


A Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São 
Paulo (Apcef/SP) é uma entidade de classe comprometida com a 
representação dos direitos e interesses dos empregados da Caixa.

Comprometimento que se reflete na luta constante por melhores 
salários e condições de trabalho, na promoção de saúde e bem-
estar a seus associados. Oferece, ainda, atendimento jurídico 
sempre atuante na defesa dos direitos dos empregados da Caixa.

Com essas prerrogativas, a Apcef/SP disponibiliza infraestrutura 
que se aprimora continuamente, para a promoção de lazer, 
esporte e cultura, com Colônias confortáveis nas cidades turísticas 
de Avaré, Campos do Jordão, Suarão e Ubatuba e clube na capital 
e em Bauru.

A APCEF/SPA APCEF/SP...............................



Missão
Representar e defender os direitos dos trabalhadores da Caixa, 
promovendo a qualidade de vida e bem-estar por meio de 
atividades educacionais, de integração, esporte, cultura e lazer, 
contribuindo com a cidadania e o desenvolvimento da sociedade.

valores
• Transparência.
• Autonomia.
• Respeito à história.
• Defesa da democracia.
• Comprometimento.
• Respeito.

visão
Ser referência na defesa de direitos e na busca do bem-estar dos 
trabalhadores e aposentados da Caixa, colocando-se ao alcance 
de todos.

Missão, visão e valores........................................................Missão, visão e valores



serviçosserviços.............  ......

Assessoria sindical
A área é responsável por atender os empregados da Caixa e  
visitar unidades da Caixa em todo o Estado. Visa conhecer 
os problemas e as reivindicações dos trabalhadores e 
buscar soluções individuais ou coletivas.
sindical@apcefsp.org.br • (11) 99758-0933 (WhatsApp)



Assessoria jurídica
Tem o objetivo de proporcionar assistência qualificada aos associados 
nas áreas trabalhista, família, previdenciária e de direito civil.
juridico@apcefsp.org.br • (11) 94557-0629 (WhatsApp)

Assessoria para imposto de renda
A Apcef/SP oferece, gratuitamente, assessoria para elaboração e 
envio da declaração de Imposto de Renda. 
impostoderenda@apcefsp.org.br • (11) 94557-0629 (WhatsApp)



Eventos
A Apcef/SP organiza diversos eventos sociais, culturais e 
comemorativos com o objetivo de proporcionar lazer e 
informação aos associados, de forma atrativa e divertida, tanto 
para o pessoal da ativa como para os aposentados.
eventos@apcefsp.org.br • (11) 97612-3900 (WhatsApp)



Esportes
A Apcef/SP organiza atividades de diversas modalidades 
esportivas para proporcionar lazer e qualidade de vida aos 
associados e seus dependentes.
esportes@apcefsp.org.br • (11) 96334-1276 (WhatsApp)



Promoções e convênios
A área firma convênios com empresas de diversos segmentos a 
fim de oferecer opções de compras e prestação de serviços com 
descontos. Durante todo o ano são lançadas várias campanhas 
promocionais e culturais para engajar e premiar os associados.

convenios@apcefsp.org.br • (11) 97612-6392 (WhatsApp)

Apcef para toda a família

Além dos dependentes, outros familiares podem ser inscritos pelos 
associados na Apcef/SP: irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos, 
genros, noras, netos, bisnetos, avós, etc. Todos poderão utilizar o  
clube da capital, a Subsede 
de Bauru e as Colônias de 
Campos do Jordão, Ubatuba, 
Suarão e Avaré, em períodos 
específicos. Cadastre seus 
familiares e confira o 
regulamento no site da 
Associação.

ATENDIMENTO NUTRICIONAL
Associados e dependentes da 
Apcef/SP podem agendar sua 
avaliação gratuita, presencial ou 
on-line, para acompanhamento 
nutricional.

atendimentonutricional@
apcefsp.org.br •  
(11) 94558-0253 (WhatsApp)



Relacionamento
Área dedicada ao atendimento do associado para 
esclarecimentos de dúvidas dos mais diversos assuntos.
faleconosco@apcefsp.org.br • (11) 97612-2708 (WhatsApp)

comunicação
Tem o objetivo de informar associados e dependentes de tudo 
o que acontece na Apcef/SP por meio do site, redes sociais, 
cartazes, folhetos, jornais, WhatsApp, etc.
imprensa@apcefsp.org.br • (11) 99900-3146 (WhatsApp)

reserva on-line
O formato de reserva on-line para as unidades de lazer é feito 
por meio de área logada no site da Associação, protegida por 
senha. O link está disponível na aba “Unidades de Lazer”. A reserva 
também pode ser feita via telefone. 

Cadastro
Área responsável pela inclusão e atualização de dados como 
endereço, telefone, e-mail, lotação, dependentes. Também faz 
emissão da carteirinha de associado, envia ficha para adesão e 
emite declaração para uso das Apcefs de outros Estados. 
cadastro@apcefsp.org.br • (11) 97612-0754 (WhatsApp)



............................................Unidades de lazerUnidades de lazer

Clube da capital
Espaço cercado pela natureza, localizado 
na zona sul da capital, com estrutura 
de hospedagem no estilo alojamento e 
equipamentos para prática esportiva e 
lazer distribuídos em área de 78 mil m². 
Possui também um Centro de Eventos, 
ideal para quem procura um local seguro 
com estrutura para realização de festas e 
comemorações.

Estrutura:
Estacionamento, lanchonete, restaurante, 
academia, ginásio poliesportivo, quadra 
externa, campo de futebol oficial e society, 
pista de corrida, parque infantil, quadras de 
vôlei de areia e tênis, churrasqueiras, piscina 
semiolímpica e recreativa, sede com jogos 
de mesa, sinuca, espaço de games e TV, 
fraldário, sala de exame médico, vestiários, 
capela, redário, espaço pet.

cecom@apcefsp.org.br  
(11) 97314-8894 (WhatsApp) • (11) 5613-5600



Estrutura:
Lanchonete (tipo contêiner), parque 
infantil, solário, salão de convivência 
com pingue-pongue, pebolim 
e sinuca, piscina semiolímpica, 
recreativa e infantil, ginásio 
poliesportivo coberto, campo de 
futebol society (grama natural), 
quadra de vôlei de areia, quiosques 
com churrasqueiras, espaço pet.

Subsede de Bauru
Para fugir da correria, a Apcef/SP 
possui um clube com opções de lazer 
e atividades esportivas em Bauru em 
uma área de 13 mil m², totalmente 
revitalizada e com muitas belezas 
naturais.

bauru@apcefsp.org.br 
(11) 97217-5572 (WhatsApp) • (14) 3042-1640



Colônia de Avaré
Espaço cercado por belezas naturais, às margens da represa de Jurumirim. 
Estrutura de hospedagem e lazer construída em 50 mil m², com 
preservação permanente de 15 mil m² e reserva legal de 10 mil m², com 
inúmeras árvores do bioma cerrado que servem de hábitat e berço para 
diversas espécies de aves.

Acomodações:
36 apartamentos para quatro 
pessoas (2 deles adaptados para 
pessoas com deficiência), roupas 
de cama e banho, sala/copa com 
micro-ondas, frigobar, ventilador 
de teto, TV por assinatura, secador 
de cabelo.

avare@apcefsp.org.br 
(11) 96906-1881 (WhatsApp), (14) 3848-3000 ou (14) 3732-9337

Serviços e lazer:
Pensão completa, wi-fi, serviço de 
camareira, restaurante/bar, horta, 
auditório, brinquedoteca, empréstimo 
de bicicletas, academia ao ar livre, parque 
infantil, redário, piscinas, campo de 
futebol, quadra de tênis e poliesportiva e 
espaço Pet com hospedagem.



Acomodações:
19 apartamentos para seis pessoas e 20 
apartamentos para quatro pessoas (1 apartamento 
adaptado para pessoas com deficiência), roupas de 
cama e banho, ar-condicionado quente e frio na sala, 
aquecedor no quarto, sala/copa com micro-ondas, 
frigobar, aquecedor de ambiente e smart TvV no 
quarto, TV por assinatura na sala, secador de cabelo.

Colônia de Campos do Jordão
A mistura perfeita da tranquilidade que a natureza e a beleza da Serra da 
Mantiqueira transmitem com o glamour e o agito de Campos do Jordão. 
Estrutura de hospedagem e lazer distribuídos em 9 mil m², com acesso 
fácil ao centro da cidade.

camposdojordao@apcefsp.org.br 
(11) 97262-6045 (WhatsApp), (12) 3042-2177 ou (12) 3662-1431

Serviços e lazer:
Café da manhã, lareiras 
externas com redário e 
solarium, wi-fi, serviços 
de camareira e lavanderia, 
sauna, salão de jogos, sala 
fitness, piscinas cobertas e 
aquecidas.



Colônia de Suarão
Praia, cor e alegria, todos estes ingredientes misturados podem ser 
vivenciados no espaço da Apcef/SP no litoral sul de São Paulo. A Colônia 
fica próxima das areias da praia e do centro comercial da pequena e 
tranquila cidade de Itanhaém. Hoje, há extensa orla (iluminada/com 
ciclofaixa e bancos) que liga Suarão ao centro de Itanhaém.

Acomodações:
34 apartamentos para seis pessoas (1 
apartamento adaptado para pessoas 
com deficiência), dormitórios com ar-
condicionado, roupas de cama e banho, 
secador de cabelo, sala/copa com TV por 
assinatura, cozinha com fogão, geladeira, 
micro-ondas e utensílios domésticos.

Serviços e lazer:
Wi-fi , lanchonete, café da manhã 
opcional, salão de jogos com 
mesas de sinuca, pingue-pongue 
e pebolim, parque infantil, 
piscinas, quadra poliesportiva, 
churrasqueiras, redários.

suarao@apcefsp.org.br • (11) 97402-2174 (WhatsApp) 
(13) 4042-0980, (13) 3426-3860 ou (13) 3422-1136



Acomodações:
19 casas para seis pessoas, 20 casas para quatro 
pessoas (1 casa adaptada para pessoas com 
deficiência), dormitórios com ar-condicionado, 
roupas de cama e banho, secador de cabelo, 
sala com ventilador de teto, TV por assinatura, 
cozinha com fogão, geladeira, micro-ondas 
e utensílios domésticos, terraço com rede de 
descanso.

Colônia de Ubatuba
Lugar paradisíaco, com belíssimas praias, cachoeiras, trilhas e ilhas a 
serem exploradas. Um passeio repleto de belezas naturais, localizado 
no litoral norte de São Paulo. A cidade apresenta centros comerciais e 
gastronômicos, muito próximo à colônia.

Serviços e lazer:
Café da manhã, wi-fi, 
serviço de camareira, 
piscinas, quadra society 
de grama sintética, 
churrasqueiras, sala de 
jogos com mesas de sinuca, 
pingue-pongue e pebolim.

ubatuba@apcefsp.org.br • (11) 97538-8196 (WhatsApp) 
(12) 3832-2452, (12) 3042-2130 ou (12) 3042-2131



Flats Santana e Paulista
A Apcef/SP oferece duas opções de hospedagem para os 
associados e dependentes na capital, com fácil acesso para 
estações de metrô. Acomodações para até três pessoas, com 
internet, ar-condicionado e café da manhã incluso na diária.

FLAT PAULISTA
O Flat Paulista fica no Hotel 
Transamérica Hospitality Group, 
localizado a 400 metros dos 
metrôs Consolação (linha Verde) 
e Paulista (linha Amarela), com 

FLAT SANTANA
O Flat Santana fica 

no Hotel Brasília 
Santana Gold Flat, 

a 300 metros do 
metrô Santana (linha 

flatapcef@apcefsp.org.br 
(11)  99693-9455 (WhatsApp)

(de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas)

acesso fácil a 
importantes 
regiões da 
capital paulista.

Azul), zona norte da cidade 
de São Paulo. Acesso fácil a 

importantes regiões da capital 
paulista, inclusive para o Terminal 

Rodoviário do Tietê.



centro de eventos
Localizado no clube da capital, o Centro 
de Eventos é um espaço grandioso 
e cheio de charme, disponível para 
realização de eventos, congressos, 
reuniões e festas.

Salão principal
• Formato auditório - 420 pessoas
• Formato com pranchetas - 250 pessoas
• Formato jantar - 30 mesas - 300 pessoas

Mezanino
• Formato auditório - 100 pessoas
• Formato com pranchetas - 80 pessoas
• Formato jantar - 8 mesas - 80 pessoas

Estrutura
Ar-condicionado, internet, sala/camarim,
cozinha, pé direito - 9 m

cecom@apcefsp.org.br 
(11) 97314-8894 (WhatsApp)

(11) 5613-5600



barraca de santos
A Apcef/SP oferece, em Santos, sem qualquer custo, cadeiras, 
mesas, guarda-sóis e guarda-volumes. A barraca fica na Avenida 
da Praia, barraca 29, entre as Avenidas Ana Costa e Carlos 
Alfonseca. É montada nas areias da praia aos sábados, domingos 
e feriados. Há opções de petiscos e bebidas para compra.

APCEF pet
Os associados da Apcef/SP têm, à disposição, 
espaços especialmente adaptados para passear 
com seus bichinhos de estimação nas unidades da 
Associação.
Quem é apaixonado por animais de estimação 
pode frequentar a Colônia de Avaré, o clube da 
capital e a Subsede de Bauru junto com seus pets.



Em conjunto com a ONG Moradia e Cidadania e o Instituto 
Transforma (da Fenae), a Apcef/SP participa de projetos de 
incentivo social, beneficiando comunidades carentes da capital e 
tendo como principal meta o desenvolvimento coletivo.

APCEF CidadãAPCEF Cidadã......................................




