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O mês de agosto é sempre muito 
significativo para nós, bancários e bancárias. 
Além de marcar o início da Campanha 
Salarial, é, ainda, o mês em que celebramos 
o nosso dia. Pioneiros(as) na mobilização, 
na organização de entidades sindicais e 
nas greves, os(as) bancários(as) marcaram 
presença na história das lutas sociais no 
Brasil desde o início do século XX. 

Data da deflagração de uma das maiores 
greves da história da categoria no Brasil, em 
1951, o dia 28 de agosto foi escolhido para 
lembrar que, apesar de todas as vitórias 
que obtivemos ao longo desses anos, 
ainda temos muitos desafios a percorrer. 
Os lucros estratosféricos dos bancos em 
contraposição com as precárias condições 
de trabalho às quais somos submetidos(as) 
todos os dias em nossas agências é a prova 
de que não podemos arrefecer a nossa luta.

Relembrando um pouco sobre a origem 
do Dia do(a) Bancário(a), na página central 
deste João de Barro, você também poderá 
acompanhar os primeiros passos da 
Campanha 2015. Na matéria especial, 
confira a pauta de reivindicações de toda 
a categoria e também a minuta específica 
entregue à Caixa. Chegou a hora da 
mobilização!

Mas mesmo com o foco voltado para 
a Campanha, a APCEF mantém a todo 
vapor o trabalho que realiza em suas mais 
variadas áreas. Na contracapa, você verá 
que o projeto de revitalização e ampliação 
da colônia de São Chico vai de vento em 
popa. Aliás, você está sendo chamado, 
mais uma vez, a participar da construção 
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dessa conquista. Não perca a data das 
assembleias regionais que vão aprimorar 
os dois anteprojetos que estão sendo 
propostos pela Associação. E, de 15 de 
setembro a 15 de outubro, vote, através 
do site da APCEF, no projeto que melhor 
lhe contempla. A proposta mais votada 
será a implementada.

E já que falamos nas assembleias, elas 
também são a sua oportunidade de eleger 
novos coordenadores(as) e tesoureiros(as) 
regionais. Confira o calendário das plenárias 
em  www.apcef.org.br.

Na última edição, levantamos uma 
grande questão sobre o déficit da Funcef: 
quem deve arcar com o rombo anunciado 
de R$ 9,4 bilhões nas reservas do fundo 
de pensão? Para elucidar essa dúvida, a 
APCEF anuncia que está contratando uma 
um assessoria especializada em mercado 
financeiro para estudar as causas do déficit, 
bem como apurar a responsabilidade 
da administração da Funcef e da Caixa 
pelo surgimento dessas perdas. Leia 
mais na página 8.

E como nem só de luta vivem os homens 
e as mulheres, confira como foram os 
últimos eventos socio-esportivo-culturais 
da nossa Associação, dentre eles, o VIII 
Costelão da APCEF, que comemorou os 
10 anos do Núcleo de Cultura Gaúcha; 
o Jantar-baile da Regional Serra; o IX 
Botequim do Esporte; e o lançamento do 
livro Água: Elemento Essencial da Vida, em 
Gravataí.

Boa leitura e até a próxima edição!
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Agenda de Eventos

APCEF integra Frente em Defesa 
da Água Pública em Gravataí 
Grupo pretende conscientizar população dos perigos da privatização desse bem essencial

9/9 - Reunião de Aposentados(as)  
e Pensionistas
12/9 - XII Festival de Música da APCEF
20/9 - Costelão da Regional Serra
26/9 - Jantar Baile Campeiro de 
encerramento da Semana Farroupilha
14/10 - Reunião de Aposentados(as) 
e Pensionistas

Terças-feiras - Encontro do Núcleo de Cultura Gaúcha 

Para saber mais detalhes dos eventos, acompanhe as notícias no site www.apcef.org.br

17/10 - Festa do Dia do Saci
4/11 - Lançamento e sessão de autógrafos 
do livro Água: Elemento Essencial da Vida, 
na Feira do Livro de Porto Alegre
11/11 - Reunião de Aposentados(as) 
e Pensionistas
14/11 - Festa de Abertura das Piscinas
27/11 - Noite Cultural

A Prefeitura de Gravataí tem dado 
diversas manifestações que demonstram a 
sua intenção de privatizar o tratamento e 
abastecimento de água no município, a co-
meçar pela publicação de um Procedimento 
de Manifestação de Interesse, chamando 
empresas à terceirização do serviço. Para 

Célia Zingler palestra sobre 
a importância da água pública

Com muito orgulho, a APCEF tem 
sido protagonista na defesa da água pública 
no Rio Grande do Sul. E uma das pessoas 
que mais tem contribuído para difundir 
esse tema Estado afora é a nossa diretora 
de Aposentados(as), Previdência e Saúde 
da APCEF, Célia Zingler. Como membro 
do Comitê em Defesa da Água Pública, 
Célia integrou a vitoriosa luta contra a 
terceirização do serviço de abastecimento 
em seu município, Santa Cruz do Sul, e 
trouxe a pauta para a Associação. Agora, a 
diretora tem participado de diversos fóruns 
para ampliar o debate em outras instâncias.

Dentro dessa agenda, Célia palestrou 
no X Encontro Nacional de Estudantes 
de Gestão Ambiental (Enegea), de 30 de 

julho a 2 de agosto, em São Gabriel. Junto 
com ela, esteve o diretor do Sindiágua, 
Rui Porto, que fez um histórico das 
privatizações e analisou o interesse privado 
em explorar a venda da água no mundo. “O 
nosso objetivo foi de transmitir ao grupo de 
estudantes de Gestão Ambiental que seu 
papel é muito importante no discernimento 
técnico das decisões tomadas em relação 
ao saneamento. Também conseguimos 
mostrar, através do caso de Santa Cruz 
do Sul, que a articulação da sociedade 
civil é muito importante para impedir as 
privatizações”, declarou Célia.

O município de São Gabriel tem o 
serviço de saneamento privatizado, bem 
como Uruguaiana.

tentar barrar essa iniciativa, diversas entida-
des se uniram na criação de uma Frente em 
Defesa da Água Pública em Gravataí. 

O movimento está sendo liderado pela 
Associação de Preservação da Natureza 
do Vale do Gravataí (APNVG) e já tem o 
apoio da APCEF, do Sindiágua, do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio Gravatahy, do 
22º Núcleo do CPERS, da União Municipal 
das Associações de Moradores e Entidades 
Comunitárias de Gravataí (Umamec) e de 
outras organizações da sociedade civil.

A primeira reunião do grupo ocorreu 
no dia 24 de julho e contou com a presença 

da diretora de apoio de Relações de Trabalho 
da APCEF, Carla Vanessa Gomes. Conforme 
relatou a diretora, a Frente pretende reali-
zar uma série de audiências públicas para 
conscientizar os(as) moradores(as) sobre 
a importância da aguá pública e os reflexos 
da privatização. 

Para Carla, a defesa de um serviço 
público de qualidade - e principalmente 
do acesso de toda a população à água - é 
primordial. “Não concebemos a concessão 
do abastecimento desse bem natural. Sa-
bemos que é um caminho para o aumento 
de custos aos(às) consumidores(as) e 
fonte de recursos para as grandes cons-

trutoras, que já assombram outras cida-
des do Estado com o mesmo projeto”, 
defendeu a diretora.

De acordo com o diretor da Cor-
san, Flávio Presser, a entidade tem toda a 
condição de cumprir o que determina o 
Plano de Saneamento Básico, refutando as 
declarações do prefeito Marco Alba, que 
alega que a empresa pública não estaria 
cumprindo o contrato.

E para dar maior visibilidade à luta, a 
APCEF promoveu no município, no último 
dia 8 de agosto, o lançamento do livro Água: 
Elemento Essencial da Vida. Confira mais 
detalhes sobre o evento na página 10.

Célia Zingler liderando passeata em Santa Cruz do Sul, em agosto de 2011

Arquivo/APCEF/RS
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RepResenTaTividade

Os Conselhos Fiscal e Deliberativo 

eleitos em abril junto com a diretoria 

executiva (gestão 2015-2018) já come-

çaram as suas atividades na APCEF. 

As primeiras reuniões ordinárias dos 

membros ocorreram nos dias 16 

e 17 e de julho.

APCEF promove eleições para representantes 
de unidades e diretoria das Regionais
Coordenadores(as) e tesoureiros(as) serão eleitos(as) em assembleias para um mandato de três anos

Após a eleição da Diretoria Executiva 

e dos conselhos Deliberativo e Fiscal, 

ocorridos em abril desse ano, a APCEF 

deu prosseguimento a mais uma etapa 

do processo eleitoral previsto em seu 

estatuto. Nos dias 12 e 13 de agosto, 

promoveu, em todas as unidades da Caixa 

com associados(as) no Estado, as eleições 

para representantes da Associação nos 

locais de trabalho. A APCEF saúda os(as) 

representantes eleitos(as), desejando-lhes 

um excelente mandato.

Agora, a APCEF dá um novo passo no 

seu processo democrático. Em uma série 

de assembleias que acontecem em todas 

as suas 14 regionais, também realizará 

eleições para as diretorias locais. As 

candidaturas serão para coordenadores(as) 

e tesoureiros(as) das regionais, bem como 

de seus(suas) respectivos(as) suplentes 

para um mandato de três anos. O edital 

Conselho deliberativoConselho fiscal

foi publicado no site www.apcefrs.org.br 

e uma ampla divulgação foi feita em cada 

Regional.

Além da eleição, que será acompanhada 

por representantes da Diretoria Executiva, 

as assembleias farão a prestação de contas 

do mandato que se encerra e também 

realizarão a apresentação das propostas 

de ampliação da colônia de férias de 

São Francisco de Paula.

Dentre outras atribuições, ao(à) 
coordenador(a) caberá prestar contas 
das atividades, aplicações monetárias e 
despesas da Regional; convocar reuniões 

do Conselho de Representantes e demais 
associados(as); articular-se com a Diretoria 
Executiva e com os conselhos Deliberativo 
e Fiscal da APCEF; e responsabilizar-se 
pelo patrimônio e empregados(as) da 
Associação na Regional. O(a) tesoureiro(a), 
por sua vez, deverá estar articulado com 
as atividades do(a) coordenador(a); além 
de liberar verbas e prestar contas de suas 
atividades aos poderes sociais.

Após a realização de todas as 

assembleias Estado afora, confira, 

em www.apcefrs.org.br, a relação 

completa dos novos coordenadores(as) 

e tesoureiros(as).

Novos conselhos deliberativo e fiscal se reúnem na APCEF
Fotos: Arquivo/APCEF/RS

Conselho Fiscal - Na pauta do 

primeiro encontro dos membros dessa 

gestão esteve a análise da documentação 

contábil dos meses de janeiro, fevereiro, 

março, abril e maio de 2015. Na 

presidência do conselho fiscal fica Telmo 

José de Boita; como 1º secretário, Gilmar 

Delvan; e como 2º secretário, Geraldo 

Otoni Xavier Brochado.

Conselho deliberativo - Além de 

tratar de assuntos gerais, na ocasião, os 

conselheiros elegeram como presidente do 

Conselho Deliberativo, Ivan Canal; como 

vice-presidente, Nelson Schlindwein; e 

como secretário, João Alberto Holsbach.

Confira a nominata completa dos 

membros da diretoria executiva e dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal no 

expediente publicado na página 2.
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seus diReiTOsjuRídiCO

No último dia 3 de agosto, a APCEF 

deu um novo passo para comprovar 

que a Caixa segue descumprindo a 

decisão judic ia l  que determinou 

que os(as) tesoureiros(as) não mais 

executem trabalho não especificado 

para suas funções. 

 A assessoria jurídica da APCEF 

entregou à Justiça o levantamento das 

respostas que cerca de 200 tesoureiros(as) 

de todo o Estado deram a uma consulta 

realizada pela Associação. Na ocasião, 

a APCEF também solicitou ao juiz que 

peça à Caixa a entrega de documentos 

internos que podem comprovar que os(as) 

tesoureiros(as) seguem executando tarefas 

que vão de encontro à decisão judicial.

 A APCEF solicitou segredo de 

justiça para poder entregar a íntegra 

dos questionários.

 entenda o caso

 Em 2009, a Caixa promoveu uma 

reestruturação em seus setores de 

retaguarda. A antiga RETPV foi extinta e, 

junto com ela, a função de supervisor(a) 

de retaguarda. O setor ficou, então, 

subordinado às agências. Alguns meses 

depois, no entanto, a Caixa voltou atrás e 

novamente separou as retaguardas – agora 

com o nome de RERET’s – das unidades, 

mas sem a figura do(a) supervisor(a). 

 Isso fez com que os(as) tesou- 

reiros(as) ficassem extremamente 

sobrecarregados(as), tendo que cumprir, 

além das atribuições de sua competência, 

funções como gestão da conformidade e 

da compensação, supervisão das tarefas 

exercidas pela RERET e responsabilidade 

pela retaguarda perante outras áreas. 

Com uma estrutura mínima, os(as) 

trabalhadores(as) assumiram sozinhos(as) 

um grande número de tarefas não 

previstas em seus normativos, enfrentando 

estresse e insegurança permanente em 

suas rotinas. 

 Apos vários debates com tesou- 
reiros(as), a APCEF decidiu entrar na 
Justiça, com o objetivo de combater 
essa prática. 

Em setembro de 2014, a ação 

conquistou uma liminar que determinou 

que os(as) tesoureiros(as) não mais 

executassem funções não especificadas 

em seus normativos, sob pena de multa 

de mil reais por dia ao(à) empregado(a) 

prejudicado(a). No entanto, em dezembro 

de 2014, a Caixa, lançou um novo 

Manual Normativo, atribuindo aos(às) 

tesoureiros(as) responsabilidades que 

seriam de supervisores(as) de retaguarda.

 A partir disso, o juiz Daniel Souza 

de Nonohay reiterou a ordem da liminar, 

reiterando a ordem para que a Caixa se 

abstivesse de exigir dos(as) tesoureiros(as) 

o exercício de atividades não especificadas 

originalmente para as suas funções. Em sua 

defesa, a empresa informou, em março, 

que expediu uma ordem de serviço 

(GEOPE n.º 001/2015), destinada a todas 

as GIRET’s do Estado e pessoalmente 

aos(às) tesoureiros(as) e técnicos(as) de 

operação de retaguarda, proibindo os(as) 

trabalhadores(as) de exercerem funções 

não especificadas em seus normativos. 

 A referida ordem de serviço, que só 
existe no Rio Grande do Sul, no entanto, 
não obedece à ordem judicial, visto que não 
efetuou qualquer alteração nas estruturas 
das RERET’s que possibilitasse que as 
atividades de supervisão e gerenciamento 
deixassem de ser acumuladas pelos(as) 
tesoureiros(as). É evidente que se a 
Caixa fosse de fato fazer alguma alteração 
concreta no funcionamento das retaguardas, 
o faria em nível nacional. Desta forma, 
a APCEF continua na luta para eliminar, 
de uma vez por todas, essa alteração  
contratual lesiva.

APCEF entrega à 
Justiça levantamento 
sobre RERET’s

Jeverton Lima
Assessoria Jurídica Trabalhista
jeverton@young.adv.br 

No último dia 4, o Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) de-
cidiu que os créditos trabalhistas 
deverão ser atualizados com base 
na variação do Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E). O referido índice será 
aplicado para a tabela de atualização 
monetária da Justiça do Trabalho, 
utilizada pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho.

 No julgamento, o ministro do 
TST, Dr. Claudio Brandão, obser-
vou que Supremo Tribunal Federal 
(STF), em quatro ações diretas 
de inconstitucionalidade, já havia 
declarado inconstitucional a expres-
são “índice oficial da remuneração 
básica da caderneta de poupança”, 
do parágrafo 12 do artigo 100 da 
Constituição Federal, e afastou a 
aplicação da Taxa Referencial (TR).

 O entendimento do STF é de 
que a atualização monetária dos 
créditos é um direito do credor e 
deverá refletir a exata recomposi-
ção do poder aquisitivo decorrente 
da inflação do período, sob pena 
de violar o direito fundamental de 
propriedade, a coisa julgada e o 
postulado da proporcionalidade, 
além da eficácia e efetividade do 
título judicial e a vedação ao enri-
quecimento ilícito do devedor.

 O ministro também destacou 
a necessidade de se reparar a defa-
sagem do índice de correção, pois, 
se permanecesse a regra anterior, 
o(a) trabalhador(a) sofreria perdas 
crescentes resultantes da utilização 
de índice de atualização monetária 
que não reflete a variação da taxa 
inflacionária. Vale lembrar que a 
TRD, em 2013, foi de 0,2897%, 
enquanto o IPCA foi de 5,91%.

 O Tribunal decidiu adotar a 
técnica de interpretação conforme 
a Constituição para o restante do 
caput do artigo 39 da Lei 8.177/91, 
que garante a atualização mone-
tária dos créditos trabalhistas, 
extinguindo apenas a expressão 

considerada contrária à Constituição 
e assegurando o direito ao índice 
que reflete a variação integral da 
inflação, dentre os diversos existen-
tes (IPC, IGP, IGP-M, ICV, INPC e 
IPCA, por exemplo).

 Aqui, mais uma vez, a escolha 
do IPCA-E segue precedente do STF, 
que, em medida cautelar na Ação 
Cautelar 3764, adotou esse índice 
para a correção dos valores de pre-
catórios e requisições de pequeno 
valor (RPV) da União. O voto do 
relator lembra ainda que o IPCA-E 
vem sendo utilizado em decisões 
administrativas do TST e do STF.

 Os ministros também modu-
laram os efeitos da decisão, que 
deverão prevalecer a partir de 30 de 
junho de 2009, data em que entrou 
em vigor o dispositivo declarado 
inconstitucional pelo STF. A fim de 
resguardar o ato jurídico perfeito, a 
mudança do índice, porém, não se 
aplica às situações jurídicas conso-
lidadas, resultantes de pagamentos 
efetuados nos processos judiciais, 
em andamento ou extintos, em vir-
tude dos quais foi adimplida e extinta 
a obrigação, ainda que parcialmente.

A modulação, portanto, vale 
apenas para os processos em curso, 
em que o crédito ainda esteja em 
aberto. A decisão quanto à incons-
titucionalidade foi unânime.

 O caso que suscitou a argui-
ção de inconstitucionalidade foi um 
recurso em ação trabalhista na qual 
uma agente comunitária de saúde 
de Gravataí (RS) obteve o reconhe-
cimento do direito ao adicional de 
insalubridade. Na fase de execução, 
o TRT da 4ª Região determinou a 
correção do valor a ser pago pelo 
município de acordo com o INPC 
apenas a partir de 2013. O ministro, 
então, acolheu o recurso da agente 
e propôs a correção pelo IPCA-E. 
O acórdão será encaminhado à 
Comissão de Jurisprudência e de 
Precedentes Normativos do TST.

TST define IPCA como índice para 
atualização de créditos trabalhistasAssessoria jurídica também solicitou ao juiz que peça à Caixa 

documentação que comprove cumprimento da decisão judicial



Ocorrida de 31 de julho 
a 2 de agosto, em São Pau-
lo, com a presença de 667 
delegados(as) de todo o Brasil, 
a Conferência Nacional dos 
Bancários decidiu: queremos 
reajuste de 16%, valorização do 
piso salarial no valor do salário 
mínimo calculado pelo Dieese 
(R$ 3299,66 em junho), PLR de 
três salários mais R$ 7.246,82, 
defesa do emprego, combate 

O tema aprovado na Con-
ferência Nacional para a mídia 
da Campanha Salarial 2015, 
“Exploração não tem perdão”, 
representa bem a realidade 
dos bancos: lucros exorbitan-
tes baseados na exploração 
dos(as) trabalhadores(as). A 
proposta do slogan retrata 
eixos que foram denominados 
de “sete pecados do capital”, 

às metas abusivas e ao assé-
dio moral, melhores condições 
de trabalho, fim da terceiri-
zação e vales-alimentação  
e refeição maiores.

A pauta específica dos(as) 
empregados(as) da Caixa, 
aprovada durante o Congresso 
Nacional dos Empregados da 
Caixa Federal (Conecef), entre 
12 e 14 de junho, também é 

mas que refletem situações 
às quais os(as) bancários(as) 
têm tido de enfrentar diaria-
mente em suas agências: assé-
dio, discriminação, ganância, 
irresponsabilidade, mentira, 
ostentação e terceirização. 

Por isso, a APCEF reforça 

a necessidade de um enfren-

tamento sério na hora das ne-

PrinciPais reivindicações

“exPloração não tem Perdão”

muito clara. Dentre as nossas 
principais reivindicações, exi-
gimos melhorias nas condições 
de trabalho; mais contratações; 
combate às terceirizações; fim 
do programa Gestão de De-
sempenho de Pessoas (GDP); 
combate a metas abusivas; 
defesa da isonomia; prevenção 
do assédio moral e sexual; me-
lhores condições de trabalho 
para portadores(as) de neces-

sidades especiais; melhoria 
do Saúde Caixa; extensão 
do Saúde Caixa para os(as) 
aposentados(as) de PADV’s; 
extensão do auxílio e cesta-
-alimentação a todos(as) 
os(as) aposentados(as) e 
pensionistas; retomada do 
modelo de Agência Segura; e 
medidas e garantias em caso 
de assaltos e sequestros para 
vítimas e familiares.

gociações. “O que temos visto 

em nossas campanhas nos 

últimos anos é que muitos sin-

dicatos acabam esquecendo 

de lutar contra todas essas re-

alidades nocivas vividas den-

tro do ambiente de trabalho 

em troca de propostas pífias 

de bancos e governos. Pre-

cisamos, acima de qualquer 

inclinação política, defender 

a categoria em primeiro lu-

gar”, afirmou o presidente da 

Associação, Marcello Carrión.

No ano passado, o Coman-
do orientou os sindicatos a 
aceitarem uma proposta de 
reajuste de 8,5%. A greve foi 
encerrada após quatro dias de 
paralisações. 



O Comando Nacional dos Bancá-

rios já entregou a pauta de reivindi-

cações à Fenaban. A Caixa também 

já está de posse da minuta específica. 

A primeira rodada de negociações já 

foi agendada. Ou seja: a Campanha 

Salarial 2015 já começou. Agora, cabe 

a nós, bancários(as), mostrarmos aos 

banqueiros que, diante das lucrativi-

dades estratosféricas apresentadas 

nos últimos anos, não aceitaremos es-

molas. Chegou a hora da mobilização!

O momento é ideal para não bai-

xarmos a guarda. Conforme lembrou 

o diretor de Relações de Trabalho da 

APCEF, Ricardo Hubba, a Caixa Eco-

nômica Federal abriu muitas agências 

e multiplicou a quantidade de clientes. 

Contudo, não repôs os quase três mil 

bancários(as) que saíram da empresa 

através de Programa de Apoio à Apo-

sentadoria (PAA) em todo o Brasil 

nos últimos meses, sendo que cerca 

de 300 deles(as) foram do Rio Gran-

de do Sul. “O cenário é preocupante. 

Se afrouxarmos, especialmente nas 

negociações específicas, seremos 

levados a uma piora considerável nas 

nossas já precárias condições de tra-

balho. Enquanto os bancos registram 

lucros gigantescos, nós somos a ca-

tegoria que mais adoece. Temos que 

nos mobilizar e cobrar de nossos(as) 

representantes que respeitem a pau-

ta e sejam firmes nas negociações”, 

alertou Hubba.

28 de aGosto, dia do(a) BancÁrio(a)

Pioneiros(as) na mobiliza-
ção, na organização de enti-
dades sindicais e nas greves, 
os(as) bancários(as) marcaram 
presença na história das lutas 
sociais no Brasil desde o início 
do século XX. Mas foi após a Era 
Vargas, em 1945, que os movi-
mentos voltaram a ganhar força 
no Brasil. Um mais marcantes, no 
entanto, que acabou por deter-
minar posteriormente a data do 
Dia do(a) Bancário, foi o de 1951.

Naquele ano, os(as) ban- 
cários(as) decidiram inovar na 

luta por reivindicações sala-
riais e por melhores condições 
de trabalho. Eles(as) pediam 
reajuste de 40%, salário míni-
mo profissional e adicional por 
tempo de serviço. 

A mobilização, unificada na-
cionalmente, iniciou no dia 28 
de agosto, em São Paulo, a partir 
uma assembleia histórica, com a 
presença de 28% da categoria. 

Sob forte repressão, a greve 
acabou durando 69 dias. Os(as) 
trabalhadores(as) conquistaram 

31% de reajuste, mas não esque-
ceram das prisões e espanca-
mentos provocados pelo DOPS. 

Após o término da para-
lisação, a repressão foi ain-
da mais acentuada. Cente-
nas de bancários(as) foram 
demitidos(as), outros(as) foram 
transferidos(as) e as comissões 
por bancos foram desmante-
ladas pelos banqueiros. Mas, 
apesar de tudo, a luta foi reco-
nhecida, tanto que no dia 28, 
celebraremos juntos(as), com 
muito orgulho, o nosso dia.

O diretor Ricardo Hubba 

ressalta a importância do Dia 

do(a) Bancário(a): “Com de-

terminação, avançamos muito 

ao longo dos anos. E todos(as) 

nós, bancários(as), estamos de 

parabéns. No entanto, como 

categoria, ainda temos muitos 

desafios a serem vencidos, a 

começar por essa Campanha 

Salarial que adentramos nesse 

momento. E, para isso, a AP-

CEF se coloca ao lado de cada 

bancário(a) na luta por novas 

conquistas”, completou.
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apOsenTadOs(as)

Reunião debateu andamento de ações 
judiciais e déficit da Funcef
APCEF contratará empresa especializada para analisar a responsabilidade da administração 
da Funcef diante do déficit anunciado até maio deste ano de R$ 9,4 bilhões

A últ ima edição do João de 
Barro levantou uma grande questão 
sobre o déficit da Funcef: quem deve 
arcar com o rombo anunciado de 
R$ 9,4 bilhões nas reservas do fundo 
de pensão? Para debater sobre essa e 
outras questões de interesse dos(as) 
aposentados(as) e pensionistas da 
Caixa, a APCEF promoveu, no dia 12 
de agosto, mais uma reunião do grupo, 
realizada no auditório do Instituto 
Cultural Brasileiro Norte-Americano, 
no centro da Capital. Com o auditório 
lotado de associados(as), participaram 
do encontro diretores(as) da APCEF 
e assessores do Seguro Jurídico.

As notícias que vêm da Funcef, 
considerando o equacionamento 
imediato da dívida, têm deixado 
o s ( a s )  p a r t i c i p a n t e s  b a s t a n t e 
assustados(as) .  Ass im,  um dos 
objetivos do encontro foi justamente 
debater as medidas que podem ser 
tomadas, tanto administrativamente 
quanto judicialmente, a fim de apontar 
possíveis soluções para a questão. 
Nesse sentido, a APCEF anunciou 
que está contratando um assessoria 
especializada em mercado financeiro 
para estudar as causas do déficit, 

Fotos: Regina Azevedo/APCEF

bem como apurar a responsabilidade 
da administração da Funcef e da 
Caixa pelo surgimento desse grave 
desequilíbrio. “A partir daí, então, será 
possível tomar as medidas cabíveis”, 
comentou o advogado Ricardo Castro.

Para a diretora de Aposentados(as), 
Previdência e Saúde da APCEF, Célia 
Zingler, o desempenho ruim da Funcef 
pode, sim, ter sido resultado da 
crise financeira, que prejudicou os 
investimentos realizados nos últimos 
anos. No entanto, há outra fonte de 
prejuízos às reservas da Fundação que 
não está sendo contabilizada, que é o 
impacto atuarial resultante de ações 
judiciais contra a Caixa que geraram 
novos benefícios sem a constituição 
de reservas. “Se o equacionamento 
realmente é necessário, quanto 
realmente é de responsabilidade 
dos(as) participantes? Não podemos 
arcar com a dívida que a Caixa tem 
com a Funcef ”, defendeu Célia. 

ações judiciais

Quem participou da reunião 
de aposentados(as) e pensionistas 
também ficou por dentro das novidades 

sobre a ação do Efeito Gangorra 
(1º grupo), que teve o pagamento 
do valor incontroverso pela Funcef 
em dezembro passado. A execução 
do processo continua, tendo sido 
determinada a realização de perícia 
contábil, após recurso da APCEF. A 
assessoria jurídica destacou, mais uma 
vez, que alguns(mas) associados(as) 
ainda não entregaram documentos 
para a execução. A orientação é 
de que entrem em contato com o 
Escritório Direito Social, através do 
e-mail segurojuridico@apcefrs.org.
br ou pelo telefone (51) 3215-9000.

Os esclarecimentos se estenderam 
às demais ações judiciais coletivas, 
como da Bitributação (em liquidação 
de sentença para o 1ºgrupo, com 
execução individual); e sobre a vitória 
da APCEF na pioneira ação civil 
pública contra a União, que anulou 
os artigos da Resolução nº 11, do 
CNPC, que possibilitavam a retirada 
de patrocínio dos fundos de pensão. 

Outras novidades

Os(as) presentes(as) também 
puderam conferir, em primeira mão, os 

dois novos estudos para revitalização e 
ampliação da colônia de São Francisco 
de Paula,  que serão postos em 
votação entre 15 de setembro e 15 
de outubro, no site da APCEF. Leia 
mais sobre o tema na contracapa.

P o r  a p r e s e n t a r  t a n t o s 
esclarecimentos e facilitar o diálogo 
entre associados(as) e Associação, o 
público tem reivindicado que a reunião 
de aposentados(as) e pensionistas 
ocorra mensalmente. Contemplando 
a solicitação, o vice-presidente da 
APCEF, Marcos Todt, informou que a 
diretoria já estuda essa possibilidade.

Iraci Hein, aposentada de Porto 
Alegre, ficou bastante satisfeita com 
a notícia. “Acho muito importantes 
essas reuniões, porque é uma forma 
de acompanharmos tudo o que está 
acontecendo, além, é claro, de nos 
integrarmos com os(as) colegas”, 
afirmou. O aposentado de Canoas, 
Milton José de Oliveira, por sua vez, 
completou: “Esses encontros são muito 
oportunos, porque a gente fica por 
dentro do andamentodas atividades da 
APCEF e do nosso Seguro Jurídico”. 

Aposentados(as) e pensionistas lotaram auditório Grupo obteve informações pelos advogados e diretores(as) da APCEF

Fotos: Regina Azevedo/APCEF
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Núcleo de Cultura Gaúcha 
comemora uma década de tradição
Aniversário foi comemorado com 8ª edição do Costelão da APCEF

Grande público participa de Jantar Baile da Regional Serra

sOCiaL

Com a presença de mais de 100 pesso-
as, entre colegas da ativa, aposentados(as) 
e familiares, o Jantar Baile da Regional 
Serra, realizado no dia 18 de julho, na sede 
em Farroupilha, foi um grande sucesso. O 
jantar foi servido às 21h30min e o baile, que 
começou às 23h, seguiu até de madrugada. 
Mesmo quem não é fã de música gauches-
ca rendeu-se à animação da festa, com o 
show de Luciano Freitas e Alex Cortes.

Cirleine Maino, da Agência São Pe-
legrino, participou do evento e aprovou: 
“Estava tudo maravilhoso; a comida, 

No mês de julho, o Núcleo de 
Cultura Gaúcha completou dez anos 
de estrada. E para marcar a passagem 
dessa importante data, o grupo convidou 
seus(suas) amigos(as) para a 8ª edição 
do tradicional Costelão da APCEF. O 
evento ocorreu no último dia 26 de 
julho, com a presença de mais de 200 
pessoas, que lotaram o Galpão Crioulo 
para mais um momento de valorização 
da cultura gaúcha, por meio da música, 
da dança e da culinária do Rio Grande.

A comemoração começou cedo da 
manhã, quando os(as) convidados(as) 
se reuniram para uma mateada. A pro-
gramação seguiu com uma amostra das 
nossas danças típicas, quando o Núcleo 
realizou uma apresentação que integrou 
os(as) presentes na dança do “Pezinho”. 
Em seguida, os 173 kg de carne, assados 
em fogo de chão desde a madrugada 

pela equipe do Núcleo, foram servidos 
juntamente com arroz, feijão mexido, 
aipim e saladas variadas. E, para fechar 
a comemoração, não poderia faltar o 
“Parabéns à você” tradicional do Sul, 
que embalou o apagar das velas do bolo.

uma década de cultura 
e amizade

Paulo Cesar Ketzer, mais conhecido 
como PC, coordenador do Núcleo, lem-
brou que o grupo foi criado com o objetivo 
de trabalhar desde a gastronomia campei-
ra até as artes do Estado. “Tudo começou 
com um convite que me foi feito na época 
pela presidenta Célia Zingler, para organi-
zar um baile campeiro. Peguei a carroça 
andando, mas, com o tempo, a gente con-
seguiu dar ao Núcleo de Cultura Gaúcha 
esse jeito que ele tem hoje. Não é de graça 
que nós temos os lenços branco e colo-

rado enlaçados no palco do nosso Galpão 
Crioulo, porque a nossa intenção é justa-
mente de unir as pessoas”, revelou PC.

A aposentada da Regional Sul, Loiva 
Guido Valerão, parabenizou o Núcleo 
de Cultura Gaúcha pelos seus 10 anos. 
“Nós achamos muito importante a Asso-
ciação cultivar essa tradição entre os(as) 
colegas. Por isso, viemos de Pelotas para 
prestigiar essa data tão significativa”, disse 
Loiva. Dora Helena Carvalho, diretora 
financeira da Agea, também sublinhou 
a importância do grupo: “A APCEF está 
de parabéns por proporcionar esse 
espaço a seus(suas) associados(as). Vida 
longa ao Núcleo de Cultura Gaúcha”. 
Já Júlio César Pinto Teixeira, frequen-
tador assíduo do Costelão da APCEF, 
também lembrou de elogiar as diversas 
outras atividades desenvolvidas pelo 
Núcleo, como dança, música e folclore.

Parabéns ao estilo gaúcho Grupo de danças encantou o público Assadores capricharam no costelão Caravana de Pelotas prestigiou o evento

um esteio para a associação

O Núcleo de Cultura Gaúcha tem 
sido um grande esteio para a Associação. 
Além de seus eventos fixos - como o Cos-
telão, os jantares e almoços campeiros de 
abril e setembro, e as reuniões semanais 
as terças-feiras -, o grupo está sempre 
presente na organização de diversas ou-
tras atividades sociais da APCEF, como na 
recepção dos colegas novos da Caixa, nas 
festas infantis e outras realizações culturais. 

“A diretoria da APCEF parabeniza o 
Núcleo de Cultura Gaúcha pelo seu déci-
mo aniversário. Agradecemos pela dedica-
ção que esse grupo tem tido à Associação 
ao longo de todo esse tempo. Parabéns 
a todos(as) os(as) integrantes!”, brindou 
Paulo Belotto, diretor de Patrimônio.

excelente; e a música, nota dez. Participo 
regularmente dos eventos da Associação e 
recomendo a todos(as) que se associem. 
Através da união, podemos fortalecer ainda 
mais esse belo trabalho em favor dos(as) 
associados(as)”, declarou a associada.

E o próximo evento já está mar-
cado! Agende-se já para o tradicional 
Costelão da Regional da Serra, que 
acontecerá no feriado de 20 de se-
tembro. Em breve, mais informações.

* Com a colaboração de Regina Azevedo A animação ficou por conta de Luciano Freitas e Alex Cortes

Arquivo/APCEF

Fotos: Regina Azevedo/APCEF

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o aniversário do Núcleo de Cultura Gaúcha, 
em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.
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CuLTuRa

Água: Elemento Essencial da Vida 
é lançado em Gravataí
Resultado da oficina de criação literária de Alcy Cheuiche, livro de contos começa a percorrer o Estado

Lucídio Gontan/APN-VG

O livro Água: Elemento Essencial da 
Vida já começou a percorrer o Estado em 
uma grande jornada de divulgação. Com 
uma bela cerimônia - que incluiu decla-
mações de poesias, leituras de contos e 
sessão de autógrafos -, o livro escrito por 
13 alunos(as) da oficina de criação literária 
promovida pela APCEF e ministrada pelo 
escritor Alcy Cheuiche teve lançamento 
realizado na cidade de Gravataí, no último 
dia 8 de agosto. O evento foi promovi-
do pela Associação de Preservação da 
Natureza Vale do Gravataí (APN-VG 

Prepare-se, pois falta pouco para o 
Festival de Música da APCEF! A 12ª edição 
do evento será no dia 12 de setembro, a 
partir das 20h, no Galpão Crioulo da As-
sociação! Se você é nosso(a) associado(a) e 
tem talento para a música, não deixe de se 
inscrever! O prazo vai até o dia 31 de agos-
to. Agora, se você aprecia a música, mas 
não é artista, também está intimado(a) 
a participar desse grande momento de 
cultura e integração da sua Associação! 
Todos(as) estão convidados(as)! 

Além da melhor música, serão 
premiados(as) com troféus melhor 
intérprete, letra, inovação e criativi-
dade do tema, melodia, arranjo, ins-
trumentista e música mais popular. 
O(a) grande vencedor(a) concorrerá 

 e pelo Clube Literário de Gravataí.

O lançamento da obra no muni-
cípio integra uma série de atividades 
que já começaram a ser desenvolvidas 
pela Frente em Defesa da Água Pública 
de Gravataí. O comitê, formado por 
diversas entidades, luta pela manu-
tenção do contrato de abastecimento 
com a Corsan, tendo em vista que o 
serviço público está sendo ameaçado 
pela intenção do prefeito Marco Alba 
de privatização (leia mais sobre o 
assunto na página 3).

Presente na solenidade, a associada 
Marisa Zancan Godoy apoiou a iniciativa: 
“O momento é muito oportuno para que 
questões como a importância da gestão 
pública desse bem, que é de todos(as), se-
jam colocadas em discussão”, defendeu.

Representando a diretoria da APCEF, 
marcaram presença as diretoras Célia 
Zingler, Maria Julia Silva Santos, Silvia 
Regina Hohgräwe, Simoni Fernandes 
Medeiros e Carla Vanessa Nunes Go-
mes. Também prestigiaram o evento o 

vice-presidente da APN-VG, Claudio 
Wurlitzer, e a gerente do projeto “Rio 
Limpo”, Norine Paloski, além de diri-
gentes das entidades organizadoras e 
outras autoridades.

Aos(às) interessados(as) em adqui-
rir o livro Água: Elemento Essencial da 
Vida, a APCEF lembra que a obra já está 
disponível para venda na sua loja virtual 
(www.apcefrs.org.br/loja.html). 

* Com a colaboração de Regina Azevedo

Como artista ou espectador, participe do XII Festival de Música da APCEF!

Escritores(as), convidados(as) e amigos(as) reunidos(as) no lançamento do livro

na competição nacional, de 2 a 4 de  
dezembro, em Recife, Pernambuco.

Como participar 

Podem participar do Festival  
ativos(as), aposentados(as) e pensionistas, 
sendo que autor(a) e intérprete devem 
ser associados(as) da APCEF, em dia 
com suas obrigações sociais. Basta 
preencher o formulário (disponível em  
www.apcefrs.org.br) e enviar à APCEF, 
informando o nome e o ritmo da 
composição, que deve ser inédita. Não é 
necessário gravar a canção em CD. Cada 
associado(a) poderá inscrever até duas 
músicas. Está garantida a apresentação no 
Festival para os primeiros 15 composito- 
res(as) inscritos(as).

XII Festival
deMúsica  

O quê: XII Festival de Música da APCEF
Quando:  Sábado, 12 de setembro
Horário: 20h
inscrições: Até 31 de agosto

Onde: Galpão Crioulo da APCEF
(Av. Coronel Marcos, 851, Porto Alegre)
informações: www.apcefrs.org.br
e (51) 3268-1611

seRviÇO
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Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação 
sobre o IX Botequim do Esporte, em www.apcefrs.org.br 
ou na página da Associação no Facebook.

espORTes

IX Botequim do Esporte faz homenagens 
especiais a atletas veteranos(as)
Neste ano, além dos destaques dos Jogos do Sul e Sudeste, APCEF inovou destacando atletas que vestiram 
a camiseta da Associação há alguns anos

Fotos: Regina Azevedo/APCEF

No último dia 15 de agosto, o Ginásio 
de Esportes da APCEF foi, mais uma vez, 
cenário para uma das festas mais alegres da 
Associação. Com os ingressos totalmente es-
gotados, o IX Botequim do Esporte coroou 
uma série de atletas que foram destaques na 
última edição dos Jogos do Sul e Sudeste. O 
evento também inovou, fazendo homena-
gens especiais a atletas veteranos(as) que há 
alguns anos vestiram a camisa da nossa en-
tidade e que continuam fazendo a diferença 
no esporte até  hoje. “Estamos iniciando uma 
nova etapa nas homenagens. Nosso objetivo 
é de reconhecer os(as) associados(as) que 
vêm consolidando o esporte na Associação 
desde a década de 70”, explicou Sérgio Si-
mon, diretor de Esportes da APCEF.

 Entre os(as) homenageados especiais 
da noite, Sergio Atair dos Santos, aposentado 
de Porto Alegre, estava muito emocionado. 
“Em primeiro lugar, é uma grande satisfação 
fazer parte dessa família de economiários(as) 
e bancários(as). Esses momentos de inte-
gração são excelentes para valorizarmos o 
presente e o futuro, sem nos esquecermos 
do passado”, sublinhou.

 Margareth Marquardt também foi 
destaque do Botequim, e fez questão de 
vir de Santa Cruz do Sul com a família para 
receber a homenagem. “Eu participei dos 
últimos Jogos do Sul/Sudeste e já participo 
há muitas edições dos Jogos da Fenae, no 
tênis de quadra. Para mim, o esporte é 
motivo de muita alegria, pois, além da saúde 
física, também proporciona o reencontro de 
amigos(as)”, testemunhou.

 Os Jogos do Sul e Sudeste 2015 reu-
niram atletas do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e Espírito Santo, entre os dias 4 a 
6 de junho, em São Paulo (SP). A delegação 
gaúcha conquistou 19 medalhas: 7 de ouro, 
6 de prata e 6 de bronze.

 um Botequim de muitas novidades

 Além das homenagens, os(as) 
convidados(as) também puderam desfrutar 
das novidades no cardápio. Além do chope 
tradicional liberado, nesse ano, a APCEF 
também ofereceu chope escuro. Como 
aperitivos, os(as) presentes deliciaram-se 
com tábuas de frios, pastéis, espetinhos, 
caldinhos, fritas e docinhos, como brigadeiro.

 O público se divertiu na festa com a 
animação musical de um repertório reche-
ado de sucessos para todos os gostos. “Eu 
costumo vir sempre nas festas da APCEF, que 
são sempre muito legais. Esse já é o segundo 
Botequim que eu venho. Eu trago a família, as 
crianças, meu marido. E essas homenagens 
também são muito bonitas, porque os(as) 
atletas se esforçam, treinam e represen-
tam muito bem a Associação. Eles(as) são 
merecedores(as)”, elogiou a associada da 
Agência Azenha, Alessandra Queiroz.

 A APCEF agradece a todos(as) os(as) 
seus(suas) atletas, homenageados(as) no 
Botequim ou não, por fazerem do esporte na 
Associação uma realidade. Agora, é continuar 
treinando para fazermos ainda mais bonito 
nos próximos Jogos da Fenae, em 2016!

Diretoria, técnicos e atletas homenageados(as) no IX Botequim do Esporte Como sempre, diversão foi garantida pela animação musical para todos os gostos

Futsal Masculino: 
Leonardo Silva de Carvalho (Ag. Alvorada) 
Daniel Schumacher de Barros (GIGOV/PO) 
Futsal Feminino: 
Nicole Elyseu de Lima (GIGOV/PO) 
Maria Clarice P. Pigatto – Sissi (GIREC/PO) 
vôlei Masculino: 
Adalberto Jean de Souza Pizzio (GIGOV/PO) 
Paulo André Kahl Schreiber (Ag. Bairro Trindade) 
vôlei Feminino: 
Anemari Pott (Ag. Veranópolis), 
Fabiana Ferreira (Ag. Lupicinio Rodrigues) 
Futebol soçaite Livre: 
Diego Alves Feron (PAB Justiça Trabalho POA) 
Mariel Rauber (Ag. Terra do Chimarrão) 
Futebol soçaite Máster: 
Rodrigo Moreira Lins Pastl (Ag. Carlos Gomes) 
Rogerio Silva Hollerbach (Ag. UFSM), 
Luiz Augusto Fialho de Fialho (GILOG/PO) 
Ruy Fernando Dalbem (GIRET/PO) 
Basquete: 
Márcio Wallerius Welp (Ag. 7 de Setembro) 
Jorge Peixoto de Mattos (Aposentado) 
jogos de salão/sinuca: 
Júlio Cesar Arcari (Aposentado) 
Tênis de Quadra Feminino: 
Margareth Luiza Marquardt (Aposentada) 
Tênis de Quadra Masculino: 
Elias Ritter (Ag. Erechim) 
natação: 
Luciane Maria Finger Ballico (JURIR/Caxias do Sul) 
atletismo Masculino: 
Luis Paulo Centeno de Oliveira (Ag. Partenon) 
atletismo Feminino: 
Luiza Inocente da Silva (CEOCV/PO)

Luiz Carlos Lasek 
Pedro Daniel Rocha dos Santos 
Sérgio Atair dos Santos 
Luís Fernando Kalife 

Júlio Carlos C. Petersen 
Gilberto Silveira de Souza 
César Augusto Grassi 

HOMenaGeadOs(as) espeCiais

HOMenaGeadOs(as) dO iX BOTeQuiM dO espORTe



Depois de escolher a sede 
São Francisco de Paula como a próxima
grande obra a ser feita, ajude-nos a decidir 
qual das duas ampliações deverá ser 
realizada: a construção de novas cabanas 
ou a construção de um novo prédio 
horizontal.

A votação acontecerá, entre 15 de setembro
e 15 de outubro, através do site da APCEF/RS.
Em ambas as opções de voto, a sede
São Francisco de Paula vai ganhar também 
uma nova área de lazer comum para 
todos(as) associados(as), além
da revitalização das cabanas
e espaços já existentes e um novo
projeto paisagístico para toda a sede.

ANTES DE ESCOLHER
ENTRE O CAMPO E O LITORAL,DECIDA o FUTURO DA SUACOLÔNIA DE FÉRIAS

A CONSULTA ESTARÁ DISPONÍVEL A PARTIR
DE 15 DE SETEMBRO, EM WWW.APCEFRS.ORG.BR

Construção de
novas cabanas

Prédio
horizontal

OU

perspectiva
Interna

De 15 de setembro
a 15 de outubro

AMPLIAÇÃO

NOSSA LUTA É POR SUAS CONQUISTAS

CONSULTA DEMOCRÁTICA


