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Charge

O f im de ano está chegando. 
Naturalmente, olhamos para traz e fazemos 
uma avaliação do que passou. Apesar dos 
problemas na conjuntura política, podemos 
concluir que 2016 foi um ano bom, com 
muitas lutas, conquistas e realizações. E, em 
2017, a APCEF vai continuar ao seu lado.

Dezembro também é tempo de festa 
e confraternização entre amigos(as). As 
regionais da APCEF/RS não deixaram esse 
momento especial de lado. Na editoria 
Radar, você pode conferir como foram essas 
confraternizações com o segundo encontro 
de colegas na Regional Missões, o jantar 
na Regional Litoral Sul, a festa tropical na 
Regional Sul e a viagem para Santa Catarina 
da Regional Litoral Norte. 

A luta pelos direitos dos(as) associados(as) 
sempre se fez presente na APCEF e em 
2016 não foi diferente. Em novembro, 
aposentados(as) e pensionistas se reuniram 
no último encontro do ano para se 
informarem como estão as questões jurídicas 
e confraternizarem com os(as) amigos(as). 
Falando nisso, aposentados(as) e pensionistas 
reservem o dia 25 de janeiro, que haverá 
muitas atividades de confraternização na 
sede A, em Porto Alegre. Participe!

Em 2016, a Associação iniciou a realização 
do Curso de Capacitação de Lideranças, 
que foi um sucesso. Leia na página 4 como 
foi o quarto e último encontro do ano, na 
Nova Colônia de Tramandaí. Neste ano, 
outra novidade foi o concurso Talentos 
Fenae/APCEF. Os associados(as) gaúchos(as) 
mostraram seus talentos e conquistaram 
muitos prêmios, que foram divulgados nos 
meios de comunicação de ambas entidades. 
Nesta edição, destacamos a etapa nacional, 
que aconteceu em São Paulo. Na categoria 
composição, a música “América Inteira”, 
escrita pelo associado Ilberto Trentin e 
apresentada pela banda de associados de 
Santa Maria conquistou o primeiro lugar. 
É um grande orgulho para a APCEF/RS ter 

Editorial

associados(as) tão talentosos(as). Parabéns a 
todos(as) que participaram! 

Falando em talentos, as páginas centrais 
destacam a Noite Cultural: uma verdadeira 
confraternização no âmbito da cultura 
A Associação faz questão de investir nas 
expressões dos(as) seus(suas) associados(as). 
Nas páginas 8 e 9, o foco continua sendo a 
cultura. Em 2017, será realizada a oficina 
de criação literária “Gaia, a Mãe Terra”. As 
inscrições já estão abertas. Também fique 
ligado(a) e não perca os prazos de inscrições 
das próximas oficinas culturais. Leia também, 
neste JB, como foi o Sarau Poético em 
Pelotas, a Mostra de Talentos Bancários em 
Santa Maria e a participação do Coral APCEF 
na Quinta da Música Erudita.

Na editoria Esportes, destacamos a 
conquista da medalha de prata de associadas 
na Liga Máster de Vôlei. Além disso, 
ressaltamos que as inscrições para os Jogos 
de Integração em 2017 estão abertas. Os 
jogos ocorrem no sábado, 1º de abril, em 
Tramandaí. Em 2016, tivemos a participação 
recorde de 250 atletas, provenientes de todo 
o Estado.

A APCEF igualmente segue avançando em 
outras frentes. Na Colônia de São Francisco 
de Paula, as paredes das novas cabanas 
já foram concluídas e as outras Colônias 
passaram por revitalizações para levar mais 
comodidade e conforto na temporada de 
verão. Confira mais detalhes nas páginas 10 
e 11. Na contracapa, fique por dentro como 
foi a Festa de Abertura das Piscinas. Com a 
temática cinema, personagens da sétima arte 
invadiram o Ginásio de Esportes, em Porto 
Alegre. Aproveite a temporada de verão na 
nossa APCEF!

Encerramos este editorial desejando que 
assim, como o João de Barro, a sua vida seja 
repleta de realizações e conquistas em 2017. 
Boa leitura e boas festas!
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RADAR

Dia dos(as) 
Aposentados(as) e 
Pensionistas ocorre 
no dia 25 de janeiro
Evento será realizado na Sede A. Agende-se e participe! 

Jantar de Confraternização divertiu 
a Regional Litoral Sul

Com boa música, bate bapo e comida 
gostosa, aconteceu o Jantar de Confraterni-
zação na Regional Litoral Sul, no dia 18 de no-
vembro. Colegas da ativa e aposentados(as) 
se reuniram no restaurante Porto das 
Delícias, em Rio Grande, para um jantar 
embalado por música ao vivo, com Marcelo 
Vaz no piano e voz de Deka Santorum.

* Com a colaboração de Regina Azevedo
Em janeiro, entidades de todo 

o Bras i l  ce lebram o Dia dos(as) 
Aposentados(as) e Pensionistas. E a 
APCEF/RS não poderia ficar de fora 
dessa comemoração, afinal, os(as) 
aposentados(as) são uma importante 
parcela dos(as) associados(as) que 
construíram e continuam a fortalecer 
a nossa Associação todos os dias. Por 

isso, aposentados(as) e pensionistas, 
reservem o dia 25 de janeiro de 2017, 
porque a Associação está preparando 
uma grande festa para você. O evento 
está na sua nona edição, e, como de 
praxe, será um dia inteiro de ativida-
des na Sede A, em Porto Alegre. Mais 
informações, em breve, em www.
apcefrs.org.br.

Festa Tropical comemorou 
final de ano na Regional Sul

Associados(as) da Regional Litoral 
Norte viajaram a Santa Catarina

Prazo para reembolso de despesas 
do Saúde Caixa é alterado 

Segundo Encontro de Colegas da 
Caixa aconteceu em Santo Ângelo 

Mais de 140 pessoas estiveram pre-
sentes na festa de final de ano da Regional 
Sul, na noite de 19 de novembro. Com a 
temática “Festa Tropical”, associados(as), 
familiares e amigos(as) se divertiram em 
um momento de integração e alegria. No 
jantar, foi servido um saboroso buffet, com 
direito a doces de Pelotas de sobremesa. 

* Com a colaboração de Regina Azevedo

Um passeio muito especial foi reali-
zado pelos(as) associados(as) de Osório, 
Tramandaí, Imbé, Palmares do Sul e Tor-
res nos dias 18, 19 e 20 de novembro, 
para Santa Catarina. No total, 36 pessoas 
participaram da atividade. O ônibus saiu à 
meia-noite de Osório foi pela Estrada do 

A última versão das condições gerais do 
Saúde Caixa, vigente em 11 de novembro 
de 2016, passou por uma revisão geral, que 
alterou o prazo de solicitação de reembolso 
de despesas para 30 dias a contar da data de 
emissão do documento fiscal. Devido a essa 
alteração, a GIPES/PO e a CEPES passaram 
a adotar os seguintes procedimentos para 
adequação ao novo prazo: documentos 
fiscais emitidos a partir de 11 de novembro 

No dia 26 de novembro, foi realizado o 
Segundo Encontro dos Colegas da Caixa, na 
Sede da APCEF Regional Missões, em Santo 
Ângelo, com apoio da APCEF/RS. Cerca de 
60 colegas e familiares estiveram presentes 
na confraternização. O encontro foi orga-
nizado por Ivete Bonazza, Viro Reckziegel, 
Ernani Roberto Quintana Maya e Nelson 

Mar, passando em Imbé e Torres, onde 
outros(as) colegas igualmente embarca-
ram rumo à diversão. No sábado, os(as) 
associados(as) aproveitaram um passeio 
por Balneário Camboriú. Já no domingo, o 
dia foi dedicado ao Parque Beto Carrero, 
em Penha.

de 2016 serão reembolsados quando forem 
apresentados em 30 dias após sua emissão e 
em conformidade com as normas vigentes; 
já os documentos fiscais emitidos anterior-
mente a 11 de novembro de 2016 serão 
reembolsados quando forem apresentados 
em até 180 dias da data do atendimento. Para 
o reembolso, deve ser utilizada a cópia do 
documento fiscal, sendo de responsabilidade 
do titular a guarda da via original.

Schlindwein. Ao meio-dia, foi servido um 
delicioso churrasco, especialmente prepara-
do pelos colegas e esposas. Após o almoço, 
houve sorteio de brindes. O encontro seguiu 
com uma boa música animada pelo colega 
José Inácio Heckler, que se deslocou de Santa 
Catarina, além da dupla de Três Passos, N & 
N (Naldo Costa & Nani Maya)

Festa de final de ano em Pelotas 
teve a temática Festa Tropical

Gabriel Cozza/Divulgação

Arquivo/APCEF

Arquivo/APCEF

Para saber mais detalhes dos eventos, acompanhe as notícias no site www.apcef.org.brJaneiro - 25/1 – Dia dos(as) Aposentados(as) e Pensionista

Agenda de Eventos

Confraternização foi realizada 
em Rio Grande

Confraternização e alegria em Santo Ângelo

Final de semana de passeio e diversão em Santa Catarina
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houve questionamentos, e toda a diretoria da 
APCEF considera o Líder A como um grande 
sucesso”, declarou.

“Sempre que viemos, nós escutamos, 

sanamos dúvidas, fazemos perguntas”, 

afirmou. Fábio Gonçalves Ricalde, também 

de Porto Alegre, reforçou a opinião da 

colega: “Nós ficamos por dentro do que 

está acontecendo, e é uma coisa boa, além 

da confraternização. Tenho vindo nas outras 

reuniões também”. 

Para marcar o encerramento 

das atividades do ano, um coquetel de 

confraternização foi oferecido a todos(as) 

os(as) participantes

O quarto e último encontro do ano do 
Curso de Capacitação de Lideranças “Líder 
A”, promovido pela APCEF, ocorreu no 
dia 12 de novembro, na Nova Colônia de 
Tramandaí. Estiveram presentes diretores(as), 
conselheiros(as) deliberativos(as) e fiscais, 
coordenadores(as) e tesoureiros(as) de 
regionais e representantes da APCEF nas 
unidades da Caixa.

Para abrir as atividades, o encontro contou 
com a palestra do sociólogo Adão Clóvis Martins 
dos Santos. “A palestra envolveu temas centrais 
da sociedade atual, que leva em consideração 
o processo de decomposição das instituições, 
a crise da representação e da democracia e 
a busca de se fazer uma crítica ao estado de 
exceção e, ao mesmo tempo, uma defesa do 
estado democrático de direito como condição 
de uma vida democrática e livre”, explicou.

Ademir Spadotto, aposentado de 
Sapiranga, elogiou os temas debatidos nas 
palestras. “Acho os assuntos fantásticos. Eles 
procuram fazer a gente pensar na vida em 
sociedade. Nós não temos o costume de tirar 
um tempo para refletir como seriam diferentes 
as coisas se a gente fizesse as coisas diferentes”, 
declarou. Nelson Ferreira Filho, da GIREC, 

Aposentados(as) e pensionistas 

estiveram presentes no dia 23 de novembro, 

no auditório da Aiamu, em Porto Alegre, para 

a reunião de encerramento e confraternização 

do ano. “O objetivo foi de apresentar algumas 

iniciativas que a APCEF está tomando para 

contribuir nessa discussão do déficit que 

está levando ao novo equacionamento 

para os planos do Reg/Replan saldado e não 

saldado”, destacou Célia Zingler, diretora de 

Aposentados(as), Previdência e Saúde.

As assessorias jurídica e atuarial, 

juntamente com os diretores(as) da APCEF, 

Quarta etapa do Curso de Capacitação 
de Lideranças é realizada em Tramandaí 
Último encontro do ano ocorreu no dia 12 de novembro

FORMAÇÃO/APOSENTADOS(AS)

por sua vez, destacou a confraternização entre 
os(as) colegas: “É um clima fraterno aqui. A 
maioria já se conhece, e quem não se conhece 
acaba conhecendo pessoas. É muito bom 
mesmo”. 

Após o almoço, o escritor gaúcho Alcy 
Cheuiche ministrou uma minioficina de criação 
literária. O mestre também aproveitou para 
convidar para o seu próximo curso na APCEF, 
“Gaia, a Mãe Terra”, que já está com inscrições 
abertas. “Em 2017, nós vamos fazer uma oficina 
sobre a defesa do meio ambiente. E é uma visão 
não só da proteção, em sua parte ampla, macro, 
mas também uma posição individual, ‘o que eu 
faço pelo meio ambiente?’”, afirmou o escritor, 
que faz parte da família APCEF desde 2010. 

Durante a noite, os(as) convidados(as) 
participaram de um jantar, embalados(as) 
pela banda Kalunga. Na avaliação da diretora 
de Formação da APCEF, Diva Fernandes, os 
quatros encontros realizados em 2016 foram 
positivos e atingiram as metas estabelecidas. 
“Foram ótimos encontros, em que palestrantes 
falaram sobre assuntos de interesse da 
sociedade, do nosso dia-a-dia, do papel social 
e político dos(as) nossos(as) representantes. 
As pessoas compareceram, se interessaram, 

ministraram a exposição e esclareceram 

dúvidas. O advogado Fernando Rubin iniciou 

a discussão com o tema Previdência Social. 

Foram apresentadas as regras que estão em 

vigor, a questão da desaposentação, além dos 

impactos que as reformas que estão sendo 

anunciadas terão na vida das pessoas. Foram, 

ainda, atualizadas as informações sobre as 

ações judiciais que visam reconhecer a dívida 

referente ao contencioso da Caixa, que 

impactou enormemente no déficit da Funcef.

Liane Afonso, aposentada de Porto 

Alegre, destaca a importância das reuniões. 

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o Curso de Capacitação de Lideranças “Líder A”, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.

Associados(as) de todo o Estado 
estiveram presentes no curso

Escritor gaúcho, Alcy Cheuiche, ministrou 
minioficina de criação literária

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Sociólogo Adão Clóvis Martins dos Santos, 
palestrou no quarto e último encontro 
do ano

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Aposentados(as) e Pensionistas marcaram 
presença na última reunião do ano

Diretores(as) da APCEF e assessoria 
jurídica e atuarial expuseram cenário atual 
e esclareceram questionamentos 

Regina Azevedo/APCEF

Banda Kalunga embalou o jantar 
de confraternização 

Reunião esclareceu dúvidas de 
Aposentados(as) e Pensionistas
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SAÚDE DO(A) TRABALHADOR(A) SEUS DIREITOS

Jeverton LimaMaria Isabel Perez Mattos
Assessoria Jurídica Trabalhista
jeverton@young.adv.br 

Psicóloga clínica, psicanalista e mestre 
em Psicologia pela UFRGS
misabelmattos@hotmail.com

C o n f o r m e  j á  i n f o r m a d o 
em edições anteriores do jornal 
João de Barro, a APCEF continua 
acompanhando a ação que iniciou no 
ano de 2012 e que trata das atividades 
dos tesoureiros(as), processo n.º 
0001639-58.2012.5.04.0014. O 
processo segue com duas linhas de 
atuação: o processo principal e a carta 
sentença. No processo principal, o 
jurídico conseguiu manter, perante o 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT), 
a sentença que foi favorável aos 
tesoureiros. 

Apenas para relembrar o caso: 
A 5ª Turma do Tribunal Regional 
do Trabalho negou provimento ao 
recurso da Caixa Econômica Federal 
e manteve exatamente os mesmo 
termos da sentença, ou seja: “que a 
reclamada se abstivesse de exigir dos 
seus empregados(as) tesoureiros(as), 
inclusive dos(as) técnicos(as) em 
operações de retaguarda, o exercício 
de atividades não especificadas para 
as respectivas funções nos normativos 
RH 060 e RH 183, inclusive daquelas 
atribuídas aos supervisores(as) de 
retaguarda”.

O Tribunal ressaltou que os 
depoimentos das duas testemunhas 
trazidas pela APCEF/RS, em audiência, 
foram fundamentais e que confirmam 
os termos da petição inicial do 
processo. Além disso, restou claro nos 
autos que a Caixa Econômica Federal 
com o intuito de reduzir custos 
ou procedimentos, redimensionou 
as agências/PAB, reestruturando-
as, extinguindo algumas funções 
que entendeu desnecessárias ou 
aprimorando algumas funções 
que, ao seu ver, necessitavam de 
remodelagem, no entanto, esta 
reestruturação promoveu alteração 
unilateral das atribuições, neste 
caso aos(às) tesoureiros(as) que, 
além daquelas que já possuíam, 
passaram a desempenhar atividades 
que antes estavam a cargo dos(as) 
supervisores(as) ou gerentes de 
retaguarda, estranhas ao seu contrato 
de trabalho para possibilitar a redução 
de custos e procedimentos.

O suicídio é considerado uma 
psicopatologia multideterminada, ou 
seja, causada por diferentes razões, 
entre elas: as psicológicas, biológicas, 
familiares e sociais. As tentativas e 
os atos suicidas são gritos trágicos 
por ajuda e sempre denunciam um 
sofrimento extremo. Baptista e Borges 
(2005) apontam as seguintes variáveis 
associadas ao suicídio: depressão, 
alcoolismo, substâncias químicas e 
psicoativas, idade, gênero, estresse, 
desemprego, perda de suporte social 
e condições médicas gerais. Além 
desses, outros fatores apontados para 
a vulnerabilidade psicológica, que torna 
o indivíduo propenso ao suicídio são 
a impulsividade ou agressividade, a 
desesperança, histórico familiar, o 
desengajamento social e a atividade 
neuro-humoral. 

Quanto às características do 
trabalho que podem incidir como 
fator precipitador relacionado com a 
deterioração psíquica, temos o trabalho 
fragmentado, com pouca significação, 
aliado às fracas relações sociais, chefias 
autoritárias e pouco propensas ao 
diálogo, excesso de trabalho – ou o 
oposto, falta de trabalho por questões 
relacionadas com o poder ou como 
medidas punitivas (assédio moral) –, 
pouco auxílio da empresa, por meio 
do setor de recursos humanos, para 
superação das dificuldades.

Na atualidade, o suicídio atingiu 
proporções endêmicas, fato que 
denuncia que este sintoma repousa 
na crença de que o ato individual 
de matar-se a si mesmo é antes de 
tudo um ato social. Apesar de essa 
abordagem ser sociológica, isso não 
significa eliminar as variáveis individuais 
e o papel ativo que cada indivíduo tem 
na sociedade.

A examinar os fatores de risco 
para suicídio, que tem no trabalho 
fortes precipitadores, se encontram 
os efeitos de modelos de gestão 
sobre o ser humano. Os modelos de 
gestão ou as práticas administrativas se 
vinculam ao contexto emocional dos 
indivíduos. Os avanços tecnológicos 

Restou inquestionável que a partir 
disso, os tesoureiros passaram a 
desempenhar atribuições excedentes 
àquelas contratadas para a sua função, 
na medida em que não abarcavam, 
conforme prova nos autos, administrar 
a caixa postal da unidade, que antes 
era administrada pelo(a) supervisor(a) 
de retaguarda, definir as prioridades 
das atividades da retaguarda, que 
antes também ficavam a cargo do 
supervisor(a) de retaguarda, assim 
como acertos contábeis.

No dia 27 de setembro de 2016, 
a Caixa Econômica Federal apresentou 
recurso de revista, recurso esse que 
será julgado em Brasília no TST. No 
entanto, como se trata de matéria 
fática, as chances de a empresa reverter 
essa decisão são muito remotas. 
Atualmente, o processo já está no 
Tribunal Superior do Trabalho, na 7ª 
Turma, com o Ministro Luiz Philippe 
Vieira de Mello Filho.

Já a carta de sentença que é um 
processo que está em tramitação 
perante a 14ª Vara do Trabalho de 
Porto Alegre (processo n.º 0000006-
07.2015.5.04.0014) que visa calcular a 
multa arbitrada pelo Juiz na sentença, 
que é de R$1.000,00, por dia, por 
tesoureiro(a), está atualmente 
suspenso, aguardando o trânsito em 
julgado do processo principal. 

Oportuno destacar que no 
próximo dia 19 de dezembro, a Justiça 
do Trabalho entrará em recesso e 
especificamente o Tribunal Superior do 
Trabalho somente irá retomar as suas 
atividades em fevereiro de 2017. Dessa 
forma, somente após o recesso forense 
é que teremos novidades do processo, 
bem como será possível verificar com o 
Tribunal uma estimativa de julgamento 
do processo.

Q u a l q u e r  d ú v i d a  o u 
ques t ionamento ,  a  APCEF e 
o jurídico estão à disposição para 
mais esclarecimentos. Os e-mails da 
assessoria jurídica são jaqueline@
young.adv.br e paulo@young.adv.br

desempenham papel proeminente e 
paradoxal que, por um lado, contribuem 
para a qualidade de vida e melhora do 
desempenho no trabalho, mas, por 
outro, geram o medo do desemprego, 
ampliando a dependência e a submissão 
dos indivíduos em relação à empresa, e 
faz aumentar as pressões para que eles 
se identifiquem e incorporem os seus 
valores como verdadeiros dogmas. 

As organizações podem, portanto, 
atuar como prisões psíquicas e a gestão 
do afeto tem crescido como estratégia 
de controle e poder. O vínculo causal 
presente na psicodinâmica do sofrimento 
e do suicídio no trabalho é inegável e, 
por vezes, soma-se a inúmeras outras 
patologias, físicas e mentais, desenvolvidas 
como reação às violências do contexto 
ocupacional do(a) trabalhador(a).

No entanto ,  podemos nos 
perguntar por que trabalhadores(as) 
submetidos(as) às mesmas condições 
de trabalho não tentam suicídio? Por 
que outros(as) trabalhadores(as), 
submetidos(as) à mesma chefia e que 
podem ter vivenciado estresse, angústia, 
mal-estar, mas não cogitaram da decisão 
de se suicidar? Por que outros(as) 
trabalhadores(as), mesmo em um 
contexto de reestruturação produtiva e 
de ameaça de desemprego, desenvolvem 
estratégias de enfrentamento que os(as) 
levam a sair do emprego e reconstruírem 
as suas carreiras? Não se trata de 
defender o ponto de vista de que as 
características pessoais sejam as únicas 
responsáveis pelas tentativas de suicídios, 
mas elas não podem ser desconsideradas. 
Torna-se muito difícil, hoje em dia, 
defender-se o peso de algum fator 
explicativo, ignorando as interações dos 
fatores individuais, contextuais e sociais. 

Para finalizar este debate, que trata 
de algo tão doloroso, é fundamental se 
destacar a necessidade de programas de 
prevenção e intervenção institucional, 
que reduzam estes alarmantes índices 
de depressão e suicídio relacionados ao 
trabalho. E, por parte do(a) trabalhador(a), 
destaca-se a importância da busca e 
aceitação de ajuda e encaminhamento 
psicológico.

Processo Tesoureiros(as)Adoecer pelo trabalho pode 
levar ao suicídio?



A APCEF vivenciou um mo-
mento singular na sua agenda 
no dia 2 de dezembro: a Noite 
Cultural. Anualmente, o evento 
é realizado para contemplar as 
atividades desenvolvidas pela 
Associação no âmbito da cultura.

Em 2016, a festividade ocor-
reu no Ginásio de Esportes da 
Sede A, em Porto Alegre, com 
a participação de dezenas de 
amigos(as) e familiares. 

De acordo com o vice-pre-
sidente da APCEF, Marcos Todt, 
a Noite Cultural reflete o verda-
deiro espírito da Associação. “É 
um evento que, através de uma 
coletividade muito bonita, reúne 
diversas manifestações artísticas 
por onde nós expressamos o que 
sentimos e pensamos. Também 
é bacana lembrar que esta é a 
8ª edição, o que demonstra que 
a cultura, para nós, não é fruto 
do acaso. É uma convicção que a 
gente tem, é um trabalho que a 
gente acredita”, avaliou Todt. 

Para abrir a noite, a APCEF 
realizou a formatura dos(as) 

escritores(as) dos livros “Poesia 
& Declamação” e “Mulheres Ex-
traordinárias”, oficinas ministradas 
por Alcy Cheuiche. Como parte 
da solenidade, foram declamadas 
poesias e lidos contos dos livros 
produzidos, com acompanhamen-
to do músico Anderson Tubino ao 
violão.

Já o grupo da Oficina de Dan-
ça Livre “Criações do Corpo”, co-
ordenado pela professora Janine 
de Santi Marques, que trabalhou 
ritmos como Samba, Bolero e 
Tango, teve o seu desempenho 
relatado em um vídeo especial 
sobre as atividades realizadas 
durante o ano. A dança tradiciona-
lista, por sua vez, foi representada 
pela apresentação do Núcleo de 
Cultura Gaúcha. E a musicalidade 
do Coral APCEF teve a oportu-
nidade de encantar novamente o 
público da Noite Cultural com um 
repertório especial.

Sob a coordenação da dire-
tora Sandra Loureiro, o teatro 
também foi muito bem represen-
tado pelo premiado Grupo Caixa 
de Pandora, que apresentou a 

esquete “A Rádio em Revista”. Já a 
Oficina Cênica “Ação e Expressão, 
Técnicas Teatrais” arrancou garga-
lhadas do público, com a esquete 
bem-humorada “E agora?”, sobre 
quatro amigas que vivem a fase da 
maturidade.

A Associação também apro-
veitou a Noite Cultural para 
entregar algumas premiações do 
Talentos Fenae/APCEF, mais um 
espaço em que bancários(as) pu-
deram demonstrar a sua arte em 
2016. Receberam troféus Sandra 
Maria Zanetti Milani, de Porto Ale-
gre, que ficou em segundo lugar na 
categoria contos; Eduardo Kanaan 
da Silva, de Pelotas, que conquis-
tou o segundo lugar na categoria 
poesia; e Miguel da Silva Queve-
do, de Passo Fundo, que levou o 
terceiro lugar na categoria poesia. 
Confira como foi a participação 
dos(as) gaúchos(as) nessa grande 
competição nacional, na página 9 
deste JB. As apresentações cultu-
rais terminaram com sessão de 
autógrafos.

O escritor Alcy Cheuiche, que 
faz parte da família APCEF há mui-

tos anos, fez questão de valorizar 
o investimento da Associação na 
área cultural: “A APCEF deu uma 
demonstração de como nós pode-
mos manter esse carinho, ternura, 
poesia e irmandade, desde que 
a gente saiba investir na cultura, 
na arte, no amor. É muito triste 
quando uma entidade, uma cida-
de, um estado ou um país, ficam 
apenas absorvidos por questões 
materiais”.

João Araújo, regente do Coral 
APCEF, também destacou a agen-
da cultural da Associação durante 
o ano. “O Coral está presente nes-
ta noite de encerramento de todas 
as atividades culturais da APCEF, 
cumprindo o seu papel, que foi 
muito bom neste ano. Nós esta-
mos aqui para dar mais um pouco 
da nossa contribuição para toda a 
comunidade.”, acrescentou. 

A Noite Cultural é apenas 
uma mostra do quão talentosos 
são os(as) nossos(as) queridos(as) 
associados(as). Fique atento à 
agenda 2017 e participe você tam-
bém das nossas atividades!

CONTEMPLA OS TALENTOS APCEF
Associados(as) apresentaram atividades desenvolvidas em 2016

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre a Noite Cultural, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.



Formatura dos(as) escritores(as) dos livros “Poesia & Declamação” e “Mulheres Extraordinárias”

Caixa de Pandora realizou apresentação especial para a Noite Cultural

Leituras tiveram acompanhamento do músico Anderson Tubino

Alunas da Oficina de Teatro
apresentaram esquete cômica

Núcleo de Dança Gaúcha representou a cultura tradicionalista

Alunos(as) da Oficina de Dança Livre receberam certificados

Coral APCEF, mais uma vez, encantou o público com seu repertório

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF
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Oficina de Criação Literária “Gaia, a Mãe 
Terra” está com inscrições abertas
Escritor Alcy Cheuiche ministrará as aulas a partir de março de 2017. Não perca!

defesa da vida. As inscrições já estão abertas. 
Não perca!

“É uma visão não só da proteção do 
meio ambiente, em sua parte ampla, mas 
também tem a posição individual: ‘o que eu 
faço pelo meio ambiente? Será que, na minha 
casa, eu cuido disso, separo o lixo, não deixo 
as torneiras abertas ou vazamento, será que 
eu oriento as crianças, será que eu sou um 
cidadão ou uma cidadã ecológico?”, instigou 
Cheuiche.

Além das vivências em sala de aula, 
que serão enriquecidas com a presença de 
palestrantes, com a indicação de filmes e 
outros materiais complementares, serão feitas 
saídas de campo, para que os(as) alunos(as) 

A literatura é uma das principais áreas 
culturais fomentadas pela APCEF. Prova disso 
é o lançamento de tantas obras de sucesso 
que são frutos de oficinas literárias realizadas 
na Associação há muitos anos. E para dar 
continuidade a esse bem sucedido projeto 

de formação de escritores(as), a entidade já 
divulga a sua nova Oficina de Criação Literária 
com o mestre Alcy Cheuiche: “Gaia, a Mãe 
Terra”. O curso iniciará em março de 2017 
e terá como foco a escrita de contos sobre 
o meio ambiente, investindo em arte na 

tenham vivências que estimulem a criatividade 
e o aprendizado. 

As aulas serão realizadas todas as terças-

feiras, das 18h às 21h, com a possibilidade 

de turma extra nas quintas-feiras, no 

mesmo horário, conforme o fechamento 

de turma. Para participar, não é necessária 

experiência prévia com a escrita literária. A 

atividade é oferecida para todos os públicos 

(associados(as) e dependentes), sendo 

necessária apenas a idade mínima de 14 

anos. O curso tem previsão de término para 

novembro de 2017. Interessados(as) podem 

entrar em contato com o setor cultural da 

APCEF, pelo e-mail cultural@apcefrs.org.br 

ou pelo telefone (51) 3268-1611.

Acompanhados da Orquestra de Sopros 

de Novo Hamburgo, os corais da APCEF, 

da Santa Casa e do Grêmio Náutico União 

realizaram uma demonstração de talento 

e musicalidade no dia 17 de novembro, no 

Salão de Festas do Grêmio Náutico União. 

Mais de 700 pessoas – um público recorde – 

acompanharam o evento. 

Alunos(as) da Oficina de Criação 

Literária “Inspiraturas”, da Regional Sul, se 

reuniram em um Sarau Poético, no dia 20 

de outubro, no Mercado Público de Pelotas, 

para comemorar um ano da oficina. O evento 

contou com a presença dos professores 

Andréa Lunes e Wasil Sacharuk. As aulas 

foram realizadas semanalmente, no Clube 

Gonzaga. O curso trabalhou a prosa, a poesia 

e a escrita criativa.

A associada e aluna Lúcia Leal afirmou 

Coral APCEF participa da 
Quinta da Música Erudita

Sarau Poético celebra um ano 
de Oficina Literária em Pelotas

Arquivo/APCEF 

Regina Azevedo/APCEF 

Mais de 700 pessoas acompanharam o talento dos corais Um ano de oficina é celebrado com o Sarau

A coordenadora do Coral APCEF, 

Iracema Mendes, ressaltou a alegria do grupo 

em participar da apresentação: “Tivemos um 

retorno muito grande do público, com muitos 

elogios. Foi uma apresentação emocionante e 

nos sentimos muito honrados em participar 

mais uma vez desse grande evento”.
* Com a colaboração de Regina Azevedo

que o trabalho foi extremamente gratificante. 

“Nosso sarau foi além da expectativa. 

Conseguimos alcançar nosso objetivo e, 

principalmente, comemoramos um ano 

de Oficina Literária em Pelotas. Agradeço 

aos professores por nos transmitirem 

conhecimentos e apostarem em nós. 

Agradeço também à APCEF Regional Sul, que 

nos proporcionou transformar sentimentos e 

fantasias em realidade no papel”.

* Com a colaboração de Regina Azevedo
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Talentos Fenae/APCEF: 
Gaúchos conquistam o primeiro 
lugar na categoria composição
Música “América Inteira”, escrita pelo associado Ilberto Trentin, é a campeã nacional

realizada na capital gaúcha, com a presença 
de associados(as) do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Paraná.

Na grande final, em São Paulo, 
igualmente foram premiadas outras 
categorias. Os gaúchos Nelson Ferreira 
Fi lho (com o vídeo “Voltando do 
Abismo”) e Alfredo Marins Ferreira da 
Silva Filho (com a poesia “Reencontro”) 
conquistaram a terceira colocação em 
suas modalidades.

 Confira como foi a participação de 
outros(as) associados(as) nessa grande 
competição nacional, em www.apcefrs.
org.br.

O compositor Ilberto Trentin, 
juntamente com a banda formada pelos 
associados Rochester Soares de Lima, 
Rochester Filho, Paulo Thies e Ricardo 
Paulo, voltaram de São Paulo com nada 
mais, nada menos que o troféu de 
grandes campeões nacionais na categoria 
Composição do Talentos Fenae/APCEF. 
Os gaúchos representaram a APCEF/RS 
na final do evento, que ocorreu no dia 
2 de dezembro, com a presença de 10 
finalistas. “Na verdade, esse prêmio não é 
mérito meu, tem todos os meus colegas, 
todos os envolvidos, a votação inclusive, 
cada colega que me apoiou, a banda, os 
músicos também. É o coletivo mesmo, 
sinceramente. Se pudesse repartir em 
pedacinhos o troféu, dava um pedacinho 

A sétima edição da Mostra de Talentos 
Bancários ocorreu no dia 19 de novembro, 
reunindo centenas de pessoas em torno da 
música, artes plásticas, artesanato, fotografia 
e literatura, em Santa Maria. É claro que 
a APCEF e seus(suas) associados(as) não 
poderiam deixar de participar de mais essa 
festa multicultural. A Mostra foi promovida 
pelo Sindicato dos Bancários de Santa Maria 
e Região, com o apoio da Associação.

Realizado na sede da AABB, o evento 
contou com dezenas de pinturas, fotografias, 
esculturas, peças de artesanato e poesias. 

para cada um”, afirmou Ilberto Trentin.

Pela categoria Interpretação, a gaúcha 
Meri Elen Barbosa Soares conquistou a 
terceira colocação, com a música “I do”. 
O Talentos Fenae/APCEF foi criado com 
a finalidade de incentivar e prestigiar a 
produção artística do pessoal da Caixa. Até 
chegar à etapa nacional, os(as) participantes 
passaram por seletivas estaduais e regionais. 
Além da avaliação do júri técnico, as obras 
tiveram voto popular pela internet. No 
Rio Grande do Sul, a etapa estadual foi 
realizada no dia 8 de outubro, no Ginásio 
de Esportes da APCEF, em Porto Alegre. 
Concorreram associados(as) de Santa 
Maria, Porto Alegre, Pelotas, Passo Fundo e 
de Rio Grande. A etapa regional também foi 

Na categoria música, ocorreram 18 
apresentações. Como degustação, foram 
servidas tortas frias e rocamboles. Estes dois 
pratos também fizeram parte das Oficinas de 
Gastronomia realizadas durante o ano pelo 
Sindicato dos Bancários.

O ingresso para o evento foi um quilo 
de alimento não-perecível. No total, foram 
arrecadados 300 quilos de alimentos, que 
foram encaminhados para os estudantes da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
que estão ocupando os prédios da instituição, 
em protesto.

7ª Mostra de Talentos Bancários 
contempla diversas atrações culturais

O grupo de Santa Maria conquistou o troféu de grandes campeões nacionais

Germano Rorato/SEEB

Divulgação/FENAE

Evento exibiu música, artes plásticas, artesanato, 
fotografia e literatura em Santa Maria

Explode o carnaval na América,

E na “Plaza” um novo tango já nasceu

Enquanto o Redentor abraça o Rio

O cotidiano da paulista faz soar

Na Praça XV, nas favelas e Central

As Batucadas e Bachianas do Brasil 

Da senzala, o samba, “La Negra” e “Violeta

Parra” uma América inteira

Canta uma América inteira

Samba uma América inteira

Luta uma América inteira

Vai o vento esculturando os litorais

Fazendo música, vibrando os sambaquis

Soando em vales, cordilheiras, cachoeiras

Perturbados, os que comandam as nações

Com os versos que clareiam os porões

E levam nos ares o poder de um cantador 

Canta Milton, Chico, La Negra e Violeta

Tom prá uma América inteira

Gil prá uma América inteira

Samba uma América inteira

Luta uma América inteira

Letra e música: 
Ilberto Luis Trentin

América Inteira
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Obras da Colônia 
São Chico seguem 
avançando
Paredes das cabanas na Sede serrana 
da APCEF já foram concluídas

Inscrições já estão abertas 
para os Jogos de Integração 
2017. Participe!

Associadas conquistam 
medalha na Liga Máster de Vôlei

O esporte na APCEF vai dar uma 
pausa para curtir as festas de final de ano, 
mas promete muita ação para 2017. Já estão 
marcados, para o dia 1º de abril, na Nova 
Colônia de Tramandaí, os tradicionais Jogos 
de Integração. Serão realizadas competições 
nas modalidades futebol soçaite (livre e 
máster), vôlei misto, xadrez, dama, dominó, 
canastra, futebol de mesa, tênis de mesa, 
além de corrida 5 km.

Os(as) atletas(as) já podem ir se 
preparando e organizando suas equipes. “As 
regionais que quiserem participar em alguma 
modalidade podem entrar em contato com a 

Com muita garra e dedicação, as 
associadas da APCEF, Rosane Kessler, 
Gabriela Moro, Anemari Pott, Liana 
Ruschel, Cátia Thomas e Ana Valesca, 
juntamente com atletas convidadas, 
conquistaram o segundo lugar no pódio 

Desde que começaram oficialmente 
as obras de ampliação e revitalização da 
Colônia de São Francisco de Paula, no dia 
22 de setembro, muitas novidades já foram 
executadas na sede serrana da APCEF.

Em novembro, os alicerces e contrapisos 
foram concluídos. Recentemente, as paredes 
das novas cabanas já foram erguidas. “A obra 
de São Chico segue dentro do cronograma 
inicial, e a colônia funciona normalmente na 
temporada de verão”, afirmou Paulo Belotto, 
diretor de Patrimônio da Associação. 

O projeto previsto para São Chico – 
eleito pelos(as) associados(as) em consulta 
democrática realizada no ano passado - 
inclui a construção de cinco novas cabanas 
duplas (dez unidades no total), com um dos 
dormitórios no térreo, a serem construídas 
do lado esquerdo do núcleo de cabanas já 
existentes. A proposta prevê a capacidade 
para abrigar 60 pessoas, o que irá otimizar o 
espaço de dez hectares do terreno, além da 
revitalização das cabanas já existentes e de 
um novo projeto paisagístico.

APCEF”, salientou Sergio Simon, diretor de 
Esportes. As inscrições podem ser realizadas 
pelo e-mail esportes@apcefrs.org.br ou pelo 
telefone (51) 3268-1611.

Em 2016, os Jogos da Integração 
tiveram a participação recorde de 250 
atletas, provenientes de diversas regionais 
de todo o Estado, que disputaram 12 
modalidades esportivas, em Tramandaí. 
Apesar da natureza competitiva do maior 
evento esportivo da Associação, a amizade 
e a confraternização costumam serem as 
principais campeãs.

Convênios

APCEF 
PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  – LM Informática – Avenida do 
Forte, 1297, bairro Vila Ipiranga – Porto Alegre/RS – Fone: (51) 3204-0017/ (51) 3204-
0028 – E-mail: michele@lmrs.com.br – Site: www.lmrs.com.br 

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

Arquivo/APCEF

Diretoria de Esportes convida para a competição, 
a ser realizada no dia 1º de abril de 2017, em Tramandaí

Na edição 411, esquecemos de informar que no X Botequim do Esporte houve uma homenagem 
surpresa para Tomas Barth, que conquistou o bicampeonato pelo time do basquete masculino, 
na 12ª edição dos Jogos da Fenae.

ERRATA

Jogos foram realizados no Clube do Professor Gaúcho

na Liga Metropolitana Máster de Vôlei. O 
torneio teve várias etapas, e os jogos foram 
realizados no Clube do Professor Gaúcho, 
em Porto Alegre.

* Com a colaboração de Regina Azevedo

Arquivo/APCEF

Jéssica Sobreira/APCEF
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Aproveite a temporada de Verão 
nas colônias da APCEF

Como se inscrever

Inscrições para Tramandaí, Cassino e São Chico podem ser feitas pelo site da 
Associação. Para Porto Alegre e Itapirubá, entre em contato com a secretaria 

O horário de verão e o calor che-
garam e não faltam destinos bonitos 
e confortáveis para todos(as) os(as) 
associados(as) desfrutarem na APCEF. 
Além das sedes regionais, a Associação 
tem cinco belíssimas colônias: Nova Co-
lônia de Tramandaí, Cassino, São Francis-
co de Paula, Porto Alegre e Itapirubá (SC).

É muito fácil utilizar as colônias da APCEF. Para se inscrever 

nas colônias de Tramandaí, Cassino e São Francisco de Paula, 

acesse o site www.apcefrs.org.br. As inscrições para o mês 

seguinte ocorrem no prazo de 1º ao dia 10 do mês precedente. 

Os resultados são divulgados nessa mesma página até o dia 15 de 

cada mês. Já para Porto Alegre e Itapirubá (SC), basta entrar em 
contato com a secretaria da APCEF, pelo e-mail secretaria@apcefrs.
org.br ou pelo telefone (51) 3268-1611 para confirmar disponibi-
lidade. Confira, abaixo, as facilidades de cada colônia e garanta já a 
sua vaga para este verão!

Conheça a infraestrutura da APCEF

As obras da Colônia de São Chico (leia 
mais na página 10) não devem atrapalhar o 
sossego de quem deseja passar uns dias na 
sede serrana da APCEF. A colônia irá funcio-
nar normalmente nesta temporada de verão. 
Atualmente, ela 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. Mais cinco 
cabanas duplas estão sendo construídas na 
colônia, além da revitalização das cabanas já 
existentes e de um novo projeto paisagístico.

Porto Alegre

Com sete apartamentos para até seis 
pessoas e um apartamento para até quatro 
pessoas, a sede de Porto Alegre tem sala de 
televisão, sala de jogos, sala de inclusão digi-
tal e uma brinquedoteca. Além disso, os(as) 

Nova Colônia 
de Tramandaí

Inaugurada há dois anos, a Nova Co-
lônia de Tramandaí tem oito pavimentos e 
capacidade para 220 pessoas. O edifício tem 
40 apartamentos – dois deles com acessibi-
lidade -, com mobiliário de alta qualidade e 
completamente equipados. Os dois primei-
ros pisos são de garagem coberta, com uma 
vaga para cada apartamento. O prédio conta 
com dois elevadores, sete churrasqueiras, 
salão de festas, sala de televisão, lavanderia, 
espaço lúdico para as crianças, praça infantil, 
quiosque, cancha de esportes, jardim e deck 
pergolado. O melhor de tudo: a uma quadra 
do mar. 

Cassino

A Colônia do Cassino foi totalmente 
revitalizada para a temporada de verão. A 
APCEF providenciou importantes moder-
nizações na sede localizada na praia mais 
extensa do mundo. Foram substituídos os 
pisos dos apartamentos, toda a rede de es-
goto, rede de energia das áreas do camping, 
garagens, casa do caseiro e churrasqueiras. 
Além disso, o prédio foi todo pintado. A 
colônia dispõe de seis apartamentos para 
seis pessoas, com cozinha equipada, salão de 
festas com churrasqueira coberta, churras-
queira externa e área de camping.

São Francisco 
de Paula

hóspedes podem aproveitar o espaço com 
duas piscinas à beira do Guaíba. Na tempo-
rada de verão, a lancheria atenderá nos finais 
de semana e feriados. Durante a semana, 
os banhistas poderão contar com serviço 
de tele-entrega. Há também um parquinho 
para as crianças, cozinha de uso coletivo e 
churrasqueiras. Mediante reserva prévia, 
os(as) associados(as) também podem utilizar 
o ginásio poliesportivo e dois salões de festa.

Itapirubá 
(Imbituba-SC)

A APCEF também está presente no 
litoral de Santa Catarina. A Colônia de Ita-
pirubá, no município de Imbituba, dispõe 
de camping para 40 barracas, com quatro 
cozinhas, banheiros e vestiários, além de 
duas churrasqueiras cobertas coletivas. A fim 
de otimizar a estada dos(as) associados(as), 
recentemente, foram substituídos os equipa-
mentos das cozinhas.

Divulgação/Fenae

Fotos: Arquivo/APCEF 



FESTA DE ABERTURA DAS PISCINAS 
É REALIZADA EM CLIMA DE CINEMA
Com muita alegria e descontração, evento deu início 
oficialmente à temporada de verão na APCEF

Ciganas, Zorro, minions, bruxas, 
princesas, guerreiros e tantos outros per-
sonagens da sétima arte invadiram Ginásio 
de Esportes da APCEF, em Porto Alegre, 
na noite de 26 de novembro, para a tra-
dicional Festa de Abertura das Piscinas 
da Sede A. Com muita alegria e descon-
tração, o evento deu início oficialmente à 
temporada de verão na Associação.

Toda a decoração e iluminação es-
pecial remetiam à temática da festa. Já 
na entrada, um longo tapete vermelho 
foi estendido para as grandes estrelas da 
noite: os(as) associados(as), seus(suas) 
amigos(as) e convidados(as). No cardápio, 
uma variedade de comidas para todos os 
gostos. Foram servidos risoto ao funghi, 
risoto de tomates secos com rúcula, arroz 

branco, frango assado e grelhado, lombo 
com frutas, salpicão vegetarino e saladas. 
Como sobremesa, o buffet ofereceu mel, 
granola, iogurte, frutas vermelhas e frutas 
picadas. As bebidas também contempla-
ram a diversidade do público: suco de 
laranja, refrigerantes, água de coco, cer-
vejas, espumantes e vinhos branco e tinto, 
além de drinks.

Renato de Freitas foi fantasiado de 
Nero e sua esposa, de Cleópatra. O 
convidado, que já havia participado de 
outras edições do evento, elogiou mais 
essa edição: “Parabéns para a APCEF 
pela elaboração da festa. Estou adorando. 
Trouxe a família e todos estão fantasia-
dos e curtindo muito”. Lisiane Lisboa, 
da Agência Rua da Praia, estava vestida 

de minion, também com sua família. “O 
clima é ótimo. A comida e a música estão 
excelentes. Nós adoramos sempre vir. O 
fato de ser à fantasia dá uma animada. As 
pessoas ficam mais à vontade. Parabéns 
aos organizadores”, disse. Rafaela Cunha, 
da Agência Bagé, por sua vez, confirmou 
o excelente padrão da festa: “Está ótima, a 
decoração, a comida, tudo. Estava olhando 
os telões passando parte de filmes, bem 
interessante. Pretendo vir outras vezes”, 
afirmou.

A festa também contou com um 
estúdio fotográfico para registrar esse 
divertido momento na Associação. Fo-
ram distribuídos doces para lembrar dos 
tempos de cinema de calçada, atração que 
agradou especialmente as crianças. E, para 

animar ainda mais esse grande evento, o 
ritmo brasileiro da banda Tribo Brasil co-
locou o público para dançar. Após o show, 
a festa seguiu com animação de DJ até de 
madrugada.

Enfim, está oficialmente aberta a tem-
porada de verão na APCEF! Confira, em 
www.apcefrs.org.br, o serviço completo 
sobre a utilização da área de piscinas. Veja 
também as opções das sedes regionais e 
das colônias estaduais na página 11. “As 
piscinas estão disponíveis para todos(as) 
associados (as). Convidamos o público se 
fazer presente no dia-a-dia para aproveitar 
mais essa temporada de verão. Vamos 
todos(as) aproveitar essa nossa APCEF”, 
convidou Marcello Carrión, presidente da 
Associação.

Assista ao programa de vídeo APCEF 
em Ação sobre a Festa de Abertura das 
Piscinas, em www.apcefrs.org.br ou na 

página da Associação no Facebook.

Festa contou com uma variada mesa 
com frutas e pratos quentes 

Personagens do cinema deram 
o clima do evento

Estúdio foi montado para que convidados(as) 
tirassem fotos de lembrança

Mesa com drinks foi um dos sucessos 
dessa edição

Banda Tribo Brasil embalou 
a confraternização 

Piscinas estão disponíveis na Sede A, 
em Porto Alegre

Festa de Abertura das Piscinas lotou Ginásio 
de Esportes da Sede A, em Porto Alegre

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF 


