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Novo momento
da comunicação

Editorial

A partir desta edição do Jornale-
co, a APCEF/PE inaugura uma 

nova etapa na comunicação com 
os associados. Nos últimos anos, 
estabelecemos uma propagação 
constante das nossas ações, atra-
vés do site, redes sociais, emails e 
boletins ocasionais.

Retomamos agora a edição 
mensal deste tradicional veículo de 
comunicação da Associação, distri-
buído via mala direta, com o propó-
sito de chegar às mãos de todos os 
associados com maior regularidade 
e ampliar este diálogo fundamental.

O Jornaleco é um veículo dos 
associados e conta com todos para 
torná-lo ainda mais dinâmico e atu-
al.

Numa parceria com a empresa Ciclo 
Adventure, a APCEF/PE iniciou, no 

dia 8 de outubro, passeio ciclístico que 
se realiza às terças e quintas-feiras, 
sempre a partir das 20h, com saída do 
Parque da Jaqueira, na Av. Rui Barbo-
sa. O (a) associado (a) poderá pedalar 
na sua própria bicicleta ou alugar, com 
reserva prévia pelo telefone 9965.7717 
– Alcides Neto.

Passeio Ciclístico

Parceria com a SR COPE
PAR Férias

A APCEF/PE firmou par-
ceria com a Superin-

tendência Regional Cen-
tro-Oeste de Pernambuco 
para a promoção do PAR 
Férias entre os emprega-
dos das agências, com o 
objetivo de contribuir para 
a programação das férias, 
de forma prática e econô-
mica, melhorando a qua-
lidade de vida 
das pessoas.

Na reunião 
realizada no dia 
9 de outubro, 
Dênis Mendes 
assinou ficha de 
adesão à AP-
CEF/PE.

A partir da esquerda: Paulo Moretti, 
Alex Norat, Dênis Mendes Matias - 
Superintendente SR COPE - e Odair 
Sabio, do PAR Férias

Curso para exame CPA-10
Mercado

Visando ampliar o conhe-
cimento profissional dos 

associados e contribuir para 
sua ascensão no mercado de 
trabalho, a APCEF/PE reali-
zou nos meses de setembro 
e outubro, o primeiro curso 
para a aquisição da CPA-10, 
certificação da Associação 
Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Ca-
pitais (ANBIMA).

A capacitação foi ministrada por 
professores da Caixa, que abordaram 
Economia e Finanças; Ética e Regula-
mentação; Sistema Financeiro Nacio-
nal; Princípios de Investimento; Pro-
dutos de Investimento e Fundos de 
Investimento.

A primeira turma teve aulas até o 
dia 3 de outubro, na sede do Sindicato 
dos Bancários de Pernambuco.

O presidente da APCEF/PE, Paulo 
Moretti, ressaltou a importância da ini-

ciativa, lembrando que “o apoio à qua-
lificação profissional dos associados 
é uma das missões mais importantes 
que a Associação tem cumprido ao 
longo dos anos. Diante das exigências 
cada vez maiores do mercado de tra-
balho, a APCEF/PE manteve firme o 
seu compromisso, ao oferecer esta 
oportunidade a todos os colegas que 
precisam se habilitar profissionalmen-
te na área de investimentos”.

As aulas foram realizadas no Sindicato dos Bancários/PE



APCEF Saúde: o convênio da Associação 
do Pessoal da Caixa Econômica Federal

O APCEF Saúde é um Convênio de Descontos que be-
neficia os funcionários da CAIXA, seus dependentes 

e amigos, nas áreas médica, odontológica e laboratorial.
O serviço é operacionalizado em diversos Estados, através das 

APCEFs, oferecendo ampla rede conveniada. São hospitais, clíni-
cas e profissionais médicos, dentistas e laboratórios que garantem 
descontos especiais e atendimento sem burocracia nas mais di-
versas especialidades.

Outras vantagens - O APCEF Saúde não tem carência, limite de 
utilização mensal, diferença de valores em função da idade e exi-
gência de grau de parentesco para dependentes.
QUEREMOS OUVIR SUA OPINIÃO E SUGESTÕES

O APCEF Saúde tem recebido muitas adesões dos empregados 
da CAIXA e o reconhecimento dos benefícios e da excelente quali-
dade do produto.

Mas queremos manter firme o nosso compromisso de atender 
ao maior número possível de associados, ampliando também a rede 
de profissionais, hospitais, clínicas e laboratórios credenciados. 
Para tanto, precisamos da sua opinião e sugestão. Elas são funda-
mentais para o APCEF Saúde.

Solicitamos que você envie uma mensagem (contato@apcef-
saude-pe.org.br) com sugestões e avaliação do serviço prestado 
pelo Cartão de Descontos.

É fundamental também a sua dica sobre profissionais ou em-
presas que você gostaria de ver na rede credenciada do APCEF 
Saúde. Envie o seu telefone ou e-mail que entraremos em contato.

A sua opinião é imprescindível para nós. É por meio dela que 
podemos aprimorar nossos serviços e atender as suas demandas. 
Visite o site: www.apcefsaude-pe.org.br

NOVOS CREDENCIADOS NO APCEF SAÚDE:
Santa Joana DIAGNÓSTICO - Endogastro
Santa Joana DIAGNÓSTICO - Topimagem

Santa Joana DIAGNÓSTICO - Dilab - Medicina Nuclear

Criada em 2010, a PAR Férias é o resultado da parceria entre a 
RDC Férias Hotéis e Turismo e o grupo PAR, através da PAR 

Finanças, com o apoio da Federação Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica Federal - FENAE - e da Federação 
Nacional das Associações dos Gestores da Caixa Econômica Fe-
deral - FENAG.

Benefícios imediatos:
- A taxa de adesão ao Clube de Viagens para empregados da 

CAIXA é zero.
- Tarifa Exclusiva - descontos de até 60% em relação aos 

preços balcão de hospedagem, em mais de 700 hotéis da rede, 
sem limite de utilização;

- Desconto em locações de automóveis, com quilometragem 
livre e seguro;

- Agência de viagem com atendimento especial ao associado, 
RDC Viagens - vantagens especiais em serviços turísticos;

- Solicitação de reserva via telefone ou internet, com envio de 
voucher por e-mail; agilidade, comodidade e segurança.

ALGUMAS REDES DE HOTÉIS

Suas férias estão sempre
nos nossos planos

Fala Diretor

APCEF/PE 360 graus
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Amigos da CAIXA,

Nossa querida APCEF/PE vem bus-
cando realizar um trabalho de apro-

ximação entre a Associação e as pessoas. 
Neste trabalho estamos intensificando 
as ações que visam melhorar a qualida-
de de vida dos colegas, a qualificação dos 
convênios e parcerias com os diversos 
segmentos da economia, o aumento dos 
benefícios, serviços e produtos para os 
associados e dependentes, e fundamen-
talmente a missão de ser a entidade re-
presentativa dos empregados, na defesa 
dos direitos e nos interesses da categoria, 

de forma ativa e integrativa com o nosso 
Sindicato.

Estamos permanentemente moder-
nizando nossos controles e sistemas, 
buscando novas formas de incentivar a 
prática esportiva, social, cultural, lazer 
e entretenimento, promovendo siste-
maticamente a cultura do coletivo e o 
significado do associativismo. Estamos 
sempre preocupados em oferecer o me-
lhor possível aos nossos associados, para 
isso realizamos vários convênios novos, 
ampliamos o APCEF SAÚDE com novos 
credenciados, conquistamos mais benefí-

cios do PAR FÉRIAS sem a taxa de ade-
são ao nosso clube de férias, ratificamos 
o convênio com o clube do Círculo Mi-
litar, onde você frequenta como se fosse 
o nosso clube, estamos desenvolvendo 
várias atividades que visam a melhoria 
da qualidade de vida das pessoas (passeio 
ciclístico, corrida, caminhada, cursos de 
aperfeiçoamento, ...). Portanto, o famoso 
e antigo provérbio “VEM PRA APCEF/
PE, VOCÊ TAMBÉM, VEM” continua 
mais atual do que nunca. 

PAULO MORETTI
Diretor Presidente
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Razão pra Cantar no Música Fenae 

Com a participação de oito candida-
tos e nove músicas, o grande ven-

cedor da noite foi Juvenal Ramos, lota-
do na Agência São Lourenço da Mata, 
com a composição Razão pra Cantar, 
que obteve 27,5 pontos e represen-
tará Pernambuco no festival nacional, 
a se realizar entre os dias 4 e 6 de de-
zembro, em Belém - PA.

 A segunda colocação ficou com Foi 

Tanto (25,3 pontos), música da apo-
sentada Maria Flávia Ferreira, inter-
pretada por Bento Rezende - Agên-
cia Cabo de Santo Agostinho. Apague 
Essa Fogueira, de Adriano Silva (Neno 
Tocador), da agência Abreu e Lima foi 
a terceira colocada, com 23,7 pontos. 
O primeiro colocado recebeu uma via-
gem de prêmio; e o segundo e terceiro 
receberam modems.

Cultura

Artistas e dirigentes confraternizam ao final da Seletiva

Eventos

A c o n t e c e
24/outubro - Janga
Jantar de boas vindas a um grupo de 
novos colegas da CAIXA.

27/outubro - Caruaru
A APCEF/PE fará uma grande fes-
ta para comemorar o aniversário da 
sede de Caruaru e o Dia das Crian-
ças. Vamos também inaugurar a 
quadra de Tênis e o novo gramado 
do campo de Futebol do Interior. 
Você está convidado. Participe.

27/outubro a 01/novembro
A FENACEF realiza o 35º Simpósio 
Nacional de Economiários Aposen-
tados e Pensionistas da CAIXA, no 
Enotel e Summerville, em Porto de 
Galinhas - Ipojuca - PE.

30/novembro - Caruaru
Será realizada a Corrida e Caminha-
da do Agreste, na sede de Caruaru.

Vitrine da APCEF/PE
Será mais uma novidade da sua As-
sociação. Aguarde.

Anúncios Classificados
Quer trocar, vender, alugar? Envie o 
seu anúncio para o Jornaleco.

Confraternizações no Janga
Faça como os colegas das agências 
13 de Maio, Paulista e Abreu e Lima, 
que já realizaram suas confrater-
nizações de fim de ano na Sede do 
Janga. Agende também a sua pelo 
telefone 3434.0450 ou 3434.1074.

Parceria AEAP e PAR Férias
O PAR Férias firmou parceria com 
a Associação dos Aposentados da 
CAIXA (AEAP) para oferecer aos 
seus associados os mesmos produ-
tos que já beneficiam os associados 
da APCEF/PE.

Passeio a Petrolina

A Associação promoverá um Pas-
seio Turístico a Petrolina, com sa-

ída no dia 14 de novembro próximo, às 
22h do Recanto do Picuí - Derby. A vol-
ta será no dia 16 (sábado), às 13h.

A viagem será em ônibus com ser-
viço de bordo e sorteios de brindes. A 
diária no hotel incluirá café da manhã. 

Os sócios e dependentes pagam 
R$ 220,00. Convidados: R$ 300,00; e 
criança até cinco anos é grátis.

Os passeios à Catedral, Barragem 
Sobradinho, Vinícola Miolo, Ilha do Ro-
deadouro, Cidades de Santa Maria e 
Lagoa Grande serão custeados pelos 
participantes do passeio.

 Mais informações pelo telefone 
3224 5368.

Jantar de Boas Vindas

Os(as) novos(as) colegas da Caixa 
são recebidos(as) com churras-

co de boas-vindas promovido pela 
APCEF/PE no Clube do janga. Os en-
contros ficam sempre marcados pela 
alegria e a celebração deste novo mo-
mento profissional na vida dos(as) no-
vos(as) colegas. Acima, cena do mais 
recente jantar.

Aniversário da APCEF/PE 
e Dia das Crianças

Dois grandes eventos movimen-
taram a Sede do Janga: em 22 de 

setembro, a comemoração 
dos 96 anos da APCEF/PE, 
com samba e churrasco; no 
dia 12 de outubro a crian-
çada fez a festa com muita 
alegria, brindes e brincadei-
ras.

Parceria reúne APCEF/PE, AEAP e PAR Férias

Paulo Moretti, Jair Pedro 
(vice-presidente da 
FENAE) e Jair Raupp no 
aniversário da Associação

Dia das Crianças
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APCEF/PE realiza eleições
para escolha da nova 
Diretoria e Conselhos

Participação

No ano em que comemora 96 anos 
de existência, a APCEF/PE realiza 

eleições para escolha da nova diretoria 
(Gestão 2014/2016).

A votação ocorrerá nos dias 11, 12 
e 13 de novembro e as inscrições de 
chapas estarão abertas até o dia 25 de 
outubro, conforme determina o Artigo 
28º do Estatuto da entidade.

Serão escolhidos os membros da 
Diretoria Executiva, do Conselho Deli-
berativo e do Conselho Fiscal.

Esportes

Campanha Salarial

APCEF/PE deu show nos Jogos Nordeste 2013
A delegação pernambucana retor-

nou carregada de troféus e me-
dalhas dos VIII Jogos Regionais do 
Nordeste, realizados em Teresina, no 
período de 22 a 25 de agosto. Pernam-
buco atingiu 256 pontos na totalização 
da competição, ficando na terceira co-
locação geral, com 32 medalhas: sete 
de ouro, doze de prata e treze de bron-
ze. 

O resultado atendeu às expecta-
tivas da Diretoria, Comissão Técnica 
e Atletas, que tiveram seus esforços, 
dedicação e compromisso recompen-
sados com um saldo extremamente 
positivo. Estão todos de parabéns e já 
se preparando para novas conquistas.

Campeonato de Futebol
dos Bancários

A equipe de futebol da APCEF/PE 
participa com destaque do 15º Cam-
peonato de Futebol dos Bancários de 
Pernambuco, com jogos aos fins de 
semana, a partir das 8h30, no Clube 
de Campo do Sindicato, na Estrada de 
Aldeia, km 14,5. No momento de fecha-
mento desta edição, a APCEF/PE es-

tava classificado para a segunda fase.
Parceria de sucesso com

o Central de Caruaru
A equipe da APCEF/PE / Central 

Greve recheada de conquistas
Depois de 23 dias de greve, os ban-

cários de Pernambuco aceitaram 
as propostas de acordo dos bancos e 
encerraram mais uma paralisação re-
cheada de conquistas. 

Para a presidenta do Sindicato, Ja-
queline Mello, a greve nacional deste 
ano entrou para a história como uma 
das mais fortes e longas paralisações 
já realizadas pelos bancários. “Conse-
guimos, pelo décimo ano consecutivo, 
garantir aumento real de salários que, 
no acumulado de 2004 para cá, já soma 
18,33% de reajuste acima da inflação. 
A valorização do nosso piso é ainda 
maior: 38,7% de ganho real. Foi uma 
linda campanha, em que os bancários 
mostraram muita garra e disposição 
de luta”, comenta Jaqueline.

A luta dos bancários garantiu um 
reajuste de 8% para os salários, vales 
e auxílios, com ganho real de 1,82%. Já 
o aumento dos pisos foi de 8,5%, um 
ganho real de 2,29%. “Conseguimos, 

ainda, valorizar a nossa PLR. Além de 
garantir um reajuste de 10% no teto da 
distribuição, a regra da parcela adicio-
nal irá mudar para melhor”, comenta.

Jaqueline destaca também outros 
avanços que dizem respeito à saúde, 
condições de trabalho e nas cláusu-
las sociais da Convenção Coletiva dos 
Bancários e nos acordos específicos 
com BB, Caixa e BNB. “É claro que não 
conquistamos tudo que queríamos. 
Mas a luta não para. A Campanha Na-
cional acabou, mas as negociações 
permanentes com os bancos continu-
am”, diz.

Paulo Moretti recebe o troféu da 
APCEF/PE nos Jogos Regionais NE

Alex Norat e Paulo Moretti: APCEF/PE presente na luta

é a grande revelação do Campeonato 
Pernambucano Adulto Futsal - Série 
Ouro 2013. Fruto de mais uma parceria 
de sucesso desta Diretoria, a equipe 
comandada pelo treinador Adjair Fran-
ça lidera a competição disputada pelas 
dez principais equipes do salonismo 
pernambuco.

4ª Copa Unicap de Voleibol
A APCEF/PE participa com sua 

equipe masculina de Volei da 4ª Copa 
Católica/Arrecifes de Voleibol, que 
acontece no período de 24 de setem-
bro a 24 de outubro. Segundo o presi-
dente Paulo Moretti, “as ações de des-
portos que a APCEF/PE tem realizado 
atingem com total plenitude os objeti-
vos de promover a prática esportiva, o 
lazer e a integração dos associados”. 

Acesse o nosso site:
www.apcefpe.org.br

Facebook:
 www.facebook.com/apcef.pernambuco
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