funcionários do Ministério da Fazenda 
no Paraná), com quem a APCEF-PR pos-
sui parceria. O local fica a 50 km da cida-
de em Campina Grande do Sul, na região 
metropolitana. Ela fica às margens da 
Represa do Capivari e possui uma estru-
tura de 2 mil metros disponíveis para a 
pesca e passeios de barco. Os visitantes 
podem levar o peixe para casa ou assá-lo 
nas churrasqueiras do local. O descanso 
é garantido no local, especialmente pela 
possibilidade de pernoitar em chalés e 
casas. 

Para quem ficar em Curitiba em janei-
ro e tem crianças, ainda há como dica de 
diversão a colônia de férias, que aconte-
cerá de 12 a 30 de janeiro. As inscrições 
estão abertas e contemplam crianças de 
4 a 13 anos. 

De 12 a 30 de janeiro, as crianças poderão se divertir a va-
ler com diversas atividades na piscina, campinho, no ginásio, na 
sede e no clube da Criança. As atividades serão divididas por 
faixa etária: dos 4 aos 7 anos e dos 8 aos 13 anos. Também será 
servido lanche e por fim será realizado um acantonamento. O 
custo é de R$150,00 
para associados e de 
R$200,00 para convi-
dados. Para passar o 
dia os valores são de 
R$50,00 para sócio 
e R$10,00 para con-
vidado. O acantona-
mento custa R$50,00 
e de R$70,00, para 
sócio e não sócio, res-
pectivamente.

... na capital, a Colônia de Férias em janeiro
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Sede Porto Rico - Paraná
Devido à alta procura, o pro-

cesso de seleção para utilização 
da sede é semelhante ao da sede 
de Caiobá durante a temporada. 
Mesmo após esse processo, é 
possível buscar vagas, em caso 
de não uso pelos selecionados 
no período desejado. O preço 
da diária do apartamento é de 

R$130,00. No camping o custo é de R$20,00 mais R$10,00 por 
pessoa ao dia e de R$30,00 para convidado acompanhado de 
sócio. É necessário levar roupa de cama, mesa e banho.
Telefone: (41) 3083-1001

Sede Bemfaz - Paraná
A sede pesqueira, localizada 

na região metropolitana, pos-
sui uma estrutura para pernoite 
com casas para quatro, oito ou 
12 pessoas a preços que vão de 
R$ 52,00 a R$85,00. Também há 
a opção de chalés para quatro 
pessoas ao preço de R$ 52,00. É 
necessária reserva prévia. Convi-
dados acompanhados de associa-

dos pagam à parte.  Nesse período, o lago do local está seco e 
sem condições para a pesca, mas a situação deve se normalizar 
a partir de janeiro.
Telefone: (41) 3077-3022

Sede Cassino - Rio Grande do Sul 
Localizada no município de 

Rio Grande, a sede do balneário 
de Cassino possui seis aparta-
mentos para seis pessoas com 
cozinha equipada, salão de fes-
tas, churrasqueira e área de cam-
ping. Se houver disponibilidade 
associados de outros estados 
também podem tentar uma re-
serva pelo e-mail para contato. 
Telefone: (53) 3236-1156
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Conheça melhor algumas sedes e opções de hospedagem

Sede Caiobá - Paraná
A reserva para a utilização da sede de praia em Caiobá durante a temporada é feita por meio de 

um processo seletivo. Os sócios preenchem uma ficha de inscrição e escolhem o período de férias de 
preferência, de acordo com a temporada (12 de dezembro a 20 de fevereiro). Aqueles que ficaram sem 
vaga ficam na lista de espera em caso de desistência. As diárias para o período de férias são de R$70,00 
o apartamento simples, R$130,00 o apartamento duplo e R$30,00 o convidado. A diária para o camping 
é de R$6,00, a locação do espaço para 4 pessoas tem o custo de R$10,00 e para 6 pessoas é de R$15,00. 
O convidado paga R$30,00.
Telefone: (41) 3083-1001 (reservas)

Sede Avaré - São Paulo
A sede Colônia de Avaré está 

localizada no bairro de Jacutinga, 
em São Paulo e conta com piscinas, 
quadra poliesportiva, campo de fu-
tebol, cozinha, salas de ginástica, 
de TV e de jogos, além de um salão 
para eventos. O local é uma área ver-
de de preservação permanente que 
conserva uma vegetação e animais 
exclusivos da região. Os preços são 

de R$130,00 para associados e de R$176,00 para convidados. Para 
crianças os preços são diferenciados. Em fevereiro, o local oferece-
rá 20% de desconto a todos.
Telefone: (14) 3848-3000 ou (14) 3732-9337

Sede Camaçari - Bahia
O clube de campo Ivan Lanyer 

oferece uma estrutura de 92 mil m² 
com seis apartamentos, piscinas, 
campos de futebol, quadras de vôlei, 
salão de festas, lago com pesque-pa-
gue, salão de festas, bar e restauran-

te e uma bela área verde. O associado da APCEF de qualquer estado 
tem acesso livre ao local e pode levar o convidado por R$ 15,00. A 
reserva pode ser feita por telefone ou e-mail para contato. Na Bahia 
também há os clubes de Ilhéus e Vitória da Conquista.
Telefone: (71) 3671-1335

Sede Jurerê - Santa Catarina 
As inscrições para a utilização 

da sede para o pernoite acontecem 
por meio de e-mail ou telefone tanto 
na alta quanto na baixa temporada. 
Porém, a definição na alta é feita por 
sorteio e com prioridade para os só-
cios catarinenses. Os associados, po-
rém, podem passar o dia na sede. Os 
preços variam de R$45,00 a R$80,00 

para associados, dependendo do tipo de apartamento e, para o 
camping, os valores vão de R$22,00 a R$28,00. A estrutura de Jure-
rê conta com piscina, campo de futebol, ginásio, sauna, quadra de 
vôlei, churrasqueira e espaço para eventos.

Telefone: (48) 3239-6200
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Construção da academia na sede social: estrutura quase pronta.

Ar condicionado instalado: todos os quartos receberam um. 

Diretores e arquiteto em frente à edificação de Alvorada do Sul. 

Mais conclusão de obras à vistaPa
tri
mô

nio
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nio

A academia, na capital, e a 

sede de Alvorada do Sul, no 

Norte do estado, deverão 

estar prontas até o início do 

próximo ano
Para os primeiros meses de 2015, 

novas obras deverão ficar prontas e os 
associados ganharão mais benefícios e 
comodidade na realização de diversas ati-
vidades. Outras benfeitorias foram finali-
zadas recentemente em algumas sedes do 
interior e já estão em operação.

Em Curitiba, a construção da acade-
mia avança a cada dia e a previsão é que 
seja concluída até fevereiro. A estrutu-
ra principal está praticamente pronta, 
faltando ajustes como pintura interna e 

externa, revestimento de cerâmica, 
colocação de forro e instalações elé-
tricas. A edificação também tem uma 
boa área envidraçada e ganhará deck 
na frente com vista para a piscina, 
onde os frequentadores do local po-
derão descansar. 

“A construção está sendo feita 
para que haja também boa circulação 
de ar nos ambientes, reduzindo o uso 
de ar condicionado”, completa o enge-
nheiro responsável pela obra, Hélio 

Botto de Barros. Com 365 m2 de área in-
terna e 570 m2 de cobertura, a academia 
terá espaço para musculação, ginástica, 
dois banheiros e hall onde funcionará a 
área de acesso com catraca. O projeto é 
assinado pelo arquiteto André Perry.  

Seguindo em sentido ao litoral, a novi-
dade é a instalação de ar condicionado em 
todos os apartamentos da sede de Caiobá. 
Nesta temporada, os associados que pas-
sarem por lá terão quartos ainda mais 
arejados e com mais comodidade. 

No interior do estado, as benfeitorias também não param. A 
maior delas, no momento, é a construção da sede pesqueira e 
de lazer em Alvorada do Sul, no Norte do estado, que está sob 
a responsabilidade da Regional Londrina. A edificação já está 
com estrutura de alvenaria concluída e cobertura, sendo que 
haverá ajustes para adequação ao projeto. Também foram rea-
lizadas obras finais de aterramento e plantadas as cercas vivas 
(sansão em torno de todo o terreno). 

Na terceira mediação, realizada no final de novembro, o 
presidente da APCEF-PR, Vilson Willemann, visitou a constru-
ção, acompanhado dos diretores João Maria do Nascimento, 
Dirceu Baldi Rosa, Gilberto Luiz Pereira, Emerson Pinto, David 
Vasconcellos e Everaldo Donizete da Silva. Eles aproveitaram 
para fazer a reunião de diretoria na Van, a caminho de Alvora-
da. No local da futura sede, eles puderam avaliar a fase em que 
estava a obra, sob o acompanhamento do arquiteto Luiz Eduar-
do Horevicz. Na avaliação do arquiteto, a terceira medição con-
tou com a maioria dos itens finalizados, mas em contrapartida 
com vários itens da quarta medição adiantados. 

Enquanto isso, nas regionais...
A construção da sede contempla dois sobrados geminados, 

com sala e cozinha conjugadas, quarto, banheiro e garagem, além 
de área social (banheiros, churrasqueiras, cozinha e área de ali-
mentação). A previsão é que a nova edificação fique pronta em 
fevereiro. 



Presidente Vilson Willemann com coordenadores de Umuarama: salão quase pronto.

Cornélio 
Procópio: Jantar 
comemorativo 
(acima) e salão 
reformado.

Jacarezinho: 
churrasqueira (ao 
lado) e cozinha em 
fase de acabamento. 
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Assim como a sede de Alvorada do 
Sul, também está prevista para o próxi-
mo ano a finalização da reforma do salão 
de festas da Regional Umuarama. O local 
passa por total reformulação, com troca 
de vidros, mudança na pintura, alvenaria, 
abertura de porta lateral, por exigência 
dos bombeiros, nova cozinha, incremen-
to dos banheiros, troca de parte do telha-
do, modernização da fachada de acesso 
e instalação de ar condicionado. “As me-
lhorias irão proporcionar mais conforto 
aos sócios, com ambiente climatizado, 
valorização do patrimônio e possibili-
dade de locação do lugar, o que deverá 
aumentar a renda da regional”, avaliou 
a coordenadora de Umuarama, Elizabe-
th Tieme Uemura Maziero. O término da 
remodelação do salão está programado 
para janeiro, com ato de reinauguração 
na primeira semana de fevereiro. 

Em Jacarezinho, a construção de nova 
cozinha e churrasqueira é outra benfei-
toria em fase final de acabamento e deve 
ficar pronta este mês de dezembro. Na 
churrasqueira, foi feito inclusive banheiro 
para portadores de necessidades especiais 

...mais melhorias no interior 

e rampa de acesso. “As obras eram neces-
sárias e servirão como grande benefício 
para os associados e como receita no que 
diz respeito à locação”, observou o coorde-
nador da regional, Nilton Massanori Sato. 
Concluída!

As obras em Cornélio Procópio, que 
começaram em julho, foram finalizadas no 
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final de novembro. A sede recebeu refor-
ma nos banheiros, forração e substituição 
da iluminação do salão de festas e pintura 
geral. “Tudo para tornar o ambiente mais 
aconchegante”, comentou o coordenador 
de Cornélio Procópio, Luiz Nakamura. Para 
apresentação do resultado da reforma aos 
associados, foi realizado um jantar com 
música ao vivo no dia 21 de novembro. 
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Retrospectiva de um ano marcante
O ano de 2014 teve diversas benfeitorias e 
acontecimentos importantes. Confira os principais deles:

Seja na capital, na praia ou no interior, 
sedes receberam diversos incrementos, 
algumas até com novas instalações. Em 
Curitiba, o destaque foi a construção do 
Espaço Gourmet 1 e 2 e o Espaço Gour-
met 3  na sede social. O primeiro abri-
ga espaços para cerca de 50 pessoas 
cada, com opção de se tornar um único 
ambiente para quase 100 pessoas. Ins-
pirado nas versões anteriores, o Espa-
ço Gourmet 3 pode acomodar 80 pes-
soas sentadas e três banheiros, sendo 
um para portadores de necessidades 
especiais e rampa de acesso.

Ainda na capital, o Espaço da Mu-
lher passou por reformas e ampliação 
da área para 134 m². Além de área pri-

Em Curitiba e litoral 
Espaços Gourmets erguidos, ampliação do Espaço da Mulher e 
construção de almoxarifado

No interior, várias sedes passaram 
por obras. A maior delas foi a construção 
do ginásio poliesportivo, em Maringá, 
inaugurado no dia 26 de julho. Com 1050 
m², é destinado à prática de vôlei, fustal, 
basquete e handebol. Também há no es-
paço uma academia, lanchonete e arqui-
bancada para 200 pessoas. O local serviu 
de preparação para os Jogos da Fenae e 
abrigou os treinos das equipes para os 
Jogos do Norte e Noroeste. 

Regionais
Destaque para criação 
de ginásio em Maringá e 
instalação de ar condicionado 
em sedes

Além disso, foram remodeladas ou-
tras sedes do interior. No dia 21 de ou-
tubro, foi celebrada a reforma da sede 
em Toledo, que contou com pintura e 
instalação de ar condicionado no salão 
social. Em Cascavel, a sede foi ampliada 
em 60m², com espaço destinado às crian-
ças, colocação de vidros e nova pintura. 
Em novembro, foi a vez de Paranavaí co-
memorar a remodelação da sede. O salão 
social passou por adequações nas instala-
ções elétricas, colocação de forros de PVC 
e instalação de ar condicionado, propor-
cionando mais conforto aos associados.

vilegiada para massagem, as instala-
ções estão totalmente mobiliadas, com 
recepção, armários, expositores de 
produtos, divisórias entre as massagis-
tas, oferecendo maior privacidade às 
sócias. Também foi ampliado o número 
de espreguiçadeiras, instalados bebe-
douros, entre outros benefícios.

Em Caiobá, a sede ganhou um almo-
xarifado, que permite a armazenagem 
adequada dos materiais que até então 
estavam guardados de forma improvi-

sada. A obra foi projetada pelo arquiteto 
André Perry, também responsável pela 
idealização das melhorias nos dois Espa-
ços Gourmet 1 e 2 na capital, e a execução 
esteve sob a supervisão do engenheiro 
Marcelo Machado. 

Espaço Gourmet 3: primeiro almoço com funcionários realizado após a construção.
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Em todo o estado, diversos eventos 
foram realizados para festejar datas co-
memorativas ou exaltar símbolos de uma 
determinada região. Um desses grandes 
eventos foi o Festival Gastronômico, re-
alizado em 2 de agosto, que contou com 
quase mil pessoas na sede social, em Curi-
tiba. Foram servidos pratos tradicionais do 
estado, como porco no rolete, barreado, 
moqueca de pintado e alcatra “de igreja”. 
Eles foram servidos por representantes de 
cada região do estado onde os pratos são 
mais comuns. 

Festividades
De eventos gastronômicos a comemorações de datas comemorativas

O ano foi muito marcante para o esporte da associação. De 16 
a 23 de agosto, em Goiânia, foram disputados os Jogos da Fenae 
e o Paraná terminou na segunda colocação geral. Conquistou 21 
medalhas em modalidades individuais, coletivas e em duplas. A 
equipe somou 492 pontos e ficou apenas atrás do Distrito Fede-
ral. O atletismo foi um dos destaques, com sete medalhas, além 
do ouro no vôlei masculino, no xadrez e no tênis de duplas fe-
minino. Foram mais de 2.200 atletas de 27 associações disputan-
do 25 modalidades. É o maior evento esportivo entre trabalha-
dores de uma só empresa em todo o Brasil.

Em 22 e 23 de março, foi realizada a 9ª edição dos Jogos dos 
Economiários do Paraná (Jepar), que reuniu sete delegações 
de todas as regiões do estado para a disputa em Curitiba. Além 
dos jogos na sede social, algumas provas foram disputadas no 
Colégio estadual do Paraná, no Parque Náutico do Iguaçu e na 
Escola Amaral de natação. A competição também serviu de pre-
paração para os Jogos da Fenae.

Jogos da Fenae
Conquista de segundo lugar inédito para o 
Paraná 

9º Jepar
Competição estadual avalia talentos para 
outros eventos

A gastronomia tam-
bém foi protagonista no 
dia 19 de julho, quando 
aconteceu o Festival 
da Tainha, na sede de 
Caiobá, com a presença 
de 200 pessoas, entre 
sócios e convidados. 
Além da tainha assada, 
grelhada e em posta, 
foram servidos diver-
sos acompanhamentos. 
Depois, os participantes 

puderam se divertir 
nos torneios de tru-
co e tranca. No mês de junho não po-
deria faltar a tradicional comemoração 
da festa junina, que ocorreu durante a 
Copa do Mundo. Os associados pude-
ram se divertir com a apresentação de 
quadrilha, comidas típicas, brinquedos 
e atividades para as crianças e o casa-
mento caipira. 

O ano também foi de comemoração 
em datas especiais. A primeira delas 

foi o Dia das Mães, que ocorreu em 10 de 
maio, na sede social. As mães foram recep-
cionadas com um jantar e homenageadas 
com discursos do presidente da APCEF-PR, 
Vilson Willemann, e um texto especial. Em 
outubro, a comemoração foi para as crian-
ças. O dia 12 de outubro começou com um 
passeio ciclístico no Parque Nacional do 
Iguaçu e terminou na sede social, com mui-
tas comidas, brinquedos e atividades para 
filhos e pais. 



Para encerrar as atividades esportivas do ano, atletas e equipes que se destacaram 
em diversos torneios e campeonatos da APCEF-PR, em sua grande maioria, participa-
ram da Festa do Esporte no dia 10 de dezembro. Por sua atuação, eles ganharam troféu 
no truco, na tranca e competições de futebol, incluindo artilheiros e goleiros que mais 
defenderam gols. Também foram mencionadas conquistas do vôlei feminino e masculi-
no, basquete e tênis de campo. O evento ocorreu no restaurante da sede social e reuniu 
dirigentes, coordenadores, técnicos, atletas e convidados. O cerimonial foi conduzido 
pelo diretor de Comunicação e Marketing, Jesse Krieger. Mesmo estando em viagem, o 
presidente da APCEF-PR, Vilson Willemann, deixou uma mensagem de agradecimento, 
destaque a diversas realizações, como a conquista do 2º lugar do Paraná nos Jogos da 
Fenae, e de final de ano. Após a entrega das premiações, um coquetel e uma série de fotos 
dos times encerraram a festividade.

Os melhores classificados no esporte de 2014
Festa premia atletas e times que se destacaram em diversas 
modalidades no ano

Confira os destaques do ano:
VÔLEI MASCULINO 
Participação em diversos campeonatos: 
Jogos da Fenae, AVP e Federação.
Seguem os resultados do vôlei masculino:
- Campeão masculino nos Jogos da Fenae
- Campeão da 2ª etapa AVP 25
- Campeão da 1ª etapa AVP 35 +
- Vice- campeão 3ª Etapa 25+
- Vice-campeão geral AVP 25+
- 3º lugar 25+ AVP Masculino 1ª etapa

VÔLEI FEMININO
Em 2014, a equipe do vôlei feminino par-
ticipou de vários campeonatos externos:
- AVP, Federação, Torneio da Cia. do Vôlei, 
Torneio da UFPR. Na categoria de base fe-
minina, a APCEF-PR participou da Taça Pa-
raná, o maior evento de categorias de base 
do voleibol no brasil. Participaram 139 
equipes em diversas categorias. Nos Jogos 
da Fenae, um dos destaques foi a dupla no 
vôlei de areia feminino, Elisa Bittencourt e 

Josiane Caglioni, classificadas em 3º lugar.
- Campeão do Quadrangular APCEF 
- Campeão dos Jogos Unilever Sub-13
- Campeão dos Jogos dos Oficiais Feminino
- 3º  lugar no Quadrangular APCEF

BASQUETE MASCULINO
- 2º lugar na 1ª Copa Apcef de Basquete
- 2º lugar na Copa Colibri, da Renault
- 1º lugar na 2ª Copa APCEF de Basquete
- 5º lugar nos Jogos da Fenae

O diretor de Esportes, Reinaldo Horácio, fala sobre os acontecimentos do ano na área e faz agradecimentos. 
Coordenadora do futsal feminino e atletas 
também do masculino. 

Premiação dos primeiros colocados na tranca. 

Coordenador, técnico, atleta do basquete com 
dirigentes. 

FUTSAL MASCULINO
- 4º lugar nos Jogos da Fenae

FUTSAL FEMININO
- 4º lugar – Torneio de Futsal Feminino da 
APCEF-PR

- 1º lugar – Torneio de Futebol Soçaite Cof 
Sports

FUTEBOL SOÇAITE
- 2º lugar na categoria master - Jogos da 
Fenae

TRANCA
Foram realizadas14 etapas durante o ano

1º lugar - Luiza Eiko N. Maller  
2º lugar - Bernardo Taytelbaum  
3º lugar - Nilce Garcia  
4º lugar - Rute Santos da Rocha  
5º lugar - Célia Bucenko Bittencourt 
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TRUCO
Durante o ano foram realizadas 9 etapas

1º lugar - Gerson Luiz Cardoso 
1 º lugar -  Gerson Luiz Cardoso Jr. 
2 º lugar -  Nivaldo da Silva 
2 º lugar -  Wanderlei Moreira 
3 º lugar -  Miguel Poletto Rocha 
4 º lugar -  Jaime Sumida 
5 º lugar -  Marcílio José de Oliveira 
6 º lugar -  Airton Antônio Jitkoski 
7 º lugar -  Fernando Alvarenga 

O Colega    



Comemoração dos 10 primeiros do truco, com 
direito a faixa.

8 º lugar -  Rosmael da Cruz Veiga 
9 º lugar -  Gilberto Armacolo 
9 º lugar -  Rodrigo Cezar C. de Oliveira 
10 º lugar - Ernesto da Cunha Afonso

Confira os destaques do ano (continuação):

Destaques do Futsal Quarentinha são premiados. 

Os melhores classificados no futebol de campo 
recebem troféu.

Premiação dos primeiros colocados do Soçaite 
Quarentinha. 

TÊNIS DE CAMPO
Durante o ano, foram realizados sete tor-
neios nas categorias A Especial, A, B E C.
Segue a indicação dos melhores de 2014
Categoria A Especial: nº 1 José Ricardo 
Cunha
Categoria A: nº 1 Cleverton Ferreira
Categoria B: nº 1 Diego Azevedo
Categoria C: nº 1 Ivo Rodrigo

FUTEBOL DE CAMPO 
Campeonato Realizado de 15 de março a 
19 de julho.
Série Ouro
1º Lugar – Elco Jr.
2º Lugar – Choop Bol
3º Lugar – Green Valley
4º Lugar – Elco 
Série Prata
1º Lugar – Apolo 10
2º Lugar – Centauro
3º Lugar- Cride Jr.
Defesa Menos vazada: Insano
Artilheiros: Felipe Maia Dal Moro, equipe 
Dá Pressão – 13 gols e Welliton Carlos Fer-
reira Lameu -  Elco – 13 gols

4º lugar - Guerreiros
Defesa Menos Vazada: Gercam
Artilheiro: Maurício Pires de Oliveira, 
Green Valley, com 11 gols

Comemoração na premiação do Futsal Livre.
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4º lugar - Green Valle
Defesa Menos Vazada: Elco
Artilheiro: Nilson R. Stefanichan – Gercam

FUTSAL 50+
Realizado de 17 de maio a 12 de julho
1º lugar - Praça Zacarias 
2º lugar - Praça do Japão 
3º lugar - Praça Rui Barbosa 
4º lugar - AEA
Defesa Menos Vazada: Praça Zacarias - 
Lincolin Brunkow Júnior 
Artilheiro: Gerson Luiz Cardoso - Praça 
Zacarias, com 10 gols

FUTSAL LIVRE 
Realizado de 26 de julho a 13 de setembro
Série Ouro
1º Lugar - Elco Jr. 
2º Lugar - Terça Nobre 
3º Lugar - Insano 
4º Lugar - Centauro
Série Prata
1º Lugar - Cride Jr. 
2º Lugar - Elco 
3º Lugar - Green Valley
Defesa Menos Vazada: Elco
Artilheiro: Eduardo S. de Moura – Elco, 
com 14 gols

FUTSAL 40+
Realizado de 26 de julho a 13 de setembro.
1º lugar - Gercam 
2º lugar - Green Valley 
3º lugar - Terça Nobre 

FUTEBOL SOÇAITE 40+
Realizado de 8 de outubro a 26 de novembro.
1º lugar Elco 
2º lugar - Cof Sports 
3º lugar - Gercam 

FUTEBOL SOÇAITE 50+
Realizado de 25 de outubro a 4 de dezembro
1º lugar - Cride Cride 
2º lugar - Parque Tingüi 
3º lugar - Jardim Botânico 
4º lugar - Parque São Lourenço
Defesa Menos Vazada: Parque Tingüi 
Artilheiro: Antônio C. S. da Silva - Cride Cride

FUTSAL INTERAGÊNCIAS (Medalhas já 
entregues)
Realizado de 5 de outubro a 7 de dezembro
1º lugar - Colorado 
2º lugar - Matsubara 
3º lugar - Seleto 
4º lugar - Seminário

Defesa menos vazada: Colorado
Artilheiro: Thiago de A. Mendes- Seleto

FUTSAL FEMININO
Realizado de 12 de outubro a 7 de dezembro
1º lugar- Campina Grande 
2º lugar - Acaff 
3º lugar - Shalom 
4º lugar – APCEF-PR 

FUTEBOL SOÇAITE LIVRE
Realizado de 4 de outubro a 6 de dezembro
Série Ouro
1º lugar - Elco 
2º lugar - Centauro 
3º lugar - Elco Jr. 
4º lugar - Choop Bol 
Série Prata
1º lugar - Green Valley 
2º lugar - Insano 
3º lugar - Dá Pressão 
4º lugar - Ec Italianos
Defesa Menos Vazada: Insano
Artilheiro: Marcelo D. Dalcuche Filho – 
Choop Bol, com 14 gols
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Elco é campeão do Soçaite Quarentinha e do Livre
Equipe faz excelentes campanhas nos campeonatos e leva dois títulos

Neste final de ano, o time do Elco 
tem motivos a mais para comemorar: foi 
campeão nos Campeonato de Futebol So-
çaite Quarentinha e no Soçaite Livre, em 
finais com show de gols. Na competição 
destinada a atletas com mais de 40 anos, 
a equipe ainda se sagrou bicampeã. Com 
uma campanha impecável, teve seis vitó-
rias e um empate, não deixando dúvidas 
quanto à qualidade de seus jogadores. 

A maior prova dessa superioridade foi 
a vitória da equipe na final da competi-
ção, no dia 26 de novembro, por 7 a 0 con-
tra o COF Sports. Em terceiro lugar ficou a 
equipe do Gercam, que derrotou o Green 
Valley por 5 a 1. 

Também mereceu destaque o ataque 
da equipe, o melhor da competição, que 
marcou 35 gols em apenas sete partidas. 
O desempenho do Elco foi completo, in-
cluindo a melhor defesa da competição, 
com apenas 12 gols sofridos. Já o artilhei-
ro da competição foi Nilson Roberto Ste-
fanichan, do Gercam. Pelo time do Elco, 
o maior goleador foi Maurício Pires de 
Oliveira. 

O coordenador da equipe, Nilton Su-
nahara, mostrou muita alegria com o tí-

tulo e disse que o resultado fez justiça à 
campanha do Elco. “Não foi uma conquista 
qualquer e sim um bicampeonato em que 
a nossa equipe não deixou qualquer dú-
vida quanto ao merecimento da vitória”, 
afirmou ele. “Para este ano, conseguimos 
reforçar ainda mais a equipe do ano passa-
do, o que foi determinante para a vitória”. 
Futebol soçaite livre

No Campeonato Soçaite Livre, o Elco 
derrotou, na decisão, a equipe do Cen-
tauro por 5 a 3. A equipe também rea-
lizou uma ótima campanha, 
com nove vitórias em nove jo-
gos e 53 gols feitos. A terceira 
colocação foi conquistada pelo 
Elco Júnior. Na série prata, o 
Green Valley venceu o Insano 
por 2 a 1, assegurando o topo 
da classificação. Após vencer o 
Italianos por 4 a 3, Dá Pressão 
garantiu o terceiro lugar pra-
teado. 

Nilton Sunahara, respon-
sável pelo time, afirmou que o 
campeonato deste ano contou 
com ótimo nível técnico e res-
saltou a dificuldade na decisão 

“A Elco conquistou o título de maneira 
invicta com uma final cheia de emoções, 
em que a vitória só veio na prorrogação. 
Quem assistiu, viu o melhor jogo dos últi-
mos anos da APCEF-PR”. 

O coordenador parabenizou todos 
os jogadores, o técnico Marquinhos, por 
reverter um resultado adverso a poucos 
minutos do final do jogo, as equipes par-
ticipantes dos dois campeonatos, os or-
ganizadores dos eventos e a diretoria da 
APCEF-PR.

Só alegria e bom humor na conquista do Cride Cride. 

No Soçaite Cinquentinha, Cride Cride é o número 1
Equipe vence o Green Valley na final e contabiliza apenas uma derrota na competição

No cartaz sobre o título obtido no 
Campeonato de Futebol Soçaite Cinquen-
tinha, eles escreveram, ao final: “eu já 
sabia”, referindo-se a sua conquista. Os 
jogadores do Cride Cride, campeão da 
competição, mostraram que sabem o ca-
minho para chegar ao topo, considerando 

que é o time mais tradicional da APCEF-
-PR, com 36 anos de existência.

Começou o campeonato perdendo 
para o Parque São Lourenço, recuperou-
-se e ganhou desse time na semifinal. Na 
decisão, suou a camisa para derrotar o 
Parque Tingüi, pelo placar de 2 a 0. Para 

o presidente do Cride Cride, 
Francisco Tucunduva Sobri-
nho, o jogo foi difícil e tenso. 
“A equipe adversária tam-
bém tinha muita qualidade, 
o que valorizou muito a nos-
sa vitória”. Os dois gols que 
fizeram a diferença foram 
marcados por Pedro Marce-
lo e Antônio Carlos Soares 
da Silva, o Massa.

Francisco Tucunduva 
avalia os fatores que leva-
ram o time ao topo. “A equi-
pe estava unida, tinha muita 
qualidade técnica e disposi-

ção de sobra. Tudo muito bem orientado 
pelo técnico Helcio”. Ele completa que 
o Cride Cride treina toda quinta-feira e 
recebeu dois reforços na preparação e 
orientação: José Carlos Saccomori e Ma-
rildo Mendes, que já foi campeão brasilei-
ro pelo Coritiba. 

O time também comemorou a arti-
lharia do campeonato, com Massa, que 
marcou oito gols. “Essa conquista se deve 
por estar bem colocado nos momentos 
certos, mas também por causa do conjun-
to do grupo e da garra dos jogadores”, co-
mentou o artilheiro e capitão da equipe. 
Ele está há dez anos no Cride Cride, o qual 
considera um grupo familiar e de amigos.

Essa é a segunda edição do Soçaite 
Cinquentinha, que teve a participação de 
seis equipes. A composição dos times foi 
realizada pelo coordenador de futebol, 
Paulo Vecchio, que busca mesclar os joga-
dores para proporcionar novas possibili-
dades de amizade e integração. 

Comemoração em dose dupla com amigos e dirigentes. 
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Colorado é campeão do Futsal Interagências
Time faz campanha de 
superação e vence final em jogo 
emocionante

Após derrotar a equipe Matsubara 
por 3 a 2 em uma decisão disputada, o 
Colorado se sagrou campeão do Campeo-
nato de Futsal Interagências. Em terceiro 
lugar ficou o time do Seleto que venceu o 
Seminário por 5 a 3. No entanto, diferen-
temente de boa parte de outros campe-
onatos, o time teve que se superar para 
derrotar os adversários. Conseguiu uma 
ótima recuperação durante as rodadas, 
já que perdeu as duas primeiras partidas 
e ganhou as duas seguintes na primeira 
fase e depois a semifinal e final.

O Matsubara, derrotado na final, ha-
via ganhado do Colorado por 4 a 1 no 
primeiro jogo da primeira fase. Mas de-

pois a situação se inverteu. 
O capitão da equipe Pau-
lo Moreira Alves, explica 
qual foi o segredo dessa 
recuperação. “O desenvol-
vimento do time ao longo 
da competição se deve, em 
grande medida, ao retorno 
de nosso principal craque, 
Leonardo, que havia sofri-
do um acidente de bicicle-
ta e desfalcou a equipe nas 
duas primeiras partidas. 
Mas, claro, ninguém ganha 
sozinho. O time sempre foi 
unido, firme na marcação e fulminante 
nos contra-ataques”.

Para Paulo, o jogo mais difícil da com-
petição foi justamente a final, quando o 
time começou perdendo. Depois, o Co-
lorado virou a partida e esse resultado 

Equipe campeã de Campina: experiência em jogar juntas. 

Jogadoras do time da APCEF, anfitriãs da competição. 

Campina Grande do Sul é campeã do futsal feminino
Campeonato criado pela APCEF é o primeiro realizado para as mulheres

Depois de oito jogos, encerrou no 
dia 7 de dezembro o primeiro Campeo-
nato de Futsal Feminino da APCEF-PR. A 
competição, que contou com a participa-
ção de quatro equipes, foi vencida pela 
equipe de Campina Grande do Sul, após 
derrotar a Acaff por 4 a 2 na final. As 
meninas da equipe da APCEF-PR ficaram 
com a quarta colocação, na disputa pelo 
terceiro lugar com a Shalom. 

Em sua estreia, o campeonato mos-
trou que não são apenas os homens que 
podem disputar uma competição em 
grande nível e de maneira emocionante. 
A ideia para a criação do campeonato 
veio após a necessidade da equipe femi-
nina disputar jogos mais competitivos, 

visando os Jogos da Fenae em 
2014.

Para realizá-lo, a coordena-
ção da modalidade e da área 
de Esportes da associação con-
vidaram outras equipes para 
participar. Para a coordenadora 
do Futsal Feminino, Liane Mar-
garete de Rosso, que também 
foi capitã do time da casa, o re-
sultado atingiu as expectativas 
e deve ser repetido em 2015. 
“Com o sucesso do campeona-
to, pretendemos realizar dois 
torneios para o próximo ano, 
sendo que já poderemos contar 

com pelo menos oito times”.
O resultado

A equipe de Campina 
Grande do Sul ganhou o títu-
lo, vencendo três partidas e 
empatando uma das quatro 
disputadas, com 16 gols mar-
cados. A capitã da equipe, 
Marcilene da Silva, destacou 
que o sucesso para a conquista 
foi o entrosamento da equipe, 
que joga junto há muitos anos. 
“Estamos acostumadas a jogar 
juntas. Sempre jogamos contra 
outros times e entramos no 
campeonato com as melhores 
atletas do nosso grupo”, afir-

ma. Ela também elogiou a organização e 
as equipes adversárias e espera partici-
par da competição em 2015.

Já a equipe da APCEF-PR não conse-
guiu o desempenho esperado, em razão 
de alguns motivos. Para Liane, a decisão 
de emprestar jogadoras a outras equipes 
para que pudessem participar da compe-
tição prejudicou o desempenho do time. 
Mas não foi apenas isso. “Apesar de ter-
mos um nível equiparado às demais equi-
pes participantes, o nervosismo e falta de 
experiência em competições acabou pre-
judicando o desempenho. Sabemos que 
podemos mais”, avaliou a coordenadora. 
Para 2015, ela espera contar com o time 
completo.

Time campeão: marcação firme e contra-ataques certeiros. 

perdurou até os dois minutos finais. Com 
muita emoção e garra, a equipe fez o ter-
ceiro da partida e ainda levou o segundo. 
O resultado, porém, foi de vitória e mo-
tivo de muita festa para os jogadores e 
técnicos da equipe.
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O atletismo da APCEF-PR cresceu muito este ano, considerando o aumento do núme-
ro de corredores que fortaleceram ainda mais a equipe. Os atletas participaram de todas as 
provas de corridas de rua e foram premiados nas da Prefeitura de Curitiba, Circuito Caixa, 
Circuito das Estações da Caixa, Maratona Caixa de Curitiba, outras corridas de 5 km e 10 
km e meias maratonas. Nos Jogos da Fenae, a equipe conquistou medalhas tanto nas pro-
vas de pista, como o ouro no revezamento 4x100m, quanto nas corridas de rua. 

Para 2015, novas provas estão previstas e treinamentos, que contam com a assesso-
ria da BPM. O grande objetivo do ano será uma boa participação nos Jogos Sul e Sudes-
te. O coordenador de atletismo, Darci Agostini, convida todos a participarem a partir de janeiro, 
não importando o nível técnico. “A corrida traz imensos benefícios, a corrida é um dos exercícios mais recomendados para o bem-
-estar físico e mental, além de ser uma atividade completa que envolve praticamente todos os músculos do corpo”.

Atletismo
Avanço no número de atletas e conquistas

O esporte só tem o que celebrar
Balanço das principais conquistas de diversas modalidades

A equipe de basquete obteve várias con-
quistas ao longo do ano. A equipe foi ven-
cedora da 2ª Copa APCEF da modalidade 
organizada em novembro e vice-campeã 
da primeira edição do torneio, que acon-
teceu em maio. Também ficou em segundo 
na Copa Colibri, organizada pela Renault 
em abril e 5º lugar nos Jogos da Fenae em 
Goiânia. O time ainda está na disputa pelo 
terceiro lugar do Metropolitano Adulto de 
Basquete de Curitiba, que aconteceria du-
rante o fechamento desta edição. Em 2014, 

também foi ampliado o horário das escoli-
nhas no sábado das 15h às 16h, além dos 
tradicionais treinos às segundas e quartas-
-feiras à noite e sábados à tarde. “Em geral, 
tivemos uma grande evolução em relação 
ao ano passado, pois o projeto apresentado 
no início do ano serviu de guia para verifi-
car as mudanças necessárias para envolver-
mos os participantes, trazer novos sócios a 
participar e melhorar as condições para to-
dos”, afirma o coordenador da modalidade, 
Alexandre Silveira Barbosa. 

Basquete
Várias vitórias no ano e cumprimento de projeto

O ano de 2014 com certeza deixará 
lembranças inesquecíveis para o vôlei da 
APCEF-PR. A equipe masculina realizou 
treinamento intensos, participou de vários 
campeonatos em Curitiba e foi campeã dos 
Jogos da Fenae, em Goiânia, um título na-

Vôlei
Título nos Jogos da Fenae e outros avanços

cional de grande importância que já era al-
mejado desde o vice-campeonato em 2012. 
“Para o ano de 2015, a ideia é manter o títu-
lo de campeão dos Jogos do Sul e Sudeste, 
com muito treino, esforço e determinação. 
Pretendemos também participar de parti-
das fora do estado para jogar com equipes 
diferentes e evoluir ainda mais”, explica o 
coordenador João Mateus Müller. Já no vôlei 
feminino, a equipe começou a participar do 
campeonato da AABB entre equipes de Curi-
tiba, possibilitando maior experiência de jo-
gos às atletas. Nos jogos da Fenae, a equipe 
foi eliminada pela forte equipe de Minas 
Gerais, que foi vice-campeã. “O desempenho 
foi considerado satisfatório e a equipe espe-
ra evoluir ainda mais no próximo ano”, ava-
lia a coordenadora Melaine Yasumoto.

O ano do tênis contou com a participa-
ção de, em média, quase 50 atletas inscri-
tos por torneio. O número foi considerado 
muito satisfatório e melhor que o de 2013. 
“Alguns tenistas evoluíram técnica e fisica-
mente e houve o ingresso de outros mais 
experientes e melhores qualificados”, ava-
liou José Ricardo Cunha, coordenador do 
tênis. Já o grande torneio do ano, o Apcef 
Finals, reuniu os oito melhores tenistas da 
temporada, que se enfrentaram entre si até 
os jogos decisivos de semifinal e final. O 
campeonato, patrocinado pela construtora 
Plaenge, definiu o campeão do ranking no 
ano que reúne os pontos de todos os tor-
neios mais o Finals. Para 2015, além dos 
tradicionais torneios, planejam-se torneios 
de duplas relâmpagos aos sábados.

Tênis de campo
Maior participação de tenistas 
e evolução técnica

Cerca de 20 atletas participaram de 14 
etapas da tranca ao longo do ano. Em pri-
meiro lugar, ficou a associada Luiza Eiko 
Nagazava Maller, com 623 pontos, quinze 
a mais que o segundo colocado, Bernardo 
Taytelbaum. Em terceiro ficou Nilce Garcia. 
Luiza já joga tranca há três anos e foi campeã 
pela primeira vez em 2014. Segundo ela, os 
torneios possuem um ótimo nível de compe-
titividade, mas 
o grande segre-
do para obter a 
conquista foi ter 
comparecido a 
todas as etapas 
e manter um 
bom nível de 
pontuação em 
todas. 

Tranca
Campeão geral destaca a 
amizade com colegas no torneio 

Depois de nove etapas, chegou ao final mais uma edição do Torneio de Truco. O título 
geral ficou em família. Gerson Luiz Cardoso e seu filho, Gerson Luiz Cardoso Jr., de 22 anos, 
foram os campeões da competição. Eles jogam juntos há cinco anos e se conhecem só pelo 
olhar. Foi a facilidade de entender os sinais típicos do jogo que colaboraram para a conquis-
ta, segundo Gerson (pai). E tem mais: “Além do sinal, conta a experiência de jogar e meu 
filho, que praticamente nasceu na APCEF-PR, aprendeu cedo o jogo”. Como homenagem, 
eles ganharam uma faixa da dupla Jaime Sumida e Fernando Alvarenga. 

Truco
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Atletas e dirigentes reunidos nos Jogos do Oeste, Sudoeste e Campos Gerais.

Jogos Regionais integram atletas do interior
Regionais do Oeste, Sudoeste 
e Campos Gerais realizam mais 
uma edição do evento. Depois, 
Norte e Noroeste movimentam 
bem seus polos

As sedes de Pato Branco e Londrina ti-
veram dias de muito esporte e confrater-
nização no mês de novembro. O motivo foi 
a realização dos Jogos Regionais em am-
bas, mas em dias diferentes. A primeira 
delas a transformar a sede em um espaço 
esportivo foi Pato Branco, onde ocorreu 
os Jogos do Oeste, Sudoeste e Campos Ge-
rais no dia 8.

Lá atletas dessas regiões disputaram 
futebol suíço, truco e sinuca. Além de par-
ticipantes dos polos envolvidos, prestigia-
ram o evento o presidente da APCEF-PR, 
Vilson Willemann, o vice-presidente da 
associação, José Megume Tanaka, o diretor 
do Interior, David Vasconcellos, e o diretor 
de Secretaria, Gilberto Luiz Pereira. 

Antes das disputas, Willemann falou 
sobre as vantagens em se filiar, como as 
melhorias e investimentos realizados des-
de abril de 2009. Ele também destacou a 
ótima segunda colocação do Paraná nos 
Jogos da Fenae, em Goiânia, com o título 
inédito do vôlei masculino e de dupla fe-
minino no tênis. Para Willemann, o evento 
em Pato Branco foi muito bem organizado 
e os participantes puderam se confraterni-
zar e celebrar a amizade e o companheiris-
mo. “Estão todos de parabéns”. Na ocasião, 
o gerente geral da agência Chopinzinho, 
Clovis Roberto Treib, assinou sua ficha de 
filiação à APCEF-PR.

Depois, foi a vez da Regional Londri-
na receber mais uma edição dos Jogos do 
Norte e Noroeste. No dia 22 de novembro, 

atletas das duas regiões, além da participa-
ção de alguns de Curitiba, se reuniram para 
disputar 17 modalidades e se integrar. 

Na ocasião, o superinten-
dente regional do Norte, El-
cio José Coelho de Lara, mar-
cou presença. Da APCEF-PR, 
esteve presente o presi-
dente Vilson Willemann e 
os diretores João Maria do 
Nascimento (Financeiro), 
Emerson Alves Pinto (So-
ciocultural), Gilberto Luiz 
Pereira (Secretaria), além 
de Everaldo Donizete da Sil-
va (Administração) e David 
Vasconcellos (Interior), que 
também são representantes 
do Noroeste e Norte, e Dirceu Baldi Rosa 
(Assuntos dos Aposentados), que repre-
sentou ainda a AEA, junto com o vice-pre-
sidente da associação dos aposentados, 
Celso Matos, no jantar de final de ano da 
Regional Londrina da entidade. 

A competição também contou com a 
presença do diretor regional de Londrina 
da Agecef-PR, Paulo Sérgio Talevi, e apoio 

dos coordena-
dores locais da 
APCEF-PR, Weber 
Dorigo (Adminis-
trativo/Financei-
ro) e Igor Aleks-
sandro Campos 
(Esportes). 

Na sede, os 
atletas das três 
delegações dis-
putaram futebol 
suíço (master e 
livre), vôlei femi-
nino, masculino e 
misto de aposen-
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Em Pato Branco, time campeão de Francisco 
Beltrão. ...londrinenses e maringaenses do vôlei preparam-se para o jogo. 

Gestores da Caixa, da APCEF e da AEA nos Jogos em Londrina...

tados, futsal masculino e feminino, bura-
co, tranca, truco, pôquer, cahetão, caheta 
dura, dominó, damas, xadrez e tênis de 
mesa masculino.

Após a conclusão de cada modalidade, 
o primeiro e o segundo colocado recebeu 
medalha.  
Confira o resultado completo das mo-
dalidades realizadas nas duas sedes no 
site da APCEF-PR (www.apcefpr.org.br)
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Adriana Carbonar
Ágata Scheila da Rosa
Alencar Heinig Júnior
Alyson Miguel de Mendonça Rangel
Ana Carolina Stachoviak Silveira
Ana Silvia Moura
Anthony Perevalo Wendler
Bruno Stein de Campos
Bryanne de Castro Rocha
Carolyne Tomaz de Aquino
Cassiane Carim de Ramos
Célia Regina Sobotka Vudala
Clariza Tomé Tropiani
Cleison Zapelini
Clóvis Roberto Treib

Elena Teresinha Rafalski
Ezequias dos Santos Coelho
Felipe Bandeira Visconti
Floriano Kruly Neto
Giovana Raquel Moro
Jair José Neves Quadros
Júnior Stasiak
Larissa Cembalista
Leandro Ribeiro Leite
Leny Maciel
Lilian Kazuko Morinaga Ozawa
Marcelle Cristine Vera Marques Moreira
Marcelo Antonelo
Márcia Regina Jatzkiw da Silveira
Márcio Ferreira de Lima

Marcos Alexandre Pereira
Marcos Costa
Maykerson Mazzottine dos Reis
Maykon Ferraz de Araújo
Otávio Lucas Spadari
Ozilio Trento Moreto
Paulo Sérgio Favaro
Ricardo André de Assis Souza
Roberto Mitsuo Suetugo
Sandra Elisa Marchiori Pinheiro
Solange Rodrigues
Thais Bronislawski
Vanessa Rodrigues
Wagner Moscardi
Willians Zequim Mariotto

Conheça os novos associados, a quem a APCEF dá as boas-vindas (de 12/10 a 1/12)

Novos sóciosFil
iaç

ão
Fil

iaç
ão
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Novos convênios formalizados. Aproveite!
A APCEF-PR formalizou recentemente mais convênios 

com novas empresas e instituições. São elas: TZ Viagens – 
Shopping Omar, CCAA de Curitiba, MRV Engenharia e Parti-
cipações, Profissão Qualificada e MR. Wash Lavanderias. Para 

usufruir dos serviços e produtos, basta apresentar a carteira 
à empresa parceira. No site www.apcefpr.org.br, você encon-
tra a relação de todas as empresas conveniadas à associação, 
inclusive as novas.


