
ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM PERNAMBUCO

Jornaleco
Ano I - Nº 9 - Março/2015

Em defesa da Caixa 100% pública

Os empregados da Caixa Econô-
mica Federal em Pernambuco 

realizaram mais um fato histórico, 
na sua longa jornada de lutas em 
defesa da Caixa 100% pública. No 
Dia Nacional de Luta, 27 de feverei-
ro, foram realizados vários atos em 
unidades da empresa, mobilizando 
os empregados, as entidades asso-
ciativas (APCEF-PE, AEAP, UNEI, 
AGECEF) e o Sindicato dos Bancá-
rios de Pernambuco, culminando ao 
final da tarde com um abraço sim-
bólico no edifício da Caixa Cultural, 
no Bairro do Recife.

Conselheiros e dirigentes da APCEF/PE reunidos momentos antes da Assembleia Geral Extraordinária

Com cartazes, faixas e discur-
sos, os empregados manifestaram o 
seu protesto contra as ameaças de 
abertura de capital da empresa, re-
cebendo o apoio da população que 
também se coloca contra a privati-
zação da Caixa. “É preciso assegurar 
que a caixa continue 100% pública. 
Só assim ela poderá cumprir o seu 
papel social, missão para a qual foi 
criada, e continue servindo de ins-
trumento fundamental para o de-
senvolvimento econômico do País”, 
disse o presidente da APCEF, Paulo 
Moretti. A diretora Daniela Almeida 

destacou “a grande participação nos 
protestos não apenas dos bancários, 
como também dos clientes, que des-
de cedo postavam fotos nas redes 
sociais com nossos cartazes em de-
fesa da Caixa 100% Pública. Foi um 
momento especial, mas que não se 
encerra aqui, a campanha conti-
nua”, enfatizou.

Novas mobilizações - Estão pre-
vistas mobilizações contra as amea-
ças de privatização da empresa, bem 
como a criação de comitês estaduais 
para organizar as manifestações em 
defesa do patrimônio público.
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Pelo segundo ano consecu-
tivo, os associados da AP-

CEF-PE brincaram o sábado 
de Zé Pereira em espaço espe-
cial: o camarote do Galo Im-
perial. A parceria da Associa-
ção atraiu um grande número 
de associados, que frevaram 
“até perder os sapatos”.

APCEF-PE no GAlo dA MAdruGAdA

A animação carnavalesca 
dos empregados da Caixa 

começou na sexta-feira, dia 
13 de fevereiro, na Troça Seu 
Fundo na Folia, formada pelos 
empregados da caixa lotados 
no GIFUG. Eles desfilaram pelo 
Bairro do Recife, preparando 
os foliões do Galo da Madru-
gada.

SEu Fundo nA FoliA do BAirro do rECiFE

CARNAVAL 2015

ASede  Janga  foi palco de uma grande festa 
comemorativa ao dia 08 de Março - Dia In-
ternacional da Mulher. Mesmo com   chuva   

forte e inesperada   que deixou   muita gente   em 
casa no   domingo,   a nossa Sede recebeu   grande 
número de mulheres  animadas, felizes,  que passa-
ram  o dia todo  em clima de harmonia e diversão. 
As cores  rosa, lilás, vermelho se espalharam   por 
todo o espaço  ressaltando  o tom da feminilidade.

Homenageamos  valorosas mulheres  que  desempenham junto  à  
APCEF um trabalho de  extrema dedicação,  como  Cristina  e Cássia, 
antigas funcionárias,   bem como   a Dra. Joana D’Arc,   delegada da 
Uneicef, também  com muito trabalho dedicado ao meio Associativo. 
Demos oportunidade para uma mulher,  Malou Marinho,   estrear   seu 
talento musical. Absoluto sucesso.

E, em referência  à  luta  vitoriosa das  bravas mulheres que no sé-
culo passado  se rebelaram  contra as  injustas condições de trabalho e 
de vida a que eram submetidas, lembro de uma mulher da Caixa  que 
durante  toda  a sua passagem pela Empresa, pela  APCEF  e pelo Mo-
vimento Sindical   foi um exemplo  de luta  permanente pela defesa e 
conquista de direitos  para  a classe dos trabalhadores da Caixa e  ou-
tros  Bancos. Esta  foi a primeira  Mulher a ocupar o cargo de Presidente 
da Caixa:   Fernanda Coelho. Motivos particulares a impediram de vir 
receber a homenagem  da APCEF, mas, aquí neste Informativo  não será 
menor. Receba, Fernanda,  querida colega, nossa homenagem pelo Dia 
Internacional da Mulher,  representando tão bem   todas as mulheres 
Associadas  da APCEF-PE,  extensiva  a mulheres da AEAP-PE, Uneicef e 
Sindicato dos Bancários, nossos parceiros na luta comum a todos. Te-
mos certeza  de que estará  engajada na nossa maior luta do momento 
: a Defesa da Caixa  100%  Pública. Pela sua brilhante trajetória como  
Líder pelos Direitos dos Trabalhadores não temos dúvida:  poderemos 
contar com sua garra e coragem para  ao nosso lado  defender a Cai-
xa que você tão   bem conduziu com tanta competência   e dignidade.   
Receba  nossa homenagem em reconhecimento por tudo que você re-
presenta como nossa  colega da Caixa e também por ser uma grande 
Mulher, uma  guerreira.

Nicéas Lira - Dir. Social e Cultural - APCEF/PE

APCEF -PE comemora o Dia 
Internacional da Mulher 

Não é de hoje que nos deparamos com turbulências e tempos 
ruins. Quer seja na nossa vida pessoal ou na nossa convivên-
cia coletiva. Quando nos isolamos ou deixamos que situa-

ções adversas momentâneas nos atormentem, tomamos decisões 
apressadas e que muitas vezes nos afastam dos objetivos coletivos, 
buscando soluções individuais. A dinâmica do mundo contemporâ-
neo aponta muito fortemente para esse individualismo.

Quando estamos falando de um movimento associativo, onde 
uma entidade (APCEF), com quase 100 anos de existência, se tor-
nou uma grande defensora dos empregados da CAIXA, na briga 
pelos seus direitos e na busca por melhores condições de trabalho 
e melhoria na qualidade de vida das pessoas, estamos falando de 
um coletivo que precisa estar cada vez mais preparado e FORTE.

Nos últimos anos estamos vivenciando a situação em que al-
guns colegas pedem a desfiliação e outros que não se associam, 
sob a alegação de que “não usam a APCEF” ou que “não têm in-
teresse em participar” desta coletividade. Esse comportamento 
enfraquece a entidade e coloca em risco o seu futuro, razão pela 
qual estamos imbuídos muito FORTEMENTE em torná-la cada vez 
mais presente e atuante no seu papel principal, que é a defesa dos 
interesses dos empregados da CAIXA. “VEM PRA APCEF/PE VOCÊ 
TAMBÈM, E FIQUE NA APCEF/PE VOCÊ TAMBÉM”.

Paulo Moretti - Presidente da APCEF-PE

APCEF -PE 100% forte
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MAtinê inFAntil MAntéM trAdição no CArnAvAl dA APCEF-PE

Com muito carinho e inspiração, mães 
e pais associados fantasiaram seus 

filhos e filhas para a tradicional Matinê 
Infantil que a APCEF-PE realizou no dia 
31 de janeiro. Dezenas de crianças des-
filaram com suas fantasias para uma 
plateia que respondeu com aplausos 
vibrantes e gritos de “já ganhou”. To-
das as fantasias estavam belíssimas, o 
que deu bastante trabalho aos jurados. 
Odaliscas, pierrôs, ciganas, abelhinhas, 
palhaços, piratas, super heróis e incrí-
veis bichinhos da floresta coloriram a 
Sede do Janga numa tarde memorável 
de inocente e singela alegria, animada 
com muito frevo, samba e brindes.

Folia carnavalesca reuniu famílias inteiras na APCEF-PE



Uma multidão de animados foliões inva-
diu o Círculo Militar do Recife, no dia 23 

de janeiro, durante a realização do Baile à 
Fantasia e comemoração pelo Dia do Apo-
sentado. Os associados se divertiram ao 
som do repertório musical composto pelos 
melhores frevos e sambas. E não poderiam 
faltar os coloridos e adereços das fantasias, 
um show à parte na festa dos felizes carna-
valescos.

BAilE à FAntASiA: uM Show dE CorES E AniMAção
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Mais uma vez a Casa da Folia foi um 
sucesso total. No principal foco do 

carnaval olindense, o espaço promovi-
do pela APCEF/PE e AGECEF recebeu 
mais de 1.500 associados, nos cinco dias 
de Momo. A folia começou na sexta-fei-
ra e encerrou na terça-feira ingrata, 
com o Maracatu Batuques de Pernam-
buco, que concentrou em frente à casa.

ExPloSão CArnAvAlESCA nA CASA dA FoliA EM olindA
Espaço da APCEF/PE e AGECEF recebeu associados de todo o País
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ACONTECE EM 2015
• 21/Março
Show com The Fevers - Círculo Militar.
• 28/Março
Passeio ao Hotel Fazenda Monte Castelo e Espetácu-
lo da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém.
• 03/Junho
Festa Junina dos Empregados da Caixa em Pernam-
buco
• Agosto
Dia dos Pais
Seletiva Estadual do Festival Música Fenae, no Recife
• Setembro
- Aniversário da APCEF/PE
• Outubro
- Dia das Crianças
• Dezembro
Final do Música Fenae, no Recife.

Novos AssociAdos dA APcEF-PE • Janeiro/Fevereiro/2015 

Está chegando ao fim a ampla reforma na pis-
cina de adultos da Sede do Janga, uma obra 

que deixou o equipamento praticamente novo. 
Foram feitos todos os serviços necessários para 
deixá-la em condições de uso, desde um novo re-

Piscina renovada com benfeitorias

Com a reforma no parque aquático, surgiu uma piscina completamente nova

VENDO FLAT 
Condomínio Gavoa

Maria Farinha - 9929.2526 (Alex)

boco, chapisco, azulejos etc. É praticamente uma 
nova piscina, mantendo apenas a mesma dimen-
são. A próxima etapa será efetuar o mesmo tipo 
de requalificação na piscina infantil do parque 
aquático.

BRITANIC CURSOS DE IDIOMAS
• Telefone: (81)3461-1037
• Endereço: Av Visc. de Jequitinhonha, 872 – Setúbal - Boa Viagem - Recife - PE
• Endereço: Av Bernardo Vieira Melo, 3456 - Piedade - Jaboatão Dos Guararapes - PE
• Desconto de 10% na Matricula e nas mensalidades dos cursos regulares incluindo 

material didático. 
• Também nos endereços:
• Aflitos:  Rua do Futuro, 701-Fone:(81) 3427-4800 aflitos@britanic.com.br
• Center Sul:  Rua Francisco da Cunha, 784 – Boa Viagem-(81) 3366-5454
•   centersul@britanic.com.br
• Madalena:  Rua João Ivo Silva, 125- (81) 3228-1250 madalena@britanic.com.br 

ACESSE A APCEF/PE

www.facebook.com/apcef.pernambuco

www.apcefpe.org.br

novo Convênio

CLASSIFICADOS
Quer vender,  trocar ou alugar?

Envie o seu anúncio.

• José Everaldo Bezerra Nunes - Ag. Conde da Boa Vista
• Katiane Cristina Barbosa Barros - Ag. Conde da Boa Vista
• Manoel Mello - Ag. Shopping Tacaruna
• Aline Lira da Silva - Ag. Terra das Aguas
• Rodrigo Mastrangel de Miranda Soares - Ag. Arrecifes
• Victor Alexandre P de A Neris - Ag. Caxangá
• Weillyson Karlos Figueroa Cunha Martins - GIRET - CA
• Silvio Ricardo Ribeiro Tenorio - Ag. Guararapes
• Frederico César Trindade Teixeira Filho - Ag. Jaboatão
• Davi Batista Oliveira Santos - Ag. Pedra Afiada
• Saulo Costa de Albuquerque Maranhão - Ag. Madalena
• José Reginaldo Rodrigues Junior - Ag. Praia de Piedade
• Gabriela Carla Silva Mangabeira - Ag. Shopping Petrolina
• Sidney Martins da Silva - Ag. Cabo

Terceira etapa do 
Nosso Valor Cultural

Entrou no ar a terceira fase do Nosso Valor Cultural. 
A campanha da Fenae, em parceria com as Apce-

fs, sorteia até 1.100 pares de ingressos de cinema ou 
DVDs todos os meses. Para participar, basta acessar 
o www.nossovalor.fenae.org.br, clicar no ícone cor-
respondente, assistir ao minifilme e responder corre-
tamente as cinco questões. No total, serão 12 vídeos 
sobre o que a Federação faz em prol dos direitos e do 
bem-estar do pessoal da Caixa.

O tema do minifilme de março é o Movimento So-
lidário, programa de responsabilidade social da Fenae, 
realizado em parceria com a PAR Corretora de Segu-
ros e o Grupo PAR, sempre com o apoio dos empre-
gados da Caixa. O vídeo fala das principais ações da 
iniciativa, com destaque para o trabalho desenvolvi-
mento em Caraúbas do Piauí (PI) e no Lar das Crianças 
Nossa Senhora das Graças, localizado em Petrópolis 
(RJ).

“A cada etapa cresce o número de participantes 
do Nosso Valor Cultural. Na primeira, foram 380. Na 
segunda fase, que terminou há menos de duas sema-
nas, foram 1.408. Queremos que mais empregados 
da Caixa concorram aos ingressos e DVDs”, diz Na-
tascha Brayner, diretora de Comunicação e Imprensa 
da Fenae. Podem participar do Nosso Valor Cultural 
todos os empregados do banco com cadastro ativo 
no Mundo Caixa. O par de ingressos ou o DVD é credi-
tado em pontos na plataforma, correspondentes a R$ 
53,50. O próximo sorteio vai ocorrer em 23 de março. 
“No dia seguinte, entra no ar o novo site da campanha, 
mais bonito e moderno”, adianta Natascha Brayner.



A APCEF/PE em Caruaru segue realizan-
do competições de FutMesa, reunindo 

um número crescente de adeptos da moda-
lidade.

No dia 1 de março foi realizado o I Tor-
neio Aberto de Futebol de Mesa APCEF-PE 
em Caruaru, com cinco mesas de jogo à 
disposição dos competidores, troféus para 
os três primeiros de cada série e medalhas 
para os quartos colocados. Após o torneio 
foi servida uma feijoada, num clima de con-
fraternização e festa entre os participantes.

 Com 10 inscritos, apenas uma ausência, 
foram jogadas 37 partidas com 5 rodadas 
na Fase 1, passando para as quartas de fi-
nal os 8 melhores e se classificando para as 
semi finais e finais da série ouro e da série 
prata os quatro vencedores e os quatro per-
dedores, respectivamente. Foram marcados 
100 gols com uma media de 2,7 gols por 
partida.

Na série ouro sagrou-se campeão o bo-
tonista da AABB Caruaru, Alexandre Mo-
rais, com uma campanha irrepreensível 
sem nenhuma derrota, apenas 1 empate 
com Marcelo Uchoa da APCEF/PE Carua-
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Pontapé inicial para os Jogos Regionais Nordeste
Já começaram os preparativos das di-

versas modalidades para os Jogos Regio-
nais da Fenae, que acontecerão no período 
entre os dias 4 a 7 de setembro próximo, em 
Natal - RN. Os Jogos Regionais acontecem 
de dois em dois anos, nas cinco regiões do 
país, intercaladamente com os Jogos da Fe-
nae. Para participar de ambos os eventos, o 
empregado da Caixa deve ser filiado a uma 
APCEF.

As competições em todo o País deverão 
reunir cerca de 3.300 atletas em modalida-
des como natação, atletismo, vôlei de areia, 
futebol soçaite, futsal, sinuca, tênis de cam-
po, tênis de mesa, voleibol, vôlei de areia, 
xadrez, entre outros.

Confira no site e no facebook da APCE-
F-PE os horários de treinamento da sua mo-
dalidade.

Atletismo, basquete, futsal masculino e feminino: algumas das modalidades que já iniciaram os 
treinamentos

Futebol de Mesa faz sucesso em Caruaru

ru. Completando o pódio ficaram Leonardo 
José da APCEF/PE Caruaru em segundo lu-
gar, Alberto Pimentel da AABB Caruaru em 
terceiro e Marcelo Uchoa APCEF/PE Carua-
ru em quarto lugar.

Na série prata sagrou-se campeão o 
botonista da Confraria Gomes Uchoa An-

derson Fraga batendo na final Mardonio 
Uchoa também membro da Confraria Go-
mes Uchoa; completando o pódio ficaram 
Weillysson Karlos da APCEF/PE Caruaru 
em terceiro lugar e Jaelson Seabra APCEF/
PE Caruaru em quarto lugar.

Próxima 
Competição
de FutMesa:

12/
abril/2015

Sede do 
Janga



ROTEIRO:
Saída às 07h do Recanto do Picuí 

no Derby, indo para o Hotel Monte 
Castelo, em Gravatá. Às 15h, saída 
para  Fazenda Nova, onde acontece 
o espetáculo às 18h, com volta pre-
vista ao término da apresentação, às 
22h:30.
 
VALOR do ÔNIBUS + HOTEL COM 
ALMOÇO:
- R$ 150,00: sócio.
- R$ 180,00: não sócio.

INGRESSO ESPETÁCULO DA
PAIXÃO DE CRISTO:
- R$ 120,00: inteira.
- R$ 60,00: meia.
(Criança dos 04 aos 14 anos paga meia 
entrada).

APCEF-PE PromovE PAssEio: 
HotEl montE CAstElo

E novA JErusAlém
No dia 28 de março de 2015, 
a APCEF-PE realizará passeio 
a Fazenda Nova (Espetáculo 
de Nova Jerusalém) e Hotel 
Monte Castelo. Ônibus de 
luxo com serviço de bordo, 
climatizado, dvd e toalete. 
Antes do espetáculo da Paixão 
de Cristo haverá um day use 
no Hotel Monte Castelo, em 
Gravatá.

VISITE NOSSO SITE: www.apcefpe.org.br

Os associados interessados na viagem 
devem ligar para APCEF-PE e falar com 
Washington Ramos ou Cristina. Ligue 
3224 5368 e reserve sua vaga, mediante 
pagamento.

CONTA PARA DEPÓSITO:
AG. 1581 - OP 003 - C/C 240-0

APCEF-PE PromovE PAssEio: 
HotEl montE CAstElo

E novA JErusAlém
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8 de Março: Dia Internacional das Mulheres

O Dia dedicado às mulheres foi 
comemorado com dois grandes 

eventos. No sábado, dia 7, a APCE-
F-PE e o Sindicato dos Bancários re-
alizaram um passeio ciclístico, com 
saída da Av. Agamenon Magalhães, 
em frente ao Círculo Militar do Reci-
fe, percorrendo várias ruas do Centro 
e retornando ao mesmo local da par-
tida.

No dia 8 de março, a Sede do Jan-
ga recebeu dezenas de mulheres na 
festa em comemoração ao Dia Inter-
nacional. O evento começou com um 
café da manhã, seguido de debate 
com a diretora cultural Niceas Lira e, 
em seguida, foram oferecidos vários 
serviço para deixar as mulheres ain-
da mais belas e felizes, como, oficina 

de maquiagem, massagem e sorteio 
de brindes.

A parte musical iniciou com a 
cantora e compositora Flávia Ferrei-
ra que acompanhou a participação 
de várias vozes femininas. O evento 
contou também com uma aula de 
percussão sob o comando do instru-
tor Bira e apresentação das mulheres 
no palco principal da festa, além do 
Coral Canto da Caixa, que se apre-
sentou e convida os interessados a 
participarem dos seus ensaios. Para 
fechar o dia com chave de ouro, a 
cantora Malú Marinho fez um gran-
de show, apresentando diversos su-
cessos da música popular brasileira, 
levando a plateia a interagir num dos 
grandes sucessos do evento.


