


Você está recebendo o Guia de benefícios da 
APCEF-PR, que foi elaborado para ressaltar a im-
portância e as vantagens de ser um associado. 

A APCEF-PR dispõe de uma estrutura compa-
rável aos melhores clubes de recreação, com insta-
lações modernas e amplo programa de atividades 
para prática esportiva, lazer e integração social, in-
dispensáveis para uma boa qualidade de vida. 

Como entidade representativa, a APCEF-PR 
sempre atuou na defesa dos direitos dos seus 
filiados, com relevantes conquistas nos seus 80 
anos de história e continua trabalhando nesse 
sentido, a exemplo da recente participação em 
manifestações em defesa da Caixa 100% Pública. 
Da mesma forma, participa com a Fenae na con-
dução do processo de organização do movimen-
to das reivindicações anuais dos empregados da 
empresa (Conecef). 
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O valor da mensalidade da associação apre-
senta um excelente custo-benefício em compa-
ração a qualquer outra entidade congênere de 
lazer, com benefícios estendidos a todos os de-
pendentes. Além disso, garante ao empregado da 
Caixa a participação em uma entidade associativa 
organizada, com a finalidade de cuidar dos seus 
interesses e da melhoria de sua qualidade de vida.  

Para cumprir nosso propósito, mantemos 
uma ampla e bela estrutura com sedes localiza-
das em quase todo o Paraná. Em Curitiba, está a 
sede social, no Uberaba, considerada o coração 
da entidade, e uma sala no Edifício Brasil 500. 
Ainda fazem parte do patrimônio da associação 
sedes em Caiobá (litoral), Porto Rico (Pesqueira 
e de Lazer), em Alvorada do Sul (Pesqueira e de 
Lazer) e em 19 cidades do interior do Paraná, 
chamadas de regionais. 
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SEDE EM CURITIBA
Imagine um lugar cercado por muito verde e 

com uma estrutura exemplar de esporte e lazer 
para toda a família, especialmente de economi-
ários, em Curitiba. Com cerca de 124 mil m², as-
sim é a sede social da APCEF-PR. Lá o associado 
pode desfrutar de piscinas, ginásios de esportes; 
quadras de tênis de campo; campos de futebol, 
inclusive sintético; quadra de vôlei de areia; pis-
ta de jogging; churrasqueiras; Espaços Gourmet, 
academia com equipamentos modernos, Clube 

da Criança, onde os pais podem deixar os seus filhos para participar de atividades recreativas, espaço 
exclusivo da mulher e centro de treinamento. Para comodidade do sócio, há também restaurante, lan-
chonete e estacionamento. Os associados que precisam de hospedagem, principalmente os que não 
moram em Curitiba ou vêm de outras APCEFs, têm a opção de uma pousada para atendê-los. O setor 
administrativo da entidade, incluindo a secretaria, também funciona na sede social. 

ESCRITÓRIO DO EDIFÍCIO BRASIL 500
No centro de Curitiba, a APCEF-PR mantém 

escritório no Edifício Brasil 500. Compartilhado 
com a Associação dos Gestores da Caixa Econô-
mica Federal (Agecef/PR), o escritório compreen-
de espaço para a secretaria e parte do setor admi-
nistrativo, além de sala para reuniões.

SEDE LITORÂNEA EM CAIOBÁ 

Para quem gosta de curtir praia e conforto, 
há uma sede localizada no Balneário Caiobá, 
uma das praias do Paraná mais frequentadas na 
temporada. Com 2.700 m², a sede conta com 
apartamentos bem equipados (com micro-on-
das, TV LCD e ar condicionado), estrutura com-
pleta para camping, piscinas, quadras esportivas, 
churrasqueiras, sala de eventos e restaurante. Na 
alta temporada, a programação do Projeto Ve-
rão movimenta os associados, com atividades de 
esporte e recreação para diversas faixas etárias. 
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SEDE PESQUEIRA E DE LAZER  EM PORTO RICO
Os pescadores de plantão também têm es-

paço na APCEF-PR, que oferece locais para pes-
ca e lazer a seus filiados. Um deles é a sede em 
Porto Rico, no Noroeste do estado, adquirida na 
Gestão Bons Tempos, cujo presidente era Jesse 
Krieger, e reconstruída na gestão União, lidera-
da por Vilson Willemann. A sede está localizada 
às margens do Rio Paraná, a cerca de 650 km de 
Curitiba e 90 km de Paranavaí. Conta com 10 
apartamentos bem equipados (para cinco pes-
soas cada), espaço para camping, piscina, chur-
rasqueiras, Espaço Gourmet, estacionamento e 
um terraço, com vista para o pôr do sol.

SEDE PESQUEIRA E DE LAZER EM 
ALVORADA DO SUL 

No Norte do Paraná, a APCEF-PR também 
oferece opção de pesca e lazer para os associa-
dos, especialmente do interior do estado. É a 
sede pesqueira de Alvorada do Sul, que fica no 
Condomínio Riviera do Nascente, às margens da 
Represa Capivara, a cerca de 70 km de Londrina. 
Inaugurada em 2014, todas as instalações são no-
vas e a sede está vinculada a Regional Londrina. 
No local, há dois sobrados geminados, com ca-

pacidade para quatro pessoas cada um, oferecendo televisão, micro-ondas, geladeira, fogão, ar con-
dicionado, louças e talheres. Além disso, os dois sobrados têm como espaço comum, churrasqueira, 
cozinha, salão e banheiros. 

REGIONAIS
Coordenadores Gerais: Mirlei Fernandes Felisbino/Apucarana 
– Laudemir Antônio dos Santos/Bandeirantes – Celiomar Ro-
bert Pinto/Campo Mourão – Mauro Luiz Misturini/Cascavel 
– Altair de Jesus Ferreira/Chopinzinho – Luiz Nakamura/Cor-
nélio Procópio – Almir Cláudio Moro/Foz do Iguaçu – Ricardo 
Nava/Francisco Beltrão – Luiz Roberto Martins/Guarapuava 
– Nilton Massanori Sato/Jacarezinho – Silvio Krubniki Júnior/
Londrina – Everaldo Donizete da Silva/Maringá – Valmir José 
da Silva/Medianeira – Renato Martins Bolincenha/Parana-
guá – Joacir Neves Quadros/Paranavaí – Darcio Boligon/Pato 
Branco – Dayan Licodiedoff/Ponta Grossa – João Alberto 
Horn/Toledo – Elizabeth Tieme Uemura Maziero/Umuarama.

SEDE CURITIBA
Rua Capitão Leônidas Marques, 3020 – Uberaba
Telefone: (41) 3083-1001

SEDE CAIOBÁ
Rua das Palmeiras, 1450 – continuação da Avenida Maringá
Telefone: (41) 3473-3702

SEDE PORTO RICO
Rua Waldemar Teixeira de Farias, 242 – Centro
Telefone: (44) 3427-1782

SEDE ALVORADA DO SUL 
Condomínio Riviera do Nascente, lote 04 nº 13
Telefone: (43) 3337-7556/8403-7556
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No Paraná, os sócios podem aproveitar todas as sedes da associação, com suas instalações e bene-
fícios. Eles podem, ainda, usufruir de sedes das demais APCEFs espalhadas pelo Brasil, algumas loca-
lizadas em excelentes regiões de turismo, como Jurerê (SC), Campos do Jordão (SP), São Francisco de 
Paula (RS) e Avaré (SP).

Além de ter a oportunidade de utilizar as sedes das associações da Caixa de todo o país, os as-
sociados podem desfrutar dos descontos que nossos convênios oferecem, utilizando como meio de 
identificação a carteirinha de sócio.

A APCEF-PR mantém uma série de convênios com empresas e 
instituições de diversas áreas, que proporcionam vantagens e 

descontos especiais em serviços e produtos

Conheça alguns deles nesta edição e a lista completa de parceiros no site www.apcefpr.org.br, menu 
convênios, e promoções no Facebook Convênios: https://www.facebook.com/apcefpr.convenios/

19 regionais 
no interior
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PETRY PERFUMARIA – PERFUMES 
E COSMÉTICOS IMPORTADOS
Desde 2012, a Petry comercializa produtos 
diferenciados, que vão de sais e espumas de 
banho, passando por maquiagem a grandes 
marcas de perfumaria importada. Oferece ain-
da hidratação facial com dermo-especialista 
da Payot e cursos de automaquiagem.

Benefício: 10% de desconto para pagamento 
à vista e 5% de desconto (parcelado).

Endereço: Travessa Jesuíno Marcondes, 55 loja 
4 - Centro - Telefone: (41) 3016-9907
E-mail: petryperfumaria@gmail.com
Site: www.petryperfumaria.com.br

ANDRESSA FONSECA MELO
Se precisa de mais cuidado com a pele, corpo, 
maquiagens e fragrâncias, tenho uma ótima op-
ção. Trabalho com produtos de beleza no ramo 
de cosméticos, em empresa multinacional.

Benefício: 10% de desconto nos produtos e 
nos cursos de maquiagem.

Telefone: (41) 9611-7729 (Whats)
E-mail: andressa_fonseca@yahoo.com.br
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TOP CHURRASCOS E EVENTOS
Desde 2010, oferece churrascos e eventos em 
geral (desde salada até sobremesa), em resi-
dências, empresas, casamentos, aniversários 
e confraternizações. Mínimo de 20 pessoas.

Benefício: desconto de 10% sobre os cardá-
pios (incluindo garçom e churrasqueiro).  

Endereço: Rua Manoel da Silva Rosa, 122 –  
Vila Santa Maria – Colombo

Telefone: (41) 3666-1765 (41) – 9672-2131 
TIM e (41) 8424-0151 Oi 

E-mail topchurrascos@outlook.com 

site www.topchurrascos.com.br 

PANEOLIO RISTORANTE
A PaneOlio Ristorante tem como proposta 
trazer à Curitiba a cozinha italiana genuína, 
revelando sua originalidade e qualidade em 
pratos feitos com ingredientes frescos e mas-
sas artesanais. O espaço conta com área in-
fantil e amplo estacionamento.

Benefício: 15% de desconto não cumulati-
vo a promoções, voucher ou cupons.

Endereço: Rua Conselheiro Dantas, 494 – 
Prado Velho

Telefone: (41) 3334-1126







Guia de Benefícios Apcefpr-PR

Aprendizado

13

CONVÊNIO  |  BÔNUS ESPECIAL 

Treine seu Cérebro. Vá mais Longe. 
Agora você pode desenvolver 
ainda mais suas competências 

e melhorar a qualidade de vida. 

Temos CONVÊNIO com o 
SUPERA Ginástica para o Cérebro 
para colaboradores e associados. 

 
Exercite seu cérebro e deixe sua 

mente mais ágil e dinâmica. 

ENTRE EM NOSSO SITE E ENCONTRE 
A UNIDADE MAIS PRÓXIMA DE VOCÊ!

www.metodosupera.com.br
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CONCEITO ESPAÇO DE DANÇA
Chega de ficar apenas assistindo, ensaian-
do passos ou batendo o pezinho em festas, 
bailes ou outros eventos. Em Curitiba, a 
Conceito ensina dança de salão, com rit-
mos de samba, bolero, soltinho, forró, ser-
tanejo, zouk, kizomba, tango, west coast, 
salsa e bachata.

Benefício: 25% de desconto nas mensa-
lidades de aulas regulares para os asso-
ciados.

Endereço: Rua Duque de Caxias, 638 - São 
Francisco – Telefone (41) 3022-3139   

Site: www.conceitoespacodedanca.com.br

DANÇA DE SALÃO – NOVO CONCEITO PARA OS 
BONS E VELHOS HÁBITOS!

A dança tem se destacado como atividade física, inclusive como tratamento 
psicológico e psiquiátrico, devido ao seu efeito terapêutico e funcional.

A dança é um exercício completo para o corpo, que pode substituir um 
treino na academia, exceto, quando o intuito é adquirir músculos. Me-

lhora a flexibilidade, o condicionamento físico e faz com que o sistema 
circulatório trabalhe melhor. 

Muito além de uma terapia, a dança é um momento para se diver-
tir e esquecer os problemas, eficaz para quem precisa diminuir o estres-

se. Ainda combate a flacidez, ajuda a emagrecer, dá mais fôlego, aumenta a disposição, melhora o 
humor, a postura, a concentração, trabalha o equilíbrio, a timidez, dá mais confiança e autoesti-
ma, melhorando o convívio social. 

Pratique dança, descubra o ritmo que mais agrada e experimente! Você vai se sentir mais 
saudável e feliz! Quer coisa melhor?

Nádia Gugik, diretora da Conceito Espaço de Dança
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Desde os tempos das antigas im-
peratrizes chinesas, cuidava-se da be-
leza. Naquela época, o primordial era 
prevenir doenças, tentando evitar que 
ocorressem. Os bons terapeutas dessa 
terapia milenar tinham reputação ín-
tegra quando evitavam um problema, 
trabalhando na prevenção, o que seria 
correto também nos dias de hoje.

Como a acupuntura faz parte da 
medicina tradicional chinesa, sempre 
o paciente é tratado como um todo. 
O organismo deve estar em equilíbrio. 
Na estética não é diferente. Para o in-
divíduo estar bem e belo, o corpo deve 
estar funcionando de forma harmoniosa.

Cada órgão e víscera do nosso organismo tem ligação com aspectos emocionais e de nossas 
estruturas corporais segundo a medicina tradicional chinesa. Por exemplo, a pele tem ligação com 
o intestino grosso e o pulmão e, emocionalmente, com a tristeza.

Em virtude de se pensar holisticamente, em uma avaliação para se fazer um tratamento com 
acupuntura, o terapeuta questiona sobre o comportamento do paciente, desde qualidade de 
sono até aspectos não tão comuns como coloração da urina. 

Na acupuntura estética, realiza-se um trabalho de equilíbrio do paciente em que temos indi-
cações para:

• Rugas faciais – amenizam as linhas do rosto estimulando a formação de colágeno e elastina, 
além de proporcionar a diminuição da flacidez da musculatura da face.

• Estrias – melhora o aspecto da pele, estimulando a formação de novo tecido na região afetada.

• Celulites – com auxílio das ventosas, algumas chegam a desaparecer, pois estimula a drenagem 
de componentes que afetam a nutrição da pele. 

• Redução de medida abdominal – com pontos sistêmicos e na região, visa diminuir o volume 
das células gordurosas, estimulando o metabolismo do organismo.

Com o auxílio das pesquisas e tecnologias no tratamento da beleza, existem aparelhos que 
potencializam a ação da acupuntura. Podemos citar a eletro acupuntura, laser, ventosas, entre 
outros. Os métodos terapêuticos com acupuntura são de boa aceitação, realizados de 1 a 3 vezes 
por semana, dependendo da queixa e cronicidade do problema.

Dr. Diego Bertuol, fisioterapeuta especialista em acupuntura desde 2003. 
Crefito8 41755 - www.acupunturacuritiba.com.br

ACUPUNTURA ESTÉTICA
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EQUILÍBRIO DO SER
Inaugurada em julho deste ano, a clínica 
Equilíbrio do Ser tem como objetivo desper-
tar a consciência para o bem-estar de todos. 
Oferece diversas terapias, como hipnose, 
parapsicologia, Reiki-Radiestesia Clínica, Flo-
rais de Bach e Saint Germain. Há profissio-
nais especializados. 

Benefício: 40% de desconto dos serviços da 
clínica.

Endereço: Rua Adolfo de Oliveira Franco 132 
– Seminário – Telefone (41) 3274-7718

Um lugar pra 
você se sentir 

bem, com terapias 
complementares e 
integrativas, que 

vão equilibrar o seu 
físico, emocional e 

espiritual

MANIDERMA – MANIPULAÇÃO E 
HOMEOPATIA 
A ManiDerma atua desde 1993 no ramo de 
manipulação e homeopatia. Ao longo desse 
período, cresceu dentro das mais rigorosas 
exigências técnicas, de acordo com os crité-
rios exigidos pela legislação.
Benefício: desconto de 30% em manipula-
ções e 15% em homeopatias

Endereços: Centro: Rua Ébano Pereira, 60 – 12º 
andar – Telefone (41) 3029-1918
Rebouças: Rua Lamenha Lins, 588 – Telefone 
(41) 3029-1212
São José dos Pinhais: Rua Paulino Siqueira Côr-
tes, 2189 – Telefone (41) 3035-3232
E-mail: orcamento@maniderma.com.br 
Site: www.maniderma.com.br
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BALANÇA IMPIEDOSA
Você está fazendo tudo direitinho: comen-

do certo e se exercitando. Até se permite sonhar 
vestindo aquela coleção há tantos verões socada 
lá no fundo do guarda-roupa. Mas, passadas três 
semanas, ao subir na balança: o susto. Não ema-
greci quase nada e pensei: não é possível, tanto 
sacrifício para quê? 

Apesar das melhores dietas e malhações, você, 
que já tentou ou está tentando emagrecer, prova-
velmente já sentiu na carne a impiedade da balan-
ça. Tem muita gente nesse barco, pois se estima 
que quase um terço da população do mundo está 
tentando desesperadamente perder peso nesse 
exato momento. A maioria sem êxito. 

Se falarmos em países, como os Estados Uni-
dos, esse número é bem maior, pois dois terços da 
população sofrem com sobrepeso e obesidade. 
No Brasil, já é metade da polução.

Sabe por que há esse recorde mundial de ten-
tativas fracassadas? A resposta contém o segredo 
da virada: porque as pessoas geralmente desistem 
no momento crítico, quando deveriam reabastecer 
o motor da força de vontade e seguir em frente. Por 
mais estranho que soe, o momento mágico é exa-
tamente o do aparente fracasso. 

Se você está fazendo tudo certinho e ainda 
assim os resultados não convencem, duas coisas 
podem estar acontecendo:

1. Algum “erro oculto” - deve ser identificado 
com ajuda de profissionais que o acompanham, e 
bem compreendido por você. Converse com mé-
dico, nutricionista e personal trainer.

2. “Traição” da balança - Não estou falando de 
balanças desreguladas, mas de interpretação erra-
da. A tentativa simplória de comparar um núme-
ro com o outro em qualquer intervalo de tempo 
pode falsear resultados. Veja o porquê:

A balança, desde que obviamente bem regu-
lada, mostra fielmente seu peso corporal, num 

dado momento, mas não dis-
tingue outros três itens vitais, 
que fazem parte da equação 
do emagrecimento: ciclo 
dos líquidos corporais, 
composição corpo-
ral e medidas corpo-
rais. 

Isso quer dizer que 
se você olhar só para a ba-
lança, principalmente no curto 
prazo, poderá tirar conclusões erradas sobre o 
seu corpo, como achar que está emagrecendo en-
quanto está engordando, ou o contrário.

Veja alguns exemplos:
1.  Variação Diária - De um dia para o outro, 

mesmo da manhã à noite, seu corpo pode acu-
mular significativa quantidade de líquidos e ali-
mentos.

2.  Variação Semanal - De uma semana para 
outra, os líquidos também têm seu ciclo normal 
(em algumas situações pode ser patológico ou in-
duzido por medicamentos). Ocorre mais frequen-
temente em mulheres que ainda menstruam, na 
fase pré-menstrual, ou qualquer pessoa em qual-
quer idade que tenda a “inchar”. 

Como saber, então, se estou emagrecendo de 
verdade?

Para avaliar os resultados, pelo menos três pa-
râmetros são necessários: balança – pese dia sim, 
dia não, sempre na mesma balança, hora, roupa 
e condição; avaliação da composição corporal - 
mostra se você está perdendo gordura e ganhan-
do músculo, (procure um profissional de nutrição 
e educação física e, no começo, faça essa avaliação 
mensal) e a antropometria – afere e compara me-
didas de abdome, busto, cintura, quadril, coxas, 
braços e faz as relações. 

Médico Daniel Boarim, nutricionista e escritor, com mais de 12 obras publicadas sobre nutrição e 
qualidade de vida. É diretor médico da Clínica Oásis Paranaense
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BELEMAK COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS DE COSTURA
Para a Belemak, costurar é um ato de amor. Há 
mais de 25 anos, vende produtos de qualida-
de para iniciantes e profissionais do ramo da 
costura, sendo autorizada da Singer. A empresa 
também oferece orientação técnica sem com-
promisso.
Benefício:  15% de desconto para pagamento 
à vista e 5% a prazo.
Endereço: Rua XV de novembro, 954 – Centro 
- São José dos Pinhais/PR
Telefone: 3382-0204/8738-2173 (Whats)
E-mail: belemaq@pop.com.br
Site: www.belemak.com.br

SANTUÁRIO 
NOSSA 
SENHORA 
DE FÁTIMA 
– OSSÁRIO 
E URNA DE 
CREMAÇÃO

Você já pensou em visitar o túmulo de um pa-
rente falecido em um Santuário Mariano? 
O Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Ta-
rumã, tem uma capela com nichos (ou lóculos) 
para sepultamento de entes queridos, cujos 
corpos estejam exumados ou cremados.
Benefício:  valor diferenciado, R$ 1.000,00 (à vis-
ta), com anuidade de R$ 120,00, ou R$ 1.150,00 
(3x no cartão), com anuidade de R$ 120,00.
Endereço: Rua Suécia, 197 – bairro Tarumã
Telefone: 3266-5384
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