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EDITORIAL

Em 2106, aconteceu de tudo. No Brasil, houve desde a 
realização das Olimpíadas até uma mudança no governo 
federal. Eu gostaria de iniciar este editorial comemorando 
o encerramento do ano com uma situação melhor para o 
país, mas ainda não encontro muitos argumentos. Vivemos 
mais um período repleto de crises e incertezas, com notí-
cias diárias de corrupção, praticadas indistintamente por 
pessoas de todos os tipos de poderes públicos e privados. 
Mesmo assim, sempre há conquistas e realizações. No mí-
nimo, o aprendizado. Sigamos em frente com o otimismo 
e a crença absoluta de que caminhamos sempre para um 
mundo melhor. O povo brasileiro encontrará o caminho. 

Felizmente, na APCEF-PR, tivemos mais um ano de ótimas realizações. Cumprimos 
todos os objetivos propostos para o ano, especialmente das atividades planejadas 
para atender os nossos sócios nas áreas esportivas, social e cultural. Mas atuamos 
também na representação associativa em ação judicial para discutir questões do de-
ficit da Funcef e seu equacionamento. Participamos dos Jogos Nacionais e do projeto 
Talentos, promovidos pela Fenae, com ótimos resultados para o Paraná. Na área pa-
trimonial fizemos importantes e inadiáveis reformas na sauna, vestiários e piscina 
da sede social de Curitiba e contribuímos com outras realizadas em algumas sedes 
regionais. Lançamos a campanha TOP 500 Família, que já trouxe para nosso quadro de 
sócios cerca de 350 novos integrantes, empregados ou familiares. 

Na área administrativa, realizamos uma ampla reestruturação, com revisão de pro-
cessos, papeis e responsabilidades e investimos em treinamentos de qualificação para 
os empregados. Implantamos, finalmente, alguns serviços online na APCEF. Isso era 
um sonho da nossa gestão! 

Ainda é um começo, mas uma importante inovação. Ampliar e melhorar as ferra-
mentas de informação, comunicação e autoatendimento será um dos nossos principais 
propósitos para 2017. Vamos reorganizar nosso site e transformá-lo na principal fonte 
de informação e lançar um APP para facilitar o acesso e a interação com os associados 
e familiares. Sabemos, contudo, que nada substitui um atendimento atencioso, cortês 
e efetivo de uma pessoa. Neste sentido, continuaremos investindo na qualificação de 
nossa equipe.

Reforço minha convicção de que podemos e vamos fazer uma APCEF ainda melhor. 
Que 2017 seja um ano de muitas e ótimas realizações para todos.

Vilmar Smidarle
Presidente da APCEF-PR

EXPEDIENTE

Em meio à crise e incertezas, há conquistas 
e avanços
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PANORÂMICA

Um grande coro de vozes, do qual 
o coral da APCEF/AEA fez parte, encan-
tou jovens pacientes do Hospital 
Pequeno Príncipe e familiares. No dia 
10 de dezembro, 137 coralistas, entre 
crianças e adultos, se apresentaram 
na praça interna do hospital com um 
repertório de músicas natalinas. A 
maestrina Simone Abati, do coral da 
associação, regeu o grupo junto com 
outros dois maestros. 

CORAIS EMBALAM PACIENTES DO PEQUENO PRÍNCIPE. 

CORAL DA APCEF/AEA ESTAVA LÁ

Foto-momento
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As férias estão chegando e é hora de 
se preparar para viajar ou realizar ativida-
des relaxantes. Para quem vai se hospedar 
na sede de Caiobá, não deve esquecer de 
incluir na mala bom humor e entusiasmo. 
Os requisitos são imprescindíveis para 
participar do Projeto Verão, que promete 
não deixar ninguém com tédio ou isolado 
nesta temporada.  

A programação, com início no dia 26 
de dezembro, prevê animação para toda a 
família, desde hidroginástica, brincadeiras, 

Para os pais que estiverem em Curitiba, 
no mês de janeiro, e ainda não sabem como 
melhor preencher as horas de folga escolar 
dos filhos menores, a APCEF-PR tem uma 
boa sugestão. A Colônia de Férias, marcada 
para ocorrer na sede social, reserva muita 
diversão para sócios mirins, de 4 a 13 anos, 
durante três semanas. A programação terá 
início no dia 9 de janeiro e vai até o dia 27. 
As inscrições estão abertas. 

Divididos em dois grupos, as crian-
ças participarão de recreações preparadas 
especialmente para sua faixa etária. Os 
pequenos, de 4 a 7 anos, poderão se esbal-
dar com as brincadeiras na piscina, como a 
Bob Esponja e Letras Malucas. O tradicional 
skibunda não vai faltar nem o momento 
mestre cuca, com orientações de como pre-
parar espetinho de frutas e bolo no copo. 

No caso dos maiores, de 8 a 13 anos, 
torneios de betes, de frescobol e badmin-
ton, oficina de slakeline e gincanas, inclu-
sive na piscina, estão entre as atividades 
previstas. Para os aprendizes de surfistas, a 
cada semana haverá aula de surf. 

NOTAS E NOTÍCIAS

É VERÃO, BOM SINAL, JÁ É TEMPO...

É PERÍODO DE FÉRIAS, COMO ENTRETER AS 
CRIANÇAS?

Hidroginástica: exercícios para toda a família.

...de se despedir do estresse e participar do Projeto Verão no litoral

Em janeiro, tem a Colônia de Férias na capital com diversão garantida

Confira o que a APCEF preparou para o 
início de 2017:

Janeiro
De 9 a 27 - Colônia de Férias 

Dia 21 - Torneio de Verão - Futebol Sintético 

Livre

Dia 21 - Comemoração do Dia do Aposentado

Dia 22 - Cumbuca Interagências 

Dias 28 e 29 - Acantonamento

Dia 28 - Torneio de Verão - Futebol Sintético 

Livre

Fevereiro
• Dia 4 - Torneio de Verão - Futebol Sintético 

Livre

• Dia 7- Cinema Clube da Criança

• Dia 11 - Circuito Bikecef - 1ª Etapa – em 

Londrina

• Dia 11 - Torneio de Verão - Futebol Sintético 

Livre

• Dia 11- Torneio de vôlei de areia masculino

• Dia 15 - Início das inscrições do futebol 

soçaite 

• Dia 15 - Festival de Corda

• Dia 18 - Torneio de Verão - Futebol Sintético 

Livre

• Dia 18 - Torneio de Tranca – 1ª etapa

• Dia 18 - Torneio de Vôlei de areia feminino

• Dia 19 - Cumbuca Interagências 

• Dia 25 - Jogos do Norte e Noroeste – em 

Maringá

• De 25 a 28 - Carnaval (Caiobá)

Aos navegantes online, uma óti-
ma notícia. Quem passar pela sede 
litorânea nesta temporada, poderá se 
conectar à internet em qualquer par-
te das instalações, por meio de siste-
ma wireless. A capacidade de uso da 
rede foi ampliada na sede, passando 
de 15 megabytes para 40. 

MARQUE EM SUA 
AGENDA!

Conectado na praia 
AGORA, ACESSO 
À INTERNET ESTÁ 
DISPONÍVEL EM 
TODA A SEDE 

gincanas, até jogos recreati-
vos de vôlei e futebol. As ati-
vidades serão realizadas de 
sábado a quinta-feira, sob o 
comando de dois professores. 

A hidroginástica abre 
o dia, às 11h, reunindo de 
crianças maiores a vovôs na 
piscina. Para repor as ener-
gias, há intervalo para o 
almoço e as atividades são 
retomadas às 16h. No final 
da tarde, é hora de mais 
movimentação na água com 
a hidro dance. As diversões 

encerram-se à noite com jogos recrea-
tivos de vôlei e futebol, destinados aos 
marmanjões e, depois, brincadeiras, como 
caçador, ameba e pique bandeira, para 
sócios mirins (6 a 13 anos). 

Projeto Verão 

• De 26 de dezembro a 2 de março
• Na sede de Caiobá, de sábado a 

quinta-feira, a partir das 11h. 

Quem pensa que ao final da Colônia 
de Férias a diversão terminou, engana-se. 
O chorinho fica por conta do acantona-
mento no 28 de janeiro, que vai até o dia 
29, encerrando-se com um almoço. É a 
oportunidade de os sócios mirins passa-
rem a noite e a madrugada brincando. 

Colônia de Férias: inscreva seu filho!

De 9 a 27 de janeiro
Na sede social, em Curitiba, de segunda a 
sexta-feira, das 13h30 às 17h30
Acantonamento nos dias 28 e 29
Diária
Sócio: R$ 50,00 / Convidado: R$ 70,00
Semana 
Sócio: R$ 150,00 / Convidado: R$ 200,00
Acantonamento
Sócio: R$ 50,00  / Convidado: R$70,00 

Inscrições pelo telefone (41) 3083-1001 
ou pelo e-mail secretaria@apcefpr.org.br



Fã de carteirinha da trilogia de "O Poderoso Chefão", Dinaiti 
Marcondes, da agência Tatuquara, tem até uma tatuagem de Don 
Vito Corleone na perna. “Vejo a trilogia todo ano e acredito que 
existe uma filosofia de vida por trás da trama de criminalidade 
e obscuridade apresentada na obra”, contou o associado, que se 
filiou à APCEF-PR especialmente para participar do concurso de 
Artes Visuais.

Após receber a publicação da página do Talentos Fenae/Apcef 
em seu e-mail, Dinaiti decidiu se inscrever no projeto, mas não 
imaginou que chegaria à fase nacional. O resultado de seu talento, 
porém, não é por acaso. Desde que conseguiu segurar um lápis, 
quando criança, ele desenha. 

O curioso é que nunca fez um curso para se aperfeiçoar. “Era só 
por prazer mesmo, eu queria 
ser o melhor no que fazia. 
Quando criança, me inspirava 
em meus tios; não entendia 
como eles conseguiam fazer 
aqueles desenhos e tentava 
fazer também”. Mais tarde, 
ao ver os trabalhos de um 
amigo, Dinaiti percebeu que 
precisava melhorar ainda 
mais seu traço e começou a 
pesquisar, espelhando-se em 
artistas famosos do mundo. 

Antes do Talentos Fenae/
Apcef, ele só havia exibido 
suas obras na escola e em 
uma exposição na Rua da 
Cidadania, em Curitiba.  

Sem participar de concursos há algum tempo, Gilsomar Correa 
da Cunha, da Audir/CT, decidiu testar sua habilidade em escrever 
histórias no Talentos Fenae/Apcef. “Vi uma possibilidade de produzir 
obras que poderiam ser julgadas por um júri técnico e voto popular”, 
comentou o associado.

Para criar contos, o artista disse que anota os assuntos que o ins-
tigam, fragmentos de histórias e diálogos atípicos. Em uma de suas 
viagens, uma senhora, que estava no mesmo ônibus, contou-lhe que 
viajava com o propósito de matar a vontade de comer uma fruta que a 
fascinava quando era criança. O fato foi o suficiente para dar origem a 
“Sapota preta, antes de partir”, que recebeu a mistura de vários outros 
conteúdos.

Gilsomar da Cunha escreve há mais de 20 anos, mas passou 
alguns períodos afastados da atividade. Antigamente, ele conta que 
criava histórias infantis para os filhos, porém, interrompeu o hábito 
quando eles cresceram e passaram a ter interesse por outros gêneros 
literários. Em concursos, já participou de alguns promovidos pela 
Fenae, também com obras premiadas. No literário de 2008, o conto 
Mosaico da Vida foi o primeiro colocado nacional.

CULTURA

ARTISTAS DO PARANÁ ENTRE OS MELHORES

O DESENHISTA COM TALENTO 

NATURAL
O ESCRITOR QUE SE BASEIA NA 

REALIDADE

Dinaiti e Gilsomar (ao centro) junto com dirigentes da APCEF.

Dinaiti exibe sua obra e a tatuagem de 
Don Corleone.

Gilsomar (3º da esq. para a dir.) e os primeiros colocados em sua categoria.       
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No Talentos Fenae/Apcef, novo sócio vence na categoria Desenho e Pintura, enquanto outro 

associado se classifica em 3º na categoria Contos e Crônicas

Em retrato a grafite e carvão, Don Vito Andolini de Corleone, de 
"O Poderoso Chefão", protagonizado por Marlon Brando, ganhou traços 
quase perfeitos. Essa habilidade artística revelou o talento do paranaense 
Dinaiti Marcos Marcondes, que venceu a categoria Desenho e Pintura do 
concurso de Artes Visuais na fase nacional do Talentos Fenae/Apcef. Na 
categoria Crônicas e Contos de Literatura, Gilsomar Correa da Cunha se 
classificou em terceiro lugar, com a obra “Sapota preta, antes de partir”. 

Em uma noite memorável, os dois associados foram premiados na gran-
de final do projeto no dia 2 de dezembro, em São Paulo (SP). Na ocasião, 
também receberam premiação os três primeiros colocados nos concursos 
de Música (Composição e Interpretação) e Imagem (Foto e Filme). O even-
to foi aberto com a apresentação dos sambistas Selma Fernandes e Filó 
Machado e encerrado com show da banda Jota Quest.

Até chegar a etapa nacional do Talentos Fenae/Apcef, os participan-
tes passaram por seletivas estaduais e regionais. Além da avaliação do 
júri técnico, as obras foram submetidas ao voto popular pelo site www.
fenae.org.br/talentos. 
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A APCEF-PR mergulhou na era digital. 
Com apenas alguns cliques, desde 
novembro, os sócios podem reservar 
churrasqueiras e espaços da sede social 
pelo site www.apcefpr.org.br. Em 2017, 
a ideia é que esses e outros serviços 
estejam disponíveis em um aplicativo, 
por meio de seu celular. Depois de 
baixá-lo, bastarão leves toques para 
saber o que acontece na associação. Para 
falar sobre as novidades tecnológicas, 
o presidente da APCEF-PR, Vilmar 
Smidarle, conectou-se com a produção 
de O Colega e concedeu entrevista, 
mas ressaltou: “Avançaremos na oferta 
de serviços online para facilitar seu 

CONEXÃO DIGITAL, MAS COM 
PROPÓSITO REAL 

Presidente da 

APCEF-PR fala 

sobre a nova fase 

tecnológica da 

entidade 

ENTREVISTA

acesso, porém, sem perder o objetivo 
de congregar os associados nas sedes e 
programações em diversas áreas”.  

O Colega – A APCEF-PR lançou este ano 
a possibilidade de os associados fazerem 
reservas de churrasqueiras e Espaços 
Gourmet, em Curitiba, pelo seu site. Quais 
as vantagens desse serviço? 

Vilmar Smidarle - As vantagens são várias. 
Cada vez mais as pessoas estão preferin-
do o autoatendimento, com a facilidade, 
liberdade e a segurança que as novas 
ferramentas virtuais oferecem. Agora, as 
reservas passam a ser tempestivas, onli-
ne, respeitando a ordem de procura, sem 

Com simples toques associados já podem ter acesso a serviços da APCEF via online, como reservas de churrasqueiras.
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ENTREVISTA

depender de sorteio. Além das churras-
queiras, será possível reservar os espaços 
gourmets, apartamentos nas sedes de 
Caiobá e Porto Rico e outras atividades 
como quadras de tênis, futebol, vôlei, en-
tre outros. 

O Colega – Quais os demais serviços po-
derão ser utilizados por meio desse novo 
sistema?

Vilmar – O serviço online vai permitir tam-
bém consultar o status financeiro pessoal, 
emitir via boleto bancário mensalidades e 
taxas, verificar se o cadastro está atuali-
zado e visualizar com mais rapidez quais 
as opções de espaços estão disponíveis. 
Assim, é possível fazer o planejamento da 
confraternização com a família e amigos 
e também cadastrar a listagem de convi-
dados dos eventos, facilitando o processo 
para o associado.

O Colega – A reestruturação do site da 
APCEF-PR também faz parte dessas mu-
danças tecnológicas, certo?

Vilmar – Sim. Manter os associados sem-
pre informados sobre as notícias do Mun-
do Caixa e das diversas atividades da 
APCEF é nosso propósito e desafio. Quere-

mos fazer do nosso site o principal centro 
de informação disponível e sempre atua-
lizado. Além dele, faremos nossa comuni-
cação por outros canais, como incremento 
de informativos eletrônicos, Facebook e a 
revista O Colega. Em todos os meios, acha-
mos importante manter uma identidade 
representativa, cultural, social e esportiva, 
com linguagem clara e agregadora, dentro 
dos princípios estatutários da associação.

O Colega – A APCEF-PR está elaborando 
um aplicativo (APP) para os sócios terem 
acesso a esses e outros serviços, por seu 
celular. Como vai funcionar?

Vilmar – Queremos que o acesso às in-
formações e serviços da APCEF-PR esteja 
literalmente na palma da mão dos asso-
ciados. Por isso, estamos em fase final de 
preparação de mais esta ferramenta. O 
APP, com lançamento previsto para início 
de 2017, funcionará de maneira rápida 
e prática, facilitando o acesso à grande 
maioria dos serviços da associação.

O Colega – O Clube de Vantagens também 
está previsto para fazer parte do APP?

Vilmar – Sim, o Clube de Vantagens é 
um programa em fase de implantação na 

APCEF-PR, em que o associado será con-
templado com o conceito de quanto mais 
se usa, mais pontos se adquire. O Clube 
estará disponível no APP, permitindo ao 
associado acompanhar em tempo real o 
seu saldo de pontos e converter a pontua-
ção em uso de serviços da associação. Em 
breve daremos mais detalhes.

As senhas de acesso aos serviços online foram 
automaticamente enviadas aos e-mails cadastrados 
no sistema da APCEF-PR. Caso o associado não tenha 
recebido, deverá entrar no ícone Serviços Online, no site 
www.apcefpr.org.br, digitar o número da sua matrícula, 
selecionar “esqueci minha senha” e informar o e-mail 
para o envio. Se o endereço de e-mail fornecido não 
coincidir com o disponível no cadastro, o sistema mos-
trará uma mensagem de “e-mail incorreto”. Neste caso, o 
sócio deverá solicitar a senha pelo telefone (41)3083-
1001, ou pelo e-mail sistema@apcefpr.org.br ou ainda, 
pessoalmente na secretaria da sede social.

• SEDES > 23 no site

• QUEM SOMOS > Nossa história e equipes

• EVENTOS > Conforme nosso calendário

• ESPORTES > Tênis, Cartas, Atletismo, Vôlei, Basquete, Futebol (Soçaite, 
Sintético, campo, quadra e botão)

• SERVIÇOS APCEF

• RESERVAS > (Fazer login com sistema Elite Web)

• CLUBE DE VANTAGENS > Texto explicativo e regulamento

• COLEGA DA CAIXA – SEJA SÓCIO > Ficha para sócio efetivo

• INFORMATIVOS > Esporte Colega, Classicolega e Institucional (links)

• MÍDIAS SOCIAIS > FACEBOOK (link):

• SELEÇÃO CAIOBÁ > Lista e regras

• CALENDÁRIO > Social, Esportivo e Cultural

• CAMPANHAS > Sócio-Família

• FINANCEIRO > Login com sistema Elite Web

• TOUR VIRTUAL > Link site

• CONTATO > Nossos telefones, e-mails, etc

• OUVIDORIA >Link com site

• APOIO > Telefones e e-mails

• ATUALIZE SEU CADASTRO > Link com Elite web

• ALIMENTAÇÃO > Lanchonete, Moisa Gourmet

Os ícones ainda poderão mudar

Não sabe sua senha para serviços 

online? Saiba o que fazer

Saiba quais os acessos a atividades e 
serviços previstos para o APP

Vilmar visualiza o leiaute prévio do APP.
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CAMPANHA TOP 500 FAMÍLIA: RUMO AO 

SORTEIO DA MOTO

Pouco tempo depois que se associou, Elicea ganhou uma TV.

Entrega da TV à Letícia: vibração.

Maycon indicou seu irmão como sócio e foi contemplado.

PROMOÇÃO

Que tal concorrer a uma moto 50 cilindradas? Para isso, basta 
indicar familiares ou colegas da Caixa que ainda não são sócios 
para se filiar à APCEF-PR. A promoção faz parte da campanha TOP 
500 Família, que se aproxima de sua quarta etapa, faltando cerca de 
60 adesões para completá-la e realizar o sorteio. No dia 26 de no-
vembro, mais dois sócios foram contemplados com uma TV cada um 
pela terceira etapa, cuja meta era o alcance de 300 novos filiados. 

Os sorteios das TVs ocorreram durante reunião de diretoria. Eli-
cea Wojciechowski, da agência Ponta Grossa, foi sorteada entre os 
novos sócios. Como indicador, o ganhador foi Maycon Jamer Pereira 
Fortunato, da agência Piraquara, que indicou seu irmão Jackson For-
tunato. Os dois já receberam suas TVs. 

Filie seus familiares e colegas e 

concorra ao prêmio. Não perca tempo, 

pois a campanha está acabando!

se filiou à APCEF-PR, porque a regional Ponta Grossa é uma opção 
de lazer para aproveitar com a família e pretende viajar a Gramado, 
buscando reserva na sede em São Francisco de Paula (RS).

Além da participação em sorteios a cada etapa concluída, a 
campanha permite a pais, filhos, sogros, avós, netos, irmãos, cunha-
dos, tios e sobrinhos se associarem nas mesmas condições que em-
pregados da Caixa. Durante a TOP 500 Família, as novas adesões 
têm isenção de joia de admissão.

Até o momento, já foram sorteadas seis TVs, entre indicados e 
indicadores, duas em cada uma das três etapas realizadas. Quando 
chegar a 400 novas adesões, os participantes da campanha con-
correrão à moto. Por fim, ao completar mais 500 associados, será 
sorteado um carro popular zero quilômetro entre novos sócios e 
indicadores. 

A TOP 500 Família termina no dia 30 de dezembro. O regulamen-
to e a ficha de filiação estão disponíveis no site www.apcefpr.org.br.

Para adesões à APCEF-PR, entre em contato:
• Telefone (41) 3016-7149 – com a Marilis e vendas1@

apcefpr.org.br.

• Telefone (41) 3016-7402 – com a Julyana e vendas2@
apcefpr.org.br.

“A campanha é um ótimo incentivo. Vários colegas que não são 
associados mostraram interesse quando souberam dela”, comentou 
Elicea, que ganhou a TV dias depois de se associar. Ela conta que 

Quem também ganhou uma TV foi Letícia Gimenes Ribeiro Bezerra, da 
Gipes/CT. O sorteio, porém, foi referente ao seguro de vida da APCEF-PR, em 
parceria com a Projeção Corretora de Seguros. Letícia vibrou com a premiação, 
depois que soube por uma amiga de trabalho que foi contemplada. “Eu achei 
a promoção ótima! Fiquei muito feliz com esse presentão de Natal!”. Ela fez o 
seguro este ano, mas não sabia do sorteio, patrocinado pela Projeção/Previsul. 
“Fui pega de surpresa, mas foi uma grata surpresa”, comentou Letícia, que já 
recebeu sua TV, no início de dezembro.

Sorteio da apólice da APCEF  

NOVA SEGURADA É CONTEMPLADA COM 
TV NO MÊS DO NATAL
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za, observando novas paisagens, estar em 
contato com amigos, fazer novas amizades, 
além de movimentar e equilibrar o corpo e 
a mente”. Iris disse que aprovou todos os ro-
teiros da temporada, mas elegeu o que mais 
gostou: o da Rota das Cachoeiras de Corupá 
(SC), realizada em novembro. “A cada passo, 
uma nova queda d’água nos renovava”. 

Movimentação de treinos e competi-
ções - Na programação esportiva, uma das 
atividades mais requisitadas pelos aposen-
tados são os jogos de futebol masculino. É o 
caso dos campeonatos de soçaite, sintético 
e futsal 50+, batizados carinhosamente de 
Cinquentinha. No futebol de campo, há a 
opção de cumbuca e competições da cate-
goria 40+, nos quais aposentados também 
podem jogar. 

O vôlei misto é uma tradição na sede 
e reúne um grupo muito amistoso, porém 
bastante competitivo. A atividade prome-
te uma programação intensa para 2017. O 
grupo deve se reunir já em fevereiro para 
treinar. De acordo com a diretora de Es-
portes da AEA-PR, Célia Milano, o principal 
objetivo dos treinos é a preparação para os 
Jogos da Fenacef, mas todos que gostem do 
esporte podem participar. 

Outra atração que diverte o público de 
diversas faixas etárias, inclusive aposenta-
dos, são os jogos de salão. Na APCEF-PR, um 
dos favoritos é a tranca, que conta com um 
torneio concorrido, realizado durante quase 
o ano todo. 
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SIM, TEMOS ATIVIDADES PARA APOSENTADOS

Almoço do Dia dos Aposentados realizado em janeiro: homenagem e integração. 

COMPORTAMENTO

Quando o associado se aposenta, um 
ciclo se fecha, mas uma nova fase em sua 
vida inicia. Para esse público, a APCEF-PR 
oferece diversas atrações, principalmente 
esportivas e eventos que divertem e fazem 
parte do calendário anual. Essa atenção se 
deve também ao amplo relacionamento 
com a Associação dos Economiários Apo-
sentados do Paraná (AEA-PR), com quem a 
associação tem parceria e cede a estrutura 
de suas sedes para realizar treinos e ativi-
dades de lazer.

A interação mútua existe há muitos 
anos, mas avançou com os Jogos da Fe-
nacef, que reúne aposentados de AEAs de 
quase todo o país, e nasceu na APCEF-PR. 
A primeira edição foi realizada na sede de 
Curitiba, em 2010. “O apoio que recebe-
mos da associação é exemplar e indisso-
ciável, pois gera facilidades para realizar 
atividades esportivas. Os jogos coletivos 
ganharam força na AEA, depois dos Jogos 
da Fenacef”, comentou o diretor de Assun-
tos dos Aposentados e, também, diretor da 
AEA, Dirceu Baldi Rosa. 

Comemoração pelo Dia do Aposentado 

e práticas esportivas estão entre as 

opções para esse público

Conheça opções de atividades para essa faixa etária: 

• Comemoração do Dia do Aposentado – 21 de janeiro de 
2017, em Curitiba

• Treinos de futebol soçaite da AEA-PR- terça feira, das 18h às 
19h (retorno em fevereiro)

• Treino de vôlei misto da AEA-PR- quartas e sextas-feiras, das 
17h às 19h (retorno em fevereiro)

• Treino de futsal masculino da AEA-PR - segunda feira, às 21h 
(retorno em fevereiro)

• Campeonatos 50+ de futsal e futebol soçaite – a 
programação será divulgada oportunamente. 

• Caminhadas – quatro durante o ano. A primeira de 2017 será 
no dia 4 de março.

• Tranca – não é só para aposentados, mas é uma boa opção. A 
1ª etapa de 2017 está agendada para o dia 18 de fevereiro.  

Mas não são 
apenas esportes que 
fazem parte de ativi-
dades para essa faixa 
etária. A programação 
começa em janeiro, 
com a comemoração 
pelo Dia do Aposen-
tado. A data oficial da 
celebração é 24 do primeiro mês do ano, 
mas a associação promove um almoço es-
pecial próximo à data. No cardápio, o prato 
principal tradicionalmente é costela fogo 
de chão, acompanhado de outras carnes 
suculentas. Em 2017, a comemoração está 
marcada para o dia 21 de janeiro, na sede 
de Curitiba. No interior, regionais recebem 
eventos, especialmente de final de ano, de 
representações da AEA.

Para quem gosta de caminhar ou quer 
iniciar a atividade, há pista de jogging na 
sede da capital e o grupo APÉCEF, que faz 
quatro percursos durante o ano por belos 
lugares. O grupo não reúne apenas apo-
sentados, mas é uma boa dica para se fazer 
amizades, contemplar o capricho da natu-

reza e se animar para 
começar outras práticas 
esportivas. A programa-
ção é divulgada con-
forme os roteiros defi-
nidos durante o ano. A 
primeira de 2017 será 
em março. 

A sócia aposentada 
Iris Celestino da Silva 
compareceu a todas as 
caminhadas deste ano 
e recomenda a prática. 
“Gosto de atividades ao 
ar livre e caminhadas 
são uma ótima opor-
tunidade de estar em 
contato com a nature-
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A animação tomou conta de sócios e convidados que participaram do baile.

Altamir Risso com sua esposa, filho Rafael e 
nora (acima). Na pista, Rita diverte-se no baile.

SOCIAL

Com decoração colorida e mesas de frutas, a sede social, em 
Curitiba, entrou no clima tropical na noite de 19 de novembro. 
O motivo foi a realização do Baile do Havaí, que reuniu perto de 
500 associados e convidados. Como uma grande festa e tema 
Aloha, a Banda Origins agitou os participantes com um reper-
tório eclético e animado. O evento marcou o encerramento do 
calendário sociocultural de 2016. 

Baile do Havaí reúne cerca de 500 pessoas 

na capital e marca despedida do ano 

“O baile foi ótimo, estava super animado e até minha esposa 
grávida de 8 meses se divertiu bastante. No ano que vem 
estaremos lá novamente”. 

Rafael Risso, sócio-família

“Encontrar amigos é maravilhoso! E na madrugada ter uma 
canjinha para se esquentar no frio, que insiste em aparecer, é 
toque da APCEF-PR... e quem diria, no baile”.

Rita Teresinha Severino, aposentada

No início do evento, o presidente Vilmar Smidarle agradeceu 
a presença de todos, incluindo gerentes, sócios e organização. 
Também mencionou a presença de Paula Eckhardt, da Projeção 
Corretora de Seguros, e de Jair Pedro Ferreira, presidente da Fe-
nae, cujas organizações de ambos colaboraram apoiando a festa. 
Na ocasião, a sócia Cristine Magali Martins comemorou 25 anos 
de casada com Waldinei Martins, completados no dia anterior. 

A banda iniciou em ritmo havaiano, com breve apresentação 
de dança e, em seguida, cantou hits de baladas estrangeiras. Mas 
foi com forró universitário que os casais levantaram e ocuparam 
a pista. A animação ficou por conta também de canções gau-
chescas, ao som de sanfona, sertanejas, destaques dos anos 60 
e sucessos atuais de cantores, como Anitta e Wesley Safadão. As 
coreografias dos dançarinos contagiaram muitos participantes, 
incentivando-os até a arriscar alguns passos.

Para repor as energias, mesas com frutas ficaram à disposi-
ção de quem quisesse prová-las. Aqueles que queriam beber e 
petiscar, o Moisa Gourmet ficou responsável em oferecer diversas 
bebidas e pratos. Também havia a opção de escolher coquetéis 
preparados na hora e, pouco depois das 2h, foi servida uma deli-
ciosa canja na faixa.  

APCEF!
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um convite para os associados da APCEF-PR. “Agora, com o tempo 
bom, as pessoas se animam mais para pescar. Também temos es-
trutura disponível para quem não pesca, com trilhas pela mata e 
bom restaurante”. 

Um dos associados que frequenta a Bemfaz é Leandro de Oli-
veira. Ele apreciou a estrutura da sede pesqueira e recomenda o 
local. “A estrutura é boa, para a pesca é perfeita. Tem comida de 
qualidade no local e preço acessível”. 

Não é história de pescador - Na sede, Leandro contou que já 
passou por situações divertidas e lembra uma delas. “Após uma pes-
caria à noite, fui dormir. Como estava dando poucos peixes, deixei 
três varas armadas e duas presas. Esqueci de prender uma delas no 
suporte e, quando cheguei pela manhã, tinha só duas varas. Aí olhei 
para frente e vi a ponta da vara. Arremessei o molinete e consegui 
pescá-la. Para minha surpresa, tinha um belo peixe jundiá”.

TEMPORADA

Para os sócios que querem sombra, água fresca e pescar, não 
precisa procurar opções em sites e órgãos especializados, especial-
mente se moram na capital. A cerca de 50 quilômetros de Curitiba, 
há a sede pesqueira da Beneficência dos Funcionários do Ministério 
da Fazenda (Bemfaz), com quem a APCEF-PR mantém parceria. As 
opções de estada são diversas, assim como a variedade de peixes 
para pesca, como carpas, lambaris e, principalmente, tilápias. 

Um dos diferenciais da Bemfaz é a sua infraestrutura. Loca-
lizada às margens da represa Capivari Cachoeira, a sede tem 26 
alqueires de muita área verde, com 2 mil metros disponíveis para 
a pesca. Lá é permitido levar o peixe pescado, arcando somente 
com o custo das diárias. 

Aos que desejam levar a família e amigos, a sede oferece ou-
tras oportunidades de lazer e descanso. É o caso de uma trilha 
para caminhadas, que revela a beleza natural da região durante 
todo o trajeto. Ainda há restaurante e lanchonete, que servem co-
mida caseira e lanches rápidos. 

Quem optar por desfrutar da sede pesqueira, poderá passar 
o dia no local depois de apresentar a carteira de associado, sem 
custo. Para aqueles que desejarem passar a noite na sede, também 
estão disponíveis quartos, casas e chalés para locação.

O presidente da Bemfaz, José Aluir Gasparin, comentou que o 
movimento na sede começa aumentar durante o verão e deixou 

PARA SORRIR E PESCAR, BASTA SÓ COMEÇAR!
Sede da Bemfaz, próxima à capital, é 

a dica para pescadores e familiares

Boa acomodação e espaço para pesca e lazer fazem parte dos atrativos da sede da Bemfaz.

Para se hospedar na Bemfaz

• Quartos, casas e chalés (2 a 12 pessoas) – R$ 31,00 a R$ 
107,00 a diária, dependendo do espaço e do número de 
pessoas.

• Convidados de sócios – R$ 31 para passar o dia e R$ 44,00 
para pernoite.

• Endereço: BR 116 – Km 50 – Estrada da Bemfaz s/nº - Campina 
Grande do Sul, próximo ao Posto do Tio Doca

• Reservas: (41) 99955-6400 / (41) 99925-1544 /(41) 99925-
0151
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Na sede de Curitiba, locais e ambientes foram totalmente refor-

mulados este ano. No primeiro trimestre, a sauna masculina passou 

por uma reforma, que proporcionou instalações mais modernas 

e adequadas para os associados relaxarem e até se prevenirem 

contra doenças. No local, há sauna úmida e seca, sala de massa-

gem e ampla sala de descanso com TV. Os homens, assim como as 

mulheres, foram beneficiados com melhorias nos vestiários, entre 

elas novos azulejos e equipamentos para banheiro. 

Enquanto isso, associadas ganharam descontos nos serviços 

do Espaço da Mulher, que já havia passado por reestruturação no 

ano passado. Meses depois, foram realizadas promoções e sorteio 

de prêmios. 

Para quem precisa fazer fisioterapia, R.P.G, Pilates e outras es-

pecialidades, a novidade de 2016 foi a transformação de antiga 

sala do ginásio 2 na Clínica dos Colegas da Caixa. Inaugurada em 

junho, em parceria com a Qualidade de Vida & Saúde Clínica de 

Fisioterapia, a clínica presta serviços também de ortopedia, acu-

VALE A PENA REVER
Fatos e fotos que marcaram o ano de 2016 em diversas áreas e sedes

RETROSPECTIVA

puntura, nutrição, psicologia e psicopedagogia, além de tratamen-

tos alterativos na área de estética.  Os pacientes, empregados da 

Caixa, são atendidos pelo Saúde Caixa. Para aqueles que não têm 

o plano a cobrança é feita pela tabela AMB Caixa.

No segundo semestre, foi a vez da piscina da sede de Curitiba 
ganhar um tratamento especial, com obras de revitalização e me-

lhorias. Mas não foi só ela que passou por incrementos. A piscina 
da sede de Caiobá recebeu serviços de manutenção, com ajustes 

nos azulejos e instalação na escada. Seja no litoral ou na capital, 

os associados têm motivos a mais para se refrescar nesta tempo-

rada de verão. 

Entre as regionais, a de Ponta Grossa foi uma das que teve suas 

instalações revitalizadas. O salão social passou por reformas que 

resultaram em nova cozinha, churrasqueira, amplo espaço para 

mesas e cadeiras e banheiros individualizados. A reinauguração 

do salão ocorreu em setembro, quando também foi apresentado 

o novo costelódromo, construído para preparar carnes e reunir a 

família e amigos.

SAUNA MASCULINA, VESTIÁRIOS, CLÍNICA DOS 
COLEGAS DA CAIXA, PISCINAS E REGIONAIS ESTÃO 

ENTRE OS DESTAQUES

Reformas e benfeitorias
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RETROSPECTIVA

FESTAS, BALADA SERTANEJA, EVENTOS 
GASTRONÔMICOS E CONCURSOS CULTURAIS 

CONTEMPLAM DIVERSOS PÚBLICOS E IDADES

Atividades socioculturais

Na área sociocultural, atividades e eventos voltados para 

grupos variados movimentaram a sede da capital e regionais em 

2016. Depois do almoço em homenagem aos aposentados, em ja-

neiro, o aniversário de 81 anos da APCEF-PR marcou o primeiro 

trimestre do ano. Comemorada no dia 8 de março, a festividade 

reuniu sócios e convidados, em um jantar com direito a home-

nagens e espumante. Na ocasião, também foi celebrado o Dia da 

Mulher.

As novidades, porém, vieram nos meses seguintes: a APFest 
Country, balada sertaneja da APCEF, e a 1ª Feira de Troca e Arte-
sanato, no mesmo fim de semana de junho. Na balada, o cantor 

Marcus Daniel e sua banda agitaram os associados e convidados 

com um repertório não só sertanejo, mas com músicas gauches-

cas, forró e até solos de viola. A integração do hall de entrada com 

o restaurante e a lanchonete, como referência a uma balada, tor-

nou-se nova possibilidade de aproveitamento de espaço. Na feira, 

instalada na entrada de acesso à Festa Junina, sócios e familiares 

participaram da venda de bijuterias, quadros, embalagens plásti-

cas, roupas, quitutes e até uma bicicleta.

Falando em quitutes e comida, um mês depois o 8º Festival 
Gastronômico atraiu cerca de 1.100 pessoas na sede da capital, 

onde puderam escolher entre alcatra de igreja, porco no rolete, 

moqueca de pintado e barreado. Em Cascavel, uma peixada, pre-

parada pelo pessoal da Superintendência Regional do Oeste do 

Paraná da Caixa, marcou o 5º Giro Gastronômico na regional. 

Na cozinha, a inovação este ano foi direcionada às crianças, 

que ganharam uma aula gastronômica adaptada para elas. Inspira-

do na versão adulta, o APChef Kids ensina sócios mirins a preparar 

pratos com dicas simples e saborosas do Chef Moisés Theodoro. 

A atração, destinada a crianças de 4 a 13 anos, teve duas edições. 

Na estreia, 15 jovens aprendizes de Chef aprenderam a fazer mi-

nipizzas salgadas e doces. Em outubro, 21 crianças, divididas em 

pequenos grupos, misturaram carne moída e temperos e fizeram 

almôndegas, que serviram de molho para um delicioso espaguete. 

O incentivo às artes ocorreu, especialmente, por meio da di-

vulgação do Talentos Fenae/Apcef, que promoveu os concursos 

de Imagem, Música, Artes Visuais e Literatura. A etapa regional de 

Música foi realizada em Curitiba, com a participação ao vivo de 

dois candidatos. Márcio Deflon classificou-se na categoria Com-

posição e Rosalvo Aparecido dos Santos, na Interpretação. Nos 

concursos de Artes Visuais e Literatura, Dinaiti Marcondes e Gil-

somar da Cunha ficaram entre os três primeiros colocados de sua 

categoria, na grande final.

Em Curitiba, a celebração do encerramento do ano ficou por 

conta do Baile do Havaí, que movimentou cerca de 500 associados 

e convidados em novembro (detalhes na pág. 10).



14  •  O Colega | 2016

RETROSPECTIVA

CIRCUITO BIKECEF, JEPAR, JOGOS DA FENAE E 

CAMINHADAS INTEGRAM PROGRAMAÇÃO ANUAL

Competições e eventos esportivos e de lazer

O calendário esportivo do ano foi aberto com uma nova aposta: 
o Circuito BikeCEF, que integra sócios ciclistas em etapas realiza-
das em diversas cidades onde a APCEF-PR está presente. A estreia 
ocorreu em janeiro, na região de Maringá. Depois, a cada dois me-
ses, o Circuito pedalou por roteiros que cruzaram o Paraná: trecho 
Curitiba-Caiobá, Porto Rico, Umuarama, Ponta Grossa e, por fim, Foz 
do Iguaçu (Confira detalhes na pág 15). 

Em março, os Jogos dos Economiários do Paraná (Jepar) com-
pletaram sua 10ª edição e receberam atletas das delegações da 
capital e do interior em um grande evento esportivo estadual e de 
confraternização na sede de Curitiba. Em dois dias, esportistas da 
SR Curitiba Oeste, SR Curitiba Leste, SR Norte do PR, SR Noroeste 
do PR, SR Oeste do PR, SR Campos Gerais, além da participação dos 
aposentados, disputaram mais de 20 modalidades. Os dois primeiros 
colocados de cada jogo ou prova receberam medalha e a chance de 
representar o Paraná nos Jogos da Fenae, que ocorreria em agosto. 

Aliás, a atuação nos jogos nacionais este ano também foi um 
marco esportivo para a APCEF-PR. Nesta edição do evento, realizada 
em Blumenau (SC), a delegação paranaense competiu em quase to-
das as modalidades, chegando a seis semifinais 
e a cinco finais em diversas modalidades. Mes-
mo com esse desempenho, o Paraná ficou em 
quarto lugar no ranking geral entre as APCEFs 
participantes dos Jogos da Fenae e, em tercei-
ro, no quadro de medalhas, com 19 premia-
ções. Entre os destaques, está o desempenho 
das sócias atletas no atletismo (revezamento 
4 x 100m e salto em distância), na natação (4 
x 50m de revezamento master), no tênis de 
campo individual, além da performance iné-

dita no futsal feminino e no vôlei de quadra. 

Grupo APÉCEF - Para quem fez parte do grupo APÉCEF, a progra-
mação contemplou quatro caminhadas este ano, organizadas pela 
equipe de eventos. Começou pelos caminhos do Recanto Sertanejo, 
em São José dos Pinhais, em março, aventurou-se pelo Circuito Rio 
das Onças, no litoral, e chegou até o ambiente tipicamente cam-
pestre de Quatro Barras. O encerramento ficou por conta de um 
percurso belo e desafiador pela Rota das Cachoeiras, em Corupá 
(SC). Mais de 90 associados participaram da Rota, que incluiu visita 
a 14 quedas d’água, em novembro.

Nos Jogos da Fenae, a garra das mulheres também foi evidente 
no torneio master de voleibol feminino 50+, que reuniu atletas do 
Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, a partir de 50 
anos. A diretora de Esportes da AEA-PR, Célia Milano, comentou que 
o torneio é o ponto de partida para a inclusão oficial do vôlei mas-
ter feminino nos Jogos da Fenae. “Fizemos um quadrangular com as 
atletas de Minas, São Paulo e Santa Catarina, em Curitiba, uns dois 
anos atrás. Nos Jogos da Fenacef, também conversamos a respeito, 
o que nos fez reforçar o pedido à Fenae para jogarmos nos Jogos 
Nacionais”, contou Célia. Na classificação final, o Paraná ficou em 
segundo lugar, atrás da equipe do Rio Grande do Sul.

Jogadoras de vôlei master do PR marcam presença em torneio 50+ 
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No gosto dos bikers - Ao todo, o Circuito pedalou desde Maringá, 
passando pelo trecho Curitiba-Caiobá, Porto Rico, Umuarama, Ponta 
Grossa , até Foz do Iguaçu, somando cerca de 400 quilômetros. Des-
de o início, a ideia foi promover a prática do ciclismo percorrendo 
locais com belas paisagens de diferentes regiões do Paraná. 

Para os organizadores, o BikeCEF cumpriu sua proposta e com 
sucesso. “O projeto contribuiu para colocar o esporte em evidência e 
divulgar as regionais da APCEF-PR”, avaliou o diretor Victor Esteche, 
que participou de todas as etapas. O diretor do Interior, Everaldo 
Donizete da Silva, compartilha da mesma opinião, sendo também 
um dos idealizadores do projeto. 

O sócio ciclista José Guerino Altoé, que esteve em todas as eta-
pas do Circuito, destacou a organização do evento e os benefícios 
de pedalar pelas rotas programadas. “Eu recomendo. Não só pela 
prática esportiva, mas também pela confraternização entre os as-
sociados, sem esquecer o alívio do estresse diário”. Altoé também 
disse estar animado com a edição do próximo ano, mas não deixou 
de chamar mais colegas para participar. “Espero que haja mais par-
ticipação do pessoal e que sejam alterados os locais de algumas 
etapas, para que possamos conhecer novos lugares”. 

A programação para o próximo ano já está definida e começará 
no mês de fevereiro, em Londrina.

• 11 de fevereiro – etapa Londrina – percurso 50 km

• 20 de maio – etapa Porto Rico – percurso 60 km 

• 19 de agosto – etapa Guarapuava – percurso 50 km

• 18 de novembro – etapa Curitiba – percurso 50 km

Saiba as datas e locais programados 

para o Circuito BikeCEF em 2017

Ciclistas participantes da etapa de Foz no Parque Iguaçu.

 Na Rota das Cataratas, trechos de terra fizeram parte do roteiro.

Com a Rota das Cataratas, em Foz do Iguaçu, o Circuito Bi-
keCEF completou o “quebra-cabeça” do mapa do Paraná. A cada 
uma das seis etapas realizadas, os participantes receberam uma 
medalha que representava uma peça. A última delas foi a de Foz, 
recebida no dia 12 de novembro, após 25 sócios ciclistas pedala-
rem cerca de 50 quilômetros. 

A Rota das Cataratas contou com muitas variações no solo, 
com trechos íngremes de calçada, asfalto e barro, explorando a 
exuberante natureza da região, uma das premissas do BikeCEF. 

Para descansar do trajeto e aproveitar para conhecer melhor 
a região, os bikers e familiares visitaram as Cataratas do Iguaçu 
e o Parque das Aves. Depois, fizeram compras na Argentina e jan-
taram no Paraguai, aproveitando o que a tríplice fronteira tem 
para oferecer. 

CIRCUITO BIKECEF COMPLETA MAPA DO PR E 
CONFIRMA EDIÇÃO 2017

RETROSPECTIVA
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AÇÃO CONTRA O EQUACIONAMENTO DA FUNCEF É 

DESTAQUE ENTRE AS INICIATIVAS JURÍDICAS

Medidas judiciais e parcerias

Para assegurar os direitos de associados, este ano convênios 

com escritórios de advogados foram atualizados e medidas judi-

ciais tomadas. O destaque foi a ação civil pública ajuizada pela 
APCEF-PR contra o equacionamento da Funcef, por meio do es-

critório Santoro Sociedade de Advogados, com sede em Brasília. A 

iniciativa, que integra um conjunto de ações referentes também à 

gestão e investimentos da Fundação, recebeu a autorização de 475 

sócios integrantes do REG/Replan Saldado favoráveis ao processo. 

No momento, a ação aguarda decisão de conflito de competên-

cia para saber qual juiz vai julgar o pedido de liminar. A decisão está 

sob a responsabilidade do relator desembargador Carlos Moreira 

Alves. Explica-se: inicialmente, a ação da APCEF foi distribuída para 

a 16ª Vara Federal de Brasília. Este juízo entendeu que a juíza da 

1ª Vara Federal, onde tramita a ação da Anipa (Associação Nacio-

nal Independente dos Participantes e Assistidos da Funcef), seria a 

competente para julgar a ação da associação da Caixa. Já a juíza da 

1ª Vara entendeu que ela não seria competente, tendo em vista que 

o fato de ter julgado a ação da Anipa, que estimulou o ingresso de 

ações da APCEF e da AEA, não a torna competente para as demais. 

Outra iniciativa na área jurídica em 2016 foi a citação da Caixa 

Econômica Federal referente à medida cautelar de protesto in-
terruptivo de prescrição de prazo para o pedido de horas extras, 

além da sexta diária, formalizada pela APCEF-PR. Com a ciência da 

empresa sobre a medida, agora, empregados da Caixa associados 

que decidirem ingressar com ação individual podem utilizar a in-

terrupção de prescrição para reivindicar as diferenças dos últimos 

cinco anos, a partir da data do ajuizamento da medida, ou seja, 

dezembro de 2015. O escritório Nelson Ramos Küster Advogados 

Associados, que conduziu o processo como parceiro da associação, 

lembra que é importante mencionar que é filiado à APCEF para 

requerer o benefício. 

O mesmo escritório também informou, recentemente, o direito 

de contagem diferenciada do tempo de serviço de avaliadores de 

penhor, para fins de aposentadoria especial ou conversão do tempo 

especial em tempo de aposentadoria comum. O alerta é devido ao 

fato desse trabalhador exercer atividade com exposição a agentes 

físicos, químicos ou biológicos, que podem ocasionar danos à saúde 

ou integralidade física. 

Durante o ano, representantes da associação também partici-

param de palestras e reuniões com dirigentes da Caixa e da Fun-

cef, para buscar esclarecimentos e informar os associados sobre 

seus direitos e deveres.

Quando o assunto são parcerias, a APCEF-PR tem muito a 
comemorar e, por conseguinte, seus associados. Atualmente, 
existem mais de 300 convênios com instituições e empresas, que 
oferecem descontos especiais e facilidades no pagamento. Boa 
parte deles foi revisada ou somada este ano à lista de parceiros, 
que vão desde academias, passando por escolas e faculdades, pro-
fissionais de saúde, escritórios de advogados, até concessionárias 
e incorporadoras. Em março, a associação assinou acordo com a 
Thá Incorporadora, que permite aos sócios a aquisição de imóvel 
com 4% de desconto no valor total e acesso privilegiado na esco-
lha de unidades.  Em outubro, foi a vez de assinar convênio com a 
Construtora e Incorporadora Cyrela, que prevê de 15% a 22% de 
desconto em produtos e unidades da linha Living.

Convênios se multiplicam e, com eles, vantagens

Representante da Cyrella e da APCEF-PR assinam acordo para descontos em 
unidades da incorporadora.   

DIREITO



APARTAMENTOS DE 2 E 3 DORMITÓRIOS, 
COM SUÍTE E ÁREA PRIVATIVA DE 51 A 76 M²

COM ATÉ

22% DE DESCONTO*

Exclusivo
para

 Associados 
da APCEF

CONFIRA OS IMÓVEIS:

PINHEIRINHO
Rua Reinaldo Stocco, 174

CAJURU
Rua Goiânia, 1253

SANTA QUITÉRIA
Rua João Alencar Guimarães, 1745

VENDAS: PARCERIA.APCEF@VENDASCYRELA.COM.BR
* Percentual de desconto válido para unidade 1002 da Torre 1 do UP LIFE referente ao valor de tabela 
R$ 290.902,45 (vigência novembro). Promoção válida para o total de 15 unidades entre os 
empreendimentos Fun, Ideale e Up Life. Data limite da promoção 31/12/2016 ou até durarem os 
estoques. Válido para vendas através do email: parceria.apcef@vendascyrela.com.br 

UMA EMPRESA COM A SOLIDEZ CYRELA

AGORA É HORA DE VOCÊ, 
ASSOCIADO APCEF, 
ADQUIRIR SEU LIVING!

FOTO PISCINA - UP LIFE
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No vôlei recreação, a festividade teve como marca a descontração. Um 
churrasco foi realizado no dia 1 de dezembro, abrindo as comemorações 
do mês. Os praticantes aproveitaram uma das últimas semanas antes do 
início das férias para se reunir, jogar e, finalmente, relaxar e dar início à 
confraternização. Com bastante animação, o churrasco ocorreu no salão 2 
da sede social. Além dos praticantes da modalidade, estiveram presentes 
familiares dos atletas. No dia 6 de dezembro, as meninas da ginástica 
comemoram o fim de ano também com um churrasco e, ainda, amigo 
secreto. Na ocasião, elas participaram das ações do Dia do Laço Branco.

do tênis em 2016. “Neste ano tivemos 
apenas cinco torneios (Confira o resulta-
do do Apcef Finals no site www.apcefpr.
org.br), com um nivelamento homogêneo 
entre as categorias, sendo que houve um 
significativo incremento de participantes”. 
Para 2017, Cunha projeta um calendário 
mais intenso, com aumento para seis a 
sete torneios durante o ano e novidades. 
Entre as inovações, estão torneios de 
duplas, eventos relâmpagos e revisão da 
barragem de tênis, que prevê jogos peri-
ódicos e programados com promoções e 
rebaixamentos automatizados na finaliza-
ção de cada temporada.

Quem iniciou as comemorações de final de ano das modalidades esportivas foram 
os jogadores de tranca, no dia 19 de novembro. Eles se reuniram para um almoço na 
churrasqueira próxima à quadra de futevôlei, onde foram servidos diversos pratos, como 
sobrecoxas de frango assadas com batatas e filé mignon na manteiga com molho de 
champignon, preparados pelo diretor João Maria Nascimento. No cardápio, também 
fizeram parte acompanhamentos e sobremesas.  Depois do almoço, aconteceu a 10ª e 
última etapa da modalidade, que definiu os melhores do ano no ranking geral.  Roberto 
Taborda foi campeão da última fase e também da classificação geral. Na etapa deci-
siva, João Maria Pontarrolli ficou como vice e Yoko Kitamura, em terceiro lugar. Para o 
próximo ano, a coordenadora da tranca, Nilce Garcia, diz que a primeira etapa será em 
fevereiro e espera um lugar definitivo para o torneio. “A tendência é aumentar a quan-
tidade de pessoas e gostaríamos de poder jogar mais vezes ao mês”.

A comemoração dos jogadores de tênis 
de campo compensou o desgaste após 
jogos do último torneio do ano. Os atletas 
se reuniram no dia 28 de novembro, para 
um delicioso jantar, na sede da APCEF-PR. 

ESPORTES

TEM FESTA LÁ NO ESPORTE
Modalidades e atividades esportivas realizam suas 
comemorações de encerramento de ano
Tranca  

PESSOAL DAS CARTAS ABRE AS CONFRATERNIZAÇÕES 

Tênis  

ARROZ CARRETEIRO COMPENSA CANSAÇO DE TORNEIO 

Vôlei recreação e ginástica 

JANTAR COM CHURRASCO PARA AMBOS 

O prato servido para os participan-
tes foi uma típica receita paranaen-
se: arroz carreteiro, preparado pelo 
“mestre cuca” Mario Schwartz. Da 
festa, participaram 35 tenistas, que 
aprovaram o prato feito pelo colega. 

Antes da comemoração, os 
oitos primeiros classificados das 
categorias A Especial, A, B e C 
deram sequência ao Apcef Finals. 
Os jogos seguiram até o dia 3 de 

dezembro, em quatro finais, colocando 
frente a frente os melhores tenistas de 
cada categoria. O coordenador da modali-
dade, José Ricardo Cunha, fez um balanço 
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ESPORTES

O clima amistoso prevaleceu na confraternização do grupo de basquete no dia 11 de dezembro. Jogadores se reuniram para provar 
e aprovar um almoço composto pelo tradicional churrasco. Sobre o balanço do ano, o novo coordenador de basquete, Ricardo Loss, faz 
uma breve avaliação e prevê avanços para o próximo ano. “Tivemos um bom ano e a equipe da APCEF-PR ficou entre os três primeiros 
colocados em um campeonato na cidade, mas para o ano que vem podemos fazer mais”. Segundo o coordenador, a ideia é aumentar o 
entrosamento da equipe. “Pretendemos fazer encontros mensais nos finais de semana, já que metade do time é de fora. Assim podemos 
nos preparar melhor”.

O restaurante da sede social serviu de cenário para a festa do 
futebol e do truco. A comemoração premiou as melhores equipes 
de campeonatos de soçaite e futsal do ano e os primeiros coloca-
dos do torneio de truco.  O evento ocorreu no dia 14 de dezembro, 
com a participação de atletas, técnicos e dirigentes.  

Equipes classificadas até o quarto lugar, artilheiros e defesa 
menos vazada de competições de futebol realizadas durante 2016 
foram lembradas. Na festa, receberam troféu ou o seguraram 
como símbolo (já haviam recebido antes) times do Futebol de 

Basquete  

ENCERRAMENTO COM ALMOÇO E EXPECTATIVAS PARA 2017

Truco e futebol 

FESTA PREMIA DESTAQUES DO ANO DESSES ESPORTES

Campo, chaves Ouro e Prata, do Futebol 7 Quarentinha, do Futebol 
Sintético Cinquentinha,  do Soçaite e do Futsal Livre, categorias 
Ouro e Prata, do Soçaite 40+ e Soçaite 50+ . 

Os primeiros cinco colocados no truco também receberam tro-
féus. Os campeões foram Júlio Machado e Mauricio Andrade. Jaime 
Sumida foi o vice-campeão, ultrapassado apenas na última rodada 
pela dupla campeã. O terceiro lugar ficou com Fernanda Alvarenga.  
Sidiney Boy faturou a quarta posição e Ernesto Afonso o quinto 
lugar. Ao final, foi servido coquetel com salgados e bebidas. 

Vôlei dos aposentados – Enquanto ocorria a festa, jogadores 
de vôlei misto da AEA fizeram a sua confraternização no salão de 
festas 1. No cardápio, um delicioso risoto de bacalhau, preparado 
pelo “Chef” Jesse Krieger.

Até o fechamento desta edição, foram essas festas da área de esportes realizadas.
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ESPORTES

EM JOGOS PARALELOS, SAEM CAMPEÕES 
DE SOÇAITE

No Livre, Elco com o vice Dá Pressão: respeito ao adversário até o fim.

Vecchio Sport comemora título com o craque que inspirou o nome do time.

Quatro jogos de futebol soçaite tomaram conta dos campos 
da sede de Curitiba, no dia 26 de novembro. Em partidas simultâ-
neas, foram definidos os campeões e os vencedores das disputas 
de terceiro lugar dos campeonatos de Futebol Soçaite Livre e 
Soçaite Cinquentinha. 

No Livre, o Elco venceu o Dá Pressão por 3 a 0 e ficou com o 
título. No Cinquentinha, o Vecchio Sport Society ganhou do time 
da Caixa, nos pênaltis, por 5 a 4, após empate no tempo regula-
mentar. Na briga pela terceira posição, o Chopp Boll A goleou o 
Vigor por 8 a 1, pelo Livre, enquanto o Elco venceu por 4 a 0 o 
Terça Nobre, na disputa dos cinquentões. 

A decisão do Soçaite Livre começou equilibrada. No entanto, 
após o primeiro gol do Elco, o time dominou a partida. De cabeça, 
Gilberto Alcântara abriu o placar e depois, ele de novo e Herick 
da Veiga Fidel ampliaram.

Ao fim do jogo, o técnico Nilton Sunahara comentou o resul-
tado. “Pregamos respeito a todos os adversários, nunca tem jogo 
fácil. O time adversário tem méritos e, por isso, foi finalista”. 
Satisfeito, Sunahara elogiou o torneio. “O campeonato foi muito 
bem organizado e o gramado, ao final do ano, ainda está impecá-
vel. A diretoria sempre participa e está de parabéns”.

Pelo Cinquentinha, a partida que definiu o campeão foi 
emocionante. Em um jogo técnico e de poucas faltas, o time do 
Vecchio e da Caixa terminaram o tempo regulamentar empatados 
em 1 a 1. Francisco Chaerki marcou para o Vecchio, enquanto 
Eduardo Mariano fez o gol da Caixa. Com o empate, as equipes 

Após as partidas de 
futebol soçaite, o ex-cra-
que do Coritiba, Paulo 
Roberto Vecchio, que tra-
balhou cerca de 30 anos 
na APCEF-PR, recebeu 
uma homenagem espe-
cial. Querido por joga-
dores e torcedores que compareceram às disputas, Vecchio 
entregou troféus aos vencedores do dia e viu um time recém-
-formado, que leva o seu nome (Vecchio Sport), chegar ao topo 
do Campeonato de Soçaite Cinquentinha. A conquista foi ainda 
mais emocionante, porque foi Vecchio que criou a categoria 
Cinquentinha na associação, quando ainda atuava na organi-
zação de torneios. “A gente fica muito feliz pelas homenagens, 
porque mostra que somos reconhecidos pelos colegas, por 
nosso trabalho e dedicação ao longo dos anos na APCEF-PR”.

foram para as penalidades. Após as cobranças para cada lado, o 
Vecchio venceu pelo placar de 5 a 4. 

O goleiro do Vecchio, Marcelo Teixeira, que também foi técni-
co do time, comentou a decisão pelo título. “No primeiro tempo 
saímos atrás no placar, mas na segunda etapa melhoramos, che-
gamos ao empate e fomos bem nos pênaltis”.

Goleadas - A disputa do terceiro lugar na categoria Livre 
terminou com placar elástico. O Chopp Boll A goleou o Vigor, em 
uma partida que iniciou equilibrada, mas que deslanchou após 
o primeiro gol do vencedor. Pelo Chopp Boll, Marcelo Dalcuche 
marcou quatro gols, Tiago Siqueri, três, e Thiarles Morgado fez um. 
O Vigor descontou com Gustavo Silva, já ao fim do jogo. 

No Cinquentinha, o resultado também foi favorável ao Elco no 
jogo pela terceira posição. Explorando bem os contra-ataques, a 
equipe venceu o Terça Nobre por 4 a 0, com dois gols de Aldomir 
Bento, um de Eder Berton e outro de Angelim Caldas.

Na modalidade Livre, Elco fica 

com o título. No 50+, Vecchio é o 

número 1

Homenagem a Paulo Vecchio



Assim como na tranca, os campeões gerais do Torneio de 
Truco foram definidos nos últimos instantes. Júlio Cesar Machado 
e Maurício de Andrade (foto) venceram o torneio com 117 pontos, 
contra 110 de Jaime Sumida, (foto) o segundo colocado. Antes da 
nona e última etapa, os dois estavam atrás de Sumida na classifi-
cação e se sagraram campeões após um confronto direto, conquis-
tando o bicampeonato. Satisfeito com a conquista, Júlio Cesar valo-
rizou o companheirismo durante o torneio. “Estou muito feliz, pois 
ganhamos pelo segundo ano seguido, jogando contra excelentes 
jogadores e prezando sem-
pre pelo respeito a todos 
e a amizade”, comentou o 
jogador. Maurício destacou 
o clima durante a compe-
tição. “Ficamos felizes com 
a conquista e com o ótimo 
ambiente em todas as eta-
pas, incluindo os jantares”.

No Torneio de Tranca, 
Roberto Taborda Ribas 
(foto) ficou em primeiro 
lugar no ranking geral, em 
uma disputa especial com 
a segunda colocada, Tizuko 
Picciani. Após dez etapas 
da competição disputadas, 

que começou no dia 21 de fevereiro, na sede APCEF-PR, o jogador 
encerrou sua participação com 425 pontos na tabela de classifi-
cação, enquanto Tizuko terminou com 418. “Eu faltei a segunda 
etapa então sai em desvantagem, mas na última consegui passar na 
frente da Tizuko. Ela é ótima jogadora, muito competitiva. Por isso, 
fiquei feliz em ganhar, todos competem, mas ganhar é especial. A 
organização, lanches e receptividade no torneio foi ótima”, avaliou 
Ribas. Na classificação geral, Célia Bittencourt, Águeda Bottoli e 
Jocelen Ribas ficaram em terceiro, quarto e quinto lugares respec-
tivamente. 

Tranca  

EM DISPUTA ACIRRADA PELO 
TOPO DO RANKING, SAI O 1º 

COLOCADO DO TORNEIO  

Truco  

DUPLA SAGRA-SE BICAMPEÃ 
DE TORNEIO, MAS SÓ DEPOIS DA 

ÚLTIMA ETAPA 

Jogadores do Chopp Boll comemoram o título. 

Após dois meses de intensas disputas, o campeão do Futebol 
Soçaite Quarentinha foi conhecido no dia 9 de dezembro. O Chopp 
Boll disputou a final contra a equipe do Elco B, na sede social, em 
Curitiba, e venceu pelo placar de 3 a 1. A equipe não só saiu vito-
riosa na competição, como também foi a que mais somou pontos 
na classificação geral. O campeonato também marcou a despedida 
de José Carlos Saccomori do Chopp Boll, do qual foi fundador e 
coordenador durante 16 anos. 

O campeonato iniciou no dia 7 de outubro e teve sete rodadas, 
com todos os times se enfrentando diretamente. Com apenas uma 
derrota no campeonato, a equipe do Chopp Boll se classificou como 
a melhor da classificação geral, somando 15 pontos. 

 As semifinais foram disputadas em jogos únicos e o Chopp Boll 
passou pelo COF Sports por 4 a 2. A grande final reuniu as duas 
equipes com os melhores desempenho. O Elco B vinha apenas com 
uma derrota a mais na sua sequência, mas o Chopp Boll fez valer 
seu melhor retrospecto ao vencer por dois gols de diferença, pelo 
placar de 3 a 1. 

Na disputa pelo terceiro lugar, o Elco A ficou com a colocação, 
após vencer por 2 a 1 o Gercam. Na artilharia, o troféu foi para 

CHOPP BOLL É CAMPEÃO DO SOÇAITE QUARENTINHA

Título é conquistado em final 

emocionante e marca a despedida do 

fiel coordenador do time

Ricardo Everton Bandeira, do Elco B, que marcou 14 gols na com-
petição. 

Avaliação e despedida - Sobre a boa campanha do time cam-
peão, o coordenador do Chopp Boll, José Carlos Saccomori, disse 
que o diferencial não esteve no talento, mas sim no empenho dos 
colegas. “A maior virtude da equipe foi a vontade. Foi isso que nos 
levou à final e conquistar o título. Não temos craques no time, todos 
jogam igualmente por todos”.

Para Saccomori, a conquista do título teve um significado espe-
cial, já que foi o último campeonato em que ele participou pelo 
Chopp Boll. “Estou nessa equipe há 16 anos e era conhecido como 
‘Zé do Chopp Boll’, mas agora não estarei mais nela”. O coordenador, 
porém, não deixará de praticar esportes. Agora, ele conta que se 
dedicará ao futevôlei. 

ESPORTES
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beu benfeitorias: ganhou uma cerca em PVC, visando proteger 
e evitar principalmente que alguma criança possa cair na água. 
“É a Regional Cascavel entregando mais uma nova obra, com o 
objetivo de trazer melhorias e dar mais opções de lazer a seus 
associados, bem como visando angariar novas filiações”, concluiu 
o coordenador regional, Mauro Misturini.

UM GIRO PELAS REGIONAIS E LITORAL
Fim de ano é marcado por inauguração de obras e festividades 
em várias sedes

Associados da Regional Cascavel terão mais opções de lazer 
e comodidade a partir desta temporada. No dia 30 de novembro, 
foram inauguradas novas obras realizadas na sede. Próximo à 
piscina, ergueram-se dois quiosques, que poderão ser utilizados 
para assar carne e fazer confraternizações, e banheiros equipados 
com chuveiros e vestiário, para os frequentadores dos quiosques 
e da piscina. Falando em se refrescar, a piscina também rece-

O universo cinematográfico tomou conta da sede da Regional 
Ponta Grossa na noite de 10 de dezembro. Personagens de filmes, 
como Darth Vader, La Muerte e Manollo, da animação Festa no 

Cascavel inaugura novos quiosques e obras na piscina

Viagem pelo cinema é tema da festa de Ponta Grossa

REGIONAIS

Céu, Marylin Monroe, Velma e o Coringa, se reuniram para par-
ticipar da APCEF Movies. Eram associados fantasiados, dos quais 
alguns ganharam o “Oscar” por sua caracterização. Pelo menos 

100 pessoas compareceram à festa, que teve uma 
ampla programação. Começou com a apresentação 
do músico Raynner, seguiu com o divertido stand-up 
do Tesão Piá, até a grande atração da noite: o show 
da banda Acústicos & Valvulados, que agitaram o 
pessoal com muito rock, folk e até sucessos da Jovem 
Guarda. Para encerrar a festa, a banda Invisible Man 
fez um revivel com o rock dos anos 60, 70 e 80. 
No concurso à fantasia, Renata Issa Ricly ganhou o 
growler (recipiente que mantém a cerveja ou chope 
fresco) de melhor fantasia feminina como a Velma 
do Scooby Doo, enquanto Paulo Schade levou o 
prêmio de melhor fantasia masculina como Coringa, 
do Esquadrão Suicida. Na categoria “hour concour”, 
Adenir Júnior Martins e Andressa Penteado foram 
os campeões com a caracterização de personagens 
de Festa no Céu. A comemoração foi regada a muito 
chope artesanal.
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No início de dezembro, regionais da APCEF-PR também rece-
beram eventos de fim de ano de outras entidades, como os da 
Associação dos Economiários Aposentados do Paraná (AEA-PR). 
Em Maringá, aposentados e convidados fizeram uma viagem no 
tempo, desembarcando nos anos 60. Um jantar, no dia 2, reuniu 

Em Londrina, a regional apoiou a festa Sábado Azul, da SR 
Norte do Paraná, cedendo espaço para a realização do evento. As 
atividades iniciaram desde o período do dia, com brinquedos inclu-
sive para as crianças, até à noite. Com a festa, a sede recebeu cerca 
de 700 pessoas. Entre os presentes, estavam o superintendente 
regional Norte do Paraná, Carlos Roberto Pereira, e o superinten-
dente nacional Suat C, Elcio José Coelho de Lara.

A despedida de 2016 do time Cride Cride estendeu-se por um 
fim de semana inteiro, na sede de Caiobá, iniciando na sexta-feira 
(2 de dezembro). O cardápio da estada incluiu delícias, como cama-
rão ao molho e empanado, filé de pescada, mignon, arroz carreteiro, 
churrasco e alcatra na brasa. A comemoração começou em alta 
no dia 2, quando o pessoal do Cride Cride, familiares e amigos 
entraram no clima de paz e amor dos anos 70. Com modelitos e 
decoração de época, eles jantaram e, depois, entraram na dança. 
Na ocasião, assumiu a nova diretoria do Cride Cride. O presidente 
Eugênio Kupka deixou o cargo, que foi ocupado por Antônio Carlos 
Massa para a gestão 2017/2018.

Maringá e Cascavel sediam confraternizações da AEA-PR

Festa da SR Norte do PR é realizada 
em Londrina

No litoral, Cride Cride celebra fim de 
ano com festa anos 70

REGIONAIS

cerca de 170 pessoas, entre elas dirigentes, superintendentes 
da Caixa e gerente regional, a maioria vestida a caráter. No dia 
seguinte (3 de dezembro), foi a vez da Regional Cascavel sediar 
a comemoração de despedida do ano dos associados da AEA-PR. 
Um farto almoço, com bingo, fez parte da programação.

Como houve a inscrição de apenas uma chapa em cada regional, todas as coordenações foram eleitas por aclamação. O resul-
tado foi divulgado no dia 15 de dezembro. Os coordenadores eleitos das 19 regionais assumem a gestão no dia 1º de janeiro de 
2017 que vai até 30 de junho de 2018. Confira os seus nomes no site www.apcefpr.org.br.

Em tempo

Coordenações são eleitas por aclamação
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T h á  e  A P C e F.
U m A  PA r C e r i A  PA r A  m U d A r  A  s U A  v i d A ,

C o m e ç A n d o  P e l o  e n d e r e ç o .

V i Va ,  é  u m  t h á .

Condição válida somente para contatos realizados por meio deste e-mail. 
Contatos realizados de outra forma perdem essa vantagem.

Aproveite as vantagens exclusivas que a parceria entre o Grupo 
Thá e a APCeF trazem exclusivamente para você! não perca! 

entre em contato exclusivamente pelo e-mail:
atendimentoapcef@tha.com.br

       A  h o r A  d e  G A r A n T i r
o  s e U  7 T h  C h e G o U ! v A n T A G e m

e x C l U s i v A
PA r A  A s s o C i A d o s  A P C e F

1 e 2 dormitórios

studio e duplex

de 25m2 a 114m2

de área privativa

Área de lazer
completa

Localização
privilegiada

7 t h  Av e n u e  L i v e  &  W O R K :
A N T E C I PA N D O  t e n d ê n c i A s .
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