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O ano de 2017 foi assombroso para 
os(as) brasileiros(as). Do ponto de vista 
político, há muito tempo não se via, 
tão descaradamente, um ataque tão 
pesado aos(às) trabalhadores(as), com 
um desmonte de direitos em dimensões 
colossais, um retrocesso ao início do 
século passado. 

O golpe atingiu o Brasil também do 
ponto de vista econômico. Com as 
mais escusas justificativas, o Governo 
Temer deu início a um processo de 
sucateamento de bens, serviços e 
empresas públicas - incluindo a Caixa, 
a Petrobrás, as águas, os solos, a saúde, 
a educação -, prestigiando o capital 
estrangeiro em detrimento da nossa 
soberania. 

Mas a APCEF/RS não aceitou - e 
nem aceitará - esse assalto calada e 
foi, mais uma vez, à luta. Seja através 
da campanha “Caixa do Povo e 
100% Pública” - que percorreu o 
Estado, conscientizando a população 
da importância socioeconômica do 
banco -, seja através das suas iniciativas 
judiciais ou extrajudiciais no âmbito 
das relações de trabalho -, ou mesmo 
difundindo conhecimento em seus meios 
de comunicação, a Associação prestou 
um primoroso serviço de resistência 
ao golpe.

Muitas batalhas foram vencidas. 
Como, por exemplo, a retirada do item 
que transformaria o banco em Sociedade 
Anônima (S/A) do estatuto da Caixa, por 
parte de seu Conselho de Administração 
(CA). Em contraposição, o CA aprovou 
uma mudança perversa contra os(as) 
usuários(as) do Saúde Caixa, passando o 
custeio do plano limitado a 6,5% sobre 
a folha de pagamento, o que irá mudar 
o parâmetro do custeio conquistado 

de 70% para a Caixa - mais parte 
operacional e administrativa -, a 30% 
para os(as) usuários(as), como é hoje. 
Ou seja, diante de uma clara agenda 
neoliberal, nada está garantido. Muitas 
lutas serão travadas em 2018.

Mas nem tudo foi tormenta. O lado 
bom de cada obstáculo é a certeza de 
que saímos dele fortalecidos(as). Foi o 
que aconteceu com a APCEF/RS em 
2017. Apesar de todas as dificuldades, 
conseguimos crescer muito. Basta 
percorrer as páginas deste João de Barro 
para relembrar.

A começar pela realização de mais um 
sonho coletivo dos(as) associados(as). 
Juntos(as), inauguramos o Espaço Bem 
Viver São Francisco de Paula - novo 
nome da Colônia de Férias de São 
Chico. Uma grande valorização de 
nosso patrimônio! Isso sem contar com 
as melhorias realizadas em outras sedes 
do Estado. 

Nesta edição especial de retrospectiva, 
você poderá recordar quantos belos 
eventos sociais, culturais, esportivos 
e formativos nós colecionamos ao 
longo de 2017: Festa de Páscoa, Festa 
do Saci, Baile Queijos & Vinhos, Festa 
da Primavera, Festa de Abertura das 
Piscinas, Costelão, Almoço Campeiro, 
oficinas culturais; lançamento do livro 
Gaia: a Mãe Terra; Talentos Fenae/APCEF, 
Tertúlia Bancária, Noite Cultural, Jogos 
de Integração, Jogos Regionais do Sul, 
Corrida do Pessoal da Caixa, Botequim 
do Esporte, Cursos de Capacitação de 
Lideranças, reuniões de aposentados(as) 
e pensionistas, entre outros. 

Quantas lutas e conquistas tivemos 
em 2017, não é mesmo? Mas a maior 
delas é a certeza de ter você ao nosso 
lado em 2018!
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RADAR

Regional Litoral Norte 
realiza Festa da 
Primavera

Diversão foi garantida para toda a família

A Regional Litoral Norte organizou, 
nos dias 23 e 24 de setembro, a 1ª edição 
da Festa da Primavera, reunindo dezenas 
de associados(as) na Colônia de Traman-
daí. O evento começou no sábado, com 
um almoço de confraternização. Logo 
após, recreacionistas propuseram ativi-
dades para toda a família, aproveitando 
o Espaço Lúdico e o jardim da Colônia. 
Ao final da tarde, o vice-presidente da 
APCEF, Marcos Todt, e a diretora de 
Apoio à Formação, Simoni Medeiros, 
saudaram os(as) participantes numa reu-
nião que abordou os principais serviços 
e projetos da APCEF, além da campanha 
“Caixa do Povo e 100% Pública”. Após 
o jantar, os(as) presentes assistiram ao 
show musical do associado Jottagá. No 
domingo, a programação foi livre.

Regional Sul fomenta 
integração ao longo de 
2017

Criançada se divertiu na Festa do Saci

A Regional Sul aproveitou as 
delícias da sua culinária para fo-
mentar a integração ao longo de 
todo 2017. Através de seus cafés 
de confraternização realizados pe-
riodicamente, os(as) associados(as) 
puderam se deliciar com uma am-
pla variedade de doces e salgados, 
acompanhados de chá, café e outras 
bebidas. No dia 12 de novembro, 
a Regional promoveu, em parceria 
com a Abefap e o Sindicato dos 
Bancários de Pelotas e Região, a 
Festa do Saci. A criançada se diver-
tiu com teatro, shows de mágica e 
brinquedos infláveis. Outro grande 
acontecimento da Regional foi a 
Festa Hippie, ocorrida no dia 11 de 
novembro, fechando o ano com um 
delicioso buffet preparado por Va-
nuzzia Acosta, no Clube Esportivo 
Gonzaga. A sonorização ficou por 
conta da Equipe Classe A.

Contas e relatório são 
aprovados por 
unanimidade

No dia 8 de abril, o corpo associativo 
foi chamado a comparecer à Assembleia 
Geral Ordinária de Prestação de Contas, 
em Porto Alegre. Além da apresentação 
detalhada do balanço patrimonial da en-
tidade, os(as) associados(as) também co-
nheceram o parecer do Conselho Fiscal 
e o relatório das atividades da diretoria 
no ano de 2016. Após as explanações, a 
plenária aprovou as contas e o relatório 
da diretoria por unanimidade.

Célia Zingler integra 
nova diretoria da Fenae

A diretora de Aposentados(as), 
Previdência e Saúde da APCEF, Célia 
Zingler faz parte da nova direto-
ria da Fenae (gestão 2017/2020). 
Empregados(as) da Caixa filiados(as) 
às 27 APCEFs de todo o Brasil, foram 
às urnas, nos dias 15 e 16 de março, 
para votar nas eleições para Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal da Federa-
ção. A chapa única, intitulada “A Chapa 
do Movimento”, da qual faz parte a 
diretora da Associação, é encabeçada 
pelo presidente da Fenae, Jair Pedro 
Ferreira e pelo vice-presidente, Sérgio 
Hiroshi Takemoto. 

Fama é lançado em Porto 
Alegre

No dia 30 de outubro, a APCEF 
participou do lançamento do Fórum 
Alternativo Mundial da Água (Fama), 
em Porto Alegre. A diretora da APCEF 
e também diretora da Região Sul da Fe-
nae, Célia Zingler, está contribuindo com 
toda sua experiência para a organização 
do evento, que ocorre entre os dias 17 
e 19 de março de 2018, na Universida-
de de Brasília (UnB). O Fama reunirá 
organizações e movimentos sociais de 
todo o mundo que lutam em defesa da 
água como direito elementar à vida. Mais 
informações em www.fama2018.org.

Março
 
17 – Festa de Páscoa (Sede A)
24 – Curso de Formação de 
Lideranças Líder A 
25 – Almoço Campeiro

Abril 

7 e 8 – Jogos de Integração 
(Tramandaí)

Maio

5 – X Corrida Fenae do Pessoal da 
Caixa

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

Assista aos programas de vídeo “APCEF em Ação” sobre os 
eventos nas regionais, em www.apcefrs.org.br, ou na página da 
Associação no Facebook.

Regional Serra promove 
eventos tradicionais e 
novidades

Baile de Inverno aqueceu associados(as)

Os(as) associados(as) da Regional 
Serra tiveram um 2017 com muitas atra-
ções, com destaque para a 21ª edição de 
seu Costelão, no dia 20 de setembro. 
Além desse tradicional evento, uma 
novidade agradou os(as) associados(as): 
no dia 25 de março, a sede de Vila 
Forqueta sediou a 1ª edição do Boteco 
APCEF Serra. Associados(as), familiares 
e amigos(as) aproveitaram o chope e ou-
tras bebidas, além de saborosos petiscos, 
ao som da banda Timeline. Já no dia 22 
de julho, aconteceu o Baile de Inverno, 
com o melhor da gastronomia italiana e 
o show do Grupo Imagem.

Regional Litoral Sul 
tem rica agenda de 
atividades

Festa no Cassino abriu a agenda 2017

A agenda de atividades da Regional 
Litoral Sul seguiu a todo vapor em 2017. 
O 1º evento do ano já aconteceu no dia 3 
de março, com um churrasco na Colônia 
do Cassino, contando com a presença 
de associados(as) de toda a região. Já 
no dia 4 de agosto, cerca de 80 pessoas 
compareceram a mais uma edição do 
tradicional Jantar de Confraternização 
da Regional, no Restaurante Petruzzi, em 
Rio Grande. E, no dia 2 de dezembro, 
os(as) associados(as) ainda deram as 
boas-vindas ao Papai Noel, em um jantar 
com cardápio tradicional de Natal.

Jéssica Sobreira/APCEF

Fotos: Arquivo/APCEF

Agenda de Eventos

A APCEF oferece a seus(suas) associados(as) assessoria jurídica em diferentes áreas, através dos escritórios de advocacia.
Para atendimento, os(as) associados(as) podem marcar horário nos plantões semanais.

ASSESSORIA JURÍDICA

ADVOCACIA
F & SAGUNDES CHNEIDER

Especializado em ações trabalhistas como hora extra, 6ª e 8ª horas,
PCC/PFG, FGTS sobre tíquete e tíquetes para aposentados(as) e

ativos(as). Atendimento com hora marcada na Sede B da Associação
(Av. Coronel Marcos, 851, Porto Alegre), na sala central da APCEF (Av.

Otávio Rocha, 134, Sala 81, 7º andar, Porto Alegre) ou também no
escritório de advocacia (Av. Pedro Adams Filho, 5573/1206, Novo

Hamburgo). Para agendar a assessoria, contate diretamente os(as)
advogados, através dos telefones (51) 3595-3995 ou (51) 99121-9566.

INTEGRANTES DO
SEGURO JURÍDICO TÊM

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.

ASSESSORIA EM SAÚDE
DO(A) TRABALHADOR(A)

Acolhimento, orientação e tratamento especializado com
psicóloga clínica, psicanalista e mestre em Psicologia pela

UFRGS, referente a doenças ocupacionais. Laudos periciais
para instrumentalizar ações judiciais. Solicite a sua ficha de
identificação, através do e-mail apcefrs@apcefrs.org.br, e
faça um agendamento. Mais informações: (51) 3268-1611,

3019-9344 e 8151-9947. Atendimentos na Av. Carlos
Gomes, 1001/302, Porto Alegre.
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Mobilização conquista recuo do Governo, mas luta deve continuar em 2018 

APCEF/RS percorre o Estado com a 
campanha “Caixa do Povo e 100% Pública”

Ao longo do ano de 2017, os(as)
empregados(as) da Caixa assistiram, dia 
após dia, a um verdadeiro desmonte 
da empresa. Dentre as ações postas na 
mesa do desmantelamento, estiveram o 
fechamento e o encolhimento de setores e 
unidades em todo o País; sucessivos Planos 
de Demissões Voluntárias (PDVEs) sem 
novas contratações; e reduções no per-
centual de empréstimos no Minha Casa, 
Minha Vida. Também não faltaram ataques 
aos direitos dos(as) trabalhadores(as), 
como é o caso do programa de Gestão 
de Desempenho de Pessoas (GDP), da 
verticalização e das terceirizações.

Nesse sentido, a APCEF/RS nova-
mente lançou mão de seu usual protago-

nismo e reacendeu a campanha “Caixa 
do Povo e 100% Pública - Tô contigo e 
não abro”, lançada em 2015 com muito 
sucesso. A segunda fase do movimento 
percorreu o Estado, fazendo questão 
de ressaltar não somente a importância 
econômica, mas também social do banco 
para o povo brasileiro. “Em 156 anos de 
existência, a Caixa teve uma função social 
fundamental para o desenvolvimento do 
País: financiou habitação, obras de infra-
estrutura, projetos de geração de renda, 
políticas sociais, além de oferecer crédito 
com juros mais baixos, operando onde as 
companhias privadas não têm interesse”, 
lembrou o vice-presidente da Associação, 
Marcos Todt. 

CAMPANHA

MOBILIZAÇÕES ESTADO AFORA
Erechim

Na noite de 28 de setembro, a Câ-
mara Municipal de Erechim foi espaço 
para mobilização em defesa da Caixa e 
das universidades públicas. Marcos Todt, 
Paulo Telles, coordenador da Regional 
Alto Uruguai, e Thiago Ingrassia Pereira, 
professor da Universidade Federal da 
Fronteira Sul (UFFS), conduziram o ato 
público. O debate contou com a presen-
ça de professores(as), vereadores(as), 
público em geral e bancários(as), que, 
fortalecendo a luta, compareceram ao 
ato com a camiseta da campanha pro-
movida pela Associação.

O evento, organizado em parce-
ria com a Seção Sindical dos Docentes 
da UFFS, teve como consenso a neces-
sidade de unir forças contra os ataques 
a essas entidades públicas tão importan-
tes. Dessa forma, foi aprovada a criação 
do Comitê Alto Uruguai em Defesa da 
Caixa e da Universidade Pública. 

Como consequência da mobili-
zação, a Câmara de Erechim aprovou 
uma moção proposta pelos vereadores 
Lucas Farina (PT) e Alderi Oldra (PT) 

em defesa da Caixa 100% Pública, 
que foi encaminhada ao presidente 
da República, ao ministro da Fazen-
da e ao Banco Central do Brasil. 

Uruguaiana

Em 7 de novembro, foi a vez de a 
Câmara Municipal de Uruguaiana sediar 
o debate sobre a campanha “Caixa do 
Povo e 100% Pública”. A maioria do 
público também marcou presença com 
a camiseta da campanha, que ainda re-
cebeu o apoio de outras organizações, 
como o Sindisaúde, o Sindicato dos 
Bancários local e a OAB Uruguaiana.

Marcos Todt abriu o debate, expli-
cando a importância social dos bancos 
públicos. Maurício Blanco, assessor 
jurídico do Sindicato dos Bancários e 
presidente da OAB de Uruguaiana, res-
saltou seu apoio às entidades públicas 
e à campanha “Caixa do Povo e 100% 
Pública”. Cinco vereadores marcaram 
presença e se comprometeram com 
a proposta da APCEF de apresentar 
à Câmara uma moção de repúdio à 
abertura de capital da Caixa e apoio à 

manutenção da Caixa do Povo. Os(as) 
bancários(as) presentes, por sua vez, su-
blinharam o orgulho de trabalhar numa 
empresa como a Caixa, com grande 
importância para a sociedade.

Concluindo o ato, Todt sugeriu uma 
votação simbólica em solidariedade às 
entidades públicas, incluindo o Banrisul, 
o IFFAR Uruguaiana e o SUS. A proposta 
aprovada por unanimidade.

Santo Ângelo

Em Santo Ângelo, a mobilização 
em defesa da “Caixa do Povo e 100% 
Pública” também foi forte. O debate, 
realizado no dia 23 de novembro, na 
Câmara de Vereadores, contou com a 
presença da coordenadora da Regional 
Missões, Débora Regina da Silva, e do 
dirigente do Sindicato dos Bancários da 
Região, Mauro Mânica. 

Na plenária, os(as) bancários(as) 
endossaram a luta, através de depoi-
mentos e de uma votação simbólica. 
O deputado estadual Jeferson Fernan-
des e o deputado federal Elvino Bohn 
Gass, por sua vez, encaminharam seus 

representantes em apoio à campanha 
da APCEF.

Tramandaí

Na noite de 14 de dezembro, foi 
a vez de a população do Litoral Norte 
aprofundar a discussão sobre a campa-
nha desenvolvida pela APCEF. A Câmara 
Municipal de Vereadores de Tramandaí 
sediou um debate sobre a atual situa-
ção política do Brasil e a importância 
dos serviços públicos. O ato recebeu 
apoio do Sindicato Intermunicipal dos 
Professores de Instituições Federais de 
Ensino Superior do Rio Grande do Sul 
e do Raiz Movimento Cidadanista. O 
mote principal do evento foi o “Bem 
Comum”, incluindo assuntos relevan-
tes, além da defesa da Caixa do Povo 
e 100% Pública, como educação e 
saúde, direitos trabalhistas e a situação 
do Banrisul.

O presidente da APCEF, Marcello 
Carrión, abriu o debate falando sobre 
os ataques aos serviços públicos e às 
estatais no último ano. Em seguida, o 
presidente da Câmara Municipal de 

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF
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Juntamente com a campanha em 
defesa da Caixa, a APCEF também lan-
çou uma nova campanha de associação. 
O objetivo da ação é o fortalecimento 
da entidade em suas mais variadas 
áreas de atuação: patrimônio, cultura, 
esporte, lazer, luta em defesa dos(as) 
trabalhadores(as), serviços, etc. Assim, 
cada associado(a), de acordo com as 
suas preferências, pôde contribuir com 
o fortalecimento da entidade e, conse-
quentemente, com a luta em defesa do 
banco público, da maneira que melhor 
se sentiu contemplado. 

Seja aproveitando as sedes espa-
lhadas pelas 14 regionais do Estado, as 
colônias de Tramandaí, São Francisco de 
Paula, Porto Alegre e Itapirubá (SC) ou 
as dependências das demais APCEF’s 
do País; seja participando dos grandes 
eventos sociais, esportivos e culturais 
realizados ao longo de todo o ano, como 
o Baile Queijos & Vinhos, os Jogos de 
Integração, a Tertúlia Bancária, entre 
outros; ou utilizando os serviços de 
assessoria jurídica trabalhista e previ-
denciária; aderindo ao APCEF Saúde 
(opcional) ou usufruindo de uma ampla 
e crescente carteira de convênios, que 
inclui desde estabelecimentos de ensi-
no - universidades, escolas, creches - a 
comércio e serviços - supermercados, 
academias, farmácias, profissionais de 
saúde; cada um(a), à sua maneira, pôde 
ajudar a fortalecer a APCEF!

E se você ainda não é associado(a), 
não perca tempo! Junte-se a nós! Para 
se associar, basta entrar no site www.
apcefrs.org.br e preencher a sua pro-
posta de associação. Ou, se preferir, 
entre em contato direto com a nossa 
equipe por telefone (51-3268-1611). O 
valor da mensalidade é de apenas 1% 
da remuneração para ativos(as) e 0,5% 
para aposentados(as) e pensionistas. 
E o melhor: você pode incluir toda a 
sua família (pai, mãe, avós, filhos(as), 
enteados(as) de até 30 anos e cônjuge 
ou companheiro(a)) como dependente 
sem pagar nada mais por isso! Aproveite!

Campanha de 
Associação visa 
fortalecer defesa 
do patrimônio 
público

Tramandaí, Clayton Ramos, destacou os 
prejuízos que a aprovação das reformas 
da previdência e trabalhista podem tra-
zer aos cidadãos. 

Paloma Ferreira, diretora do Sin-
dicato dos Bancários do Litoral Norte, 
trouxe à discussão a importância de 
manter o caráter público do Banrisul 
para a população gaúcha. Marcos Todt 
fez uma apresentação com dados sobre 
a importância dos bancos públicos para 
o desenvolvimento social e econômico 
do País, deixando evidentes as razões 
pelas quais seria um retrocesso trans-
formar a Caixa em Sociedade Anônima. 
Já a diretora da Fetrafi e trabalhadora do 
Banco do Brasil, Cristiana Garbinatto, 
defendeu o incentivo ao ensino superior 
e ao crédito rural. 

Encerrando o ato, a plenária apro-
vou por unanimidade uma moção em 
favor do Bem Comum, pelo caráter 
público da Caixa e do Banrisul, o direito 
à educação pública, à aposentadoria e 
ao SUS.

Porto Alegre

A campanha também deixou a 
sua marca na Capital. Na tarde de 20 
de novembro, Marcos Todt ocupou a 
Tribuna Popular da Câmara Municipal 
de Porto Alegre e defendeu o caráter 
público e social do banco perante 
vereadores(as), representados(as) por 
diferentes partidos. Adeli Sell, do PT; 
Alex Fraga e Fernanda Melchionna, 
do PSOL; e Airto Ferronato, do PSB 

- falando por Cláudio Janta, do SDD, 
e Dr. Goulart, do PTB - também se 
manifestaram em apoio à campanha 
defendida pela APCEF. 

Já na tarde de 25 de novembro, 
a Câmara de Vereadores de Porto 
Alegre voltou a abrir as suas portas 
para um ato contra a privatização da 
Caixa e de outras entidades públicas. 
Marcello Carrión, presidente da AP-
CEF, conduziu o debate, que também 
contou com Marcos Todt; com o ex-
-dirigente da Fetrafi e empregado do 
Banco do Brasil, Ronaldo Zeni; com a 
diretora da Fetrafi, Denise Correa, do 
Banrisul; com o vereador Alex Fraga; e 
com o deputado estadual Pedro Ruas. 
Uma votação simbólica em defesa 
das entidades e serviços públicos foi 
aprovada por unanimidade. 

P a r t i c i p a r a m  d o  d e b a t e 
bancários(as) de diversos municípios, 
como Cachoeira do Sul, Pelotas, Três 
Passos, Montenegro, Cachoeirinha, 
Tramandaí e Osório. Os deputados Ju-
liano Roso, Manuela D’Ávila e Valdeci 
Oliveira enviaram seus representan-
tes. A APCEF convidou a todos(as) 
os(as) deputados(as) estaduais e 
federais do Estado e todos(as) os(as) 
vereadores(as) de Porto Alegre.

Divulgação intensa

E a APCEF não mediu esforços 
para divulgar a campanha, realizando 
diversas participações nos meios de 
comunicação. Em Erechim, Marcos 

Todt, Paulo Telles e Thiago Pereira par-
ticiparam de um debate no programa 
Estúdio Boa Vista, da Rádio Cultura. 
Na mesma emissora, ao longo de toda 
a semana foram veiculados spots sobre 
a mobilização. O evento também foi 
anunciado no jornal Boa Vista. E, em 
diversos pontos da cidade, foram espa-
lhados panfletos e cartazes que deram 
maior envergadura à luta.

Aproveitando a visita a Uruguaiana, 
no dia 7 de novembro, Marcos Todt e 
o diretor de apoio a Social e Lazer da 
APCEF, Júlio Pereira, marcaram presen-
ça na Rádio Charrua, onde divulgaram a 
campanha e chamaram a comunidade a 
se juntar à mobilização.

 Em Santo Ângelo, Todt e o as-
sociado Darci Almeida reforçaram o 
chamado em duas entrevistas na Rádio 
Santo Ângelo.

Colhendo frutos

E com toda essa mobilização, a 
campanha “Caixa do Povo e 100% 
Pública” já começou a colher frutos. 
Na reunião de dezembro, o Conselho 
de Administração (CA) da Caixa retirou 
o item da proposta de mudança do 
estatuto, que transformaria o banco 
em Sociedade Anônima (S/A). No en-
tanto, na mesma reunião do Conselho, 
foi aprovada uma mudança perversa 
contra os(as) usuários(as) do Saúde 
Caixa em relação ao custeio do plano 
para passar a ser de 50% para a Caixa 
e 50% para os(as) usuários(as). Hoje, é 
de responsabilidade da empresa o cus-
teio de 70%, mais a administração e a 
operacionalização do Saúde Caixa. Uma 
grande luta terá que ser travada no ano 
de 2018 para evitar que se concretize 
este enorme prejuízo.

Diante de uma clara agenda ne-
oliberal, nada está garantido. É muito 
importante que a mobilização prossiga 
e que a sociedade compreenda a im-
portância de a Caixa se manter 100% 
Pública. Nesse sentido, enquanto o des-
monte do setor público continuar em 
pauta, a Associação vai continuar na luta 
para defender o patrimônio do povo. 
“Tivemos uma grande vitória, mas esse 
recuo do governo não significa que eles 
mudaram essa ideia. Nós temos que 
continuar fortalecendo a luta até que 
a gente consiga barrar essa concepção 
de desmonte do setor público”, afirmou 
Marcello Carrión.

Assista aos programas de vídeo “APCEF em Ação” sobre os 
eventos nas regionais, em www.apcefrs.org.br, ou na página da 
Associação no Facebook.



V Tertúlia Bancária reuniu 22 bandas de todo o 
Estado

CULTURA
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Associados(as) de todo o Estado participaram do evento 

Com um número recorde de ins-
critos, a 5ª edição da Tertúlia Bancária 
– Mostra Musical de Todos os Estilos 
para todo o Rio Grande - lotou o El Toro 
Pub, em Porto Alegre, na noite de 20 de 
maio. Esse grande evento musical não 
competitivo - promovido pela APCEF, 
com o apoio dos sindicatos dos Bancá-
rios de Santa Maria e Região, Pelotas e 
Região e da Associação dos Funcionários 
do Grupo Banrisul (Agban) - foi, mais 
uma vez, um espetáculo memorável de 
integração.

Em 2017, o Coral APCEF marcou 
presença em muitos palcos Estado afo-
ra. No dia 16 de julho, o coro mostrou 
todo o seu talento no Encontro de 
Coros “Vozes do Rio Grande”, na Se-
mana Cultural 2017 da AABB, em Porto 
Alegre. No dia 17 de setembro, o grupo 
participou do IX Festival de Coros do 

Coral APCEF marca presença nos palcos do 
Rio Grande

Coral participou de diversos festivais em 2017

“Gaia: a Mãe Terra” é lançada na Feira do Livro 
de Porto Alegre

Autores(as) e o mestre Alcy na Feira de POA

Com uma obra que ergue a ban-
deira da defesa do meio ambiente, mais 
uma vez, a APCEF marcou presença na 
Feira do Livro de Porto Alegre. No dia 
14 de novembro, o grande público teve 
o prazer de conhecer o livro “Gaia: a 
Mãe Terra”, resultante de mais uma 
oficina de criação literária de Alcy 
Cheuiche na Associação. As aulas - ini-
ciadas em março - foram enriquecidas 
com a presença de palestrantes, filmes, 
saídas de campo e outros materiais 
complementares.

A apresentação de “Gaia: a Mãe 
Terra” ocorreu no Centro Cultural 
CEEE/Erico Verissimo, onde os(as) 
presentes puderam acompanhar pro-
fundas reflexões sobre esse tema de 

APCEF presente na Feira 
do Livro de Gramado

Oficina de Criação Literária 
é concluída na Regional Sul

Encerramento ocorreu no dia 28 de 
setembro 

A 2ª edição da Oficina “Inspiratu-
ras”, de criação literária, foi concluída na 
Regional Sul da Associação no dia 28 de 
setembro. Os(as) associados(as) produ-
ziram poesias e contos no segundo ano 
deste belo projeto, ministrado por Wasil 
Sacharuk e Andréa Iunes.

O público marcou presença para con-
ferir as 22 bandas provenientes de diversas 
cidades do Estado. Artistas interpretaram 
canções próprias e covers dos mais varia-
dos estilos musicais. O rock predominou, 
mas também teve MPB, pop, reggae e 
música latino-americana. O fomento à 
cultura, associado à confraternização entre 
colegas, foi considerado o ponto alto do 
evento, especialmente durante o Palco Li-
vre, espaço após as apresentações oficiais 
em que os(as) artistas puderam se divertir 
com mais música.

importância universal, além da leitura 
de um dos 84 contos que compõem a 
obra. Marcos Todt, vice-presidente da 
Associação, complementou o debate, 
abordando a necessidade de supe-
rarmos o momento atual em que a 
ecologia é subordinada à economia, a 
partir de seu artigo “Sustentabilidade 
Ecológica: consensos ou dissensos?”. 
Caio Lustosa, ex-secretário do Meio 
Ambiente de Porto Alegre, também 
integrou a mesa, parabenizando a AP-
CEF pela escolha do tema.

Logo após a apresentação, foi 
real izada uma prestigiada sessão 
de autógrafos no Pavilhão de Au-
tógrafos da 63ª Feira do Livro de 
Porto Alegre, na Praça da Alfândega. 

Grêmio Náutico União, com a presen-
ça de cerca de 300 pessoas. Ainda em 
setembro, no dia 28, o grupo cantou no 
Encontro de Coros da AACRT. Já no dia 
7 de outubro, o Coral APCEF deu o ar 
de sua graça no XX Festival de Coros 
de Ivoti, com a participação de corais 
de todo o Estado.

No dia 17 de junho, os livros resul-
tantes das oficinas de criação literária 
da APCEF “Poesia & Declamação” e 
“Mulheres Extraordinárias”, coordenadas 
pelo escritor Alcy Cheuiche, foram apre-
sentados dentro das atrações da 21ª Feira 
do Livro de Gramado, no Palco Cultural 
da Rua Coberta. Alcy Cheuiche ministrou 
uma palestra sobre suas oficinas, e tex-
tos das obras foram lidos e declamados 
pelos(as) autores(as) ao público presente.

Alcy Cheuiche apresentou das obras

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Arquivo/APCEF Ariane Severo/Arquivo pessoal

Assista aos programas de vídeo “APCEF em 
Ação” sobre os eventos culturais, em 
www.apcefrs.org.br, ou na página da 
Associação no Facebook.



No dia 19 de ju-
nho, o grupo levou 
ao Seminário Cida-
de Bem Tratada, em 
Porto Alegre, a peça 
“A Última Gota”, que 
retrata a luta da “Mãe 
Natureza” para salvar 
sua filha “Água”. A 
apresentação ocorreu 
no, no Teatro Dante 
Barone, na Assem-
bleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande 
do Sul. O Seminário é 

um evento que promove, há seis anos, a 
discussão sobre as dificuldades na implan-
tação da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, além de apresentar cases de 
projetos ambientais bem sucedidos da 
iniciativa pública e privada. 

Com a apresentação de “A Última 
Gota”, o Caixa de Pandora também este-
ve no lançamento do Fórum Alternativo 
Mundial da Água (Fama), em Porto Ale-
gre, no dia 30 de outubro, no auditório 
da Igreja da Pompeia.
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Caixa de Pandora participa de importantes eventos

“Água: Elemento 
Essencial da Vida” em 
evento internacional

Oficina “Poesia & 
Declamação” tem nova 
edição

Nova oficina já é um sucesso 

O escritor Alcy Cheuiche iniciou, no 
dia 5 de outubro, a 2ª edição da oficina 
de grande sucesso “Poesia & Declama-
ção”. Na programação das aulas, estão 
sendo trabalhados os valores fundamen-
tais do poema, com a adaptação de cada 
aluno(a) ao seu estilo próprio de escre-
ver. E, como a arte da poesia está ligada 
à declamação, cada um(a) é orientado(a) 
a declamar seus próprios versos.

Seletiva de música do Talentos Fenae/APCEF 
mobiliza artistas gaúchos(as)

Com a participação de fortes 
concorrentes provenientes de diversas 
partes do Rio Grande do Sul, acon-
teceu, na noite de 26 de agosto, no 
Galpão Crioulo da APCEF, em Porto 
Alegre, a etapa estadual do concurso 
Talentos Fenae/APCEF, organizado 
pela Associação com o apoio da Fe-
deração.

De acordo com o regulamento na-
cional, o concurso é aberto a todos(as) 

APCEF promove oficinas 
culturais de teatro e dança

Em 2017, a diretora teatral Sandra 
Loureiro ministrou a 6ª edição da Ofici-
na “Da Iniciação à Encenação”. As aulas 
expuseram o instrumental das técnicas 
teatrais, como improvisação, expressão 
corporal e jogos dramáticos, os(as) 
alunos(as) se apropriaram de elementos 
que podem aplicar em cena e na vida 
cotidiana.

Já a bailarina Janine de Santi Marques 
ministrou, pelo 2º ano consecutivo, a 
Oficina “Vivências na Dança”. O curso 
desenvolveu musicalidade, expressão 
corporal, coordenação, equilíbrio, força 
e flexibilidade com a oficina de dança livre 
da APCEF.

APCEF apoia Mostra Musical dos 
Bancários de Pelotas e Região

Rock, sertanejo, pop, música regional e 
latino-americana foram alguns dos ritmos que 
embalaram a 3ª Mostra Musical dos Bancários 
de Pelotas e Região, no dia 14 de junho, no João 
Gilberto Bar. A Associação apoiou mais esse 
evento cultural promovido pelo sindicato dos 
bancários local. A associada da APCEF Meri 
Elen Barbosa Soares, da SR Extremo Sul, mos-
trou o seu talento, acompanhada de sua banda.

Noite Cultural exibe trabalhos desenvolvidos 
ao longo do ano

No dia 30 de novembro, a Noite 
Cultural celebrou as artes na APCEF: 
literatura, música, teatro e dança. O 
evento foi aberto com a formatura da 
turma da Oficina de Criação Literária 
de Alcy Cheuiche na Associação, “Gaia: 
a Mãe Terra”. O público foi contemplado 
com algumas leituras, além do sorteio 
de cinco exemplares da obra resultante 
do curso. 

A esquete “Pequenos delitos, gran-
des infrações” foi apresentada pelos(as) 
alunos(as) da oficina de teatro, ministra-
da pela diretora Sandra Loureiro, que 
também entregou os certificados para 
o grupo. Também foi entregue certifi-

cado para os(as) alunos(as) da Oficina 
de Dança Livre. 

O Núcleo de Cultura Gaúcha igual-
mente marcou presença e apresentou as 
danças tradicionais do nosso Rio Grande, 
além de uma emocionante declamação. 
A música foi representada pelo Coral 
APCEF, com canções de seu repertório 
e músicas natalinas.

Abrilhantando ainda mais a Noi-
te Cultural, foi realizada a entrega 
da premiação da etapa estadual do 
Talentos Fenae/APCEF 2017 nas cate-
gorias artes visuais – desenho infantil 
e desenho e pintura –; foto e filmes; e 
literatura – com conto, crônica e poesia. 

Com a peça “Retalhos da Morte”, 
que destaca a importância da vida, o gru-
po teatral Caixa de Pandora foi convidado 
para se apresentar na Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes de Trabalho 
(Sipat) da Caixa, no dia 26 de julho, no 
Auditório do Edifício Querência, na Capi-
tal. O espetáculo ganhou reconhecimento 
em diversos festivais pelo Estado, como o 
Festival “Art in Vento” e o “Três Coroas 
em Ação”, com distinções para elenco, 
trilha sonora e direção.

os(as) empregados(as) inscritos(as) 
no Mundo Caixa. Porém, somente 
associados(as) à APCEF poderiam se 
classificar para a etapa nacional. Dessa 
forma, na categoria composição, Mil-
ton Sica Magalhães, de Porto Alegre, 
ficou com o 1º lugar no somatório das 
notas do júri técnico e da votação po-
pular, recebendo o troféu do evento, 
com a música “Das Madrugadas”. No 
entanto, quem representou a APCEF/
RS na etapa nacional foi o associado 
de Santa Maria, Ilberto Trentin, que 
ficou em 2º lugar, com a canção “Alma, 
Tempo e Carne”. Já na categoria in-
terpretação, a associada de Pelotas, 
Meri Elen Soares, foi selecionada, com 
a performance de “Feeling Good”, 
da cantora norte-americana Nina 
Simone. A etapa nacional aconteceu 
entre os dias 6 a 8 de dezembro, em 
Curitiba.

Meri Elen foi classificada na categoria 
interpretação

O livro “Água: Elemento Essencial da 
Vida” continua rendendo frutos. O escritor 
e coordenador da oficina que deu origem 
à obra, Alcy Cheuiche, esteve presente no 
Palácio do Buruti, em Brasília, onde foram 
reunidas as Mulheres de Brasília a Favor da 
Água, evento preparativo para o 8º Fórum 
Mundial da Água, que será realizado em 
2018, também na capital federal. No evento, 
Alcy e a escritora Ariane Severo entregaram 
o livro autografado para o governador de 
Brasília. Já na embaixada da Polônia, onde 
Alcy palestrou sobre a sua obra Santos 
Dumont, a embaixatriz polonesa, Katarzyna 
Braiter, e o embaixador, Andrzej Braiter, 
também receberam seus exemplares do 
livro fruto da oficina promovida pela APCEF.

Regina Azevedo/APCEF

Arquivo/APCEF Ariane Severo/Arquivo pessoal

Público apreciou expressões artísticas da APCEF

Embaixatriz e embaixador receberam o livro

Grupo teatral da APCEF na Sipat da Caixa 
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PATRIMÔNIO

APCEF inaugura 
Espaço Bem Viver São Francisco de Paula
Colônia agora conta com cinco novas cabanas duplas, espaço lúdico, biblioteca, observatório astronômico, 
trilha ecológica e muito mais! 

No último dia 2 de dezembro, 
mais um sonho colet ivo dos(as) 
associados(as) da APCEF se tornou 
realidade. Foi inaugurado o Espaço 
Bem Viver São Francisco de Paula 
- novo nome da nossa querida Co-
lônia de Férias de São Chico.

Além das cabanas já existentes, 
o Espaço Bem Viver São Francisco 
de Paula agora tem mais cinco ca-
banas duplas, resultando em dez 
novas unidades - sendo uma delas 
construída para o uso de cadeiran-

tes -, com mobiliário moderno e 
infraestrutura com central de gás, 
rede elétrica e interfone subterrâ-
nea. A construção amplia a capa-
cidade de hospedagem da colônia 
para mais 60 pessoas.

I n t e g r a  t a m b é m  a  l i s t a  d e 
inovações uma trilha ecológica, a 
ampliação do refúgio, um espaço 
lúdico para as crianças, uma biblio-
teca, uma nova recepção com por-
taria noturna, monitoramento por 
câmeras e um estacionamento para 

motorhomes. Outra grande novida-
de é o Observatório Astronômico 
Caixa de Joias, que já recebeu sua 
primeira aula, aguardando a impor-
tação dos equipamentos.

E para celebrar essa grande 
conquista, a inauguração foi repleta 
de atividades. Inicialmente, os(as) 
participantes assistiram a uma emo-
cionante cerimônia no novo Centro 
de Convivência - antigo Refúgio. 
Logo após, tiveram a oportunida-
de de conhecer as novas cabanas, 

através da vis itação de uma das 
unidades. Para o almoço, os(as) vi-
sitantes foram convidados(as) para 
um delicioso buffet preparado no 
CTG Rodeio Serrano. Já à tarde, 
houve o plantio coletivo de árvores 
e a realização de uma trilha ecoló-
gica com monitor. 

A obra - que é resultado de uma 
consulta democrática realizada jun-
to aos(às) associados(as) em 2015 
- iniciou oficialmente no dia 21 de 
setembro de 2016 e foi entregue 

Fotos: Arquivo/APCEF
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Sede A é contemplada 
com reforma elétrica e 

paisagística

Apartamentos agora têm 
condicionadores de ar 

Em 2017, a Sede A da APCEF, em 
Porto Alegre, foi contemplada com uma 
grande e visível reforma, incluindo mu-
danças no paisagismo e a instalação de 
condicionadores de ar nos apartamentos, 
demanda antiga dos(as) associados(as). 

Outro importante investimento re-
alizado na colônia foi uma total reforma 
elétrica, com a instalação de um novo 
quadro geral de baixa tensão. A reforma 
elétrica contemplou toda a sede, desde o 
prédio que abriga os apartamentos, até 
a iluminação externa – antes feita por 
lâmpadas de vapor metálico; agora, por 
luminárias de LED, com baixo consumo 
de energia.

E desde o dia 4 de novembro, além 
de toda a estrutura de ginásio, piscinas, 
pracinha, salões de festas, churrasqueiras 
na beira do Guaíba, apartamentos, sala 
de jogos e espaço lúdico para crianças,  a 
Sede A conta também com uma quadra 
de areia. O espaço foi inaugurado com 
um torneio de vôlei.

Costelódromo é inaugurado na Regional Centro
Em um domingo ensolara-

do, cerca de 100 associados(as), 
familiares e amigos(as) compa-
receram na inauguração de um 
costelódromo na sede de Itaara, na 
Regional Centro. “Foi uma confra-
ternização muito bonita, que pos-

sibilitou o encontro entre colegas 
aposentados(as) e ativos(as)”, re-
latou o tesoureiro Vilson Nicoloso. 
O coordenador da Regional, Paulo 
Castaman, assou o primeiro de 
muitos costelões que serão servidos 
para confraternizações.

dentro do prazo e do orçamento 
previstos.

 
Campanha São Chico São 
e Salvo

E as novas cabanas foram es-
treadas pelos sorteados(as) entre 
os(as) doadores(as) da campanha 
“São Chico São e Salvo”, que ar-
recadou fundos para a reconstru-
ção de uma escola municipal em 

São Francisco de Paula. O sorteio 
aconteceu durante a Festa de Ani-
versário de 64 anos da APCEF/RS, 
em junho passado.

Aproveite o 
Espaço Bem Viver!

O Espaço Bem Viver São Fran-
cisco de Paula é um refúgio em 
meio à natureza na Serra Gaúcha. 
Por isso, não deixe de se inscrever 

para se hospedar nesse local privi-
legiado. As reservas para os finais 
de semana são abertas sempre dos 
dias 1º aos dias 10 dos meses em 
curso para os meses posteriores, e 
são consideradas conforme classifi-
cação. Com valores promocionais, 
de segunda a sexta, basta consultar 
disponibilidade, através do e-mail 
secretaria@apcefrs.org.br ou do 
telefone (51) 3268-1611. Aproveite 
o patrimônio da sua APCEF!

Vilson Nicoloso/Arquivo Pessoal

Assista ao programa de vídeo 
APCEF em Ação sobre a 
inauguração do Espaço Bem 
Viver, em apcefrs.org.br, ou 
na página da Associação no 
Facebook.
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SOCIAL E LAZER

APCEF celebra 64 anos com 
XXV Baile Queijos & Vinhos

Parabéns para a APCEF! 

Papas da Língua fez show memorável

Um dos eventos mais  espe-
rados do ano lotou o Ginásio de 
E spor te s  da  APCEF,  em Por to 
Alegre, na noite de 17 de junho. 
A  f e s t a  d e  a n i v e r s á r i o  d e  6 4 
anos da Associação, com o XXV 
Ba i l e  Que i jos  &  V inhos ,  a t ra iu 
associados(as) de diversas regiões 
do Estado. A celebração contou 
com o melhor da gastronomia de 
inverno, do inesquecível show da 
banda Papas da Língua e da anima-
ção do DJ. E para fazer memória 
aos 64 anos dessa importante en-
tidade, diretoria e associados(as) 
cantaram, em uníssono, um me-
recido “Parabéns a Você” para a 
nossa querida APCEF.

C o m o  s e m p r e ,  a  b e l í s s i m a 
decoração e o cardápio primoroso 
impressionaram os(as) presentes. 

Núcleo abre o ano com almoço 
campeiro

Visitantes de todo o Estado se deliciaram com o cardápio

No dia 19 de março, o Núcleo de 
Cultura Gaúcha abriu as suas atividades 
para o ano de 2017 ao bom e velho 
estilo campeiro: rodeado de familia-
res e amigos(as) e com uma boia de 
primeira servida no Galpão Crioulo 
da APCEF. Os(as) convidados(as) se 
deliciaram com o famoso churrasco 
de ovelha, que só o Núcleo sabe pre-
parar. A técnica consiste em assar as 

X Costelão celebra a 
tradição gaúcha em 
grande estilo

Assadores capricharam no preparo 
de sete costelões

No dia 23 de julho, associados(as), 
familiares e amigos(as) provenientes 
diversas regiões do Rio Grande do Sul 
marcaram presença no Costelão da 
APCEF. A tradição gauchesca esteve 
presente nas músicas, nos vestidos de 
prenda, lenços no pescoço, bomba-
chas e rodas de chimarrão, além da 
gastronomia de qualidade. Os assa-
dores do Núcleo madrugaram para 
preparar a carne e o fogo de chão, 
onde sete costelões foram assados por 
várias horas.

Márcio Padula e grupo animaram o 
jantar baile

Para finalizar as comemorações do 
mês farroupilha, o Núcleo de Cultura 
Gaúcha promoveu o seu tradicional 
Jantar Baile Campeiro de Encerramento 
da Semana Farroupilha, no dia 30 de 
setembro, no Galpão Crioulo da Asso-
ciação, em Porto Alegre. O evento foi 
aberto com apresentações de danças 
do Rio Grande do Sul. Logo após, a boia 
campeira - com direito a carreteiro, fei-
jão e saladas - foi servida. E, em seguida, 
todos(as) aproveitarem o baile, animado 
pela música de Márcio Padula e grupo.

Foram oferecidos vários tipos de 
queijos, frios, pastas, pães, cucas, 
cremes ,  massas  e  a  t rad ic iona l 
sopa  de  agno l in i ,  a lém de  uma 
variada carta de vinhos, suco de 
uva, refrigerantes, cerveja e água.

Campanha “São Chico São 
e Salvo”

A APCEF lançou, em maio, a 
campanha de sol idariedade “São 
Chico São e Salvo”, a f im de aju-
dar a cidade de São Francisco de 
Pau la ,  que  fo i  a t ing ida  por  um 
forte vendaval no dia 12 de março. 
Quem contr ibu iu  com doações 
concorreu a dez estadas nas novas 
cabanas de São Chico na data da 
inauguração. O sorteio foi real i-
zado durante a festa.

costelas na vala por várias horas, para 
chegarem “tinindo” de macias no prato 
dos(as) apreciadores(as) desta delícia 
campeira.

Além do cultivo da tradição, atra-
vés da gastronomia típica do nosso Rio 
Grande, os(as) convidados(as) também 
puderam aproveitar toda a confortável 
estrutura da Associação para matear e 
colocar o papo em dia.

Jantar Baile Campeiro 
de Encerramento da 
Semana Farroupilha

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Assista aos programas de vídeo “APCEF em Ação” sobre 
os eventos sociais, em www.apcefrs.org.br, ou na página da 
Associação no Facebook.
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Festa de Páscoa anima a 
criançada na APCEF 

Cerca de 500 pessoas estiveram pre-
sentes na tradicional Festa de Páscoa da 
APCEF, realizada no dia 8 de abril. Como 
bom anfitrião, o Senhor Coelho recepcio-
nou a garotada na Sede A da Associação, 
em Porto Alegre, com um caprichado kit 
de chocolates de Gramado. Cada criança 
também recebeu um kit lanche.

A tarde foi repleta de atividades. 
Camarim de pintura, cantinho de dese-
nho e brinquedos infláveis foram algumas 

APCEF firma parceria com 
Acampamento Farroupilha

Devido à parceria do Núcleo 
de Cultura Gaúcha com o Acampa-
mento Sinal, Marca e Tarca, mais 
uma vez, os(as) associados(as) pu-
deram desfrutar do clima campeiro 
do maior acampamento farroupilha 
do Rio Grande do Sul, no Parque 

Dia do Saci reúne público 
recorde

Cerca de 700 pessoas participaram do evento

Muitas brincadeiras, guloseimas 
e diversão marcaram a 9ª edição da 
Festa do Saci na Sede A da APCEF, em 
Porto Alegre. Com a presença de um 
público recorde de aproximadamente 
700 pessoas, o evento celebrou, mais 
uma vez, o folclore brasileiro por meio 
de uma grande festa em homenagem 
às crianças, no dia 7 de outubro.

E quem recepcionou as crianças 
e deu o clima animado da festa já na 
entrada foi o próprio Saci Pererê. 
Para a alegria da garotada, a APCEF 
também providenciou muitas atrações 
especiais: uma estrutura completa 
com brinquedos infláveis montada, um 
grande sucesso entre a criançada. Além 

Festa de Abertura das Piscinas 
tem como tema Noite Caribenha

Banda Tonda y Su Combo animou a festa

No dia 25 de novembro, a tradi-
cional Festa à Fantasia de Abertura 
das Piscinas levou associados(as), 
familiares e amigos(as) a experi-
mentarem a sensação de estar na 
América Central, com o tema Noi-
te Caribenha. A festa contou com 
a banda Tonda Y Su Combo e da 
Cia Sabor Latino, colocando todo 

disso, uma turma de recreacionistas 
comandou várias atividades lúdicas. 
Teve ainda o Cantinho da Pintura, 
com tatuagens, maquiagens, pinturas 
de cabelo, rosto e mão. E, a Cabine 
da Emoção registrou o Dia do Saci em 
fotos impressas para serem levadas de 
lembrança para casa. 

Um espaço especial também foi 
organizado para que os bebês brincas-
sem durante toda a festa. Já no Canti-
nho da Leitura, foram disponibilizadas 
figuras com personagens folclóricos 
para as crianças colorirem. O Salão 
de Festas, por sua vez, ficou lotado 
durante o divertido show musical do 
grupo teatral “Tem Gato na Tuba”.

das atrações mais disputadas. Nesse 
ano, uma novidade agradou o público: 
no Salão de Festas, o “Espaço Kids” foi 
organizado para os(as) pequenos(as) de 
0 a 5 anos, com o acompanhamento de 
recreacionistas. Os corredores do pátio 
também contaram com pula-pula, futebol 
e o divertido “tombo legal”. No final da 
tarde, a criançada se reuniu na área exter-
na para assistir a uma animada historinha 
com fantoches.

mundo no clima do Caribe. Pra-
tos quentes, frios e o tradicional 
buffet de frutas estiveram à dis-
posição dos(as) convidados(as), 
bem como deliciosos drinks. Toda 
essa animação foi registrada por 
uma cabine fotográfica, oferecen-
do, como lembrança, o registro 
da alegria em fotos.

Harmonia, durante todo o mês de 
setembro. No dia 13 de setembro, 
foi realizado um almoço especial 
de confraternização. Já na noite de 
15 de setembro, foi organizado um 
jantar,  especialmente preparado 
pelo Núcleo.

No dia 13, foi realizado almoço de confraternização 

Coelho recepcionou as crianças

Regina Azevedo/APCEF
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Assembleias aprovam ações em prol dos(as) trabalhadores(as)
Associados(as) autorizaram APCEF a entrar com ações judiciais e extrajudiciais

Plenárias contaram com grande participação 

Em setembro de 2008, o Mi-
nistér io Públ ico do Trabalho do 
Rio Grande do Sul ingressou com 
uma Ação Civi l  Pública contra a 
Caixa, visando impedir que a em-
presa adotasse qualquer ato de re-
presál ia ou discriminação aos(às) 
d e t e n t o r e s ( a s )  d e  f u n ç ã o  d e 
confiança, chefia ou gerência em 
razão de ajuizamentos de ações 
judiciais, seja em nome próprio ou 

como subst i tu ído(a) processual . 
A ação, transitada em julgado em 
agosto de 2014, foi amplamente 
d ivu lgada  pe la  APCEF em seus 
meios  de comunicação.  No en-
tanto,  chegou ao conhecimento 
da Associação que a decisão não 
es tar i a  sendo cumpr ida ,  sendo 
alguns(mas) empregados(as) alvo 
de retal iações, inclusive sofrendo 
prejuízos funcionais e financeiros, 

pelo fato de possuírem ações em 
andamento contra a Caixa.

Com isso, a APCEF encami-
nhou uma noti f icação extrajudi-
cial,  via cartório, a todas as sete 
superintendências do Estado, mais 
à Diretoria Regional de Negócios, 
ao Jur ídico Regional ,  ao diretor 
jur íd i co  em Bras í l i a  e  ao  v i ce-
-presidente de Clientes, Negócios 
e Transformação Digital,  também 

Assembleia de 23/6

A luta da APCEF em defesa dos 
direitos dos(as) bancários(as) é histó-
rica e foi muito necessária ao longo de 
2017, em que muitos direitos dos(as) 
trabalhadores(as) foram feridos a 
partir de manobras do Governo Te-
mer. Boa parte das iniciativas da As-
sociação se deu via judicial. Para isso, 
a APCEF chamou os(as) seus(suas) 
associados(as) para deliberarem sobre 
essas ações em diversas assembleias. 
A primeira delas, ocorrida no dia 23 de 
junho, autorizou o ajuizamento de uma 
ação coletiva a fim de buscar a nulidade 
dos reflexos funcionais e descontos no 
salário para quem participou da greve 
geral ocorrida no dia 28 de abril.

Assembleia de 17/7

A Associação, mais uma vez, tomou 
a frente em prol da categoria, propondo 

o ajuizamento de ações a fim de impedir 
a Caixa de fazer diversas manobras pre-
judiciais, como a alteração de normati-
vos internos - principalmente no que se 
refere ao fim da incorporação da grati-
ficação de função - e o não pagamento 
de quebra de caixa a tesoureiros(as) 
e caixas. A assembleia extraordinária 
que aprovou, por unanimidade, essas 
e outras questões foi realizada no dia 
17 de julho, no auditório da Agea, em 
Porto Alegre. 

Além do ajuizamento das ações, a 
plenária também autorizou a APCEF 
a fazer notificações extrajudiciais e a 
noticiar eventuais descumprimentos da 
Ação Civil Pública transitada em julgado 
que determinou que a Caixa não discri-
mine empregados(as) que requeiram 
direitos na Justiça. 

Assembleia de 3/10
 
Quase 300 pessoas atenderam ao cha-

mado da APCEF gaúcha e se fizeram 
presentes em assembleia realizada no 
dia 3 de outubro, a fim de deliberar 
sobre ajuizamentos em defesa dos(as) 
participantes e assistidos(as) da Funcef. 
Todas as propostas foram aprovadas 
por unanimidade.

Uma das ações judiciais – que já 
foi ajuizada em dezembro - requer 
que não haja cobrança extraordinária 
porque existem valores apropriados 
no cálculo do déficit dos planos REG/
Replan Saldado e não Saldado que não 
devem ser repassados aos(às) partici-
pantes, pois foram gerados unicamente 
pela Caixa na sua relação de trabalho 
com os(as) empregados(as). Até que 
se defina o valor exato a ser cobrado, a 
APCEF/RS pede, na ação, que a Funcef 
não faça a cobrança de contribuições 
extraordinárias.

A segunda ação judicial tem o intui-
to de garantir que a Caixa cumpra a pari-
dade no custeio do planos de benefícios, 

tanto em relação às contribuições nor-
mais quanto às contribuições extraordi-
nárias para equacionamento do déficit. 
 
Assembleia de 8/11

No dia 8 de novembro, o corpo as-
sociativo foi novamente chamado para 
deliberar sobre o ajuizamento de uma 
ação coletiva representando todos(as) 
os(as) associados(as) que exercem ou 
exerceram a função de avaliador(a) de 
penhor na Caixa nos últimos cinco anos, 
postulando o direito ao recebimento de 
adicional de insalubridade. 

A assembleia também versou so-
bre uma ação coletiva de repetição de 
indébito contra a União Federal, a fim 
de obter a isenção do Imposto de Renda 
sobre as contribuições extraordinárias 
pagas para fins de equacionamento do 
déficit da Funcef, afastar o limite na 
declaração de ajuste anual e requerer 
a devolução do imposto pago.

APCEF encaminha notificação extrajudicial a SRs 

Regina Azevedo/APCEF

Assista aos programas de vídeo “APCEF em Ação” 
sobre as iniciativas no campo jurídico e de 
relações de trabalho, em apcefrs.org.br, ou na 
página da Associação no Facebook.

em  Bra s í l i a ,  d ando  ên f a se  ao s 
termos da sentença e destacando 
aos gestores que, na eventual hi-
pótese de descumprimento, estará 
comunicando o fato ao Ministério 
Público.
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No dia 1º de setembro, o presidente 
da APCEF, Marcello Carrión, e o vice-
-presidente, Marcos Todt, participaram 
de uma reunião com o superintendente 
da Regional Vale dos Sinos, Eduardo 
Kisner. Já no dia 27 de setembro, quem 
recebeu o vice-presidente e a diretora de 
Aposentados(as), Previdência e Saúde, 
Célia Zingler, foi o diretor regional de 
Negócios da Caixa, Hélio Duranti. Essas 
reuniões fizeram parte de uma série de 
iniciativas que a APCEF tem tomado em 
prol dos direitos dos(as) empregados(as) 
da Caixa.

Um dos temas das reuniões foi sobre 
a possibilidade de os(as) tesoureiros(as) 
atenderem ao público. Os(a) diretores(a) 
alertaram ambos os gestores que qual-
quer ocorrência nesse sentido significaria 
descumprimento da decisão judicial de 
1ª instância da 14ª Vara do Trabalho 
de Porto Alegre e reafirmada em 2ª 
instância no Tribunal do Trabalho do 
Rio Grande do Sul, que proíbe a Caixa 
de solicitar aos(às) tesoureiros(as) que 
façam qualquer atribuição não prevista 
nos normativos constantes na inicial da 
ação. Tanto Kisner quanto Duranti se 
mostraram abertos à ponderação da 
Associação sobre a decisão judicial em 

A APCEF ajuizou, no final de se-
tembro, uma ação com o objetivo de 
assegurar a incorporação da gratificação 
de função para todos(as) os(as) colegas 
associados(as) que tenham completado ou 
venham a completar 10 anos de exercício 
de função gratificada até o dia 9/11/2017.

A necessidade da ação decorre do 
fato da chamada Reforma Trabalhista - que 
entrou em vigor no dia 10 de novembro 
- ter eliminado o direito de incorporação 

No dia 21 de junho, o ministro 
do Supremo Tribuna Federal (STF), 
Gilmar Mendes, deferiu o pedido 
de inclusão da APCEF como amicus 
curiae (do latim, amiga da corte) na 
ação dos 10% Mulheres. O proces-
so, que tramita no STF com vistas à 
repercussão geral, definirá o destino 
de mais de 5 mil mulheres que se 
associaram à Funcef até dia 18 de 
junho de 1979, se terão ou não tra-
tamento igualitário aos homens no 
cálculo da aposentadoria proporcio-
nal no Plano REG. A discriminação 
pode impactar em até 10% no valor 
do benefício.

A ação, até o momento, tem en-

O setor jurídico da APCEF ganhou 
um grande reforço. Com o propósito 
de assumir um papel protagonista no 
encaminhamento de ações em prol 
dos direitos dos(as) associados(as), 
o tradicional escritório de advocacia 
Fagundes & Schneider Advogados As-
sociados voltou a ser responsável pela 
assessoria trabalhista da Associação. 
O escritório, fundado em 1983, este-
ve à frente das batalhas judiciais tra-
balhistas da APCEF de 1997 a 2013, 
obtendo grande experiência nos te-
mas de interesse dos empregados(as) 

Os(as) associados(as) da Regional 
Alto Uruguai tiveram a oportunidade 
de se informar sobre as ações judiciais 
trabalhistas e previdenciárias da APCEF 
por meio de um encontro promovido 
no salão de festas da sede de Erechim, 
na noite de 14 de julho. Entre outras 
questões, a reunião abordou os impac-
tos negativos das reformas trabalhista e 
previdenciária aos(às) trabalhadores(as), 
e a importância do fortalecimento da 
categoria, da Associação e da Funcef.

A atividade – que teve a presença 
do presidente da Associação, Marcello 
Carrión; do vice-presidente, Marcos 
Todt; do diretor de Esportes, Sérgio 
Simon; da assessora jurídica, Jaqueline 

A diretora de Aposentados(as), 
Previdência e Saúde, Célia Zingler, 
participou, no dia 29 de junho, de mais 
um encontro promovido pela APCEF, 
dessa vez, em Passo Fundo. Os(as) 
associados(as) tiveram a oportunidade 
de se informar sobre as ações judiciais 
de iniciativa da APCEF, bem como sobre 
as campanhas “Transparência Já” – que 
pede a abertura de contas da Funcef – e 

Diretoria e Jurídico 
participam de reunião em Erechim

Ledur; e do assessor atuarial, Flávio Lei-
te – foi uma iniciativa que visou integrar 
ainda mais as regionais da APCEF, através 
de reuniões pelo interior do Estado. 
Os diretores também aproveitaram a 
oportunidade para fazer uma visita à bela 
sede da Regional, que recentemente foi 
revitalizada, e ficaram encantados com 
os cuidados com as árvores frutíferas e 
a preservação da vegetação nativa.

Logo após a reunião, os(as) pre-
sentes participaram de um jantar de 
confraternização e se comprometeram 
com a campanha em defesa da “Caixa 
do Povo e 100% Pública”, vestindo 
camisetas do movimento lançado pela 
APCEF ainda em 2015. 

Diretores(a) da APCEF se 
reúnem com gestão da Caixa 

vigor para o Rio Grande do Sul, graças à 
ação ajuizada pela APCEF.

Um segundo assunto, tratado no 
âmbito do Vale dos Sinos, foi motivado 
pela informação de que haveria orienta-
ção nacional para retirada da função de 
gestores(as) que possuem ação judicial 
contra a Caixa. A APCEF, inclusive, 
lembrou da notificação extrajudicial 
referente à Ação Civil Pública que im-
pede que a empresa adote qualquer ato 
de represália ou de discriminação em 
razão do ajuizamento de ação judicial. 
O superintendente garantiu que essa 
situação não ocorre no âmbito do Vale 
do Sinos e que a Superintendência segue 
rigorosamente os critérios descritos nos 
normativos da empresa.

Outro tema levado para a reunião 
– este especificamente com o diretor 
regional da Caixa - foi referente à per-
da de função registrada por colegas 
devido ao fechamento de agências. A 
APCEF requereu a Duranti que, ao 
menos, determine a manutenção das 
funções nas unidades de destino dos(as) 
empregados(as) prejudicados(as) pela 
política de desmonte que está sendo 
implementada na Caixa. O diretor ficou 
de verificar e avaliar os referidos casos.

APCEF é amicus curiae na ação dos 
10% Mulheres

tendimento favorável pelo Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul. Ago-
ra, com a inclusão da APCEF como 
amicus curiae, o processo segue no 
STF. O papel da função “amiga da 
corte” é de aproximar o STF da so-
ciedade, apontando a interpretação 
da Constituição ao caso concreto. 

Para defender o dire i to das 
mulheres do Plano REG terem tra-
tamento igualitário aos seus colegas 
homens, a APCEF contratou o advo-
gado constitucionalista de Brasília, 
Marthius Sávio Cavalcante Lobato, 
que segue trabalhando em conjunto 
com o Escritório Direito Social nesse 
processo.

Ação visa garantir incorporação da 
gratificação de função

de função depois de 10 anos de exercício. 
A Caixa já havia suprimido a possibilidade 
dessa incorporação - e até mesmo do adi-
cional de incorporação - de seus Manuais 
Normativos. Ou seja, um(a) empregado(a) 
que tenha exercido função gratificada por 
mais de 30 anos não terá assegurado o 
direito à incorporação, voltando a receber 
somente o salário do cargo efetivo, o que, 
em muitos casos, significa uma enorme 
redução da renda mensal.

Reunião esclareceu dúvidas em Passo Fundo

“Caixa do Povo e 100% Pública”.
Célia Zingler também aproveitou a 

ocasião para fazer uma visita ao superin-
tendente Edilson Zanatta, da SR Norte 
Gaúcho, juntamente com o presidente 
do Conselho Deliberativo da APCEF, 
Ivan Canal, e o coordenador da Regional, 
Ivo Luthi. 

Fagundes & Schneider assume assessoria 
trabalhista da APCEF

da Caixa Econômica Federal.
Os(as) advogados(as) da Fagun-

des & Schneider estão aptos a aten-
der os(as) associados(as) na Sede B 
da Associação (Av. Coronel Marcos, 
851, Porto Alegre), na sala central 
da APCEF (Av. Otávio Rocha, 134, 
Sala 81, 7º andar, Porto Alegre) ou 
em seu escritório (Av. Pedro Adams 
Filho, 5573/1206, Novo Hamburgo). 
Para agendar com a assessoria, basta 
contatar diretamente o escritório, 
através dos telefones (51) 3595-3995 
ou (51) 99121-9566.

Reunião foi realizada na sede da Regional

Jéssica Sobreira/APCEF
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FORMAÇÃO

Curso de Capacitação de Lideranças teve quatro edições em 2017
Associados(as) se reuniram em Tramandaí para jornadas de formação

A APCEF voltou a reunir diretores(as), 
conselheiros(as) deliberativos e fiscais, 
coordenadores(as) e tesoureiros(as) de 
regionais e seus(suas) representantes nas 
unidades da Caixa para mais quatro edições 
do Curso de Capacitação de Lideranças 
“Líder A”, projeto que teve início em 2016. 

1ª edição – 25/3

O primeiro encontro de 2017 foi re-
alizado no dia 25 de março, na Colônia de 
Tramandaí. Para abrir as atividades, o evento 
contou com a palestra do jornalista e doutor 
em Ciência Política, Bruno Lima Rocha. 
Bruno deu uma dimensão internacional do 
golpe – conhecido como impeachment – no 
Brasil; as vinculações externas dos agentes 
políticos; os efeitos das oligarquias políticas 
para a Operação Lava Jato; e a piora nas 
relações sociais para quem trabalha no País.

Após o almoço, a programação se-
guiu com a apresentação da campanha 
Transparência Já, movimento lançado pela 
Associação, a fim de obter esclarecimentos 
da Funcef sobre as inconsistências do plano 
de equacionamento anunciado no fim de 
2016. Convidados(as) também ouviram as 
assessorias jurídica e previdenciária da AP-
CEF, que, entre outros assuntos, lembraram 
das diversas medidas que a APCEF vem 
tomando em defesa dos(as) participantes e 
assistidos(as) da Fundação ao longo dos últi-

mos anos. À tarde, ainda ocorreu a palestra 
da assessora em Saúde do(a) Trabalhador(a) 
da APCEF, Maria Isabel Perez Mattos. A 
fala da psicóloga e mestre em Psicologia 
abordou a relação entre liderança e saúde. 
E para finalizar a jornada, os(as) participantes 
foram convidados(as) para um jantar de 
confraternização, embalado pela música da 
banda Jottagá & Froide Explica. 

2ª edição – 24/6

No dia 24 de junho, a Colônia de 
Tramandaí recebeu associados(as) de várias 
regiões do Estado para o segundo encon-
tro de 2017. A parte da manhã foi dividida 
em dois momentos: a assessora jurídica 
Jaqueline Ledur abriu as palestras, falando 
sobre as ações judiciais que estão sendo 
encaminhadas pela Associação contra a 
retirada de direitos; seguida pela diretora 
de Aposentados(as), Previdência e Saúde da 
APCEF, Célia Zingler, que abordou a defesa 
da Caixa como banco 100% público.

À tarde, o assessor jurídico Jeverton 
Lima palestrou sobre as reformas trabalhista 
e previdenciária, ataques frontais do Go-
verno Temer à classe trabalhadora. Os(as) 
participantes fizeram questão de vestir a 
camiseta da campanha “Caixa do Povo e 
100% Pública”. Ao fim da jornada, os(as) 
convidados(as) participaram de um jantar 
de confraternização com temática junina, 

com direito ao show da banda gaúcha “Os 
Horácios”. 

3ª edição - 19/8

O Curso de Capacitação de Lideranças 
“Líder A” chegou ao terceiro encontro de 
2017 no dia 19 de agosto. Como de praxe, 
o evento contemplou três momentos: pa-
lestra, debate e confraternização. 

Na parte da manhã, o professor de 
Ciências Criminais da PUCRS, José Carlos 
Moreira da Silva Filho, ministrou a palestra 
intitulada “Ativismo Judicial, Anistia e Ruptura 
da Democracia no Brasil em 2016”. Após 
o almoço, o publicitário Zeca Honorato 
apresentou a segunda fase da campanha 
“Caixa do Povo e 100% Pública” e a nova 
campanha de Associação da APCEF.
À noite, os(as) participantes foram 
convidados(as) para o jantar de con-
fraternização, embalados(as) pelo som 
da banda gaúcha “The Walkers”, da 
associada Meri Elen Barbosa Soares, 
terceiro lugar na categoria interpreta-
ção do Talentos Fenae/APCEF 2016. 
 
4ª edição - 28/10

No dia 28 de outubro, a Colônia de 
Tramandaí sediou o 4º e último encontro de 
2017 do “Líder A”. Após o café da manhã, 
a doutora em Sociologia, mestra em Eco-

nomia Política e pesquisadora colaboradora 
plena na Universidade de Brasília, Sabrina 
Fernandes, abriu as atividades, falando sobre 
a crise de representação no Brasil e fazendo 
um apanhado desde junho de 2013 até 
2017, com perspectivas para 2018. 

Após o almoço, a diretoria da APCEF 
realizou um seminário sobre temas internos 
de interesse da categoria, como as ações 
judiciais que visam a responsabilização da 
Caixa no déficit e na paridade de custeio dos 
planos da Funcef; a ação que requer o paga-
mento de quebra de caixa a tesoureiros(as) 
e caixas; as ações com objetivo de garantir 
o pagamento correto de insalubridade e 
quebra de caixa a avaliadores(as) de penhor; 
e a decisão judicial que proibiu a Caixa de 
determinar que tesoureiros(as) realizem ati-
vidades não previstas em seus normativos. 
Foi destacada também a campanha “Caixa 
do Povo e 100% Pública”. 

Dando sequência às atividades, a eco-
nomista do Dieese, Iara Welle, ministrou 
uma palestra sobre a Reforma Trabalhista e 
como a categoria bancária tende a ser afeta-
da pela política de desmonte das empresas 
públicas que está sendo implementada no 
Brasil.

Durante a noite, os(as) convidados(as) 
participaram de um jantar de confrater-
nização, animados pela banda Pequeno 
Intervalo, formada por músicos associados 
da APCEF.

1ª edição: Bruno Lima Rocha falou sobre o golpe ocorrido no Brasil 2ª edição: encontro abordou retirada de direitos no país

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

3ª edição: professor de Ciências Criminais da PUC ministrou palestra 4ª edição: Sabrina Fernandes falou sobre a crise de representação
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APOSENTADOS(AS), PREVIDÊNCIA E SAÚDE

Dia do(a) Aposentado(a) é festejado com 
muitas atrações na APCEF

Evento foi marcado por lançamento da campanha “Transparência Já”, palestra sobre 
longevidade, oficinas e sessões de shiatsu

Palestra com Gustavo Garcia

Uma grande festa de confraterniza-
ção foi realizada na Sede A da Associação, 
no dia 25 de janeiro, para comemorar o 
Dia do(a) Aposentado(a). A jornada co-
memorativa – que chegou à sua 8ª edição 
- começou cedo, com um saudável café 
da manhã. Em seguida, os(as) participan-
tes assistiram à palestra “Espiritualidade: 
Longevidade e Propósito de Vida”, com 
o psicoterapeuta Gustavo Garcia. Para o 
almoço, foram oferecidas diversas op-
ções no cardápio, incluindo vegetarianas. 

A diversão e o bem-estar foram 
marcas registradas de todo o evento. 
Os(as) presentes relaxaram com sessões 
de shiatsu. Também foi promovida uma 

Campanha Transparência Já

A diretoria da APCEF/RS proto-
colou, no dia 31 de março, um novo 
pedido formal de explicação da dire-
toria da Funcef referente ao plano de 
equacionamento apresentado no final 
de 2016 para o Reg/Replan Saldado e o 
Não Saldado. A ação fez parte da cam-
panha “Transparência Já”, movimento 
lançado pela Associação, requerendo 
o esclarecimento de todas as dúvidas 
sobre os valores da cobrança extraor-
dinária anunciada. 

Já em julho, após anunciar o início 
do equacionamento de 2015 e voltar 
atrás sem mais explicações, a Funda-

Reuniões periódicas 
fomentam integração 
e informação

Como de praxe, a APCEF fomentou 
a integração e a informação junto aos(às) 
associados(as) e pensionistas ao longo de 
2017. Aproximadamente 300 pessoas 
compareceram a mais uma reunião do 
grupo promovida pela APCEF, no dia 3 de 
outubro, no auditório da Aiamu, em Porto 
Alegre. O encontro abordou as iniciativas 
da Associação em questões previdenciárias 
e também às ameaças de encarecimento do 
Saúde Caixa

O assessor jurídico da APCEF, Ricardo 
Castro, apresentou uma linha do tempo 
com as iniciativas da Associação em defesa 
dos(as) participantes e assistidos(as) da 
Funcef e falou sobre a vitória judicial que 
confirmou a nulidade dos artigos da Reso-
lução CNPC nº 11/2013, que autorizavam, 
de forma ilegal, a retirada de patrocínio da 
Caixa em relação aos planos de benefícios 
administrados pela Fundação. Devido à ação 
da APCEF/RS, todos(as) estão, por ora, 
protegidos(as) contra qualquer intenção da 
Caixa em retirar o patrocínio dos planos de 
benefícios administrados pela Funcef. Outro 
momento importante da reunião foi dedica-
do à apresentação da campanha “Caixa do 
Povo e 100% Pública”.

Reuniões pelo interior do Estado

Além da reunião em Porto Alegre, 
a APCEF também promoveu encontros 
pelo interior do Estado. Em Santa Cruz do 
Sul, a reunião de aposentados(as) ocorreu 
no dia 4 de outubro, em uma parceria 
com o sindicato dos bancários local. Célia 
Zingler coordenou o debate sobre temas 
fundamentais para a categoria, como o 
Saúde Caixa e a Funcef. Estiveram presentes 
aposentados(as) e pensionistas de todo o 
Vale do Rio Pardo.

Já em Pelotas, a reunião foi realizada 
no dia 11 de outubro, no Sindicato dos Ban-
cários de Pelotas e Região. Mesmo com a 
chuva forte, os(as) associados(as) marcaram 
presença. O advogado Ricardo Cantalice 
prestou atendimento individual e ministrou 
a reunião geral, que apresentou os serviços 
oferecidos pelo Seguro Jurídico, além de 
informar as recentes ações em defesa dos 
direitos na Funcef.

minioficina literária com o escritor Alcy 
Cheuiche. Já a cabine “Emoções em Fo-
tos” registrou os momentos de diversão 
dos(as) aposentados(as) e pensionistas, 
que também aproveitaram a estrutura da 
Associação para descansar e confraterni-
zar entre familiares e amigos(as). Na hora 
do café da tarde, uma oficina encantou 
os(as) participantes, que tiveram contato 
com a cultura irlandesa, através de uma 
apresentação de dança circular do Bando 
Celta. 

O evento também serviu para fazer 
o lançamento da campanha “Transparên-
cia Já”, mais uma iniciativa pioneira da AP-
CEF no sentido de cobrar esclarecimen-

tos da Funcef sobre a situação financeira 
da Fundação, uma grande preocupação 
dos(as) presentes na ocasião.

ção foi novamente chamada a fornecer 
informações mais detalhadas sobre 
seus investimentos. Desta vez, através 
de cartas endereçadas pelo presiden-
te da Associação, Marcello Carrión, 
e pela diretora de Aposentados(as), 
Previdência e Saúde, Célia Zingler, 
enquanto participantes da Fundação, 
ao presidente da Funcef, Carlos Antô-
nio Vieira Fernandes, e ao presidente 
do Conselho Fiscal da entidade, Jairo 
Dantas. “Tomamos essa atitude, de 
mandar a carta enquanto participantes, 
porque a Funcef não estava se sentindo 
obrigada à responder à APCEF, mas, 

ao(à) participante, é obrigatório que 
ela responda em até 30 dias”, explicou 
Célia.

A luta da APCEF em defesa da 
Funcef e dos direitos dos(as) partici-
pantes já vem de muitos anos. Con-
fira, em http://migre.me/whqWj, um 
histórico com as diversas iniciativas da 
entidade em prol dos(as) participantes 
e assistidos(as) da Fundação.

Dinâmicas buscaram a integração 

Reunião de outubro

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Assista aos programas de vídeo APCEF em Ação 
sobre as atividades dos(as) aposentados(as) e 
pensionistas, em www.apcefrs.org.br ou na 
página da Associação no Facebook.



ESPORTES

Espírito esportivo e confraterniza-
ção marcaram os Jogos Regionais do 
Sul, realizados entre os dias 7 e 9 de 
setembro, em Bento Gonçalves, na 
Serra Gaúcha. O evento reuniu cerca 
de 450 atletas do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná e São Paulo, na 
disputa de 26 modalidades esportivas 
individuais e coletivas.

A cerimônia de abertura dos Jogos 
Regionais do Sul ocorreu no CTG Laço 
Velho, onde foram realizados o jura-
mento dos(as) atletas, a execução dos 
hinos Nacional e Rio-Grandense e uma 
belíssima apresentação da invernada do 
CTG. Durante o jantar, a APCEF gaúcha 
aproveitou para relançar oficialmente 
a campanha “Caixa do Povo e 100% 
Pública - Tô contigo e não abro”.

Durante os três dias de jogos, a 
APCEF gaúcha conseguiu medalhas em 
praticamente todas as modalidades. Os 
ouros ficaram com o Futebol Soçaite 

   Mais de uma centena de atletas de 
várias regiões do Estado participaram 
da tradicional Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa, promovida pela APCEF, com o 
patrocínio da Federação. A competição 
foi realizada na manhã do dia 6 de maio, 
em Porto Alegre.

A concentração e o alongamento 
ocorreram próximos à Usina do Gasô-
metro, onde os(as) participantes rece-
beram camiseta, chip para marcação do 
tempo e todas as instruções para a com-
petição. O percurso de 5km, costeando 

Jogos de Integração reuniram atletas de todo o Estado 
Modalidades esportivas individuais e coletivas foram dispitadas em clima de amizade

XI Botequim do Esporte homenageia destaques dos 
Jogos do Sul

Tramandaí sediou Jogos de Integração 2017

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

O excelente desempenho da delega-
ção gaúcha nos Jogos Regionais do Sul 
não poderia passar em branco. Por isso, 
para comemorar esse grande resultado, 
a Associação promoveu, no dia 21 de 
outubro, a 11ª edição do tradicional 
Botequim do Esporte, reunindo, no Gi-
násio de Esportes da Sede A, em Porto 
Alegre, centenas de atletas, familiares 
e amigos(as) provenientes de diversas 
regiões do Estado.

Como de praxe, a confraternização 
prestou homenagens aos destaques 

esportivos da APCEF, em especial, a 
atletas que brilharam nos Jogos em Ben-
to Gonçalves. Mas o Botequim também 
fez questão de lembrar daquelas pessoas 
especiais que muito contribuíram com 
as atividades esportivas da Associação 
ao longo dos anos. 

Além das homenagens, a festa contou 
com deliciosos petiscos, chope libera-
do, e foi embalada, mais uma vez, pela 
banda Samba de Família, que colocou 
os(as) convidados(as) para dançar com 
o melhor do samba de raiz.

Corrida do Pessoal da Caixa reúne mais de 
uma centena de atletas

a orla do Guaíba, seguiu pela Avenida 
Edvaldo Pereira Paiva, com retorno 
pela Rótula das Cuias. Conforme o re-
gulamento da Fenae, a Corrida premiou 
atletas associados(as) e convidados(as) 
de acordo com o sexo e faixa etária. 
Confira os(as) vencedores(as) no box 
abaixo.

O melhor tempo feminino geral foi 
de Cláudia Sampaio Pires, da Agência 
Cidade Nova. Já o convidado Mauro 
Santos da Rosa conquistou o melhor 
tempo geral masculino.

Jogos Regionais do Sul são realizados em 
Bento Gonçalves

Atletas de todo o Estado participaram da competição

APCEF prestou homenagens a destaques esportivos

Supermáster, com o Basquete Mascu-
lino, o Futsal Masculino, o Vôlei Femini-
no Máster, o Vôlei de Quadra Feminino, 
o Tênis de Campo Duplas Masculino e 
Feminino, o Tênis de Campo Feminino, 
o Tênis de Mesa, o Xadrez, o Atletis-
mo/100, 200 e 400m rasos e Salto em 
Distância, o Atletismo 1500 e 5000m - 
categoria 31 a 40 anos, a Natação/50m 
Livre Máster, 50m Peito Máster e 50m 
Costas Máster, a Corrida/10km - cate-
goria de 41 a 50 anos, e a Corrida/5 km 
- categoria a partir de 51 anos. As pratas 
foram conquistadas pelo Tênis de Mesa, 
pela Corrida/10km - categoria de 31 a 
40 anos, pelo Vôlei de Areia Feminino, 
pelo Futsal Feminino e pelo Futebol 
Soçaite Livre. Já os bronzes foram para 
a Sinuca, o Atletismo/200m e Salto em 
Distância, o Atletismo/400m, o Tênis 
Masculino, a Canastra e a Natação/50m 
Livre Absoluto e 50m Peito Máster 
Masculino.

Jogos integraram quatro APCEFs

Um grande número de atletas, fami-
liares e amigos(as) se reuniram em Tra-
mandaí para mais uma edição dos Jogos 
de Integração da APCEF. O maior evento 
esportivo da Associação ocorreu no dia 1º 
de abril, com a presença de delegações de 
todo o Estado. 

Várias modalidades esportivas - indi-
viduais e coletivas - foram disputadas. As 
partidas de canastra e futebol de mesa 
foram realizadas na própria Colônia de 
Tramandaí. Futebol soçaite livre e máster, 

além do vôlei misto, aconteceram no JR 
Centro Esportivo. E, no final do dia, foi a 
vez do vôlei de praia e da corrida de 5 km, 
na beira da praia.  

À noite, um jantar de confraternização 
foi preparado pelo Núcleo de Cultura 
Gaúcha na Colônia, onde também fo-
ram feitas a entrega de medalhas aos(às) 
campeões(ãs) e homenagens às regionais 
e à Agea. Os Jogos de Integração 2017 
foram um grande espetáculo de desporto 
e amizade.

Assista aos programas de vídeo APCEF em Ação sobre as atividades 
esportivas em www.apcefrs.org.br ou na página da 
Associação no Facebook.


