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Foram 21 dias de greve, com a adesão 
de mais de 12 mil agências no território 
nacional. De rodada em rodada, os(as) 
bancários(as) iam se aproximando de seu 
objetivo. No entanto, o que a categoria 
não esperava era que, após uma oferta 
de reajuste de 10% feita pela Fenaban – 
proposta que mal cobre a inflação, por 
sinal -, o Comando Nacional dos Bancários 
orientasse para o fim da greve. Dividido, o 
movimento perdeu a força e a campanha 
foi encerrada sem soluções importantes, 
especialmente para reivindicações da pauta 
específica. Uma certeza: a campanha tinha 
fôlego para ir muito além. Acompanhe o 
balanço da greve, em reportagem especial, 
nas páginas 4 e 5.

 Mas a luta da APCEF não se resume ao 
período da Campanha Salarial. Diante da 
possibilidade de equacionamento imediato 
da dívida da Funcef, previsto para abril de 
2016, a Associação já tomou várias medidas 
para que os(as) participantes e assistidos(as) 
não sejam injustamente atingidos(as), 
seja protocolando um requerimento 
junto ao Ministério da Previdência Social, 
seja criando um abaixo-assinado, ou 
contratando uma assessoria especializada 
para somar forças às ações do Seguro 
Jurídico. Conheça todas iniciativas, na 
página central, e ajude a APCEF a vencer 
mais essa batalha.

 No que diz respeito à conjuntura atual, 
o João de Barro, mais uma vez, ultrapassa 
as barreiras da mídia tradicional e dá espaço 
em suas páginas para um tema que, em 
geral, é deixado de lado, mas que deveria 
ser uma preocupação de toda a sociedade 
brasileira. Na reportagem especial da página 
4, você vai encontrar um breve panorama 
sobre o genocídio de indígenas por causa 
da disputa de terras com fazendeiros. A 
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situação é grave: em uma década, estima-
se que 390 índios tenham sido mortos. O 
que nós, como cidadãos(ãs) brasileiros, 
podemos fazer a respeito?

 E como a rosa não é feita só de espinhos, 
as notícias boas também estampam este 
JB. É com orgulho que noticiamos mais 
uma grande conquista: o grupo de teatro 
da APCEF, Caixa de Pandora, arrebatou 
nada mais, nada menos que seis troféus 
no Festival Três Coroas em Ação. Com o 
espetáculo infantil A Última Gota, a trupe 
ganhou o prêmio de Melhor Espetáculo 
pelo Júri Popular. Já Retalhos da Morte, peça 
adulta, ganhou os prêmios de Melhor Atriz 
Coadjuvante, para todo o elenco feminino; 
Melhor Ator; Melhor Ator Coadjuvante; 
Melhor Direção; e Melhor Trilha Sonora. É 
ou não é algo para se comemorar?

 Acompanhe também, nesta edição, 
como foi a Festa do Saci, um dos mais 
belos eventos infantis da Associação, e 
o firmamento da parceria com o Rota X 
Motoclube, um clube de 700 motociclistas 
da Caixa que percorre a América Latina 
sobre duas rodas.

 Outro grande destaque foi a consulta 
democrática que a APCEF realizou através 
de seu site, em que definiram-se os rumos 
da colônia de São Francisco de Paula. Por 
uma decisão de 67,6% dos(as) votantes, a 
obra da colônia serrana deverá contar com 
a construção de cinco novas cabanas duplas 
(dez unidades no total). A ampliação terá 
capacidade para 60 pessoas, otimizando 
o espaço de dez hectares do terreno, 
sem prejudicar o meio ambiente e a 
privacidade dos(as) usuários(as). A proposta 
também inclui a revitalização das cabanas já 
existentes e um novo projeto paisagístico. 
Agora, é só aguardar!
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RADAR

PEC 74, que inclui o transporte como 
direito social, é aprovada no Senado                                                                                                                                     
Projeto da deputada Luiza Erundina (PSB-SP) foi abordado pela parlamentar em entrevista exclusiva ao JB

ASSESSORIA JURÍDICA
A APCEF oferece aos seus associados assessoria 
jurídica em diferentes áreas, através dos escritórios 
de advocacia. Para atendimento, os associados 
podem marcar horário nos plantões semanais.

O escritório, especializado em ações trabalhistas, tem duas sedes, uma em 
Porto Alegre (Av. Getúlio Vargas, 774/301 e 602) e outra em São Leopoldo 
(Primeiro de Março, 113/101 e 401). Informações: (51) 3589-5507 • 
(51) 3085-5587 ou www.young.adv.com.br. Atendimento diário, 8h30 às 12h e 
das 13h30 às 17h30. 

Atendimento especializado com a equipe de advogados do Escritório de 
Direito Social em orientações sobre ações previdenciárias, tributárias, 
seguros, plano de saúde e defesa em processos administrativos e assessoria 
em saúde do(a) trabalhador(a). Atendimento com hora marcada no 
escritório na Av. Borges de Medeiros, 612. cj 21 • Porto Alegre •
Fone: (51) 3215.9000. E-mail: segurojuridico@apcefrs.org.br.

YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA Advogados Associados

INTEGRANTES DO SEGUNDO JURÍDICO TÊM

No dia 18 de agosto, o Senado Fe-
deral aprovou, por unanimidade, a PEC 
74, de autoria da deputada Luiza Erundina 
(PSB-SP). O projeto prevê a inclusão do 
transporte no grupo de direitos sociais 
estabelecidos pela Constituição Federal, 
como educação, saúde, alimentação, traba-
lho, moradia, lazer, segurança, previdência 
social, proteção à maternidade e à infância 
e assistência aos desamparados. Sobre o 
assunto, Erundina falou com exclusividade 
ao João de Barro, na edição de outubro de 
2013. Releia em www.apcefrs.org.br. 

Para Erundina, que é uma das cons-
trutoras do Raiz Movimento Cidadanista, 
é por meio do transporte que o cidadão 
pode acessar os direitos fundamentais. 
É ele também que garante o direito à 
cidade, à participação na vida urbana. 

Regional Litoral Sul promoveu
jantar italiano em Rio Grande

No dia 2 de outubro, a Regional 
Litoral Sul promoveu mais um de 
seus eventos de confraternização. 
Desta vez, o jantar foi com o tema 
italiano, quando os(as) colegas da ativa e 
aposentados(as) tiveram a oportunidade 
de apreciar comidas típicas, bem como 
atualizar o bate-papo e ouvir a boa 
música ao vivo de “Ricardo do Sax”
e “Volnei das Guitarras”.

A associada Sirlei Thiel, participante 
do evento, destacou a importância 
de momentos como esse: “Espaços 
como esse são fundamentais para 
encontrarmos os amigos. Participo 
sempre dos eventos estendo o convite 
para todos os associados, pois vale 
muito a pena”.

* Com a colaboração de Regina Azevedo

“Considerando injusto que um serviço 
essencial para o funcionamento da cidade 
como o transporte coletivo fosse bancado 
exclusivamente pelo usuário e o poder 
público, tentamos implementar uma 
política tarifária que distribuísse os custos 
do sistema pela sociedade como um todo, 
por meio de impostos e taxas municipais 
que constituiriam o Fundo Municipal de 
Transporte, como acontece com a saúde 
e a educação”, explicou a deputada.

Segundo a Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos (NTU), 
cerca de 37 milhões de brasileiros se veem 
limitados em seu deslocamento devido ao 
alto valor das tarifas de ônibus, trens e 
metrô no País. O número representa
20% da população.

Fonte: Assessoria de Imprensa Deputada Luiza Erundina
Luiza Erundina falou sobre a PEC na edição de outubro de 2013

Associados(as) se reuniram em Rio Grande

Reprodução

Aldivo Mendes/Divulgação

Agenda de Eventos

Terças-feiras - Encontro do Núcleo
de Cultura Gaúcha 

14/11 - Festa de Abertura das Piscinas

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

26/11 - Apresentação do Coral APCEF 
no Grêmio Náutico União

27/11 - Noite Cultural
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CAMpAnHA SALARiAL

Comando orienta categoria a aceitar proposta 
de 10% da Fenaban e finalizar a greve
Após 21 dias de paralisações, com a adesão de mais de 12 mil agências, campanha tinha fôlego para ir além

Os banqueiros bem que tentaram 
enrolar os(as) bancários(as) com a 
desculpa da crise econômica, mas os 
lucros exorbitantes registrados pelos 
cinco maiores bancos no último semestre 
incendiaram a Campanha Salarial 2015. 
A pauta de reivindicações da categoria 
foi entregue no dia 11 de agosto e, a 
cada rodada de negociação finalizada 
com vergonhosas propostas da Fenaban, 
bancários e bancárias iam engrossando a 
mobilização em todo o País. 

A greve foi decretada no dia 6 de 
outubro, chegando a paralisar mais de 
12 mil agências no território nacional. 
Até que, após 21 dias, um banho de 
água fria desbotou o brilho de uma 
campanha que certamente poderia ter 
ido além. O Comando Nacional dos 
Bancários orientou que a categoria 
aceitasse a última proposta da Fenaban. 
Dividido, o movimento perdeu a força 
e se rendeu uma oferta de reajuste que 
mal cobre a inflação.

propostas insuficientes

A Campanha 2015 conseguiu chegar 
ao reajuste de 10% para salários, piso e 
PLR, e de 14% para vales alimentação, 
refeição e 13ª cesta. Sobre as demais 
cláusulas, nada de concreto. Os bancos 
apenas concordaram com a assinatura 
de um termo de entendimento com 
o movimento sindical para tratar das 

condições de trabalho, de modo a reduzir 
as causas de adoecimento.

Na proposta específica da Caixa, a 
título de PLR Social, ficou previsto o 
reajuste de 4% do lucro distribuídos 
igualmente; a suspensão da terceira 
onda do programa Gestão de 
Desempenho de Pessoas (GDP); o fim 
dos 15 minutos de pausa para mulheres 
antes da hora extra (em localidades 
onde não existem ações judiciais); o 
retorno do adiantamento odontológico 
(a partir de janeiro de 2016); e a 
promoção por mérito para 2017, com 
sistemática a ser realizada em 2016, no 
plano de carreira. 

Um ponto extra para o movimento 
também se deve à APCEF e a sua 
campanha Caixa 100% Pública: Tô 
Contigo e Não Abro. Os patrões 
concordaram em devolver os valores 
dos dias descontados em mobilizações 
em defesa da não abertura de capital da 
empresa e contra as terceirizações.

A assinatura da Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) com a Fenaban 
ocorreu 3 de novembro, bem como 
do aditivo com a Caixa. A primeira 
parcela da PLR, correspondente a 
60% do total, deve ter sido paga até 
o dia 6 de novembro. A previsão é 
de que o restante seja depositado 
até 1º março de 2016.

Regina Azevedo/APCEF

Diretores(as) da APCEF estiveram mobilizados(as) junto com os colegas Assembleia realizada na APCEF, em 1985, foi uma das maiores do País

Arquivo/João de Barro

Compensação dos dias 
paralisados

Ficou acordado que a compensação 
dos dias paralisados deverá ser de, 
no máximo, uma hora por dia, de 
segunda a sexta-feira, e até o dia 15 de 
dezembro. Após essa data, as horas não 
compensadas serão abonadas. A APCEF 
alerta ainda que a compensação deverá 
ser feita de acordo com a disponibilidade 
do(a) bancário(a) e da demanda real de 
serviço.

A luta está recém começando

De acordo com o presidente da 
APCEF, Marcello Carrión, mesmo com 
o fim da greve devido à orientação do 
Comando, os(as) bancários(as) não devem 
se acomodar. “Com um lucro de R$ 36,3 
bilhões apenas no primeiro semestre 
deste ano, os cinco maiores bancos do País 
- que são o BB, a Caixa, o Itaú, o Bradesco 
e o Santander - cresceram 27,3% em 
relação ao mesmo período do ano 
passado. E nós, bancários(as), sabemos 
que essa lucratividade é construída sobre 
a exploração do nosso trabalho. Além 
de mal remunerados, muitos colegas 
trabalham sob péssimas condições. Por 
isso, vamos continuar acompanhando e 
cobrando que as comissões responsáveis 
pelas negociações permanentes não 
se rendam aos patrões. É a nossa 
dignidade como categoria que está  
em jogo”, conclamou.

30 anos da Jornada de 6 horas

Apesar do fim da greve bem no seu 
auge, a APCEF não desanima e traz bons 
motivos para que a categoria continue 
unida para os próximos desafios. No dia 
30 de outubro, os(as) empregados(as) 
da Caixa comemoraram uma grande 
conquista: os 30 anos de reconhecimento 
da jornada de seis horas. Nesse dia, em 
1985, os(as) economiários(as) - em greve 
histórica que paralisou 100% das agências 
de todo o País - garantiram a jornada de 
seis horas e a condição de bancários(as), 
com direito à sindicalização.

O ano de 1985 foi um marco na 
organização nacional dos empregados(as) 
da Caixa e na mudança de rumos da 
categoria. E a APCEF, como sempre, 
tomou a linha de frente nessa luta. Dentre 
as suas atividades mais emblemáticas, 
esteve a realização de uma das maiores 
assembleias do País, reunindo cerca de 
400 bancários(as) de todo o Estado, no 
dia 5 de outubro, em seu Ginásio de 
Esportes, em Porto Alegre. 

“A força da APCEF se deve 
unicamente a seus(suas) associados(as). 
Por isso, se conquistamos tantas vitórias 
ao longo dessas décadas, agradecemos 
a cada um(a) que endossou essa luta. 
Mesmo com o fim da greve, nossa missão 
segue todos os dias, em todas as agências, 
em defesa de melhores condições de 
trabalho a todos(as) os(as) bancários(as)”, 
afirmou o diretor de Relações de Trabalho 
da APCEF, Ricardo Hubba.
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pROpOSTA DOS BAnCOS

• Reajuste: 10%

• Piso de portaria após 90 dias:

R$ 1.377,62

• Piso de escriturário após 90 dias: 

R$ 1.976,10

• Piso de caixa após 90 dias:

R$ 2.669,45

• PLR regra básica: 90% do salário, 

mais valor fixo de R$ 2.021,79, 

limitado a R$ 10.845,92. Se o total 

apurado ficar abaixo de 5% do lucro 

líquido, será utilizado multiplicador até 

atingir esse percentual ou 2,2 salários 

(o que ocorrer primeiro), limitado a 

R$ 23.861,00

• PLR parcela adicional: 2,2% do 

lucro líquido distribuídos linearmente, 

limitado a R$ 4.043,58

• Antecipação da PLR até 10 dias após 

assinatura da Convenção Coletiva: 

na regra básica, 54% do salário 

mais fixo de R$ 1.213,07, limitado a

R$ 6.507,55. Da parcela adicional, 

2,2 % do lucro líquido do primeiro 

semestre, limitado a R$ 2.021,79. O 

pagamento do restante será feito até 

1º de março de 2016

• Auxílio-refeição: de R$ 26 para

R$ 29,64 por dia

• Cesta-alimentação: de R$ 431,16 

para R$ 491,52

• 13ª cesta-alimentação: de R$431,16 

para R$491,52

• Auxílio-creche/babá: de R$ 358,82 

para R$ 394,70 (para filhos(as) até 71 

meses). E de R$ 306,96 para R$ 337,66 

(para filhos(as) até 83 meses)

• Requalificação profissional: de

R$ 1.227,00 para R$ 1.349,70

• Compensação dos dias de greve: 

uma hora diária até 15 de dezembro

proposta específica da Caixa:

• PLR Social Caixa: 4% do lucro líquido 

no exercício de 2015, distribuído 

igualmente para todos(as) os(as) 

empregados(as) elegíveis, de acordo 

com as regras estabelecidas em ACT

• PLR Parcela Complementar: a Caixa 

garantirá no mínimo uma remuneração 

base a todos(as) empregados(as), 

ainda que a soma da PLR Fenaban e 

PLR adicional não atinja este limite

• Horas extras: manutenção da cláusula 

referente à prorrogação da jornada de 

trabalho, assegurando-se o pagamento, 

com adicional de 50% sobre o valor 

da hora normal, ou a compensação 

das horas extraordinárias, realizadas 

na proporção de uma hora realizada 

para uma hora compensada e igual 

fração de minutos e pagamento de 

100% das horas extras realizadas em 

agências com até 20 empregados(as)

• Incentivo à elevação da escolaridade: 

serão oferecidas 1600 bolsas de 

incentivo à elevação da escolaridade, 

na seguinte forma: até 300 para 

graduação, até 500 para pós-graduação 

e até 800 para idiomas

• Ausências permitidas: para efeito 

de ausência permitida para levar ao 

médico cônjuge, companheiro(a), 

pai, mãe, filho(a), enteado(a) ou 

dependente menor de 18 anos. A 

Caixa propõe alterar de até 2 dias, para 

12 ou 16 horas, conforme a jornada do 

empregado, de 6 ou 8 horas

• Promoção por mérito: realizará 

sistemática avaliação em 2016 para 

promoção por mérito em 2017, 

referente ao ano base de 2016, 

dos(as) empregados(as) ativos(as) em 

31/12/2016, com, no mínimo, 180 dias 

de efetivo exercício em 2016

• Comissões de Conciliação: a Caixa 

se compromete a renovar a assinatura 

do ACT que regulamenta a Comissão 

de Conciliação por ocasião do seu 

vencimento. Além da manutenção 

dos temas Jornada de Trabalho e 

Auxílio-Alimentação, terá a inclusão 

do tema Natureza Salarial do Auxílio-

Alimentação dentre os assuntos 

passíveis de serem conciliados, a partir 

de janeiro de 2016.

Marcos Todt
Vice-presidente da APCEF 

Defender a Caixa, o papel 
púb l i co  de  nossa  empresa , 
d i a l o g a r  c o m  a  s o c i e d a d e 
de modo permanente sobre a 
importância dessa instituição para 
o desenvolvimento do País; tudo 
isso é nosso dever e fazemos com 
maestria.

Mas na hora da campanha 
salarial, nossa tarefa é contribuir 
para que as negociações ocorram 
de forma condizente e nossas 
reivindicações avancem de fato.

Entretanto,  o  Comando 
Nacional dos Bancários e a maior 
parte dos sindicatos orientaram, 
mais uma vez, a aceitação da 
primeira proposta da Caixa. É tão 
absurdo e equivocado como se 
tivéssemos aceitados a primeira 
proposta da Fenaban.

A proposta da Fenaban iniciou 
em 5,5%. Após várias rodadas 
de negociação, a proposta passou 
a 10%. Quando isso aconteceu, 
logo na sequência (num domingo) 
ocorreu a negociação com a Caixa, 
em que a empresa apresentou sua 
primeira proposta.

Ora,  todos(as)  sabemos 
que, em uma negociação dessa 
importância, a primeira proposta 
nunca é a definitiva. Isso faz parte 
do bê-a-bá do processo negocial e 
do mundo sindical.

Para avançar em benefício da 
categoria, nossos negociadores 
precisam forçar mais a mão, e o 
Comando precisa deixar de lado 
essa pressa recorrente e obscena 
em aceitar as primeiras propostas 
das negociações especí f icas
com a Caixa.

Também causa estranheza o 
fato de alguns sindicatos, como por 
exemplo o de Porto Alegre, terem 
mais uma vez feito assembleias 
separadas justamente no momento 
de analisar a proposta da Fenaban. 
Para manter a coerência da 
“campanha unificada”, a proposta 
da Fenaban precisaria ser analisada 
e votada por todos os bancários e 
bancárias na mesma assembleia.

Somente após a proposta da 
Fenaban ser aprovada por toda a 
categoria é que se poderia debater 
separadamente as propostas 
complementares de cada banco. No 
entanto, em um grave desrespeito, 
nós, da Caixa, fomos para nossa 
assembleia com a proposta da 
Fenabam já aprovada e com o 
Itaú, Bradesco, Santander fora 
da greve. A melhor e mais antiga 
estratégia para enfraquer movi-
mentos é dividi-los.

Sempre vale a pena nossa 

mobil ização. Mesmo com os 

repetidos erros, conquistamos 

itens que não seriam possíveis sem 

luta. No entanto, é importante frisar 

que, para nós, a negociação com 

a Caixa é tão importante quanto 

a negociação com a Fenaban. É 

na mesa específica que podemos 

avançar em temas como Funcef 

(era obrigação fazer em bom tom a 

cobrança da dívida da Caixa durante 

a campanha salarial), isonomia, 

situação dos tesoureiros, tíquete 

alimentação para aposentados(as) 

e pensionistas e tantos outros 

itens importantes de nossa pauta 

e que temos nos empenhado

em fazer avançar.

Para avançar em benefício 
da categoria

Mesa única com a Fenaban:
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SAÚDE DO(A) TRABALHADOR(A)

APCEF oferece serviço de assessoria  
em saúde do(a) trabalhador(a)

Os bancos se enquadram entre as 

empresas com maior risco de acidente 

de trabalho ou doença ocupacional no 

Brasil. De acordo com o INSS, mais de 

18 mil bancários(as) foram afastados(as) 

em 2013, sendo que 24,6% desses 

casos foram por complicações relativas 

a LER/Dort e 27% por transtornos 

mentais e comportamentais. Já o 

desfecho da última campanha salarial 

(leia mais nas páginas 4 e 5), bem 

como os grupos de trabalho formados 

pelas entidades representativas para 

debaterem o tema, não têm apontado 

para soluções efetivas que ataquem 

esse sério problema com a urgência 

que ele requer. 

Nesse sentido, utilizando de todo 

o protagonismo que lhe é próprio, 

a APCEF está implementando um 

novo serviço: de assessoria jurídica 

e  p s i c o l ó g i c a  e m  s a ú d e  d o ( a ) 

trabalhador(a). Para isso, a Associação 

já contratou uma psicóloga altamente 

qualificada, especialista em saúde do(a) 

trabalhador(a) e doenças ocupacionais, 

a Mestre em Psicologia pela UFRGS 

e perita judicial,  Maria Isabel Perez 

Mattos. 

“ Q u a n d o  a s  e x i g ê n c i a s  d o 

ambiente de trabalho ultrapassam os 

limites, as consequências costumam 

ser físicas e psicológicas. O ambiente 

desabonador prejudica a autoestima 

e também favorece o surgimento 

das doenças psicossomáticas cada 

vez mais frequentes no mundo atual. 

Por vezes, as doenças físicas, como 

a LER ou a queda de imunidade, 

Brique Convênios

VEnDO - Excelente apartamento, 2 dormitórios, 2 banheiros, reformado, de frente, ensolarado, 
desocupado, com vista, semi-mobiliado, ar split, e um de parede (revisado), só entrar e morar, ao 
lado da Sogipa, prédio pequeno, condomínio baixo. Área total: 77.52 m2. Área Privativa: 61.41 
m2. Em Porto Alegre. Tratar com Tatiane: (51) 8531-9797.

HOTELARiA - Hotel Ornatus -Rua General Vitorino, 146, Centro – Porto Alegre/RS 
Fone: (51) 3042-9600 – E-mail: portoalegre1@andradehoteis.com.br - Site: www.hotelornatus.com.br 
MODA E COnFECÇÕES – Rabusch - Coronel Genuíno, 294, Centro – Porto Alegre/RS 
Fones: (51) 3214-4511 / 3225-7429 – E-mail: financeiro@rabusch.com.br - Site: www.rabusch.com.br 

Veja outros convênios em www.apcefrs.org.br/convenios

Psicóloga foi contratada para avaliar casos de associados(as), e Seguro Jurídico Previdenciário presta mais um serviço

Aposentados(as), Previdência e Saúde, 
a Maria Isabel atuará avaliando os 
casos de cada associado(a) e dando 
os devidos encaminhamentos. Em 
situação de adoecimento causado no 
trabalho, ela orientará possibilidades 
para um tratamento adequado. 
Considerando que muitas situações 
exigem acompanhamento jurídico, a 
APCEF também passa a fornecer esse 
tipo de serviço, através do Seguro 
Jurídico Previdenciário, prestado pelo 
Escritório Direito Social. O advogado 
Fernando Rubin será o responsável por 
esses atendimentos.

De acordo com a diretora de 

Aposentados(as), Previdência e Saúde, 

Célia Zingler, o objetivo do serviço é 

de contribuir tanto na identificação do 

adoecimento quanto na recomendação 

de modificações em nível de prevenção 

primária. “Os números estão aí para 

comprovar que a situação é seríssima. 

E a APCEF, como uma entidade que 

prima pelo bem-estar de seus(suas) 

associados(as), não pode assistir a 

essa tragédia de braços cruzados. Por 

isso, estamos colocando todo o nosso 

aparato institucional em prol dos(as) 

associados(as) que estão adoecendo 

nas agências e precisando de um 

atendimento qualificado”, afirmou.

O serviço de assessoria em 

saúde do(a) trabalhador(a) já está à 

disposição dos(as) associados(as). 

Solicite a sua ficha de identificação, 

através do e-mail apcefrs@apcefrs.

org.br, e faça um agendamento. 

Mais informações: (51) 3268-1611.

Reprodução

são mais facilmente percebidas do 

que o sofrimento emocional e suas 

consequências para a saúde mental. 

O que nós pretendemos, com esse 

serviço, é ajudar o(a) bancário(a) a 

entender o contexto em que está 

inserido e, se necessário, promover a 

devida intervenção”, explicou a psicóloga.

Por intermédio da diretoria de 
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SEuS DiREiTOSJuRíDiCO

Em setembro de 2008, o Ministério 
Público do Trabalho (MPT) ingressou com 
uma Ação Civil Pública, perante a Justiça 
do Trabalho de Porto Alegre, contra a 
Caixa Econômica Federal, processo n.º 
0096800-95.2008.5.04.0027. A referida 
ação buscava, via judicial, impedir que 
a Caixa adotasse qualquer tipo de ato 
de represália ou de discriminação aos 
detentores(as) de função de confiança, 
de chefia e/ou de gerência em razão do 
ajuizamento de ação judicial, seja em nome 
próprio ou como substituído processual.

A APCEF acompanhou os trâmites 
dessa ação, que teve sentença favorável 
em outubro/2011. Após a fase recursal, a 
sentença foi confirmada e mantida, sendo 
que, em agosto/2014, houve o trânsito 
em julgado da ação, ou seja, o término do 
processo. A decisão do processo determinou 
que a Caixa Econômica Federal:

a) não adote e não permita que seja 
adotado qualquer ato de represália ou 
discriminatório relativamente a detentores 
de função de confiança, de chefia e/ou de 
gerência em razão do ajuizamento de ação 
judicial, seja em nome próprio ou como 
substituído processual;

b) não permita que os(as) exercentes 
de função de confiança, de chefia e/ou 
de gerência sejam ameaçados, coagidos, 
pressionados, constrangidos ou que 
recebam propostas ou sejam induzidos 
a não ajuizarem ações ou a desistirem 
de ações ajuizadas em face da ré, como 
parte ou substituídos;

c) não permita que a nomeação, a 
manutenção e/ou o exercício de função 
de confiança, de chefia e/ou de gerência 
sejam condicionados à inexistência de ação 
judicial em face da demandada, como parte 
ou substituído processual.

A decisão desse processo é de suma 
importância para todos os(as) bancários(as) 
da Caixa do Rio Grande do Sul, pois significa 
uma proteção de que poderão reivindicar 
judicialmente seus direitos, sem medo 
de sofrerem retaliações. Como a decisão 
vale para todo o Estado, o Ministério 
Público do Trabalho determinou que a 
APCEF também divulgasse a sentença 
em seus meios de comunicação para 
dar amplo conhecimento ao público 
interessado, ou seja, os empregados e as 
empregadas da Caixa.

É importante destacar que se 
algum(a) trabalhador(a) evidenciar alguma 
hipótese de eventual descumprimento da 
referida sentença, poderá comunicar o 
Ministério Público do Trabalho pelo site 
https://peticionamento.prt4.mpt.mp.br/
denuncia, para que possam ser sejam tomadas 
as providências legais cabíveis, e, inclusive, 
informar ao Juízo o descumprimento 
da decisão judicial. 

A APCEF lembra, ainda, que as 
denúncias feitas pelo site do Ministério 
Público do Trabalho, para esse assunto 
ou para qualquer outro, podem ser 
feitas de forma anônima, preservando, 
assim, o(a) trabalhador(a) bancário(a). 

Justiça proíbe 
represálias para 
quem ajuizar ação 
contra a Caixa

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

Cada vez mais, estamos cercados 
de novas tecnologias e ferramentas que 
afetam tanto a nossa vida pessoal como, 
inevitavelmente, o nosso trabalho. 
Hoje em dia, recebemos informações, 
notícias e nos comunicamos através dos 
mais variados canais: por e-mail, pelo 
Twitter, pelo Facebook, entre outros.

Um dos meios de comunicação 
que vem ganhando cada vez mais adep-
tos é o Whatsapp, que foi criado em 
2009, mas que em 2014 é que passou a 
ter mais destaque e divulgação após ser 
vendido para os donos do Facebook.

O Whatsapp permite o envio de 
mensagens de texto instantaneamente 
entre os(as) usuários(as), além da pos-
sibilidade de envio de vídeos, fotos e 
áudios, através de uma conexão pela 
internet de um smartphone.

Como se trata de uma forma 
de comunicação rápida e eficaz, o 
Whatsapp também está chegando aos 
mais variados ambientes de trabalho, 
inclusive nos bancos. Já há reclamações 
de abuso da ferramenta por parte 
das Superintendências, assediando 
gestores(as). E é nesse momento em 
que o assunto se torna mais delicado e 
permite que façamos algumas indaga-
ções: o(a) empregador(a) pode usar o 
Whatsapp como uma ferramenta de 
trabalho? Quais as consequências para 
o(a) trabalhador(a) caso ele se recuse a 
usar o Whatsapp para fins de trabalho?

Novamente, é oportuno frisar que 
como o Whatsapp está vinculado ao te-
lefone particular do(a) trabalhador(a), 
ou seja, de um aparelho de uso pessoal 
do(a) empregado(a) para fins de tra-
balho. Nessa situação, precisamos ter 
cuidado e bom senso. E isso vale tanto 
para o(a) empregado(a) quanto para 
o(a) empregador(a).

Algumas discussões sobre o uso 
do Whatsapp já estão sendo feitas 
na Justiça do Trabalho, sendo que a 
discussão mais comum é o pedido de 
horas extras, uma vez que alguns pro-
fissionais, depois do horário de expe-

diente, continuam a ser acionados pelo 
empregador(a) para resolver questões 
do trabalho por meio do aplicativo. A 
situação também pode ser enquadrada 
como um caso de sobreaviso. As con-
versas fora do expediente podem servir 
como prova em um processo e gerar 
condenação trabalhista em favor do(a) 
empregado(a) como horas extras.

Além da questão das horas extras, 
também ocorrem casos de excessos 
dos(as) gestores(as) na forma de comu-
nicação com os seus empregados(as), 
realizando cobrança excessiva, utilizan-
do termos ofensivos e desrespeitosos, 
ou expondo um(a) subordinado(a) de 
forma negativa e vexatória diante do 
grupo, o que pode caracterizar um 
assédio moral e motivar reclamações 
trabalhistas com pedido de dano moral. 
Lembrando que o assédio também pode 
ocorrer contra o(a) empregador(a) 
se, praticado por colegas do mesmo 
nível hierárquico, se a empresa tomou 
conhecimento e nada fez para punir o 
empregado(a) “ofensor(a)”.

Caso a discussão seja levada para a 
Justiça do Trabalho, para a utilização do 
Whatsapp em um processo judicial, o 
ideal é levar o aparelho celular em um 
cartório oficial ou Tabelionato de Notas 
e Registro Civil para que um tabelião 
transcreva as conversas registradas no 
Whatsapp num documento chamado 
Ata Notarial. Esse documento tem 
cunho oficial e pode ser juntado em 
qualquer processo judicial.

Para que sejam evitadas eventuais 
ações na Justiça, as empresas devem ins-
tituir uma política clara sobre a utilização 
de ferramentas com acesso à internet 
durante a jornada de trabalho, orien-
tando os(as) empregados(as) acerca do 
uso correto.

O mais indicado é que a empresa 
evite esse tipo de contato com os(as) 
empregados(as), ainda mais fora do 
horário de expediente, até por que o 
Whatsapp não é um meio de comuni-
cação oficial em instituições bancárias, 
diferentemente dos e-mails.

O uso do Whatsapp por 
empresas e empregados(as)

Denúncias de descumprimento podem ser feitas anonimamente 
pelo site do Ministério Público do Trabalho

Shutterstock



A luta da APCEF não para. Diante da 
possibilidade de equacionamento imediato 
da dívida da Funcef, previsto para abril de 
2016, a Associação tem mobilizado todas as 
suas forças em defesa de nossa Fundação. 
Nesse sentido, já tomou várias medidas 
para que os(as) participantes e assistidos(as) 
não sejam injustamente atingidos(as). Essas 
ações foram referendadas por cerca de 
150 associados(as) na última reunião de 
aposentados(as) e pensionistas, ocorrida 
no dia 30 de setembro, no auditório da 
AIAMU, em Porto Alegre. 

Conheça as últimas iniciativas e endos-
se essa luta junto com a gente:

- Em 21 de setembro, a APCEF proto-
colou um requerimento junto ao Ministério 
da Previdência Social (MPS), com proposta 
concreta para evitar o equacionamento 

imediato do déficit da Funcef, que supera
R$ 9,4 bilhões, o que traria grave repercus-
são nos orçamentos dos(as) assistidos(as) 
e participantes (confira a íntegra do docu-
mento ao lado);

- A APCEF iniciou, no dia 22 de se-
tembro, o envio de abaixo-assinados para 
todas as unidades da Caixa no Estado 
e que, posteriormente, serão enviados 
para o Ministro da Previdência Social. 
A APCEF também está dialogando com 
outras entidades bancárias para que re-
forcem essa luta (confira a íntegra ao 
lado e providencie a sua assinatura, em
www.apcefrs.org.br);

- Um manifesto público assinado 
pela diretoria da APCEF foi enviado 
aos diretores(as) eleitos(as) da Funcef
(confira a íntegra);

- A Associação contratou uma nova 
assessoria técnica previdenciária, for-
mada por Flávio Pereira Leite e José 
Carlos Gautério, ambos auditores fiscais
aposentados da Previc;

- O vice-presidente da APCEF, Mar-
cos Todt, foi a Brasília para participar 
do seminário nacional sobre Funcef,
promovido pela Fenae;

- O diretor Sérgio Simon e a as-
sessoria jurídica da APCEF também 
estiveram em Brasíl ia, participando 
de Audiência Pública para subsidiar o 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) no 
julgamento do recurso especial que de-
finirá o regulamento aplicável ao cálculo 
da renda mensal inicial do benefício de
previdência complementar.

“Eu acho um absurdo a Funcef querer cobrar dos 
seus participantes essa dívida, a qual tem origem em 
ações movidas por ex-empregados da Caixa. A Funcef 
não teve nenhuma participação nisso, muito menos 
os assistidos, que ficaram completamente à margem. 
Então, não tem nenhum cabimento a Funcef querer 
agora jogar essa dívida aos participantes”.

“Esse movimento da APCEF é de uma importân-
cia extrema para todos nós, participantes da Funcef, 
pois ela está sendo pioneira no Brasil para tentar escla-
recer essa questão do equacionamento de uma dívida 
que foi criada não por nós. A APCEF está de parabéns, 
por toda a estrutura jurídica, atuarial, previdenciária 
que está oferecendo para nos defender”.

Bruno Budd (Aposentado/Porto Alegre)

Fala, associado(a)!

Maria Tereza Bernd (Aposentada/Porto Alegre)
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COnJunTuRA

Etnocídio: só na última década, 390 índios foram 
mortos por pistoleiros
Conflitos entre indígenas e fazendeiros se acirram no Brasil, mas pouco tem sido feito para mudar essa realidade

“Às margens da rodovia que corta o 
município de Antônio João, no Mato Grosso 
do Sul, cinco homens do Exército, armados, 
olhavam atentamente o interior dos 
veículos. Caminhonetes da Força Nacional 
e carros das Forças Armadas circulavam pela 
estrada, e um helicóptero militar rondava no 
céu. O cenário, que parecia o prenúncio de 
uma guerra, dava pistas da gravidade a que 
chegou o conflito por terras. Seis dias antes, 
Semião Fernandes Vilhalva, um guarani-
kaiowá de 24 anos, foi assassinado em plena 
luz do dia em uma fazenda. Levou um tiro 
na cabeça, ao procurar o filho de cinco anos 
na beira de um riacho.

Carregado morro acima já sem vida 

pelos próprios indígenas, o rapaz se tornava 

a mais nova vítima de uma longa disputa por 

terras que opõe índios e fazendeiros. No 

mesmo dia, dezenas de outros indígenas, 

incluindo mulheres e crianças, ficaram 

feridos a pauladas ou por tiros de bala de 

borracha, deixando marcas pelo corpo”. 

O trecho acima, publicado no jornal 

El País, no dia 5 de setembro, é apenas 

um pequeno relato do inferno ao qual 

populações indígenas inteiras têm vivido 

há muito tempo devido ao confronto com 

fazendeiros. Só na última década, 390 índios 

foram mortos no Brasil por pistoleiros 

que se utilizam de armas de fogo, balas de 

borracha e espancamentos. Nos últimos 

dois meses, as tribos matogrossenses 

sofreram 12 agressões, contabilizando 

quatro assassinatos. Sabe-se, inclusive, do 

envolvimento da polícia e de políticos nesses 

massacres. E pouco tem sido feito para 

mudar essa realidade. 

Barbárie histórica

Conforme os doutores em História, 
Jorge Eremites de Oliveira e Paulo Marcos 
Esselin, em artigo publicado pelo Instituto 
Humanitas Unisinos (IHU), a questão 
fundiária é um problema muito antigo, 
e suas origens remontam à Guerra do 
Paraguai (1864-1870). “Com o fim do 
conflito bélico platino houve a expansão da 
fronteira pastoril e, consequentemente, o 
aumento da titulação dolosa de territórios 
indígenas a favor de terceiros. A partir de 
então, os povos originários passaram a ter 
suas terras usurpadas e, via de regra, não 
tinham a quem recorrer. Nesse contexto, foi 
ainda imposto aos Guarani, Kaiowá, Terena 
e outros indígenas uma forma perversa de 
exploração da força de trabalho, análoga à 
escravidão moderna”, explicam.

Letargia na solução do problema

Apesar de a Constituição de 1988 

garantir o usufruto exclusivo das terras em 

questão pela população indígena, a letargia 

do Executivo e do Judiciário na demarcação 

desses territórios tem contribuído para 

acirrar os conflitos. Atualmente, estão 

paralisados os processos de demarcação e, 

assim, 45 mil indígenas precisam viver em 

apenas 30 mil hectares. Especialmente no 

Nordeste, Leste e Sul, os indígenas  vivem 

em territórios pequenos ou à beira das 

estradas enquanto aguardam solução para o 

seu caso. Os milhares de guaranis-kaiowás, 

que são o povo indígena mais numeroso do 

Brasil, estão confinados em áreas diminutas 

no Mato Grosso do Sul. 

Conflito generalizado

Mas a questão indígena não se resume 

apenas nos conflitos do Centro-Oeste. As 

tribos sofrem investidas em todo o Brasil, 

mesmo nas áreas já demarcadas. Conforme 

um levantamento feito pelo Conselho 

Indigenista Missionário (Cimi), são 97 

pontos de tensão conhecidos em todo o 

País (veja o infográfico).

Um exemplo da gravidade dos 

embates veio no final de setembro, de 

Roraima, quando lideranças Yanomami 

denunciaram a invasão de garimpeiros na 

região ocupada pelo grupo indígena isolado 

Moxi Hatëtëa. Os líderes informaram, 

inclusive, que a estrutura da base de 

proteção etnoambiental da Fundação 

Nacional do Índio (Funai) estava sendo 

utilizada pelos invasores.

Para o Cimi, essa denúncia é 

particularmente grave e prenuncia um novo 

etnocídio. “A possibilidade de ocorrer mais 

um genocídio não é mera especulação se 

olharmos para a história recente da invasão 

garimpeira na terra indígena Yanomami. Em 

1993, ganhou grande destaque na imprensa 

do mundo inteiro o “massacre do Haximu”, 

em que 16 indígenas foram mortos, entre 

eles, velhos, mulheres e crianças. Estima-se 

que o garimpo ilegal nesta terra, no final da 

década e 80 e início da década de 90, tenha 

provocado a morte de aproximadamente 

dois mil Yanomamis”, relatou o Cimi 

em seu site.

Ataques do Legislativo

Para piorar a situação, há vários 

projetos de lei que ameaçam terras indígenas 

tramitando no Congresso Nacional. Uma 

das maiores ameaças vem da Proposta de 

Emenda Constitucional 215/2000, que tira 

do Executivo a competência de aprovar as 

demarcações e a transfere ao Congresso, 

fortemente ruralista. Há, ainda, projetos 

para abertura de terras indígenas para 

arrendamento com fins agropecuários 

ou de mineração. É nas áreas indígenas 

que se concentram algumas das maiores 

riquezas do Brasil em termos minerais e 

de biodiversidade. Daí, o grande interesse 

por essas terras. 

Agora, cabe a nós, cidadãos(ãs), nos 

conscientizarmos que o problema indígena 

também é nosso e cobrarmos soluções 

dos(as) representantes que nós mesmos 

colocamos no poder. 

Fontes: IHU, Cimi, Agência Brasil, 
El País, O Valor e Carta Capital

Manifestação Guarani-Kaiowá

Marcelo Camargo/Agência Brasil Gazeta do Povo/Reprodução
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pATRiMÔniO

Temporada de Verão nas colônias da APCEF  
está oficialmente aberta. Usufrua!
Inscrições para Tramandaí, Cassino e São Chico vão sempre do dia 1º ao dia 10, pelo site. Para Itapirubá  
e Porto Alegre, entre em contato com a secretaria

Os relógios já foram adiantados para 
que a estação mais ensolarada do ano seja 
ainda melhor aproveitada. E, na APCEF, 
não faltam destinos bonitos e confortáveis 
para os(as) seus(suas) associados(as) 

DESFRuTE DE TODA ESSA inFRAESTRuTuRA

e Porto Alegre, basta entrar em contato 
com a secretaria da APCEF, através do 
e-mail secretar ia@apcefrs .org.br 
ou do telefone (51) 3268-1611, 
e confirmar disponibilidade.

Excepcionalmente no mês de 
dezembro, devido aos feriados de Natal 
e de Ano Novo, teremos alterações 
quanto ao período de hospedagem: a 
entrada nas Colônias de Tramandaí e 
Cassino acontecerão sempre às quintas-
feiras, com saída às quartas-feiras.  
Garanta a sua vaga!

Porto Alegre

São Francisco

Tramandaí

Cassino

Itapirubá

nova Colônia de Tramandaí 

Inaugurada há apenas um ano, a Colônia possui 

oito pavimentos e capacidade para até 220 pessoas. 

O edifício tem 40 apartamentos – sendo dois com 

acessibilidade -, com mobiliário de alta qualidade 

e completamente equipados. Os dois primeiros 

pisos são de garagem coberta, com uma vaga para 

cada apartamento. Além disso, o prédio conta 

com dois elevadores, sete churrasqueiras, salão de 

festas, sala de TV, lavanderia, espaço lúdico para as 

crianças, praça infantil, quiosque, cancha de esportes, 

jardim, deck pergolado e, o melhor de tudo, está a 

uma quadra do mar. 

porto Alegre 

Outra colônia que se destaca no patrimônio 
da APCEF é a de Porto Alegre. Com sete 
apartamentos para até seis pessoas e um 
apartamento para até quatro pessoas, a sede 
possui sala de TV, sala de jogos, sala de inclusão 
digital e uma brinquedoteca. Além disso, quem 
se hospeda na colônia pode aproveitar o espaço 
com duas piscinas à beira do Guaíba, além 
do parque infantil, cozinha de uso coletivo e 
churrasqueiras. E, mediante reserva prévia, 
os(as) associados(as) podem utilizar o ginásio 
multiesportivo e dois salões de festa.

itapirubá (imbituba-SC) 

A APCEF também está presente no litoral de 

Santa Catarina. A colônia de Itapirubá, no município 

de Imbituba, dispõe de camping para 40 barracas, 

São Francisco de paula

A colônia de São Francisco de Paula é outro 

grande destino dos associados(as) da APCEF. No alto 

da Serra Gaúcha, a estrutura dispõe de 12 cabanas 

para até quatro pessoas e uma cabana para até seis 

pessoas, cozinhas equipadas, lareira, sala de jogos e 

TV, com churrasqueira, cozinha e playground. Todas 

as cabanas têm televisores, cobertores e travesseiros, 

com a opção de solicitar roupas de cama e banho. 

Como você pode conferir os detalhes na matéria da 

contracapa, esta colônia também passará por uma 

grande obra de ampliação e revitalização.

Cassino

A partir do mês de dezembro, os(as) associados(as) 

desfrutarem. Além das suas sedes 
regionais, a Associação tem cinco colônias 
incríveis: Nova Colônia de Tramandaí, São 
Francisco de Paula, Porto Alegre, Itapirubá 
(SC) e a recém modernizada Colônia 

de Cassino. Veja como aproveitar esta 
estrutura neste verão.

Como se inscrever

É muito fácil utilizar as colônias da 
APCEF! Para se inscrever para Nova 
Colônia de Tramandaí, Cassino e São 
Chico no mês seguinte, fique atento(a) 
aos prazos do dia 1º ao dia 10 do mês 
precedente. As inscrições são feitas pelo 
site www.apcefrs.org.br, e os resultados 
são publicados nessa mesma página até 
o dia 15 de cada mês. Já para Itapirubá 

com quatro cozinhas, banheiros e vestiários, e duas 

churrasqueiras cobertas coletivas. 

da APCEF já vão poder desfrutar de mais uma colônia 

modernizada. Dentre as melhorias implementadas, 

estão a substituição de toda a rede elétrica, do telhado, 

azulejos, pisos e mobiliário. O prédio também terá 

uma central de gás. Na área de camping, estão sendo 

reformadas as estruturas de apoio, cozinha, banheiros, 

churrasqueiras. A colônia de férias do Cassino dispõe 

de seis apartamentos para seis pessoas, com cozinha 

equipada, salão de festas com churrasqueira coberta, 

churrasqueira externa e área de camping.

Fotos Arquivo/APCEF

Enrico Benites/ESPECIAL
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TRADiÇãO

20 de setembro é comemorado 
com XIX Costelão da Regional Serra 

Regional Passo Fundo festeja 
mês farroupilha com churrasco

Acampamento Sinal, Marca e Tarca 
recebeu associados(as) no Parque Harmonia 
Parceria do Núcleo de Cultura Gaúcha garantiu participação da APCEF no Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre

Um dos eventos mais tradicionais 
do mês farroupilha na APCEF comple-
tou 19 edições: o Costelão da Regional 
Serra. Neste ano, o 20 de setembro foi 
comemorado na bela sede de Vila Julieta, 
em Farroupilha, por mais de 150 pesso-
as, provenientes de diversas localidades 
do Estado. Associados(as), familiares 
e amigos(as) aproveitaram a excelente 

Em Passo Fundo, o mês farroupilha 
também foi comemorado em alto estilo: 
com um grande churrasco, embalado 
musicalmente pelo Grupo Vertentes, 
do associado Evandro Gomes Vargas 
(da Ag. Praça Passo Fundo). “A festa 
estava ótima, com uma participação 
boa dos(as) empregados(as). Eventos 
como esse são muito importantes para 

No último mês, os(as) associados(as) 
da APCEF tiveram a oportunidade de 
desfrutar, mais uma vez, do mais tradicional 
piquete do Estado: o Acampamento 
Farroupilha do Parque Harmonia, 
em Porto Alegre. 

Através de uma parceria com o Núcleo 
de Cultura Gaúcha, o Acampamento 
Sinal, Marca e Tarca abriu as suas portas, 
pelo segundo ano consecutivo, e recebeu 
os(as) apcefianos(as) para apreciarem 
o melhor da tradição: o mate, a boia 
campeira e a amizade. O piquete foi anfitrião 
dos(as) associados(as) ao longo de todo o 
Acampamento Farroupilha, mas foi no dia 
14 que a parceria foi oficialmente festejada, 

estrutura da sede para passar o domingo.

O grande astro da festa, o costelão, 
foi colocado cedo no fogo. Por volta das 
13h, a carne foi servida, juntamente com 
pão, mandioca, saladas, chope, refrigerante 
e sobremesas. Os(as) convidados(as) apro-
veitaram o tempo do assado para realizar 
uma mateada e colocar o papo em dia.

a integração entre os(as) colegas(as)”, 
comentou Evandro.

A comemoração farroupilha foi a 
realizada na sede da Roselândia, no dia 
10 de setembro, com a presença de 120 
pessoas de diversas cidades da Regional.

* Com a colaboração de Regina Azevedo

Associados(as) tiveram encontro marcado com a tradição no Acampamento Farroupilha

Fotos: Arquivo/APCEF

com um jantar oferecido a todos(as) os(as) 
associados(as) presentes.

Conforme relatou o coordenador 
do Núcleo de Cultura Gaúcha, Paulo 
Cesar Ketzer, a parceria com o Sinal, 
Marca e Tarca é uma grande realização da 
APCEF, pois proporciona aos associados(as) 
uma experiência muito genuína de nossa 
cultura tradicional. “O ambiente que se 
cria dentro do Acampamento Farroupilha 
é único, com a verdadeira rusticidade do 
campo. Nos sentimos muito felizes por 
poder oportunizar essa experiência aos 
associados(as), e agradecemos a todos(as) 
aqueles(as) que se foram até o Parque 
Harmonia para celebrar o mês farroupilha 
com a gente”, declarou.

Público aproveitou o evento gastronômico para botar o papo em diaAnimação musical ficou por conta do Grupo Vertentes
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CuLTuRA

Caixa de Pandora é premiado no Festival 
Três Coroas em Ação

Coral APCEF participa do 50º
Festival da Fecors

Participe das oficinas de Literatura
e de Dança da Regional Sul!

Com as peças A Última Gota e Retalhos da Morte, grupo de teatro da APCEF arrebatou seis troféus

O grupo de teatro da APCEF, Caixa 
de Pandora, arrebatou nada mais, nada 
menos que seis prêmios no VI Festival 
Três Coroas em Ação, em Três Coroas. O 
evento contou com a participação de dois 
de nossos grandes sucessos, os espetácu-
los A Última Gota e Retalhos da Morte.

Ambas as peças foram exibidas no dia 
10 de outubro. A primeira apresentação, 
do espetáculo infantil sobre a preserva-
ção do meio-ambiente, A Última Gota, 
ocorreu às 10h, no Centro de Cultura 
de Três Coroas, com ampla adesão do 
público. Além das indicações de Melhor 
Direção, Cenário e Trilha Sonora, a peça 
ganhou o prêmio de Melhor Espetáculo
pelo Júri Popular.

Já Retalhos da Morte, peça adulta de 
temática reflexiva e bem humorada sobre 
a vida, foi apresentada às 19h30, também 
com plateia cheia. O espetáculo ganhou 
os prêmios de Melhor Atriz Coadjuvante, 
para todo o elenco feminino (composto 
pelas atrizes Almeri de Souza, Claci Bas-
sani, Debora Nobre, Elaine Alteneter, 
Nara Alteneter, Rosemeri Nobre, Salete 
Mattje, Valéria Bassols, Valquiria Judaber 
e Viviane Bassols); Melhor Ator, para Nilo 
Motta, diretor de apoio a Cultura da AP-
CEF; Melhor Ator Coadjuvante, para Paulo 

O Coral APCEF mais uma vez 
marcou presença em um dos mais 
tradicionais encontros de coros do 
Estado, o 50º Festival da Fecors. O evento 
foi realizado no dia 24 de outubro, na 
cidade de Canoas. Regido pelo maestro 
João Araújo, o coro apresentou as 
canções “Trenzinho Caipira”, “Gauchinha 
Bem Querer”, “Ameno” e “Lata D’água”. 
Também participaram do Festival o 
Coral Caleidoscópio, de Canoas; o Coral 
Municipal de Ivoti; e o Coral da Socef, 
de Feliz. Prestigiaram o encontro as 
diretoras Maria Julia Silva Santos e Silvia 
Regina Hohgräwe e o diretor Nilo Motta.

Agora, o Coral APCEF prepara-se 

Os(as) associados(as) da Regional Sul 
têm tido o prazer de dançar e escrever, 
através das oficinas promovidas pela APCEF, 
em Pelotas. Iniciadas a partir de deliberação 
em assembleia, as aulas de dança estão sendo 
realizadas todas segundas e quartas, no 
Estúdio Unidança, e a oficina literária, com 
o poeta Ricardo Sacharuk, tem encontros 
semanais todas quintas, no Clube Gonzaga.

Conforme informou a coordenadora 
da Regional, Cristina Gularte, ainda é 
possível integrar os grupos em andamento. 
No entanto, já estuda-se a possibilidade 
da formação de novas turmas. Para 
participar, os interessados(as) podem 

para dois grandes momentos de sua 
agenda: a apresentação na Quinta da 
Música Erudita, no Grêmio Náutico 
União, no dia 26/11; e a Noite Cultural 
da APCEF, no dia 27/11.

contatar a coordenadora, através do
e-mail cristina.gularte@caixa.gov.br,
ou a  assoc iada  Lúc ia  Lea l ,pe lo
telefone (53) 8406-9329.

Caixa de Pandora ganhou seis troféus no Três Coroas em Ação

FESTiVAL TRÊS COROAS EM AÇãO

A ÚLTiMA GOTA 

prêmio:
Melhor Espetáculo
pelo Júri  popular

indicações:
Melhor Direção: Sandra Loureiro
Melhor Cenário: Sandra Loureiro
Melhor Trilha Sonora:
Sandra Loureiro e Gustavo Petry 

RETALHOS DA MORTE

prêmios:
Melhor Atriz Coadjuvante:
todo o elenco feminino (Almeri
de Souza, Claci Bassani, Debora 
Nobre, Elaine Alteneter, Nara 
Alteneter, Rosemeri Nobre, Salete 
Mattje, Valéria Bassols, Valquiria 
Judaber e Viviane Bassols)
Melhor Ator: Nilo Motta
Melhor Ator Coadjuvante:
Paulo Caetano
Melhor Direção: Sandra Loureiro
Melhor Trilha Sonora:
Sandra Loureiro e Gustavo Petry 

indicações:
Melhor Cenário: Sandra Loureiro
Melhor Figurino: todo o grupo
Melhor Espetáculo

Caetano; Melhor Direção, para Sandra 
Loureiro; e Melhor Trilha Sonora, para 
Sandra Loureiro e Gustavo Petry. Além 
dos prêmios, a peça também obteve indi-
cações nas categorias de Melhor Cenário; 
Figurino; e Espetáculo.

De acordo com a diretora do grupo 
Caixa de Pandora, Sandra Loureiro, am-
bas as apresentações foram muito boas. 
Como as peças haviam sido premiadas no 
Festival Art in Vento de Osório, o elenco 
estava muito à vontade para brilhar em 

mais esse palco. “Nós nos esforçamos 
para fazer um bom trabalho, por isso, é 
uma alegria sermos reconhecidos. É um 
sinal de que estamos no caminho certo”, 
afirmou Sandra.

A diretoria da APCEF parabeniza 
todo o grupo pelo belo trabalho que tem 
realizado em prol da cultura dentro e fora 
da Associação. Prestigiaram o evento em 
Três Coroas os diretores(as) Paulo Belotto, 
Diva Fernandes, Maria Julia Santos, Silvia 
Hohgräwe e Nilo Motta.

Alexandro Py/Arquivo Pessoal

Nilo Motta/ Arquivo Pessoal

APCEF no Festival Fecors
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Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre a parceria com o Rota X, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.

ESpORTES

APCEF fecha parceria com Rota X Motoclube
Grupo de motociclistas da Caixa agora tem como destinos as colônias da APCEF

Parceria foi firmada com almoço em Tramandaí

O som da brisa do mar foi silenciado 
pelo ronco das motos que badalaram 
a Nova Colônia de Tramandaí no dia 
24 de outubro. A movimentação teve 
um motivo especial: a celebração da 
parceria que a APCEF está realizando 
com o Rota X Motoclube, um clube de 
cerca de 700 motociclistas da Caixa, que 
percorre o Estado, o País e o Continente 
sobre duas rodas. O firmamento da 
parceria foi celebrado através um almoço, 
realizado com a presença de motociclistas 
e familiares do Rota X, provenientes de 
diversas partes do Estado.

O objetivo da parceria entre o Rota 
X e a APCEF é justamente o de unir 
forças em torno de um objetivo comum: 
proporcionar o bem-estar e a integração 
de seus(suas) associados(as). De acordo 
com o coordenador do motoclube no 
Rio Grande do Sul, Gustavo Conill, o Rota 
X não é apenas um grupo de amigos(as) 
que se reúne em torno das viagens. O 
grupo fomenta a amizade através de 
confraternizações e também atua na 
área de assistência social. “Nós fazemos 
projetos no Pão dos Pobres, apadrinhamos 
cartinhas de Natal, etc., ou seja, utilizamos 

a nossa paixão por motos também para 
fazer o bem”, afirmou.

A ideia, conforme defendeu o vice-
presidente da APCEF, Marcos Todt, é 
justamente que as entidades unam forças, 
cooperem entre si e se fortaleçam. 
“Certamente, trabalhar em conjunto vai 
fortalecer tanto a APCEF como o Rota X. 
Nesse sentido, a gente vai disponibilizar, 
algumas vezes por ano, as sedes da APCEF, 
em especial, no interior do Estado, para que 
possa servir como ponto de apoio nas viagens 
do Rota X. Também ajudaremos a divulgar o 
grupo, através dos meios de nossos meios de 
comunicação. Em contrapartida, o Rota X vai 
estimular que seus(suas) participantes, que 
são colegas da Caixa, se associem à APCEF”, 
explicou Todt.

O motociclista e colega da Caixa, 
Ruy Dalbem, que participa do Rota X 
há muitos anos, também acredita que 
a parceria é uma grande ideia, até para 
incentivar aqueles que ainda não tiveram 
coragem de se aventurar sobre duas rodas. 
“Muitas vezes, os(as) colegas da Caixa nem 
sabem que nós temos esse grupo ou acham 
que o motociclismo é um esporte muito 

radical. Mas, através da APCEF, poderemos 
incentivar que as pessoas conheçam 
melhor o nosso grupo. Temos roteiros para 
todos os estilos”, defendeu Ruy.

Viajante assumida, a colega Karla 
Brinker Battilana também ressalta que 
o grupo não é só de viagens. “A gente 
incentiva sempre os passeios, ajuda a 
organizar, ajuda a pensar, mas também 

nos reunimos pra fazer churrasco nas 
nossas casas, nas casas dos colegas, e ainda 
temos outros tipos de atividades, em que 
as famílias podem acompanhar”, destacou.

Aproveite essa porta aberta pela 
APCEF para conhecer novos(as) amigos(as) 
e lugares com o Rota X Motoclube. 
Acesse www.rotaxmotoclube.org.br,
inscreva-se e aventure-se!

APCEF/Caixa garante bronze no Campeonato Bancário de Futsal

A APCEF/Caixa fez bonito no último 
Campeonato Bancário de Futsal. Com 10 
equipes inscritas, dispostas em duas chaves, 
o campeonato teve o formato de disputas 
entre grupos. Na primeira fase, a APCEF/
Caixa teve a segunda melhor campanha em 
seu grupo, oportunidade que serviu para 
preparar a equipe para os confrontos de 
mata-mata que seguiram.

Nas quartas-de-final, a APCEF venceu 
o Metropol pelo placar de 3 x 2. Na semifi-
nal, foi derrotada nos pênaltis pelo Banrisul 
Confraria, com o placar acirrado de 6 x 7. 
Mas a equipe do técnico André Petter e 

formada pelos atletas Anderson Daniel Pi-
nheiro, César Augusto Gonçalves Perelló, 
Daniel Schumacher Monteiro de Barros, 
Diego Alves Feron, Guilherme Soares Her-
nandez, Jefferson Katsumi Abe, João Egidio 
Ferreira da Rocha, Leonardo Silva de Car-
valho, Leonardo Strey Malfussi, Lucas Au-
gusto Petter, Marcus Roberto Xavier, Thia-
go Luis Holz, Valmir Francisco de Oliveira e 
Yuri Ladwig de Oliveira, teve uma brilhante 
atuação, vencendo o Banco Renner por 6 
x 3, e garantindo a medalha de bronze.
Parabéns, equipe! Com o ouro, fi-
cou o Bradesco FC, e, com a prata,
Banrisul Confraria.Equipe da APCEF ficou em terceiro lugar

Anne Ledur/ APCEF

Arquivo/APCEF
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Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre a Festa do Saci,
em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.

SOCiAL E LAZER

Festa do Saci reúne centenas 
de crianças e familiares na APCEF
Tradicional evento infantil contou com muitas brincadeiras e guloseimas

Fotos: Regina Azevedo/APCEF

Brinquedos e brincadeiras para todos os gostos

Crianças da ONG Moradia e Cidadania também foram convidadas 
para a festa

Crianças aproveitaram também para brincar no parquinho da Sede A

Crianças se divertiram com as atividades promovidas 
por recreacionistas

Camarim da pintura exercitou a criatividade

Mesas de guloseimas fizeram a alegria da garotada

Mui tas  cores  e  sabores 
garantiram a diversão da criançada 
em mais uma edição da tradicional 
Festa do Saci na APCEF. O evento, 
promovido em parceria com a Fenae, 
ocorreu no dia 17 de outubro, com 
a presença de centenas de crianças 
e familiares. “Estamos muito felizes, 
porque, a cada ano que passa, a 
presença é maior. As crianças vêm, 
participam, brincam e aproveitam. E 
a ideia é justamente de aproveitar o 
Saci, essa figura da cultura brasileira, 
para celebrar o Dia das Crianças com 
alegria e originalidade”, declarou a 
diretora de Social e Lazer da APCEF, 
Stella Moraes.

Falando em Saci, logo na entrada, 
os(as) pequenos(as) já sentiram o 
clima da festa, com a recepção musical 
do próprio personagem. E para a 

alegria geral da garotada, a APCEF 
providenciou muitas outras atrações 
especiais: três tipos de tobogãs, 
duas camas elásticas, uma piscina de 
bolinhas, além de brincadeiras de roda, 
música e recreação. Barraquinhas de 
churros, algodão-doce, cachorro-
quente, refrigerantes e uma mesa 
recheada de guloseimas também 
deram sabor à tarde ensolarada. 
Dentre os espaços preferidos das 
crianças, estiveram a ilha da contação 
de história, o camarim artístico e 
a cabine de fotos, em que os(as) 
participantes puderam tirar fotos para 
levar como lembrança para casa. 

O clima agradável também atraiu 
a garotada para os brinquedos do 
parquinho, localizado no pátio da 
APCEF, e para a Sala de Jogos. E 
quem ajudou a fazer a festa junto 

aos(às) associados(as) mirins foram 
as crianças da ONG Moradia e 
Cidadania, convidadas pela APCEF. 
Os adultos, por sua vez, aproveitaram 
o cantinho do chimarrão, presença do 
Núcleo de Cultura Gaúcha na Festa 
do Saci.

Para o associado Alex Matuella, 
esse é um dos eventos mais bonitos 
da Associação. “Através de músicas, 
de teatro, de pinturas, e até das 
guloseimas, a APCEF realiza um 
evento único para as crianças e 
também para os adultos”, opinou. Da 
mesma forma, o associado Humberto 
Bonetti valorizou o evento. “Dos 
eventos que eu participo da APCEF, 
esse é o mais gostoso, pois as crianças 
realmente se divertem e, elas se 
divertindo, a gente fica realizado. É a 
maior festa”, elogiou. 

Cabine de fotos foi um grande sucesso
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Construção de
novas cabanas

AMPLIAÇÃO

NOSSA LUTA É POR SUAS CONQUISTAS

CONSULTA DEMOCRÁTICA NOVAS CABANASPor uma decisão de 67,6% dos(as) associados(as)
que participaram da consulta democrática realizada através
do site da APCEF, colônia serrana receberá novas cabanas

Desde março que a APCEF tem 
chamado você, associado(a), para 
construir mais uma parte do patri-
mônio da sua Associação. Através de 
uma consulta online realizada naquele 
mês, você decidiu que o nosso próximo 
grande investimento deveria ser feito 
na Colônia de São Francisco de Paula. 
Depois disso, a diretoria da APCEF 
percorreu o Estado, em 14 assembleias 
regionais, oferecendo duas propostas 
arquitetônicas distintas para a amplia-
ção e revitalização da colônia.

Para que a participação do qua-
dro associativo fosse ainda mais 
ampla, a APCEF convidou novamente 
todos(os) os(as) associados(as) a par-
ticiparem de uma segunda consulta 
democrática online. Essa, então, com 
a finalidade de definir, entre os dois 
estudos propostos, qual seria a me-
lhor alternativa para a nossa colônia 
serrana. A votação ficou disponível no 
site da APCEF dos dias 15 de setembro 
a 15 de outubro. E com 67,6% dos vo-

tos, de um total de 682 participantes, 
a opção escolhida foi a da construção
de novas cabanas!

O estudo de número 1, vencedor, 
propôs a construção de cinco novas ca-
banas duplas (dez unidades no total); 
com um dos dormitórios no térreo; a 
serem construídas do lado esquerdo 
do núcleo de cabanas já existentes. 
Já o estudo de número 2, que obteve 
32,4% dos votos, previa a construção 
de um prédio horizontal, de um só 
pavimento; com dez unidades de dois 
quartos; a ser construído na encosta 
da colina, com vista para o lago. 

Ambas as propostas previam 
construções com capacidade para 
abrigar 60 pessoas, otimizando o 
espaço de dez hectares do terreno, 
sem prejudicar o meio ambiente e a 
privacidade dos(as) usuários(as). Os 
estudos também incluíam a revitali-
zação das cabanas já existentes e um 
novo projeto paisagístico.

Assim como aconteceu com a 
Nova Colônia de Tramandaí, a dire-
toria da APCEF deseja que esta obra 
tenha plena participação dos(as) 
associados(as). Por isso, o corpo asso-
ciativo foi chamado desde o começo. 

De acordo com o diretor de Pa-
trimônio, Paulo Belotto, a democra-
tização das decisões é fundamental 
para o sucesso de qualquer projeto. 
“Quando a democracia é realmente 
posta em prática, ou seja, quando 

a vontade da maioria é, de fato, 
respeitada, não há dúvidas de que 
chegaremos a um resultado ideal. Por 
isso, agradecemos imensamente a 
todos(as) aqueles(as) associados(as) 
que espontaneamente contribuíram, 

seja discutindo as propostas nas 
assembleias, seja votando pelo site. 
Agora, vamos trabalhar muito para 
que a escolha da maioria se concre-
tize em belas e confortáveis cabanas”, 
defendeu Belotto.

Participação dos(as) associados(as): garantia de sucesso


