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GREVE NACIONAL CONTRA A INTRANSIGÊNCIA
A greve dos bancários continuava for-

te até o fechamento desta edição. A 
paralisação nacional atinge 26 estados 
e o Distrito Federal, 11.437 agências 
paralisaram as atividades, 83% a mais 
que no primeiro dia da greve. Enquan-
to isso, persiste o silêncio intransigente 
dos banqueiros, postura vista pela ca-

AssociAção Adquire dois flAts no complexo monte cAstelo

Visando ampliar a oferta de serviços e benefícios aos 
associados, a APCEF-PE adquiriu dois flats no Con-

domínio Villa Monte Castelo, dentro do Hotel Fazenda 
Monte Castelo, localizados na BR-232 na região de Gra-
vatá e que serão utilizados sob reserva, a exemplo das 
pousadas no Janga. O empreendimento, ora em constru-
ção, deverá ser concluído no próximo ano, dispondo de 
toda estrutura de lazer do Hotel. Acima, assinatura do 
contrato de compra, no mês de setembro último.

tegoria como um desrespeito. 
Nos locais de trabalho Brasil 
afora, a indignação dos tra-
balhadores só aumenta.

Fabiana Matheus, coorde-
nadora da Comissão Executi-
va dos Empregados da Caixa 
(CEE/Caixa), que assessora 
a Contraf-CUT e o Comando 
Nacional dos Bancários, disse 
que além de reajuste salarial 
digno, é urgente que os ban-
cos garantam melhores condições de 
trabalho. “É inadmissível que as insti-
tuições financeiras, que lucram mais a 
cada ano, continuem a não combater 
o assédio moral e as metas abusivas, e 
insistam em não contratar mais. Inclu-
sive, a necessidade de mais empregados 
é um dos principais itens da pauta espe-
cífica da Caixa”, frisa.

Destacam-se entre as reivindicações 
dos empregados da Caixa, os seguintes 
itens: contratação de mais empregados, 

fim do GDP, combate ao assédio moral, 
fim das metas abusivas, garantia do 
Saúde Caixa na aposentadoria (inclusi-
ve para os que saíram pelo PADV), fim 
do voto de Minerva na Funcef, imedia-
ta incorporação do REB ao Novo Plano, 
fim da restrição de dotação orçamentá-
ria para horas extras e extensão da li-
cença-prêmio e do anuênio para todos 
os admitidos a partir de 1998.

Ag. São Lourenço da Mata em 16 de outubro: 11º dia da greve
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Novos AssociAdos dA APcEF-PE 
NOME   LOTAÇÃO
Marina de Arruda Padilha  Ag. Guararapes
Pablo Fernandes A. de Lima Gitec
Otto Luis do Nascimento Ag. Janga
Abigail da Silva Araújo  Ag. Belo Jardim

Novos coNvêNios
CONVENIADO ENDEREÇO
Dra. Lorena R Leite Av. Carlos de Lima Cavalcanti, 2335
(Fono Infantil) Casa Caiada
Colégio Adventista Rua Gervásio Pires, 700 - Boa Vista
Dr. José Roberto Paulillo Av. João de Barros, 1527 - Sl 204  
(Psicoterapia) Espinheiro
Coomeb Clínica Rua Dr. José Maria, 251   
(Várias Especialidades) Encruzilhada

SeletivaS têniS

O time da APCEF-PE goleou o BNB por 8x0 no 
dia 8 de outubro, em mais uma rodada da 17ª 

edição do Campeonato de Futebol dos Bancários 
de Pernambuco. Com este placar a APCEF-PE as-
sumiu a liderança da competição que reúne equi-
pes da APCEF-PE, Itaú, Banco do Brasil, Santan-
der, Bradesco, Bradesco Regional, Bradesco SFC 
e BNB. a final está prevista para ocorrer no mês 
de dezembro.

Aconteceu no dia 04 de outubro na quadra no 
Sport Club Recife a 5ª Etapa do Pernambu-

cano de Futebol de Mesa modalidade 12 toques.
A APCEF/PE marcou presença com atletas 

nas categorias Adulto e Infantil conseguindo 
bons resultados e mostrando mais uma vez que 
evolui rapidamente em apenas um ano, desde o 
início deste esporte em nossa Associação.

Começou no dia de 8 outubro, na quadra do 
Círculo Militar do Recife, o I Torneio Sele-

tiva de Tênis promovido pela APCEF PE. Serão 
selecionados para a próxima fase os dois atle-
tas mais bem posicionados de cada chave. Par-
ticipam do Torneio os atletas: Justiniano, Aldo, 
Will, Moretti, Eduardo, Junqueira, Keila, Pedro e 
Carlos. A grande final será realizada no dia 26 de 
novembro, às 19h30.

Fut

MeSa

CaMpeonato doS BanCárioS

MODALIDADES
5km CORRIDA M/F

2,5km CAMINHADA M/F

14/NOVEMBRO/2015
Local: Sede da APCEF/PE - Caruaru (Clube da CAIXA)

InscrIções até o dIa 06/11/2015 pelo sIte:
www.apcefpe.org.br ou nas sedes da apcef/pe:

Janga, caruaru ou guararapes

KIt: Camisa, saCola,
squeeze e medalhas de 
finisher

Troféus para os Três primeiros ColoCados geral - m e f

assoCiados e dependenTes: free
públiCo em geral: r$ 50,00
idoso: r$ 25,00

III CORRIDA / CAMINHADA
DO AGRESTE

aSSeSSoria JurídiCa

A APCEF-PE fechou parceria com o escritó-
rio Cosmo & Cosentino Advogados Asso-

ciados para prestação de serviços de assesso-
ria e consultoria jurídica. É mais um serviço à 
disposição dos associados.

Cosmo & Cosentino Advogados 
Associados
Tel/Fax.: 55 81 3032-0089 / 3033-0089
Rua Frei Matias Teves, nº 280, Sala 305
Empresarial Albert Einstein - Ilha do Leite, 
Recife - PE

AcoNtEcE
23/10 - Encontro Dançante dos Associados.
21 e 22/11 - Apresentação do Coral Canto da CAIXA   
 em Natal - RN.
02, 03 e 04/12 - Música Fenae, no Recife.

A PAR CORRETORA empresa do gru-
po da FENAE no mês de JULHO/2015 

efetuou a abertura de capital na Bolsa de 
Valores(IPO), visando ampliar a atuação 
empresarial/gestão, garantindo mais in-
dependência à FENAE e o fortalecimento 
das APCEFs. Os recursos foram revertidos 
para novos investimentos e distribuídos 
proporcionalmente às APCEFs, de acordo 
com o total da cota que cada uma tinha da 
PAR CORRETORA. Com isso as associações 
poderão fazer mais investimentos e ben-
feitorias nas suas atividades associativas, 
recreativas, esportivas, culturais e no ofe-
recimento de novos produtos e serviços. 

Como pontapé inicial dos recursos re-
cebidos ( R$ 1.250.000,00), nossa APCEF/
PE no mês de AGO/15 adquiriu dois flats 
no Hotel Fazenda Monte Castelo, no valor 
de R$ 300.000,00, para oferecer mais uma 
opção de hospedagem/lazer aos nossos 
associados. Nas reuniões de Diretoria já 

BOA NOTÍCIA PARA TODOS OS
QUE FAZEM A APCEF/PE

FALA DIRETOR

estamos desenvolvendo novas ações para 
a ampliação de produtos e serviços, bem 
como fazendo investimentos na melhoria 
da estrutura das sedes de Janga e Caruaru, 
tais como: reforma das piscinas, aumento 
no nº de pousadas, melhoria na infra dos 
bares/restaurantes e outros itens de recu-
peração física. 

Também faz parte de nossos sonhos a 
possibilidade de viabilizar outras sedes no 
estado (Recife, Petrolina e Garanhuns), e a 
aquisição de flats nas praias do sul de Per-
nambuco.

Tudo que estamos fazendo só tem um 
objetivo “COLOCAR A APCEF/PE NA VIDA 
DOS EMPREGADOS DA CAIXA, SER UMA 
ENTIDADE FORTE E IMPORTANTE NA DE-
FESA DOS INTERESSES DA CATEGORIA.”

“ VEM PRA APCEF/PE VOCÊ TAMBÉM...#-
JUNTOSPODEMOSMAIS.” 

Paulo Moretti - Presidente APCEF/PE



doSe dupla: aniverSário da apCeF-pe e dia daS CriançaS

A APCEF-PE realizou no dia 4 de outubro 
uma das maiores festas da temporada 

2015. Foram comemorados os 98 anos de 
fundação da Entidade e o dia das crianças, 
com diversas atrações, jogos e brincadei-
ras. Centenas de associados e familiares 
compareceram à sede do Janga e curtiram 
um dia inteiro de muita alegria. Uma gran-
de festa.
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FeSta eM Caruaru

Os 98 anos da APCEF-PE foram come-
morados também pelos associados 

do Interior, em grande festa realizada na 
Sede de Caruaru, no sábado 17 de outubro.



O futebol uniu dois bancários apaixona-
dos por música. No ano passado, Rafael 

Neves e Rodolfo Santiago, ambos da Caixa, 
se conheceram nos jogos da Fenae. Levaram 
violões na bagagem. Tocaram e cantaram 
no aeroporto, no hotel, nas farras pós-jogos 
e onde puderam. Tornaram-se, então, ami-
gos e parceiros na música. Em agosto, ven-
ceram a seletiva estadual para o 12º Música 
Fenae com a canção “Mudar de Rádio” e re-
presentarão Pernambuco no festival de mú-
sicas compostas e interpretadas por empre-
gados da Caixa. As eliminatórias nacionais e 
a final ocorrerão nos dias 2 a 4 de dezembro, 
no Recife.

“Como a etapa nacional vai acontecer 
aqui, nossa expectativa aumenta. Estamos 
representando o estado anfitrião do festi-
val”, comenta Rodolfo. Torcida por eles é o 

RESPIRANDO MÚSICA

que não falta. “Os colegas de nossas agên-
cias e de outras estão dando a maior força”, 
completa. Rodolfo trabalha na agência do 
Aeroporto, e Rafael na do Paulista.

Os bancários integram a banda Parano-
zes. O próprio nome evidencia a proposta 
de trabalho do grupo. “É música para nós 
mesmos. As músicas que gostamos de ouvir 
e de fazer”, conta Rafael. “É uma banda de 
folk rock. A utilização de instrumentos como 
banjo, gaita, teclado e viola caipira caracte-
rizam o estilo”, explica.

Os dois bancários vêm de famílias em 
que a música é muito valorizada. Apren-
deram a tocar violão ainda crianças, com 
apoio de parentes. Rafael é o vocalista e 
compositor da Paranozes. Toca piano, vio-
lão, viola caipira e gaita. Todas as músicas 
da banda são de autorais.

Rodolfo é o baixista. Entrou na Parano-
zes a convite de Rafael. Antes disso já to-
cava em boates do Recife, com a Blacklist, 
banda cover de rock internacional. Partici-
pou da gravação do CD e do DVD do irmão, 
Joel Jordão, que também é músico.

Rafael trabalha na Caixa há dois anos, 
e Rodolfo, há cinco. Eles gostam do que fa-
zem, mas sonham um dia poder se dedicar 
exclusivamente à música. “Quem respira 
música, sonha em poder viver dela”, afirma 
Rodolfo.

A Paranozes gravou o primeiro CD em 
2015 (www.youtube.com/watch?v=-Tex-
gRBVK1c) e deve lançar um videoclipe no 
próximo mês. É possível acompanhar o tra-
balho da banda pelo facebook (www.face-
book.com/Paranozes).

Fonte: Revista dos Bancários - SEEC-PE - Setembro/2015

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT
Para o Exercício Findo em 31 de dezembro de 2014

   
 31/12/2014 31/12/2013 
  
Fontes de recursos com mensalidades 1.578.358,87 1.459.148,58 
Fontes de recursos com eventos 229.429,94  232.805,31 
Fontes de recursos com aluguel 254.773,68 265.854,15 
Fontes de recursos diversas 263.083,98  550.073,09 
FONTES DE RECURSOS DAS OPERAÇÕES 2.325.646,47  2.507.881,13 
  
RECEITA (DESPESAS) DAS OPERAÇÕES  
Despesas com pessoal (859.076,17) (864.859,22)
Despesas acessórias (1.129.165,41) (1.068.647,08)
Depreciação e amortização - (42.165,71)
Despesas com serviços profissionais (335.627,29) (352.847,06)
Outras receitas (despesas) operacionais - líquidas (87.989,70) 165.479,28 
SUPERÁVIT ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO (86.212,10) 13.882,78 
  
RESULTADO FINANCEIRO  
Dividendos 246.209,61  -
Receitas financeiras 234,61  426,97 
Despesas financeiras (10.403,13) (8.253,19)
Total 236.041,09  (7.826,22)
  
Contribuição Social - (3.314,16)
   
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 149.828,99  2.742,40 
  
Superávit liquido por quota do Patrimônio Social 327,19  5,99 
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