
APCEF/RS
conquista oito
medalhas nos 

Jogos da Fenae
(Página 13)

JORNAL APCEF/RS | MAIO/JUNHO/JULHO DE 2018| Nº422

Saúde Caixa 
deverá ser tema 
prioritário na 
Campanha 2018
(Página 7)

FÍSICA

AGF RUA DA PRAIA:
RUA DOS ANDRADAS,1001  

LJ 102-POA-RS - CEP 90020-971

AGF RUA DA PRAIA:
RUA DOS ANDRADAS,1001

LJ 102-POA-RS - CEP 90020-971

SAIBA COMO FOI A FESTA 
QUEIJOS & VINHOS, EVENTO 
QUE CELEBROU O ANIVERSÁRIO 
DA APCEF/RS E AINDA CONTOU 
COM A SOLENIDADE DE POSSE 
DA NOVA DIRETORIA E DOS 
CONSELHOS DELIBERATIVO 
E FISCAL.

65 ANOS 
DA APCEF/RS.
UMA HISTÓRIA 
QUE VIROU FESTA. 
UMA FESTA PARA
A HISTÓRIA.
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OPINIÃO

Charge

Editorial

DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2018 - 2021 • Presidência: Marcello Husek Carrión 
(Ag Santa Maria) • Vice-Presidência: Paulo Ricardo Belotto (Aposentado/ Porto Alegre) • 
Diretoria Executiva: • Carla Vanessa Nunes Gomes (Relações de trabalho / Ag. Gravataí) • 
Célia Margit Zingler (Aposentados, previdência e saúde / Aposentada Santa Cruz do Sul) • 
Diva Maria Fernandes (Cultura / Aposentada Porto Alegre) • Marcos Leite de Matos Todt 
(Formação para o Bem Comum / Ag. Pça. Rui Barbosa) • Nilo Sérgio Flores Motta (Esportes 
/ Aposentado Porto Alegre) • Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (Patrimônio / Aposentado 
Porto Alegre) • Stella Maris Germer Moraes (Social e Lazer / Aposentada Porto Alegre) • 
Carlos Heitor Culau Tourrucoo (Ag. Pça. do Portão) • César Augusto Gonçalves Perelló 
(GIFUG/PO) • James Ávila Dominot (Aposentado Porto Alegre) • Júlio César Jardim 
Pereira (CEOCV/PO) • Michel de Oliveira Michels (Ag.Charqueadas) • Naiara Machado 
da Silva (GIGAD/RS) • Sérgio Tolentino Pinheiro (Aposentado Porto Alegre) • Silvia Regina 
Hohgräwe (Aposentada Porto Alegre) • Simoni Fernandes Medeiros (JURIR/PO).

CONSELHO DELIBERATIVO •  Regional Porto Alegre • Felipe Leandro Fernandes 
Mendonça (Ag.Vila Santa Isabel) • Felisberto Machado de Souza (Aposentado / Mariana 
Pimentel) • Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF) • Luiz Carlos Lasek (Aposentado 
/ Porto Alegre) • Marcelo Antônio de Marchi (Aposentado / Eldorado do Sul) • Paulo 
Cesar Ketzer (Aposentado / Porto Alegre) • Pedro André Marchese Sessegolo (Ag.
Cachoeirinha) • Antônio Roberto Araújo Lourenço (Ag. Cavalhada) • Clélio Luiz Gregory 
(Aposentado / Porto Alegre) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Guia Lopes) • Juarez 
Machado de Oliveira (GIGAD/PO) • Lucas Figueiredo dos Santos (SR Leste Gaúcho) • 
Nelson Ferreira Filho (GIGAD/PO) • Rosaura de Fátima Berni Couto (Aposentada / Porto 
Alegre) • REGIONAL ALTO URUGUAI • Paulo Telles Garcias (Ag. Erechim) • Simone 
Adriana Vesenick (Ag. Alto Uruguai) • REGIONAL CENTRO - Paulo Adelmo Castaman 
(Aposentado / Itaara) • Luiz Fernando Flores Acunha (Ag. Ymembui) • REGIONAL 
FRONTEIRA OESTE • Olívio Chervinski (Aposentado / Uruguaiana) • Edgar Germano 
Cesar Gundlach (Ag. Livramento) • REGIONAL FRONTEIRA SUL • Ronaldo de Faria 
Nunes (Ag. Bagé) • Jane Mara Bueno Lins (Ag. Bagé) • REGIONAL LITORAL NORTE 
• Humberto Silva Solaro (Aposentado / Imbé) • Clodely Elisabete Soares (Aposentada / 
Imbé) • REGIONAL LITORAL SUL – Petra Alexandra Melzert (Ag. Cidade Nova) • Sílvia 
Maria Cavalheiro Girardon (Aposentada / Rio Grande) • REGIONAL MISSÕES • Leandro 
Winter (Ag. Santo Augusto) • Nestor Vanderlei Schuster (Ag. Santo Ângelo) • REGIONAL 
PASSO FUNDO • Marlon Roberto Monteiro de Andrade (GIGOV/PF) • Angelita 
Maria Weber (SR Norte Gaúcho) • REGIONAL SERRA • Romeu Pressi (Aposentado / 
Caxias do Sul) • Carlos Roberto Botti (SR Norte Gaúcho) • REGIONAL SUL • Rogério 
Fernandes de Farias (Ag. Três Vendas) • Gilberto dos Santos Netto (Aposentado / Pelotas) 
• REGIONAL VALE DO PARANHANA • João Alberto Holsbach (Aposentado / Taquara) 
• Dirceu D’avila Sampaio (Aposentado / Taquara) • REGIONAL VALE DO RIO PARDO 
• Nelson Schlindwein (Aposentado / Santa Cruz do Sul) • Cássio Alexandre Pires (Ag. 
Rio Pardo) • REGIONAL VALE DO TAQUARI • Milton Gustavo Schnack (Aposentado / 
Lageado) • Clécio Paulo Franz (Aposentado / Estrela) • REGIONAL VALE DOS SINOS • 
Delamar Teixeira Albino (Aposentado / São Leopoldo) • Gean Francisco Farias Espindula 
(Ag. Canudos).

CONSELHO FISCAL • Adroaldo Schmidt Carlos (Aposentado / Cachoeira do Sul) • 
Gilmar Delvan (Aposentado / Canoas) • Suzana Machado Ritter (Aposentada / Cruz Alta) • 
Ademir Spadotto (Aposentado / Sapiranga) • Leonardo Roberto Rigon (Aposentado / Porto 
Alegre) • Telmo José de Boita (Aposentado / Tenente Portela).
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O último trimestre passou voando. 
Dentre as atividades de mais destaque, 
tivemos as eleições que definiram os 
rumos da Associação pelos próximos três 
anos. No pleito realizado nos dias 25 e 26 
de abril, associados(as) de todo o Estado 
aclamaram, com 98,5% de aprovação, 
a chapa “Sonhar Grande, Fazer Juntos”. 
Encabeçada por Marcello Carrión e Paulo 
Belotto, a nova diretoria - juntamente 
com seus conselhos deliberativo e fiscal 
- estará à frente da APCEF/RS até 2021, 
com a promessa de intensificar ainda 
mais as conquistas do corpo associativo 
e da categoria bancária como um todo.  
Aconteceram também, em julho, as 
eleições dos(as) representantes da 
APCEF nas unidades da Caixa.

Independentemente do processo 
eleitoral - que segue com a escolha das 
coordenações regionais até agosto (saiba 
mais na página 4) -, a APCEF manteve 
uma intensa agenda de atividades, 
tanto na área cultural, quanto social, 
esportiva, de lazer, patrimônio, formação 
e, especialmente, de defesa dos direitos 
dos(as) trabalhadores(as).

Em junho, aconteceu um dos maiores 
eventos de nosso calendário: o aniversário 
de 65 anos da Associação, com a XXVI 
Festa de Queijos & Vinhos. O baile, que 
contou com o show da banda de sucesso 
nacional, Ultramen, também foi espaço 
para a posse oficial da nova diretoria e 
conselhos. Mais uma confraternização 
bonita foi o almoço campeiro “Ovelha 
não é pra mato”, promovida pelo Núcleo 
de Cultura Gaúcha, no final de março. 
Que povo que sabe celebrar bem as 
nossas tradições!

Já em abril e maio, a turma do Esporte 
arrasou na realização dos Jogos de 
Integração e na Corrida Fenae do 
Pessoal da Caixa. Em julho, nossos(as) 
preciosos(as) atletas, mais uma vez, 

fizeram bonito nos Jogos da Fenae, 
realizados em São Paulo, com a presença 
de 27 APCEFs de todo o Brasil.

No âmbito da Cultura, por sua 
vez, é emocionante lembrar da VI 
Tertúlia Bancária, que reuniu 19 bandas 
de todo o Estado em torno de um 
espetáculo não competitivo de talento 
e amizade. Lindo também foi ver os(as) 
nossos(as) oficinandos(as) da literatura 
representarem a APCEF no Sarau 
Literário da Agea.

Momentos de crescimento ainda 
foram registrados na edição 2018 do 
Inspira Fenae, quando 53 associados(as) 
embarcaram para o Rio de Janeiro 
para assistirem a palestras sobre 
sustentabilidade, espaços públicos, 
moradia, tecnologia, trabalho, diversidade 
e desenvolvimento econômico. Outro 
grande espaço de formação foi com o 
Curso de Capacitação de Lideranças 
“Líder A”, que chega ao seu terceiro 
ano, preparando novas lideranças para a 
Associação.

Mas junto às inúmeras atividades que 
foram realizadas ao longo desses três 
meses, a APCEF se manteve atenta 
à conjuntura política brasileira nada 
animadora, diga-se de passagem. Até o 
fechamento desta edição, três rodadas de 
negociações desta Campanha Nacional 
Unificada já haviam ocorrido sem que 
os bancos assinassem o pré-acordo de 
ultratividade. O documento, que, em 
anos anteriores, vinha sendo assinado 
no início das negociações, garante a 
manutenção de direitos historicamente 
conquistados em acordos coletivos. Ou 
seja, nossos direitos nunca estiveram tão 
em risco. Leia, na página 14, a entrevista 
da diretora da Mulher Trabalhadora da 
Fetrafi-RS, Cristiana Garbinatto. Entenda 
os desafios desta Campanha e venha para 
a luta conosco! 
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RADAR

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.

Almoço campeiro abre as 
atividades do Núcleo de Cultura 
Gaúcha em 2018
Intitulado “Ovelha não é pra mato”, evento serviu 
delicioso churrasco de ovelha

No dia 25 de março, o Galpão Criou-
lo da APCEF, em Porto Alegre, recebeu 
dezenas de associados(as), familiares e 
amigos(as) para o tradicional Almoço 
Campeiro do Núcleo de Cultura Gaúcha. 
O evento, intitulado “Ovelha não é pra 
mato”, chegou à sua quarta edição e abriu 
oficialmente as atividades do Núcleo para 
o ano de 2018.

Sucesso garantido, o churrasco de ove-
lha é uma iguaria que tem atraído muitos(as) 
associados(as) desde a primeira edição do 
evento. Servida com acompanhamentos e 

salada litorânea, a carne foi preparada com 
muito carinho pelos assadores do Núcleo. 
Como sobremesa, não poderia faltar aquele 
tradicional pudim que as caprichosas mãos 
das cozinheiras do Núcleo sabem preparar.

O associado Ado Amaral, de Canoas, 
compareceu ao evento pilchado. “Faz 
parte da nossa raiz, é aquilo que a gente 
está transmitindo para os(as) nossos(as) 
filhos(as)”, defendeu. Noeli Serra, de Porto 
Alegre, participa de quase todas as ativida-
des da Associação, em especial, dos eventos 
organizados pelo Núcleo. “Eu adoro este 
grupo da APCEF, que faz essas atividades 
culturais. Sempre procuro prestigiar e 
trago convidados(as), que também elogiam 
muito”, destacou. 

A agenda do Núcleo de Cultura 
Gaúcha segue movimentada ao longo 
do ano, cultivando as tradições de nosso 
Estado. Participe dos encontros do gru-
po, todas as terças, no Galpão Crioulo 
da APCEF e prestigie os eventos. Mais 
informações, em www.apcefrs.org.br. 

Associados(as) 
participam do 
Inspira Fenae

Nos dias 20 e 21 de abril, 53 
associados(as) da APCEF/RS embarcaram 
para o Rio de Janeiro para participar da 
edição de 2018 do Inspira Fenae. O even-
to é promovido para empregados(as) da 
Caixa que participam da Rede do Conhe-
cimento (plataforma de educação da Fenae 
e das Apcefs de cada estado), reunindo 
pensadores(as) de referência nacional e 
internacional. A seleção de participantes é 
feita por sorteio.

Neste ano, as palestras foram sobre 
sustentabilidade, espaços públicos, mo-
radia, tecnologia, trabalho, diversidade e 
desenvolvimento econômico. O evento 
contou com palestrantes como o sociólogo 
Jessé de Souza, a filósofa Djamila Ribeiro e 
o ator Lázaro Ramos, com cerimonial da 
apresentadora e atriz Mônica Iozzi.

Fotos: Jéssica Sobreira/Especial

Julho
27 – Inauguração do Observatório 
Astronômico (São Chico)

Agosto
25 - Talentos Fenae/Audição das 
músicas (Sede A)
25 - XII Botequim do Esporte 
(Sede A)

Setembro
1 – Aniversário 25 anos Coral 
APCEF (Sede A)  
29 – Jantar Baile Campeiro (Sede B)
   
Outubro  
10 – Estreia da Caixa de Pandora 
- “O Carnaval é Nosso” (Auditório 
Dante Barone/Porto Alegre) 
20 – Dia do Saci (Sede A)
    
Novembro 
6 – Lançamento do livro “A Caixa é 
do Povo” (Feira de POA)
8 – Lançamento do livro “Poesia & 
Declamação” (Feira de POA)
13 – Lançamento do livro “Em 
Defesa do Bem Comum” (Feira de 
POA)
22 – Noite Cultural (Sede A)
24 – Festa de Abertura das Piscinas 
(Sede A)
   
Dezembro  
4 a 8 – Talentos Fenae/APCEF 
(Natal/RN)

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

Agenda de Eventos

OFTALMO/OTORRINO – Otovisão 
- Rua Adolfo Inácio de Barcelos, 883, 
bairro Centro – Gravataí/RS – Fone: 
(51) 3497-6000 / (51) 99767-6389 – 
E-mail: atendimento@otovisao.com.
br – Site: www.otovisao.com.br. 
 
CONDICIONAMENTO FÍSICO – 
Milene Gelbcke Personal Trainer - Av. 
Wenceslau Escobar, 1100/208, bairro 
Cristal – Porto Alegre/RS – Fone: (51) 
99202-6323 – E-mail: milagelbcke@
gmail.com. 

GERIATRIA – Residencial Olga Lau-
ck - Rua Theno José Berlitz, 55, bairro 
Centro – Parobé/RS – Fones: (51) 
3037-1535 / (51) 3472-2836 – E-mail: 
haroldo@residencialolgalauck.com.
br – Site: www.residencialolgalauck.
com.br.
 
Confira outros convênios em 
www.apcefrs.org.br/convenios.html 

Convênios

Assadores prepararam a boia desde cedo Time dedicado também na cozinha

Carne foi servida com acompanhamentos Brique

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o almoço 
campeiro em www.apcefrs.org.br, na página da Associação no 
Facebook ou em nosso canal do YouTube. 

VENDO OU ALUGO - JK com área 
privativa de 31,99 m², estacionamento 
rotativo a uma quadra Estádio Beira 
Rio, em Porto Alegre. Tratar com Eloi, 
pelos dos telefones (54) 99126-7433 ou 
(54) 3601-3767.



ELEIÇÕES APCEF/RS

Chapa “Sonhar Grande, Fazer 
Juntos” conquista 98,5% de 
aprovação

Processo eleitoral segue com escolha de 
coordenadores(as) e tesoureiros(as) regionais 

Nos  d ias  25  e  26  de  abr i l , 
associados(as) compareceram às 
urnas espalhadas nas agências da 
Caixa de todo o Estado para eleger a 
diretoria e os conselhos deliberativo e 
fiscal da APCEF/RS para os próximos 
três anos (gestão 2018-2021). A chapa 
única “Sonhar Grande, Fazer Juntos” 
- encabeçada por Marcello Carrión 
e Paulo Belotto - obteve 98,5% de 
aprovação. 

O resultado foi apurado entre 
os dias 3 a 8 de maio, conforme 
foram chegando as urnas na sede 
administrativa da Associação, com o 
acompanhamento do coordenador 
eleitoral, o presidente do Sindicato 
dos Servidores do Ministério Público 
do Rio Grande do Sul (Simpe-RS), 
Alberto Ledur.

Marcel lo Carr ión,  pres iden-
te reeleito, agradece a confiança 
dos(as) eleitores(as) e ressalta que 
a legitimidade do pleito só foi pos-
sível graças à participação massiva 
do corpo associativo: “Nós estamos 
muito felizes pelo reconhecimento 
de nosso trabalho e assumimos, 
mais uma vez, o desafio de lutar, 
com determinação, pelos direitos 
de nossos(as) associados(as), espe-
cialmente em um momento como 
este, em que a turbulência política 
compromete a nossa dignidade en-
quanto trabalhadores(as)”, declarou.
A nova gestão assumiu oficialmente 
no dia 31 de maio. A posse festiva 
foi realizada no dia 16 de junho, 
durante as comemorações do ani-

versário de 65 anos da APCEF, com 
a XXVI Festa de Queijos & Vinhos 
(leia mais na página central). Confi-
ra, no expediente deste JB (página 
2), a nominata completa da nova 
administração.

Ele ições  de  representantes , 
coordenadores(as) e tesoureiros(as)

E o processo eleitoral na AP-
CEF prossegue a partir deste mês 
de julho. Dos dias 9 a 13, ocorreu 
a escolha dos(as) representantes da 
Associação em todas as unidades da 
Caixa no Estado. O(a) representante 
é o elo da Associação em cada local 
de trabalho, reforçando a importân-
cia que a entidade dá para a atuação 
nos esportes, na cultura, no lazer 
e na defesa dos direitos dos(as) 
empregados(as).

Já a partir do dia 18, é a vez 
das regionais escolherem seus(suas) 
coordenadores(as) e tesoureiros(as). 
Confira, no box abaixo, as datas e lo-
cais dos pleitos já agendados. Todas as 
assembleias serão acompanhadas por 
integrante da diretoria executiva, que 
aproveitarão para tratar de temas im-
portantes como Funcef, Saúde Caixa 
e Campanha Salarial.

A diretoria da APCEF ressalta 
a importância da participação de 
todos(as) os(as) associados(as) no 
processo de escolha da direção das 
regionais e, desde já, agradece espe-
cialmente àqueles(as) que se dispuse-
rem a ser candidatos(as).

REGIONAL ALTO URUGUAI:
Dia 18 de julho – 19h
Local: Sede da APCEF – Estrada Transbrasiliana, Rua da Pedreira, 
s/nº – São João Giaretta – Erechim

REGIONAL PASSO FUNDO:
Dia 19 de julho – 20h
Local: Sede APCEF – Rua Antônio Burlamarqui, S/Nº – Roselândia 
– Passo Fundo

REGIONAL VALE DO PARANHANA:
Dia 19 de julho – 18h30
Local: Rua Tristão Monteiro, 1678 – Centro – Taquara (Sede do 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Vale 
do Paranhana)

REGIONAL MISSÕES:
Dia 20 de julho – 19h30
Local: Sede da APCEF – Av. Salgado Filho, 5055 – Bairro Aliança – 
Santo Ângelo

REGIONAL VALE DO RIO PARDO:
Dia 26 de julho – 19h
Local: Sede da APCEF – Rua Anaídes, 855 – Cachoeira do Sul

REGIONAL CENTRO:
Dia 2 de agosto – 18h30
Local: Rua Serafim Valandro, 835/21 – Edifício Gaudério – Centro 
– Santa Maria (Sede do Sindicato dos Empregados em Estabeleci-
mentos Bancários de Santa Maria e Região)

REGIONAL LITORAL SUL:
Dia 3 de agosto – 18h
Local: Rua Marechal Floriano, 467 – Centro – Rio Grande (Sede do 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do Rio 
Grande e Região)

REGIONAL FRONTEIRA OESTE:
Dia 4 de agosto – 10h
Local: Rua Gen. Sampaio, 1040 – Centro – Alegrete (Sede do Sin-
dicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Alegre-
te)

REGIONAL SUL:
Dia 4 de agosto – 15h
Local: Rua Tiradentes, 3087 – Centro – Pelotas (Sede do Sindicato 
dos Bancários de Pelotas e Região) 
 
REGIONAL LITORAL NORTE:
Dia 4 de agosto – 10h30 
Local: Sede de Tramandaí - Rua Ubatuba de Farias, 627 
 
REGIONAL SERRA: 
Dia 8 de agosto – 19h30 
Local: Sede de Farroupilha - Acesso junto a FR 128, s/nº, Linha São 
José

REGIONAL FRONTEIRA SUL:
Dia: 10 de agosto – 20h
Local: Sede da APCEF – Av. Espanha, 2196 – Bairro Tarumã – 
Bagé/RS 
 
REGIONAL VALE DO RIO DOS SINOS: 
Dia 11 de agosto, às 15h 
Local: Sede de São Leopoldo - Rua Odilo Aloysio Daudt, nº 1225, 
Bairro Feitoria

Eleições de coordenadores(as) e tesoureiros(as)
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Presidente: Marcello Carrión Vice-presidente: Paulo Belotto

Fotos: Arquivo/APCEF



ADMINISTRAÇÃO

Assembleia aprova balanço 2017 
e relatório da diretoria

A transparência faz parte dos valo-
res da diretoria da APCEF/RS, especial-
mente quando o assunto é a prestação 
de contas. Para isso, anualmente é reali-
zada a Assembleia Geral Ordinária, que, 
neste ano, ocorreu no dia 26 de maio, 
na sede administrativa da Associação, em 
Porto Alegre. 

Além da apresentação detalhada do 
balanço patrimonial da entidade, feita 

Confira, nos boxes abaixo, o balanço patrimonial 
completo e as notas explicativas

pela assessora contábil Jandira Pereira 
Amador, os(as) associados(as) também 
conheceram o parecer do Conselho 
Fiscal e o relatório das atividades da 
diretoria no ano de 2017. Após as expla-
nações, o plenário aprovou as contas e o 
relatório da diretoria por unanimidade. 
Confira, nos boxes abaixo, o balanço 
patrimonial completo e as notas expli-
cativas.

NOTA 1 - Contexto operacional

A Associação do Pessoal da Caixa Econômi-
ca Federal do Rio Grande do Sul - APCEF/
RS, com sua sede e foro em Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, fundada em 13 
de junho de 1953, é uma Entidade Civil, sem 
fins lucrativos, tendo como objetivo principal 
congregar os empregados e empregadas da 
Caixa Econômica Federal, incentivar, propor-
cionar, desenvolver, produzir e implementar 
programas e ou atividades assistenciais, 
sociais, culturais, esportivas, de relação do 
trabalho, lazer e descanso. Também atua na 
defesa dos interesses de classe nas esferas 
administrativas e judiciais de forma individual 
e coletiva dos associados e das associadas e 
na defesa do meio ambiente. 

NOTA 2 – Procedimentos Contábeis

As demonstrações contábeis foram elabo-
radas de acordo com as práticas contábeis 
emanadas da Legislação Societária, em con-
formidade com os Princípios Fundamentais 
de Contabilidade e NBCT 10.18.

NOTA 3 – Principais Práticas Contábeis
   
• Ativos e Passivos Circulantes – Os ativos 
e passivos de até 360 dias estão demons-
trados no circulante, e as Aplicações Fi-
nanceiras representadas por seus valores 
nominais.
• Estoque – A Entidade não possui estoque.
• Despesas de Exercícios Seguintes – O saldo 
é referente à despesa com seguros lançados 
pelo regime de competência.
• Ativo Permanente – Investimentos – 
refere-se as ações da Integra Participações 
S.A e FPC participações Corporativas S.A, e 
outras menos relevantes. 
• Em 2017 foi recebido o valor de R$ 
763.985,60, referente a dividendos anuais 
da Integra Participações S.A. 
A composição da participação acionária nas 
empresas, está composta da seguinte forma:
Integra Participações S.A – 13.157 ações 
ordinárias que representam 4,49% do pa-
trimônio da Corretora, equivalente na data 
de encerramento do balanço o valor de R$ 
17.106.121,84, (Dezessete milhões, cento e 
seis mil, cento e vinte e um e reais e oitenta 
e quatro centavos). 
FPC Participações Corporativas S.A. – 22.760 
ações ordinárias que representam 4,49% do 
património da Corretora, equivalente na data 
de encerramento do balanço o valor de R$ 
548.545,78, (Quinhentos e quarenta e oito 
mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e 
setenta e oito centavos).
• Imobilizado – está sendo demonstrado ao 
custo de compra ou construção, acrescido de 
correção monetária até 31 de dezembro de 
1995, ajustado por depreciação acumulada, 
calculada pelo método linear, à taxa esta-
belecida em função do tempo de vida útil, 
fixado por espécies de bens. Em 2017 não 
foi realizada depreciação.
• Em 2017 foi investido R$ 54.993,84 na 
construção da quadra de vôlei na Sede A.
• Os investimentos para ampliação, mobi-
liário e melhorias da Colônia de Férias de 
São Francisco de Paula, que passou a se 
chamar Espaço Bem Viver, foi inaugurado 
em 02/12/2017, somou um total de R$ 
4.808.848,98 (Quatro milhões, oitocentos e 
oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e 

noventa e oito centavos).
•  O valor repassado às Regionais, incluída 
a parcela do 13º salário, com base nas men-
salidades em 2017, foi de R$ 633.711,64 
(Seiscentos e trinta e três mil, setecentos 
e onze reais e sessenta e quatro centavos), 
• Em fevereiro de 2009, a empresa Embraval 
Consultoria e Engenharia Ltda. foi contra-
tada para avaliar os vinte imóveis perten-
centes a APCEF/RS, emitindo um laudo de 
Avaliação de Mercado no valor total de R$ 
13.467.274,45. Com a venda do Box no Edi-
fício Garagem Sete de Setembro, em Porto 
Alegre em 2014, passou a possuir 19 imóveis.
• Provisão para indenização de prêmio de 
seguro - Em dezembro de 2017 foi atualizado 
o valor referente a ação ordinária de cobran-
ça em que a Entidade é ré, pois o mesmo já 
transitou e julgado.
• Provisão de Contingências Trabalhistas – A 
Entidade é ré em 1 (um) processo jurídico 
envolvendo contingência trabalhista. Esta 
provisão foi constituída mediante a proba-
bilidade de insucesso na ação, baseada no 
parecer da Assessoria Jurídica.

Ano Demandas Provisões Depósito 
Judiciais

2017 1 8.000,00 0,00
2016 3 30.500,00 0,00

NOTA 4 – Patrimônio Social

O Patrimônio Social é apresentado em 
valores atualizados, e compreende o Patri-
mônio Social inicial, somado ao Superávit 
do exercício. Em 2017 o superávit foi de 
R$ 713.782,49 (Setecentos e treze mil, 
setecentos e oitenta e dois reais e quarenta 
e nove centavos), o valor acumulado é de 
R$ 38.955.322,45(Trinta e oito milhões, 
novecentos e cinquenta e cinco mil, trezen-
tos e vinte e dois reais e quarenta e cinco 
centavos).  

NOTA 5 – Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime misto, 
sendo o regime de caixa para as receitas, e 
o de competência para as despesas. 

NOTA 6 – Seguros

A Entidade possui seguro de todos os seus 
imóveis junto a Caixa Seguradora, com o 
objetivo de delimitar riscos e prejuízos, 
buscando no mercado coberturas com-
patíveis com seu porte e atividades. As 
coberturas foram contratadas por mon-
tantes, considerados suficientes pela ad-
ministração para cobrir eventuais sinistros, 
considerando a natureza de sua atividade, 
os riscos envolvidos e a orientação dos seus 
corretores de seguros.

Nota 7 – Seguro Jurídico Previdenciário

A Entidade possui aplicado no Fundo Caixa 
Fic Executivo RF LP em 31/12/2017 o valor 
de R$ 106.404,66(Cento e seis mil, qua-
trocentos e quatro reais e sessenta e seis 
centavos), relativo a esta rubrica. 

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2017.

Marcello Husek Carrión
Diretor Presidente APCEF/RS

Jandira Pereira Amador
Contadora - CRC RS 068708/0-4

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2017.

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

                                      BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 E 31/12/2016

ATIVO 2017 2016

CIRCULANTE            7.702.478,92              11.631.016,63 

      DISPONIVEL              7.078.058,37                 10.553.436,47 

      CREDITOS                 594.214,80                   1.046.876,99 

      DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE                   30.205,75                        30.703,17 

NÃO CIRCULANTE         31.910.437,27              27.735.309,24 

      INVESTIMENTOS            11.385.167,04                 11.385.167,04 

      IMOBILIZADO            20.525.270,23                 16.350.142,20 

TOTAL DO ATIVO         39.612.916,19              39.366.325,87 

                                     PASSIVO                                                    2017 2016

CIRCULANTE               569.593,74                   487.546,49 

      FORNECEDORES/CREDORES DIVERSOS                 461.064,17                      395.118,42 

      OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                   88.551,58                        77.384,01 

      OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS                   19.487,20                        14.553,27 

      OUTROS DÉBITOS                        490,79                             490,79 

NÃO CIRCULANTE                 88.000,00                   637.239,42 

      EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   88.000,00                      637.239,42 

PATRIMÔNIO LIQUIDO         38.955.322,45              38.241.539,96 

      PATRIMÔNIO SOCIAL            38.241.539,96                 37.263.656,21 

      RESULTADO DO EXERCÍCIO                 713.782,49                      977.883,75 

TOTAL DO PASSIVO         39.612.916,19              39.366.325,87 

           DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT                    2017                     2016

(+) RECEITAS OPERACIONAIS            7.009.903,38                6.624.146,59 

      SEDE ADMINISTRATIVA              6.136.201,44                   5.961.956,09 

      DIRETORIA DE ESPORTES                 201.772,00                        35.540,05 

      DIRETORIA CULTURAL                     4.675,00                          7.195,15 

      COLÔNIAS DE FÉRIAS                 667.254,94                      619.455,30 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS            7.226.115,82                6.901.772,92 

      DESPESAS ADMINISTRATIVAS              3.894.112,67                   4.095.405,31 

      DIRETORIA DE ESPORTES                 346.345,39                      129.970,27 

      DIRETORIA CULTURAL                 255.063,06                      314.191,38 

      DIRETORIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO                   34.988,31                                    -   

      AÇÕES CONTRA PRIVATIZAÇÕES                   49.213,94                                                 - 

       EVENTOS SOCIAIS                 244.090,18 

      COLÔNIAS DE FÉRIAS              1.247.460,82                      962.981,77 

      SEDES REGIONAIS              1.154.841,45                   1.399.224,19 

(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS               973.019,06                1.255.739,09 

      REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 973.019,06                   1.255.739,09 

(=)RESULTADO OPERACIONAL               756.806,62                   978.112,76 

(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL (43.024,13) (229,01)

       GANHO/PERDA NA BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO -43.024,13 0,00

       PERDA COM RECEBIMENTO DE CREDITOS 0,00 229,01

       GANHO DA VENDA DE AÇÕES 0,00 0,00

(=) SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO               713.782,49                   977.883,75 

                         _______________________________                                ______________________________

                             MARCELLO HUSEK CARRIÓN          JANDIRA PEREIRA AMADOR

                                    DIRETOR-PRESIDENTE                                                CONTADOR - CRC/RS 068708/O-4
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Seguro Jurídico oferece defesa 
em processo administrativo

Serviço consiste na orientação de advogado(a) em todas 
as fases de uma eventual apuração de responsabilidade 
administrativa pela Caixa

Em tempos de retirada de direitos, 
a luta dos(as) empregados(as) da Caixa 
– tanto da ativa quanto aposentados(as) 
– acaba passando também por ações 
judiciais, individuais e coletivas. Nesse 
sentido, o Seguro Jurídico torna-se um 
instrumento fundamental de defesa 
do(a) trabalhador(a). 

Através desse serviço, a AP-
CEF d i spon ib i l i za  pro f i s s iona i s 
especializados(as), que vêm assegu-
rando, desde 2001, através do Seguro 
Jurídico, muitas conquistas para os(as) 
associados(as). A assessoria do Escri-
tório Direito Social também presta 
o serviço de consultas e orientações 
sobre previdência pública e Funcef, 
ajuizamento de ações coletivas e in-
dividuais, Saúde do(a) Trabalhador(a), 
planos de saúde, seguros e o pertinen-
te serviço de Defesa Administrativa.

Defesa Administrativa

A Defesa Administrativa consiste 
na orientação de advogado(a), sem 
custo adicional para o(a) associado(a), 
em todas as fases de um eventual pro-
cedimento administrativo em que o(a) 
bancário(a) possa ter de responder por 
atos praticados no exercício de suas 
funções. O serviço está aos cuidados 
da advogada Helena Schueler, do Es-
critório de Direito Social. 

Conforme explica a diretora de 
Aposentados(as), Previdência e Saúde 
da APCEF, Célia Zingler, o objetivo 
desse serviço é de garantir que os(as) 
associados(as) contem com a experi-
ência de advogado(a) especialista para 
defendê-los(as) nas disputas das rela-
ções de trabalho, que são naturalmen-
te desiguais na balança empregado(a) 
versus empregador(a). “Sabemos de 
muitos casos em que o(a) associado(a), 
acreditando não ser necessário um(a) 
assessor(a) jurídico, presta depoimen-
to sozinho, de boa fé, e acaba sendo 
surpreendido(a) em um processo 
capcioso, que sempre beneficia a em-
presa em detrimento de seus direitos 
enquanto empregado(a). É direito e 
necessário ter o acompanhamento de 
assessoria jurídica”, esclareceu. 

De acordo com a advogada He-
lena Schueler, a linha de condução 
de qualquer processo e da defesa é 

estabelecida desde os primeiros atos 
processuais, por isso, é importante 
contar com a orientação de um(a) 
advogado(a) desde o recebimento de 
notificação pela Caixa de instauração 
de procedimento administrativo. É 
fundamental para a ampla defesa estar 
acompanhado de advogado(a) para 
prestar qualquer depoimento. Os(as) 
integrantes do Seguro Jurídico têm 
direito à orientação de advogado(a) 
em todas as fases do procedimento 
administrativo, com acompanha-
mento nas convocações para prestar 
depoimentos, oitiva de testemunha, 
elaboração de defesa, recurso e com-
parecimento nos julgamentos. “Este 
acompanhamento é muito importante 
para garantir o direito constitucional 
de ampla defesa”, garantiu a asses-
sora.

Sendo assim, em caso de instau-
ração de processo administrativo, 
tão logo assinada a intimação, o(a) 
associado(a) deve contatar com o 
Escritório de Direito Social, pelo te-
lefone (51) 3227-5598. O escritório 
entrará em contato e solicitará todas 
as informações necessárias, docu-
mentos e diligências, para realizar o 
acompanhamento do processo, bem 
como agendará consulta com o(a) 
empregado(a) envolvido(a), prestando 
orientação e assessoria durante todas 
as fases do processo.

Em fevereiro deste ano, o as-
sociado Luis Fernando Dal Forno 
foi arrolado em uma apuração de 
responsabilidade e se utilizou do 
serviço de Defesa Administrativa 
da APCEF. “Recebi a intimação da 
empresa um dia antes de entrar em 
férias. Fiquei apavorado, pois nunca, 
nos meus 28 anos de Caixa, tinha 
passado por tal situação. Contatei 
um advogado indicado pelo sindicato, 
que quis me cobrar um valor exorbi-
tante. Então, felizmente, lembrei do 
Seguro Jurídico da APCEF, onde tive 
um atendimento muito prestativo e 
ágil. Em poucos dias, minha defesa 
estava pronta. No início de julho, 
recebi a decisão do Conselho Disci-
plinar Regional de Porto Alegre, me 
isentando de quaisquer penalidades”, 
declarou o técnico bancário lotado 
em Palmeira das Missões.

  JURÍDICO
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As contribuições vertidas para a 
Funcef no período de 1º de janeiro 
de 1989 a 31 de dezembro de 1995 
não foram passíveis de abatimento da 
renda bruta nas declarações de ajuste 
de Imposto de Renda (IR). Em função 
dessa anomalia, ao receber benefício 
pago pela Fundação, houve incidência 
indevida de IR, chamada de bitributação, 
e muitas ações foram ajuizadas. Essa 
situação perdurou até abril de 2013, 
quando a Receita Federal reconheceu 
a irregularidade. 

Das diversas ações ajuizadas 
pela APCEF, está a ação coletiva nº 
2006.71.00.045951-9, que pede a de-
volução de valores de bitributação de 
Imposto de Renda para quem aderiu 
ao saldamento do Reg/Replan e optou 
pelo Benefício Único Antecipado (BUA). 
Grande número de associados(as) já re-
meteu documentação para a execução 
do processo, que é individual. Seguem 
as informações para saber quem tem 
direito:

- A sentença condenou a União a 
restituir a todos(as) os(as) associados(as) 
da APCEF os valores de Imposto de 
Renda cobrados sobre o resgate do 
Benefício Único Antecipado correspon-
dentes às contribuições vertidas pelo(a) 
associado(a) à Funcef entre 1º de janeiro 
de 1989 a 31 de dezembro de 1995;

- A ação possui decisão favorável 
transitada em julgado;

- A decisão se estende a todos 
os(as) associados(as) da APCEF, inde-
pendentemente de listagem;

- As execuções devem ser ajuizadas 
individualmente;

- Originalmente, o prazo de pres-
crição para o ajuizamento das execu-
ções individuais se esgotaria em junho 
de 2018, mas, para preservar o direito 
dos(as) associados(as) de executarem o 
julgado, a APCEF ingressou com Protes-
to Interruptivo de Prescrição. Assim, o 
prazo foi renovado por mais cinco anos, 
findando apenas em junho de 2023.

Entretanto, não são todos(as) os(as) 
associados(as) que têm direito à restitui-
ção de IR decorrente dessa ação. Confira:

Confira como requerer 
devolução de IR sobre o BUA

- Somente terão valores a executar 
os(as) associados(as) que optaram em 
receber o Benefício Único Antecipado 
(BUA). Quem não recebeu o BUA, não 
tem valores para executar no processo;

- Quem ainda não se aposentou na 
Funcef também não tem valores para 
executar;

- Quem possui ação da bitributação, 
liquidada ou em andamento, também 
não tem valores a executar, pois todos 
os valores são cobrados na ação indivi-
dual ou coletiva;

- Também existem casos nos quais 
os valores foram recebidos adminis-
trativamente junto à Receita Federal, 
seja através de acerto nas declarações 
de ajuste ou através de compensação 
com imposto devido, em especial para 
aqueles que se aposentaram na Funcef 
a partir de abril de 2013, quando a Re-
ceita Federal reconheceu a cobrança 
indevida. Para quem passou a receber 
benefício da Funcef a partir de abril de 
2013, a Fundação realiza a compen-
sação, deixando de reter Imposto de 
Renda até zerar o crédito.

Considerando a possibilidade do 
direito, é necessária uma análise prévia 
para saber quem tem valores a executar. 
Para tanto, deve ser enviado o demons-
trativo de recebimento de benefício 
da Funcef do mês em que houve o 
recebimento do BUA para o advogado 
Ricardo Cantalice (ricardo.cantalice@
direitosocial.adv.br), do escritório Di-
reito Social, responsável pela liquidação 
do processo.

Caso seja verificado que existem 
valores a executar, será solicitada a 
complementação da documentação, 
assinatura da procuração e contrato 
de honorários e pagamento da taxa de 
R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) 
para elaboração do cálculo por perito 
contábil.

Para mais informações, colocamos 
à disposição os telefones (51) 3268-
1611, da APCEF; e (51) 3215-9000, do 
Escritório Direito Social.

* Por Escritório Direito Social



Não bastassem os impactos ne-
gativos da Resolução nº 23/2018 da 
Comissão Interministerial de Gover-
nança Corporativa e Administração 
de Participações Societárias da União 
(CGPAR) e da alteração no estatuto 
da Caixa Econômica Federal sobre o 
custeio do Saúde Caixa, o Governo 
Federal ainda lançou mão de mais 
uma manobra para acabar com plano 
de saúde dos(as) empregados(as) da 
Caixa. No dia 5 de abril, o Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento 
e Gestão enviou um ofício (Ofício 
Circular nº146/2018-MP) às presidên-
cias das empresas estatais federais, 
determinando, entre outras medidas, 
a proibição da adesão de novos(as) 
usuários(as).

A regulação, cujo objetivo ale-
gado é o “equil íbrio econômico-
-financeiro e atuarial” dos planos, 
também or ienta  que concursos 
não prevejam a oferta do benefício 
de assistência à saúde a novos(as) 

empregados(as), como já ocorreu 
no último concurso realizado pelo 
Banco do Brasil, excluindo a Cassi 
das vantagens oferecidas.

Entre oito pontos, definidos como 
de aplicabilidade “imediata”, o ofício 
ordena que o benefício de assistência 
com custeio da empresa, só poderá 
agora ser oferecido a empregados(as) 
durante a vigência do contrato de 
trabalho, respeitando o direito adqui-
rido; ou que empresas “não poderão 
assumir a condição de mantenedora 
de operadora de autogestão”. O 
documento também estabeleceu que 
futuros Acordos Coletivos de Trabalho 
(ACT) poderão prever a oferta da as-
sistência à saúde desde que “de forma 
não detalhada”.

O acordo vigente até 31 de 
agosto para os(as) empregados(as) 
da Caixa prevê que procedimentos 
assistenciais sejam custeados em 70% 
pelo banco e 30% pelo conjunto de 
trabalhadores(as). Atualmente, todo 

o custeio administrativo e operacio-
nal é de responsabilidade da Caixa. 
“Tudo indica que há um grande risco 
de os(as) empregados(as) da Caixa 
perderem, ainda neste ano, os direitos 
adquiridos com muita luta. Por isso, 
conclamamos que todos(as) busquem 
entender o que está em jogo e en-
dossem a luta coletiva, participando 
fortemente das mobilizações desta 
Campanha Salarial. É a única chance 
que temos de evitar mais este golpe 
aos nossos direitos”, sustentou a dire-
tora de Aposentados(as), Previdência 
e Saúde da APCEF, Célia Zingler. 

Dia de luta

Para unir usuários(as) dos planos 
contra todos esses retrocessos, enti-
dades representativas realizaram, no 
dia 28 de junho, o Seminário Nacional 
em Defesa dos Planos de Saúde de 
Autogestão das Estatais Federais. Um 
manifesto em defesa dos programas 

de assistência à saúde de autogestão 
e pela revogação das resoluções da 
CGPAR foi aprovado por unanimidade. 
Também foram deliberadas iniciativas 
a serem implementadas por todas as 
entidades presentes. Uma das principais 
é a definição da data de 25 de julho 
como dia de luta em defesa dos pro-
gramas de assistência à saúde dos(as) 
trabalhadores(as) das empresas estatais.  

Saúde Caixa: eu defendo

No dia 9 de maio, em ato realizado 
na reunião do Conselho Deliberativo 
Nacional da Fenae, entidades repre-
sentativas dos(as) trabalhadores(as) 
da Caixa lançaram a campanha “Saú-
de Caixa: eu defendo”. A iniciativa 
tem o objetivo de sensibilizar os(as) 
usuários(as) para a importância da po-
lítica de saúde da categoria e mobilizar 
ativos(as) e aposentados(as) para se 
engajarem na defesa desse modelo. 
A APCEF também endossa essa luta.

Saúde Caixa deverá ser tema 
prioritário na Campanha 2018
Empregados(as) correm risco de perder os direitos adquiridos com muita luta

Guilherme dos Santos/Especial

SAÚDE CAIXA/APOSENTADOS(AS)

Aposentados(as) e pensionistas 
retomam reuniões

Aposentados(as) e pensionistas da 
APCEF retomaram seus encontros já 
no mês de março. No dia 14, cerca de 
200 pessoas participaram da primeira 
reunião de 2018, no auditório da Aia-
mu, em Porto Alegre. Dentre outros 
temas, o grupo obteve novidades 
sobre as últimas iniciativas judiciais 

impetradas pela APCEF em defesa dos 
participantes e assistidos(as) da Funcef.

Conforme relatou o assessor 
jurídico Ricardo Só de Castro, a Asso-
ciação vem adotando, desde o final do 
ano passado, medidas judiciais com a 
finalidade de minimizar os efeitos do 
equacionamento do déficit da Funcef.

Aposentados(as) se reuniram na Aiamu

“Em dezembro, entramos com 
ação referente ao contencioso judicial, 
que nós entendemos que tem uma 
parte de responsabilidade exclusiva da 
Caixa e que impacta no déficit dos pla-
nos Reg/Replan Saldado e Não Saldado. 
Já no início deste ano, ingressamos 
com ação para isenção de Imposto de 
Renda sobre as contribuições extraor-
dinárias”, resumiu.

Outro tema de destaque na 
reunião foi a Operação Greenfield, 
coordenada pela Polícia Federal e 
pelo Ministério Público, investigando 
desvios de fundos de pensão, bancos 
públicos e estatais. Para falar sobre 
o tema, a Associação convidou, o 
advogado Marthius Sávio Lobato, de 
Brasília, que também está à frente da 
ação “10% mulheres”, que tramita no 
Superior Tribunal Federal. Nessa ação, 
a APCEF/RS está habilitada como ami-
cus curiae e estará representada pelo 
advogado em audiência agendada para 
o dia 22 de agosto próximo.

Reuniões pelo Interior 

Além da reunião em Porto Alegre, 
a APCEF também promoveu encontros 
pelo interior do Estado. Em Santa Ma-
ria, o encontro ocorreu no dia 24 de 
maio, em uma parceria com o Sindicato 
dos Bancários. Em Rio Grande, Pelotas 
e São Lourenço do Sul, os eventos 
ocorreram nos dias 27 e 28 de março 
e 20 de junho, respectivamente, nos 
sindicatos locais.

Em Santa Maria, o presidente da 
APCEF, Marcello Carrión, e a diretora 
Célia Zingler, presidiram os debates. 
Nos demais locais, Célia Zingler coor-
denou os encontros, que abordaram 
temas fundamentais para a categoria, 
como o Saúde Caixa e a Funcef. Já o 
advogado Ricardo Cantalice prestou 
atendimentos individuais, apresentou 
os serviços oferecidos pelo Seguro 
Jurídico e informou sobre as recentes 
ações judiciais e extrajudiciais em defe-
sa dos direitos dos(as) associados(as).
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Assista ao programa de vídeo sobre a primeira Reunião de Aposentados(as) e Pensionistas 
de 2018 em Porto Alegre em www.apcefrs.org.br, na página da Associação no Facebook 
ou em nosso canal do YouTube. 



SOCIAL E LAZER

Há 65 anos proporcionando cultura, 
esporte, lazer e defesa dos direitos dos(as) 
trabalhadores(as) da Caixa, a APCEF/RS 
ofereceu uma festa de aniversário digna 
de sua grandeza. Na noite de 16 de junho, 
o Ginásio de Esportes da Associação, em 
Porto Alegre, ficou lotado para a XXVI 
Festa de Queijos & Vinhos. Associados(as), 
familiares e amigos(as) de todas as partes 
do Rio Grande do Sul marcaram presença 
e se divertiram ao som do DJ e da banda 
de sucesso nacional, Ultramen, além de 
prestigiar a posse da nova diretoria e dos 
conselhos deliberativo e fiscal (gestão 
2018-2021), eleitos em abril, com 98,5% 
de aprovação (leia mais na página 4).

Em sua fala, o presidente reeleito da 
APCEF/RS, Marcello Carrión, fez questão 
de agradecer a todos(as) que participaram 
da gestão anterior, aos que se integraram 
na nova gestão e às entidades parceiras. 
“Temos clareza da necessidade de unidade 
neste período de muita luta que temos 
pela frente, com tantos direitos sendo 

atacados e a própria soberania nacional 
sendo entregue, nessa nova onda privatista 
que assola o Brasil. Vamos juntos à luta!”, 
conclamou Carrión.

A noite fria da capital gaúcha não atra-
palhou a celebração. Muito pelo contrário: 
foi um convite à tradicional gastronomia 
de inverno, à dança, ao afeto e à diversão. 
Já na chegada, o público foi recepcionado 
com registro fotográfico. A confraterni-
zação foi à altura da aniversariante, que 
recebeu aplausos logo após o tradicional 
“Parabéns a Você”. 

Carolina Vilanova, da Gilog/PO, ressal-
tou a importância da entidade em sua vida. 
“A APCEF é muito importante para mim, 
porque, desde que eu entrei na Caixa, há seis 
anos, eu me associei, comecei a frequentar as 
cabanas lá de São Chico e foi lá que eu come-
cei o meu namoro com o meu atual marido, 
então é muito simbólica para nós. Parabéns 
pelos 65 anos! Que continue crescendo cada 
vez mais!”, desejou a associada.

“A APCEF é bastante importante para 

nós, associados(as), e não-associados(as) 
também. É uma entidade que dá bastante 
apoio para os(as) bancários(as) da Caixa, 
fazendo diversos eventos como este, de 
Queijos & Vinhos, traz shows bem gran-
des, faz as Tertúlias Bancárias, dá assessoria 
jurídica coletiva e individual. Acho muito 
importante tudo isso. Por isso, parabéns, 
APCEF, pelos seus 65 anos! Que continue 
sempre assim”, ressaltou o associado Pa-
trick Pimentel, da Agência Parcão.

Dando prosseguimento à festa, a ban-
da Ultramen foi um espetáculo à parte. O 
grupo, que é uma das grandes revelações 
do cenário sul-riograndense nas últimas 
décadas, encantou o público com seus 
sucessos e sua simpatia. Cantaram seus 
hits no meio da plateia, chamando os(as) 
associados(as) para soltarem a voz, tiraram 
fotos com os(as) fãs e distribuíram muitos 
sorrisos. “Gostaria de dar os parabéns 
pelos 65 anos a todos(as) aí, da Associação 
do Pessoal da Caixa. Feliz aniversário!”, 
desejou Tonho Crocco, vocalista.

O evento foi prestigiado por repre-
sentantes do movimento sindical, pela 
Agecef e pelo presidente da Fenae, Jair 
Pedro Ferreira.

Stella Moraes, diretora de Social e 
Lazer, ressaltou que todos os eventos 
da APCEF são feitos com muito carinho, 
dedicação e pensando sempre no bem-
-estar dos(as) associados(as). “É muito 
bom para nós vermos essa festa tão 
prestigiada. Que os(as) associados(as) 
continuem participando e abrilhantando 
os nossos eventos com a sua presença!”, 
declarou a diretora.

APCEF/RS comemora 65 anos, com 
Festa de Queijos & Vinhos
Associados(as) também prestigiaram a posse da nova diretoria e dos conselhos deliberativo e fiscal, gestão 2018-2021

Noite fria convidou para a gastronomia de inverno

Fotos: Jéssica Sobreira/Especial
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Assista ao programa de vídeo 
sobre o aniversário da APCEF em 
www.apcefrs.org.br, 
ou na página da 
Associação no 
Facebook.



 Variada carta de vinhos para todos os gostos  Ultramen encantou o público

 Público foi recepcionado com registro fotográfico  Associados(as), familiares e amigos(as) se divertiram no baile

 Um brinde à aniversariante  Diretoria eleita tomou posse

Gregório Mascarenhas/APCEF

Gregório Mascarenhas/APCEF
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ESPORTES

Tramandaí: o grande ponto de encontro para 
os Jogos de Integração
Dezenas de atletas deram um show de confraternização e desportividade no dia 7 de abril

O maior evento esportivo da Associa-
ção - os Jogos de Integração - ocorreram 
no dia 7 de abril, em Tramandaí, com a 
participação de associados(as) e amigos(as) 
de todo o Estado. Atletas de Porto Alegre e 
das regionais Missões, Passo Fundo, Vale do 
Taquari, Serra, Fronteira Sul e da Agea deram 
um show de confraternização e desportivida-
de. “Os Jogos de Integração são uma oportu-
nidade ímpar de desporto e confraternização 
entre colegas de todo o Estado. Estamos 
reunidos(as) para promover saúde através 
do esporte, além de reforçarmos os nossos 
laços de amizade”, destacou o codiretor de 
Esportes da APCEF, César Perelló.

Arquivo/APCEF

De acordo com a associada Lorna 
Lehenbauer, de Arroio do Meio, o que 
mais a motiva a participar dos Jogos é 
justamente a integração entre colegas da 
Caixa. “Eu participo há anos, desde antes 
de me aposentar. Eu acho importante 
essa integração que a gente consegue 
fazer aqui em Tramandaí. E o esporte 
é vida, o esporte é saúde”, sustentou 
Rideguer Fenner, de Ijuí, concorda com 
a colega quanto à importância da confra-
ternização: “É muito importante integrar 
o pessoal, porque a gente não tem con-
dições de fazer isso no dia-a-dia. Mesmo 
não estando nas melhores condições, a 

gente vem mesmo assim, para ver os(as) 
amigos(as)”.

Oito modalidades esportivas foram 
disputadas nessa edição dos Jogos: vôlei de 
quadra misto, vôlei de praia, futebol soçaite 
máster e livre, xadrez, damas, canastra e 
corrida rústica de 5 km. As competições 
ocorreram simultaneamente ao longo do 
dia na Colônia da APCEF, no JR Centro 
Esportivo e na beira da praia.

Finalizadas as competições, a APCEF 
promoveu um jantar de confraternização 
na Colônia, especialmente preparado pelo 
Núcleo de Cultura Gaúcha para os(as) atle-
tas. Na ocasião, também foram entregues 

troféus em homenagem às regionais e à 
Agea, que fizeram desta edição dos Jogos 
mais um grande espetáculo esportivo.

Confira a classificação completa da 
corrida em www.apcefrs.org.br.

Fotos: Jéssica Sobreira/Especial
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Regional Vale do Taquari venceu no vôlei de quadra misto

Marcello Carrión e César Perelló entregaram troféus às regionais e à Agea

No xadrez, Clóvis Goulart conquistou o ouro; Alzimiro Nardes, a prata; e Arthur 
Schlemmer, o bronze

Associação ofereceu jantar aos/às participantes dos Jogos de Integração

Assista ao programa de vídeo 
sobre os Jogos de Integração em 
www.apcefrs.org.br, 
ou na página da 
Associação no 
Facebook.

Arquivo/APCEF



Time de Porto Alegre ganhou no futebol soçaite másterNo vôlei de praia, Plínio e Lorna garantiram a primeira posição; seguidos de Filipe e 
Beth, em segundo; e Larissa e Leopoldo, em terceiro

Participantes da corrida rústica de 5km. Confira classificação no box

Arquivo/APCEF
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Nas damas, Alzimiro Nardes ficou em primeiro; Ana Rita Donassolo, em 
segundo; e Gabriel Winter, em terceiro lugar

No futebol soçaite livre, a Regional Serra levou o primeiro lugar Na canastra, Geni e Marisa levaram o primeiro lugar; Liane e Simone, o 
segundo; e Regina e Julmar, o terceiro
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ASSOCIADOS(AS):

> Masculino

16-30 anos 
1º - Rafael A. Cardoso - 24:49

31-40 anos 
1º - Lucas Figueiredo dos Santos - 18:17

41-50 anos
1º - Jober Thomaz Caetano - 19:16
2º - Flávio Martins - 20:24
3º - João Batista Oliveira - 22:22

51-60 anos 
1º - Norberto Andreis - 19:00
2º - Paulo Pasqualotti - 19:14
3º - Luís Castilhos - 19:19

Mais de 61 anos
1º João Rodolfo Rocha - 26:16
2º Jorge Krieger De Mello - 30:41

> Feminino

31-40 anos 
1ª - Luiza Inocente - 21:47
2ª - Paula Brum Avila - 25:16
3ª - Carolina Baumgratz - 31:11

41-50 anos 
1ª - Lisiane Lisboa Chaffe - 28:55

51-60 anos
1ª - Soeli Kopper - 25:00
2ª - Deisi Da Cunha Evo - 28:38
3ª - Shirley Nardon Coelho - 29:49

CONVIDADOS(AS):

> Masculino

16-30 anos 
1º - Luc Tavares - 23:33
2º - Pietro Pasqualotti - 23:42
3º - Roger Padilha de Avila - 24:17

31-40 anos 
1º - Paulo Eduardo Mello - 21:39
2º - Jorge de Mello - 23:30
3º - Gustavo M. Colussi - 23:51

41-50 anos 
1º - Alember Bica Duarte - 20:40

51-60 anos 
1º - Wolmar Padilha - 19:05
2º - Adroaldo José Martini - 20:11
3º - Valdir Brauwers - 23:03

> Feminino

16-30 anos 
1ª - Cristiane Magno - 23:23
2ª - Isabela Regina Jaeger - 32:20
3ª - Sílvia Perla - 35:01

31-40 anos 
1ª - Cristiane Palácios - 22:26
2ª - Patrícia Witt - 26:33
3ª - Patrícia Lacerda - 28:04

41-50 anos 
1ª - Cibele Martins - 24:15
2ª - Vivian Santos Witt - 26:38
3ª - Lisandra Santos Witt - 29:30

51-60 anos 

1ª - Marta Tartarotti Andreis - 24:21
2ª - Clarice de Toni - 28:48
3ª - Liane Lisboa Chaffe - 34:13 

Classificação da Rústica 5 km

A X Corrida Fenae do Pessoal da 
Caixa foi realizada na manhã do dia 5 
de maio, em Porto Alegre, com a pre-
sença de cerca de 90 corredores(as) 
de várias regiões do Estado. Além de 
associados(as), também participaram 
desta edição entidades convidadas, 
como a Agea e o Clube do Professor 
Gaúcho.

Os(as) atletas se concentraram 
por volta das 8h, em frente à Usina 
do Gasômetro, onde receberam cami-
seta, chip para marcação do tempo e 
todas as instruções para a competição. 
O alongamento foi coordenado pela 
educadora física Milene Gelbcke. O 
percurso de 5 km seguiu a Avenida 
Edvaldo Pereira Paiva, com retorno 
pela Rótula das Cuias. Segundo regu-

X Corrida Fenae do Pessoal da 
Caixa reúne cerca de 90 atletas
Competição teve concentração na Usina do Gasômetro, cartão postal da Capital

lamento da Fenae, a Corrida premiou 
atletas de acordo com gênero e faixa 
etária.

A melhor c lass i f icação geral 
foi do associado Lucas Figueiredo, 
da SR Leste Gaúcho, com o tempo 
de 18 minutos e 17 segundos. “Foi 
muito legal esta prova. Tem mui-
ta gente que treina. A largada foi 
insana, com ritmo forte, com um 
clima muito agradável”, descreveu 
Figueiredo.

Já Luiza Inocente, da CEOCV, teve 
o melhor tempo feminino. A associada 
participa da competição há três anos. 
“Acho que ela é muito importante, 
porque integra os(as) colegas de ou-
tras áreas, que conhecemos somente 
por telefone. E esporte é saúde! Faço 

parte de corridas de rua há quatro 
anos, como um lazer, e é um prazer 
imenso participar dessas atividades 
que a APCEF proporciona para os(as) 
empregados(as) da Caixa”, declarou. 
 
O codiretor de Esportes, César 
Perelló, por sua vez, agradeceu a 
participação de todos(as) os(as) atle-
tas e amigos(as) que tornaram a X 
Corrida Fenae do Pessoal da Caixa 
um sucesso. “O êxito deste evento 
se deve unicamente à participação 
dos(as) colegas, convidados(as) e 
entidades parceiras. Agradecemos a 
presença de todos(as) e deixamos o 
convite para que continuem sempre 
tornando o esporte possível com a 
gente”, completou.

Largada foi dada em frente ao Gasômetro

Lucas Figueiredo teve a melhor 
classificação masculina

Luiza Inocente completou o melhor 
tempo feminino

Alongamento antecedeu competição

Fotos: Jéssica Sobreira/Especial

 ESPORTES
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Jogos da Fenae: APCEF/RS traz na bagagem 
oito medalhas e muitas histórias para contar
13ª edição da competição nacional ocorreu entre os dias 14 a 21 de julho, em São Paulo

Mais uma vez, a delegação gaú-
cha fez bonito nos Jogos da Fenae. 
Após uma semana de competições 
esportivas, ocorridas entre os dias 
14 a 21 de julho, na capital paulista, 
associados(as) de diversas partes do 
Estado retornaram de São Paulo com 
muito orgulho de ter representado o 
Rio Grande do Sul entre mais de 2300 
atletas de 27 APCEFs de todo o Brasil. 
“Foi muito bom para os(as) atletas, 
porque é uma grande integração entre 
empregados(as) da Caixa de todo o 
Brasil. Nós voltamos orgulhosos de 
termos representado o Rio Grande 
do Sul”, declarou o atleta do Fute-
bol Soçaite Livre, Eduardo Horn, da 
Agência Lajeado. 

Nilo Motta, diretor de Esportes, 
parabenizou toda a delegação, que 
demonstrou muita dedicação e supe-
ração. “Houve uma união muito gran-
de do grupo. Todos(as) batalhando, 
tentando ao máximo o seu resultado. 
Só temos coisas positivas a destacar”, 
afirmou. “Daqui para frente, a ideia 
é continuar trabalhando para que a 
gente consiga melhores resultados 
ainda – seja nos Jogos do Sul, no ano 
que vem, ou nos Jogos da Fenae, em 
2020”, complementou.

O codiretor de Esportes, César 
Perelló, por sua vez, destacou a relação 
com os(as) colegas de outros estados, 
num clima de amizade e alegria, e a 
“raça” dos(as) atletas participantes, que 
não mediram esforços em busca do me-
lhor resultado para a APCEF/RS. “Findo 
esse ciclo, a Diretoria de Esportes já 
está em fase de análise e planejamento, 
com vistas a dotar nossos(as) atletas 
da melhor preparação e condições 
para os treinamentos. Contamos com 
o envolvimento de todos(as) nessa 
construção”, completou.

A APCEF/RS ficou na 11ª colo-
cação, conquistando oito medalhas. 
Subiram no primeiro lugar do pó-
dio Margareth Luiza Marquardt e 
Laura Kern, com o Tênis de Dupla 
Feminino; Elias Ritter, com o Tê-
nis Individual Masculino; e Luciane 
Finger Ballico, com a Natação – 50 
metros Peito Máster Feminino. Pau-
lo Pasqualotti, na Corrida - 5 km 
Masculino, categoria D; e a equipe 
do Vôlei  Feminino – compostas 
pelas atletas Anemari Pott, Betina 
Meinecke, Claudia Daniela Brune, 
Helen Juchem, Maria Inês da Rosa 
Vieira, Karin Fonseca Kestering, 
Lorna Lehenbauer e Rosane Kess-

ler - conquistaram a prata. Já o time 
de Basquete Masculino – composto 
por Darlan Gustavo do Nascimento, 
Eduardo Ongaratto, Francisco Paulo 
Silva da Silva, Marcio Wallerius Welp, 
Maxsandro Sessim, Raul de Ávila Jú-
nior, Tomás Antero de Andrade Barth 
e Rodrigo Lemoeszec -; e Luciane 
Finger Ballico, com a Natação 50 
metros Costas Máster e 50 metros 
Livre Máster Feminino, levaram para 
casa as medalhas de bronze.

Trazendo quatro medalhas no 
peito, a atleta Luciane Finger Ballico, 
da Rejur/CX, defendeu que, mais do 
que a alegria de ter tido um exce-
lente resultado, os Jogos da Fenae 
valeram a pena pela integração com 
colegas de tão diversas localidades. 
“Dos Jogos, entendo ser um certa-
me com várias qualidades, dentre 
as principais, o incentivo à prática 
de esportes e a integração dos(as) 
colegas. Pude constatar a grande 
preocupação com a qualidade de vida 
dos(as) atletas, o que se percebe na 
dedicação e no esmero na prepara-
ção das equipes e na organização do 
evento. Foram sete dias de muito 
esporte, alegria, encontro e motiva-
ção”, afirmou.

Defesa da Caixa 100% Pública

Os Jogos da Fenae 2018 foram 
mais do que esporte e integração. Um 
dos grandes enfoques desta edição foi a 
defesa da Caixa 100% Pública. Em um 
momento crítico da conjuntura política 
nacional, em que as empresas estatais 
estão sendo entregues à iniciativa pri-
vada, muitas afirmações de apoio ao 
banco público demonstraram que essa 
luta não é apenas dos(as) bancários(as), 
mas de toda a sociedade, devido à 
grande importância social que a Caixa 
Econômica Federal tem para o País.

XII Botequim do Esporte

Atenção, atletas, familiares e 
amigos(as) da APCEF! A Associação já 
está organizando a 12ª edição do tradi-
cional Botequim do Esporte. A confra-
ternização está agendada para o sábado, 
25 de agosto, no Ginásio de Esportes da 
Sede A, em Porto Alegre. 

Além das homenagens aos(às) 
atletas que participaram dos Jogos da 
Fenae, a festa contará com a animação 
musical de um grupo de samba raiz. 
Mais informações, em breve, em www.
apcefrs.org.br.

Integrantes do basquete masculino Ritter, do tênis individual masculino Ballico (E) conquistou quatro medalhas

Fotos: Nilo Motta

Assista ao programa de vídeo 
sobre os Jogos Fenae em 
www.apcefrs.org.br, 
na página da 
Associação no 
Facebook ou em
nosso canal
no YouTube.

Delegação da APCEF/RS na abertura Tênis de duplas: Laura (E) e Margareth Medalha de prata no voleibol feminino Paulo Pasqualotti: prata na corrida

Foto: Adriano Fatini/APCEF



ENTREVISTA: Cristiana Garbinatto (Diretora da Mulher Trabalhadora da Fetrafi-RS)

“Se esta não for uma grande greve, 
nós vamos perder direitos”
Bancária do Banco do Brasil, Cristiana Garbinatto fala sobre os ataques aos direitos da classe trabalhadora e a 
importância da unidade da categoria bancária nesta Campanha Salarial

João de Barro - De que modo 
a Reforma Trabalhista de Temer, 
aprovada no ano passado, vai 
afetar a categoria bancária nesta 
Campanha Salarial?

Cristiana Garbinatto - A Refor-
ma Trabalhista aprovada pelo Governo 
Temer ataca dois pontos principais. O 
primeiro é a proibição da ultrativida-
de. O que seria isso? Na prática, ela 
proíbe que nós prorroguemos o nosso 
acordo coletivo, o que nos daria uma 
tranquilidade maior para negociar. A 
segunda coisa é que o negociado agora 
vale mais que o legislado. Se hoje nós 
temos um direito previsto na CLT e 
a gente faz, digamos assim, uma ne-
gociação ruim, nós podemos perder 
um direito que já consta na lei. Então, 
nós temos que ter o dobro de cuidado 
com o acordo coletivo desse ano.

JB – As duas primeiras roda-
das de negociações entre os(as) 
bancários(as) e os banqueiros 
indicaram que a campanha em 
2018 não deve ser fácil. A Fenaban 
não assinou o pré-acordo de ul-
tratividade. Na prática, como isso 
vai impactar nos direitos dos(as) 
bancários(as)?

CB - Nosso acordo coletivo prevê 
muito mais direitos do que a legislação 
garante. Nós temos vale-alimentação; 
vale-refeição; licenças maternidade e 
paternidade prorrogadas; aqui no Rio 
Grande do Sul, nós temos a gratifica-
ção semestral, que é um valor de salá-
rio maior do que no resto dos estados 
brasileiros, etc. Se chegar no dia 31 de 
agosto e nós não tivermos um acordo 
assinado, nós podemos ter que, em 1º 
de setembro [data base da categoria], 
começar a discussão de tudo que nós 
já conquistamos. Em resumo: nós não 
teremos nada garantido depois do dia 
31 de agosto. Para nós, a ultratividade 
é como uma faca no pescoço. Se a 
gente não conseguir fazer uma mobili-
zação forte, botar o banqueiro contra 
a parede, nós podemos perder muito 
este ano. Muito mesmo!

JB - Quais são as principais 
demandas da categoria bancária 
para a Campanha Salarial de 2018?

CB - No cenário político atual, 
nós estamos com uma preocupação 
muito grande de manutenção de di-
reitos, de garantir o nosso acordo co-

letivo. Temos pontos que precisamos 
melhorar, sim, mas o mais importante, 
neste momento, é manter os nossos 
direitos conquistados. 

JB - Um tema especialmen-
te importante - não só para os 
bancários(as) da Caixa, mas para 
todos(as) vinculados(as) a empre-
sas públicas federais - resulta da 
Resolução nº 23/2018 da CGPAR 
(Comissão Interministerial de 
Governança Corporativa e Admi-
nistração de Participações Socie-
tárias da União). Em que consiste 
essa alteração?

CB - A CGPAR é um órgão go-
vernamental que manda orientações 
para os(as) gestores(as) de empresas 
públicas. Hoje, a CGPAR 23 vem com 
uma orientação para os bancos - a 
Caixa Econômica Federal e o Banco 
do Brasil - para tirar direitos nos pla-
nos de saúde. Isso é muito grave, pois 
consiste em mudar o tipo de custeio, 
em nos tirar o direito a ter plano de 
saúde na aposentadoria. São orienta-
ções muito duras que, na verdade, eles 
nem poderiam fazer. Tem um projeto 

da deputada federal, empregada da 
Caixa, Erica Kokay [PDC 956] que 
busca reverter isso, cancelar essa 
resolução de número 23. É uma luta 
dura que todos(as) nós teremos que 
endossar. [Vote, em https://forms.
camara.leg.br/ex/enquetes/2176886, 
concordando com o projeto da depu-
tada e ajude a revogar essa resolução]

JB - A CGPAR deu quatro 
anos para as empresas públicas 
federais se adequarem às mudan-
ças, mas a Caixa já mexeu no seu 
estatuto. Como isso vai impactar 
na negociação específica com o 
banco?

CB –  Os(as) empregados(as) 
da Caixa têm os direitos de saúde 
regulamentados no acordo coletivo. 
E um dos ataques da resolução 23 da 
CGPAR é que ela proíbe que se tenha 
direitos e que eles sejam discutidos no 
acordo coletivo, tirando toda segu-
rança que os(as) empregados(as) têm 
referente ao plano de saúde. Sendo 
o Saúde Caixa interno da Caixa, se o 
banco quiser mexer nesses direitos, 
ele pode mexer a qualquer momento. 

Então, para os(as) empregados(as), 
esse vai ser um desafio. Nós preci-
samos pressionar a direção da Caixa 
até que ela ceda e faça a manutenção 
das cláusulas do acordo coletivo es-
pecífico da Caixa, onde detalha todas 
as garantias e direitos referentes ao 
Saúde Caixa.

JB - Quais são os verdadeiros 
interesses por trás destas mano-
bras que o Governo vem tomando?

CB - Primeiro, é nos tirar direitos. 
Segundo, facilitar a privatização não só 
dos bancos públicos, mas de todas as 
empresas públicas. Nós sabemos que 
hoje o mercado de saúde é muito 
agressivo. Então, sucatear os nossos 
planos de saúde - que são planos de 
saúde de autogestão, que não visam 
lucro, que visam realmente a saúde 
do(a) trabalhador(a) - e nos colocar 
numa Unimed, numa Amil, numa Bra-
desco Saúde, dá lucro. O sucateamen-
to da saúde dos(as) trabalhadores(as) 
vai ao encontro dos interesses da 
indústria da saúde - ou da indústria da 
doença, como eu costumo dizer. Nós 
temos que estar muito atentos(as) a 
isso, porque a gente não pode abrir 
mão de um patrimônio que nós cons-
truímos em muitos anos, com muita 
luta, muita disposição e muito dinheiro 
do(a) trabalhador(a). 

JB - Como a categoria bancária 
deve se mobilizar este ano?

CB - A categoria bancária tem 
que ficar muito ligada, principalmente 
nos sindicatos, nas entidades. Nós 
vamos ver como sempre acontece: a 
grande mídia, contrária ao nosso mo-
vimento, e muita gente achando que 
a gente quer coisa demais, quando, na 
verdade, a gente quer a manutenção 
dos nossos direitos. Nós não vamos 
poder fazer a greve como nós fazí-
amos no passado, com parte dos(as) 
empregados(as) aderindo e outra 
parte trabalhando. Se esta não for 
uma grande greve, nós vamos perder 
direitos. E, para reverter isso, só com 
muitos anos de luta. Então, temos 
que deixar muito claro para todos(as) 
os(as) bancários(as) que este é o mo-
mento de nos unirmos. Se dia 31 de 
agosto, nós não tivermos um acordo 
coletivo assinado, dia 1º de setembro, 
nós começaremos do zero. É agora a 
hora da luta!

 Cristiana Garbinatto: diretora da Mulher Trabalhadora da Fetrafi-RS
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FORMAÇÃO/CULTURA

O Curso de Capacitação de Li-
deranças “Líder A”, promovido pela 
APCEF, chegou ao seu terceiro ano, sob 
a coordenação das diretoras de Forma-
ção, Diva Fernandes e Simoni Medeiros. 
No sábado, 24 de março, diretores(as), 
conselheiros(as) deliberativos(as) e fis-
cais, coordenadores(as) e tesoureiros(as) 
de Regionais, e representantes da AP-
CEF nas unidades da Caixa do Estado se 
reuniram na Colônia de Tramandaí para 
o primeiro encontro de 2018. 

O então vice-presidente da AP-
CEF – agora, na nova gestão, diretor 
de Formação -, Marcos Todt, explicou 
o propósito do projeto. “O Líder A tem 
por objetivo formar novas lideranças 
para a Associação, com temas a serem 
discutidos coletivamente com colegas 
de todas as partes do Estado. Tivemos 
uma presença muito expressiva desde a 
primeira edição, quando iniciamos um 
forte debate para continuar fortalecendo 
a nossa entidade”, esclareceu.

“Líder A” retoma atividades em Tramandaí
Primeiro encontro de 2018 do Curso de Capacitação de Lideranças foi realizado no dia 24 de março, com palestra 
de Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo

Nesse primeiro encontro de 2018, 
os(as) associados(as) tiveram a oportuni-
dade de ouvir o Dr. Rodrigo Ghiringhelli 
de Azevedo, professor da PUCRS e es-
pecialista em Análise Social da Violência 
e Segurança Pública. “Hoje, o Brasil é 
o país com o maior número de homi-
cídios no mundo e uma taxa que vem 
crescendo nos últimos anos. Então, nós 
procuramos apresentar ao público da 
APCEF todo o debate que é feito sobre 
este tema já há algum tempo, tanto no 
campo da universidade, quanto no Fó-
rum Brasileiro de Segurança Pública, que 
é uma entidade que congrega policiais, 
pesquisadores e gestores, na tentativa 
de construir iniciativas democráticas 
para o enfrentamento desse problema”, 
argumentou.

Ghiringhelli destacou que a vio-
lência em nosso país é histórica, mas 
que houve momentos em que foram 
aplicadas políticas de segurança públi-
ca eficazes. Então, ele concluiu que é 

necessário estudar esses métodos e 
reinseri-los na sociedade, dentro de um 
contexto democrático, que respeite as 
Leis e a Constituição. Confira a entre-
vista exclusiva do Prof. Ghiringhelli ao JB 
na edição de Março/Abril, hospedada em 
www.apcefrs.org.br.

Após o almoço, o então diretor de 
Patrimônio – atual vice-presidente da 
APCEF -, Paulo Belotto, falou sobre a 
Confraria Astronômica Caixa de Joias, 
que ficará ainda mais atuante com a ins-
talação do telescópio no Observatório 
Astronômico Didático no Espaço Bem 
Viver São Francisco de Paula. A inaugu-
ração oficial do local está marcada para 
o dia 27 de julho.

O presidente da APCEF, Marcello 
Carrión, e o diretor Marcos Todt de-
ram continuidade à reunião, relatando 
sobre a campanha em defesa do Bem 
Comum, que incluindo a campanha 
Caixa do Povo e 100% Pública pelo 
Rio Grande do Sul. Os diretores tam-
bém falaram sobre o processo eleito-
ral na APCEF (saiba mais na página 4), 
e ainda propuseram uma moção em 
repúdio à violência política cometida 
contra a conselheira da Associação 
na Regional Missões, Suzana Ritter, 
durante a caravana do ex-presidente 
Lula pelo Estado, em março passa-
do. Pelo menos, mais três mulheres 
foram agredidas na ocasião. Os(as) 
participantes aprovaram a moção por 
unanimidade.

A saúde bancária foi outro tema 
levantado durante a jornada. Cristiana 
Garbinatto, diretora da Mulher Trabalha-
dora da Fetrafi-RS e bancária do Banco do 
Brasil, explicou as implicações da Resolu-
ção 23 da Comissão Interministerial de 
Governança Corporativa e Administração 
de Participações Societárias da União 
(CGPAR), vinculada ao Ministério da Fa-
zenda, nos planos de saúde das estatais. 
“Em janeiro, o Governo Federal lançou 
essa resolução, que ataca frontalmente 
os planos de saúde das empresas públicas 
federais, mudando toda a regulamentação 
para pior. Para terem uma ideia, o Banco 
do Brasil já realizou um concurso público, 
sem a oferta da Cassi aos(às) novos(as) 
concursados(as)”, alertou. Leia a entrevis-
ta completa com a diretora na página 14.

Olívio Chervinski, da Regional Fron-
teira Oeste, se deslocou de Uruguaiana 
para participar do encontro do Curso 
de Capacitação de Lideranças, em Tra-
mandaí: “Estou representando toda a 
região da Fronteira e vou levar muito 
conhecimento para transmitir para 
os(as) colegas. No próximo evento que 
tiver, participarei novamente”, afirmou. 
O próximo encontro está marcado para 
o dia 18 de agosto.

Para concluir essa densa jornada de 
debates, os(as) participantes(as) foram 
convidados(as) para um jantar de confra-
ternização, com a apresentação musical 
da banda “Pequeno Intervalo”, formada 
por associados de Santa Maria.

APCEF participa de Sarau Literário da Agea
Associados(as) da APCEF e da 

Agea se reuniram no dia 25 de junho 
para compartilhar literatura, música 
e alegria, durante o Sarau Literário 
da Agea, em Porto Alegre. 

A associada Neusa Tolfo leu seu 
conto inédito, “Alma de um país” - 
produzido na oficina “Caixa do Povo 
e 100% Pública”, em andamento na 
APCEF, com o escritor Alcy Cheui-
che - ; Eneida Ferrari leu “Entulho”, 
publicado no livro “Gaia: a Mãe Ter-
ra”; Salete Mattje declamou o poe-
ma “Instante” - redigido na oficina 
“Poesia & Declamação”, também em 

andamento com Cheuiche -; Carlos 
Vieira Nogueira leu um conto ins-
pirado no incêndio e desabamento 
ocorrido no Largo Paissandu, em 
São Paulo; e Paulo Cesar Ketzer 
recitou seu poema “Pingos”, pu-
blicado no livro Poesia & Declama-
ção, da APCEF. Associados(as) que 
participam de atividades literárias 
da Agea também apresentaram as 
suas obras.

A lém das  l e i tu ra s ,  o  Sa rau 
abriu seu palco para o Coral da 
Agea e para o grupo de aulas de 
inglês.

“Gaia: a Mãe Terra” na 
Feira de Gramado

Lançada em novembro do ano 
passado, na Feira do Livro de Porto 
Alegre, a obra “Gaia: a Mãe Terra”, 
resultado de mais uma oficina de 
criação literária da APCEF com Alcy 
Cheuiche, esteve presente na Feira 
do Livro de Gramado, no estande da 
Martins Livreiro Editora. No dia 16 
de junho, Cheuiche lançou coletâneas 
produzidas em suas aulas e também 
participou de um bate-papo com ses-
são de autógrafos, em comemoração 
dos 50 anos da primeira edição de “O 
Gato e a Revolução”, seu primeiro 
livro.Ketzer declamou seu poema “Pingos”

Todt, Garbinatto e Carrión Azevedo falou sobre segurança pública

Assista ao programa de vídeo sobre o 1º encontro do Curso de Capacitação de Lideranças “Líder A” de 2018 em www.apcefrs.org.br, na página da Associação no Facebook ou em nosso canal do YouTube. 
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VI Tertúlia Bancária reuniu 19 
bandas de todo o Estado

A 6ª edição da Tertúlia 
Bancária - Mostra Musical de 
Todos os Estilos para todo o 
Rio Grande, foi um grande 
sucesso! Na noite de 5 de 
maio, 19 bandas de diversas 
regiões do Estado participa-
ram deste espetáculo musical, 
realizado no Sgt. Peppers Pub, 
em Porto Alegre. “Além de 
oportunizar que músicos(as) 
talentosos(as) possam se 
expressar, a Tertúlia é uma 
forma de congraçamento, 
reunindo colegas em um clima 
muito especial de amizade”, 

declarou Nilo Motta, então 
diretor de apoio à Cultura e 
atual diretor de Esportes.

Integrando as bandas, a VI 
Tertúlia Bancária contou com 
músicos(as) veteranos(as) e 
também estreantes, prove-
nientes de Porto Alegre, Santa 
Maria, Guaíba, Eldorado do 
Sul, Montenegro, Pelotas e 
Santa Cruz do Sul. “Estou fa-
zendo a minha estreia. Nunca 
tinha cantado em público. Aí, 
criei coragem. Estou conten-
te. É uma novidade”, contou a 
então diretora de Formação e 

atual diretora de Cultura, Diva 
Fernandes.

Paulo Thies, da CICOC/
Santa Maria, por sua vez, se 
apresenta no evento desde a 
primeira edição. “Fizemos um 
esforço para vir, porque vie-
mos de longe. Mas vale muito 
a pena, porque são grandes 
amigos(as) que a gente fez 
nestes anos todos. E música 
não é só um hobby. A música 
me ajudou em momentos di-
fíceis da minha vida”, revelou.

Diferentes estilos mu-
sicais - como MPB, Bossa 

Nova, Blues, Ritmos Regio-
nais, Heavy Metal, além do 
bom e velho Rock´n´Roll 
– foram apresentados nesta 
mostra não competitiva, que 
contemplou canções covers 
e também autorais. Após as 
apresentações, o Palco Livre 
fez a festa. 

A VI Tertúlia Bancária 
contou com o apoio do Sin-
dicato dos Bancários de Santa 
Maria e Região, Sindicato dos 
Bancários de Pelotas e Região, 
Associação dos Funcionários 
das Empresas do Grupo Ban-

Pequeno Intervalo: A banda é formada 
por bancários de Santa Maria e seus filhos

Projeto CariTupinambá: A estreia nos 
palcos aconteceu na Tertúlia

Emmanuel Brandolf Jardim: De Santa Cruz do 
Sul, apresentou Roda Viva, de Chico Buarque

Americalle: A dupla de Pelotas é composta 
por Teresa Ferlauto e Douglas Bessa

Rebuild: “reconstruir o rock n’ roll, perdido 
na evolução da humanidade”

Claudenir e Amigos: Claudenir Freitas can-
tou acompanhado da Pequeno Intervalo

Mostra Musical de Todos os Estilos para todo 
o Rio Grande lotou o Sgt. Peppers, na Capital

Banda Atual: Márcia, Margareth e Valéria, 
acompanhadas por Edilson, João e Roberto

Marcelo De Marchi e Banda: The Boy of a Se-
ashore é de autoria de Luís Fernando Schneider

CLT 43: A banda foi montada em março de 
2016 para a Tertúlia daquele ano

Leandro Ladeira e Pequeno Intervalo tocaram Há 
Tempos e Have you ever seen the rain

Diva e Pequeno Intervalo: Diva estreou 
com Morena Tropicana, de Alceu Valença

Esquerda, Volver! fez medley de Amanhã ou 
depois e Paz e amor, e tocou Lamento Boliviano

Ilberto Trentin e Rochester Filho: santa-ma-
rienses fizeram apresentação instrumental

Nilo Motta, acompanhado do violão, tocou 
Bailes da Vida, de Milton Nascimento

João Vitor da Costa e Amigos: Grupo se 
reúne para eventos como a Tertúlia 

TriRock’s: Integrantes de Guaíba e Eldorado do 
Sul participaram pela terceira vez da Tertúlia

Os Vidigais: Músicos retomaram a banda 25 
anos depois de sua fundação para  a VI Tertúlia

Banda B.Y.L: grupo toca em bares e pubs 
de Santa Maria

Jorge Hugo Souza Gomes: Jottagá apresentou 
duas canções de seu álbum Magra do Bonfa

Fotos: Jéssica Sobreira/EspecialGregório Mascarenhas/APCEF

Mostra Musical de Todos os Estilos para todo o Rio Grande lotou o Sgt. Peppers Pub, 
em Porto Alegre

Assista ao programa de 
vídeo sobre a Tertúlia 
Bancária em 
www.apcefrs.org.br, 
na página da 
Associação no 
Facebook ou 
em nosso 
canal no 
YouTube.

risul (Agban), Sindibancários 
de Santa Cruz do Sul e Região 
e Sindicato dos Bancários do 
Vale do Caí. 


