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Charge

Editorial
A APCEF/RS sempre esteve ao
lado dos(as) trabalhadores(as). Desde
que foi fundada, em 13 de junho de
1953, constrói, dia após dia, uma
história de lutas e conquistas em prol
dos(as) empregados(as) da Caixa. No
princípio, batalhou para consolidar o
seu patrimônio. Já na década de 1980, a
Associação foi protagonista na luta pela
redemocratização do País e teve um
papel fundamental na grande mobilização
que conquistou o direito à jornada de
seis horas e o direito à sindicalização
aos(às) então economiários(as) da Caixa.
Hoje, a APCEF/RS é um espaço
único de fomento ao esporte, ao lazer,
à cultura, à defesa do meio ambiente,
dos direitos dos(as) trabalhadores(as)
- ativos(as) e aposentados(as) -, do
patrimônio público e do bem comum. E
é a conjunção de todas essas bandeiras
que tem nos tornado tão fortes.
Não é novidade, portanto, que somos
bons em defender tudo o que nos
fortalece e, mais do que isso, em
combater tudo o que ameaça os nossos
sonhos, enquanto povo soberano.
Somos contra a privatização de
empresas públicas, especialmente a
nossa tão querida Caixa. Somos contra
a PEC do Teto dos Gastos Públicos, que
congelará os investimentos em áreas
como educação, saúde e segurança pelos
próximos 20 anos. Somos contra uma
Reforma da Previdência que prejudique
justamente os(as) que mais precisam
da Seguridade Social. Somos contra a
entrega das nossas riquezas naturais
- incluindo a água, elemento essencial
da vida - para que grandes impérios
lucrem em cima da nossa soberania

esfrangalhada. Somos contra um Brasil
dividido entre multimilionários(as) e
miseráveis que não têm nem o que
comer na próxima refeição. Somos
contra a opressão, somos contra o
racismo, o machismo e a homofobia.
Somos contra as armas, que só servem
para matar e aprofundar ainda mais a
violência que envergonha o nosso País.
Em contrapartida, somos a favor da
valorização do(a) trabalhador(a), com
a revogação da Reforma Trabalhista;
da justa distribuição de renda; de
condições básicas de saneamento; de
moradia para todos(as); de um ensino
público de qualidade; de um sistema de
saúde universal; do fortalecimento das
empresas públicas; do revigoramento
das nossas instituições democráticas;
e, acima de tudo, somos a favor do
respeito à vida e à dignidade humana,
não importando quão diferente ela seja
da maioria de nós.
Nesse sentido, a diretoria da APCEF
se utiliza deste espaço para expressar
toda a sua preocupação com relação ao
momento atual de nosso País. A menos
de duas semanas do segundo turno
das eleições de 2018, conclamamos
a todos(as) os(as) associados(as) que
prestem muita atenção nas candidaturas
e que baseiem as suas escolhas com
preceitos democráticos de igualdade e
solidariedade. Parafraseando o jurista
Henrique Abel, “em política, não há
como ‘lavar as mãos’ depois quando
o que se está tentando tirar delas é
sangue”.
Boas eleições a todos(as) nós,
trabalhadores e trabalhadoras de todo
o Brasil!
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RADAR

22º Costelão da Regional
Serra reúne dezenas de
associados(as)

Festa de Abertura
de Piscinas
homenageará a
cultura nordestina

Evento ocorreu no dia 20 de setembro, integrando
colegas de diferentes localidades e música ao vivo

Fotos: Arquivo/APCEF

Agenda de Eventos
Outubro
20 – Dia do Saci (Sede A)
20 – Festa da Primavera da
Regional Litoral Norte (Colônia
de Tramandaí)
27 – Coral APCEF no Festival da
Fecors (Progresso)
Novembro

Piscinas da Sede A, em Porto Alegre,
funcionam a partir do dia 25 de novembro

Costelão foi assado por várias horas
A Regional Serra promoveu, no dia
20 de setembro, o seu tradicional Costelão. Nesse grande evento, que chegou à
22ª edição, a sede de Farroupilha recebeu
cerca de 160 associados(as), familiares
e amigos(as) de várias localidades, que
passaram o dia proseando, chimarreando
e desfrutando de uma boia de primeira e
de uma música muy animada.
No cardápio, além da costela assada, a organização serviu salsichão, leitão
assado, mandioca, pães, saladas, sobremesas, chope e refrigerantes. A dupla
Luciano Freitas e Alex Cortes animou o

evento com muita música típica do Rio
Grande.
Conforme avaliou o coordenador
da Regional, Rogério Capitani, o Costelão vem se consolidando há mais de
duas décadas, e a crescente participação do público é uma prova disso.
“Ficamos muito felizes por conseguirmos reunir tantos(as) amigos(as) nesse
evento. Os(as) colegas já sabem que,
em setembro, nos encontramos aqui,
nesta sede tão bonita, para cultivar a
tradição e também a nossa amizade”,
declarou.

O verão se aproxima, e a APCEF
recebe a estação de braços abertos,
com a Festa de Abertura das Piscinas,
sob o tema “cultura nordestina”.
O evento está marcado para o
dia 24 de novembro, sábado, a partir das 20h30, na Sede A, em Porto
Alegre.
O evento contará com muitas
atrações especiais, como a banda
de forró Maria Bonita, casais de
bailarinos(as), animação com DJ e um
cardápio especial, contemplando pratos com carne e veganos, como baião
de dois de carne e vegano, moqueca
de banana e de palmito, farofa de dendê, rapadura puxa-puxa, cocada, além
do já tradicional buffet com frutas da
estação.

6 – Lançamento do livro “A
Caixa é do Povo!” (Feira de POA)
8 – Lançamento do livro “Poesia
& Declamação - 2018” (Feira de
POA)
13 – Lançamento do livro “Em
Defesa do Bem Comum” (Feira
de POA)
24 – Festa de Abertura das
Piscinas (Sede A)
24 – 3º Encontro de Colegas da
Caixa (Santo Ângelo)
28 – Noite Cultural (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.

Participe do 3º Encontro de Colegas da Caixa
em Santo Ângelo

Aposentados(as) e pensionistas, agendem-se
para o dia 23 de janeiro!

Um grupo de colegas está preparando mais uma grande integração entre
amigos(as). O 3º Encontro de Colegas
da Caixa em Santo Ângelo está marcado
para o dia 24 de novembro, a partir das
10h, na sede da APCEF.
De acordo com os(as)
organizadores(as) do evento, o churrasco e as bebidas serão por conta de cada

participante. Por isso, para que se possa
calcular as quantidades, é necessário que
os(as) interessados(as) confirmem presença, através dos seguintes telefones:
55-98148-6298 (Viro), 55-98477-1025
(Ivete) ou 51-99968-7547 (Nelson).
Os(as) organizadores(as) esperam
todos(as) os(as) colegas com muito carinho!
Participe!

Em janeiro, entidades de todo o Brasil celebram o Dia do(a) Aposentados(a)
e Pensionista.
E a APCEF/RS não poderia ficar
de fora dessa comemoração, afinal,
os(as) aposentados(as) são uma parcela
fundamental dos(as) associados(as) que
construíram e continuam a fortalecer a
nossa Associação todos os dias.

Por isso, aposentados(as) e pensionistas, reservem o dia 23 de janeiro
de 2019, porque a Associação está
preparando um dia inteiro de atividades para você! O evento, que está na
sua 11ª edição, acontecerá na Sede A,
em Porto Alegre, a partir das 9h. Mais
informações, em breve, em www.apcefrs.org.br.

judiciais, individuais e coletivas. Nesse
sentido, o Seguro Jurídico torna-se um
instrumento fundamental de defesa
do(a) trabalhador(a), com o serviço de
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
procedimento administrativo em que
o(a) bancário(a) possa ter de responder por atos praticados no exercício
de suas funções. O(a) advogado(a)
acompanha o(a) associado(a) nos
depoimentos e na oitiva de testemunhas, elabora a defesa e os recursos

e comparece nos julgamentos.
Em caso de instauração de processo administrativo, conte com mais
esse serviço da APCEF em defesa
de seus(suas) associados(as)! Mais
informações, com a advogada Helena
Schueler, do Escritório de Direito
Social, pelo telefone (51) 3227-5598.

Freepik.com

ASSOCIE-SE
Em tempos de
retirada de direitos, a luta dos(as)
empregados(as)
da Caixa – tanto
dos(as) ativos(as)
quanto dos(as) aposentados(as) –
acaba passando também por ações
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SAÚDE DO(A) TRABALHADOR(A)

Um terço dos(as) trabalhadores(as) da Caixa adoeceu no
último ano
Pesquisa encomendada pela Fenae confirmou que ambiente bancário é altamente gerador de estresse e assédio moral
doenças emocionais”, revelou a psicóloga.
Conforme a avaliação da diretora
de Aposentados(as), Previdência e Saúde
da APCEF, Célia Zingler, os resultados
da pesquisa revelam uma realidade catastrófica para a categoria bancária. “A
Caixa reduziu drasticamente o número de
empregados(as). As metas por resultados
aumentam a cada dia e repercutem em
enorme pressão para quem está trabalhando na Caixa. É preciso que a direção
reveja o seu modelo de gestão, pois ele
está gerando um adoecimento crônico
dos(as) trabalhadores(as)”, sustentou.

Reprodução

A Fenae publicou, no dia 2 de outubro, uma alarmante pesquisa sobre saúde
bancária. De acordo com o levantamento,
um(a) em cada três empregados(as) da
Caixa teve problemas de saúde relacionados ao trabalho nos últimos 12 meses. A
grande maioria dos casos (60,5%) esteve
ligada a sofrimento mental, com 21,2%
dos relatos se referindo a depressão e
ansiedade. Além disso, mais da metade
(53,6%) alegou ter passado por ao menos
uma situação de assédio moral.
Do total de entrevistados(as), 58% se
disseram sobrecarregados(as), 16,3% alegaram que a falta de pessoal é o principal motivo
dos problemas no local de trabalho, e 16% se
queixaram da cobrança excessiva por metas.
De acordo com a assessora em
Saúde do(a) Trabalhador(a) da APCEF,
Maria Isabel Perez Mattos, a pesquisa, de
fato, corresponde ao que se vê na prática
clínica. “Temos detectado que as doenças
emocionais são altamente prevalentes no
ambiente bancário. Cobrança por metas,
as formas de avaliação, sobrecarga de
trabalho, assédio moral, todas essas são
causas frequentes do adoecimento psíquico. Além disso, temos que lembrar de doenças como a Síndrome de Burnout - que
está diretamente ligada ao esgotamento
físico e mental no trabalho -, muitas vezes
apresentam comorbidades com outras

Assédio moral
Os resultados da pesquisa mostraram
o peso do “assédio moral institucional”.
Foram feitas perguntas sobre uma série
de situações típicas de assédio moral na
relação com a chefia direta do banco, tais
como demanda excessiva por trabalho,
pressão, atribuição indevida de erros,
ameaças, gritos, entre outras situações
constrangedoras.
Mais da metade dos entrevistados
(53,6%) disse ter passado por ao menos
um desses episódios e 81,3% dos(as)
entrevistados(as) afirmaram que essas situações ocorrem também com outros(as)
colegas. Outro dado alarmante é que

46,9% dos(as) entrevistados(as) já tiveram conhecimento de algum episódio de
suicídio entre colegas.
Peso do estresse
A pesquisa também elaborou um
índice de estresse no trabalho, de 0
a 10. O resultado mostra que 26,3%
dos(as) empregados(as) apresentam um
nível de estresse entre 7 e 10. Já o grau
de interferência negativa do trabalho na
vida pessoal é classificado entre 7 e 10
para 27,1% dos(as) entrevistados(as).

Encaminhamentos práticos
O levantamento foi apresentado ao
Ministério Público do Trabalho (MPT),
que está analisando os dados e avaliando
quais providências devem ser tomadas. A
Fenae também encaminhou o material à
Comissão Executiva de Empregados da
Caixa (CEE/Caixa) para que o assunto
seja pautado na mesa de negociação
permanente.
O estudo - realizado pelo FSB Pesquisa - ouviu dois mil trabalhadores(as) entre
os dias 2 e 30 de maio.

Entidades debatem estratégias para enfrentar Resolução 23 da CGPAR
No dia 20 de setembro, o advogado
da APCEF, Ricardo Cantalice, participou de um encontro de dirigentes e
assessores(as) jurídicos(as) de entidades
representativas de trabalhadores(as) de
empresas estatais federais, onde foram
discutidas estratégias jurídicas para enfrentar a Resolução 23 da Comissão Interministerial de Governança Corpora-

tiva e de Administração de Participações
Societárias da União (CGPAR), que ataca
os planos de saúde de empregados(as)
das estatais federais, colocando em risco
a sua manutenção.
No evento, foi debatido o texto de
minuta de denúncia que será protocolada no Ministério Público do Trabalho do
Distrito Federal, requerendo a abertura

de inquérito para que o MPT investigue
os termos da resolução e suas consequências sobre os planos autogestionados.
Para apoiar a revogação da CGPAR
23 na Câmara dos Deputados, acesse
https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2176886, e vote a favor do PDC
956/2018, iniciativa da deputada federal
e empregada da Caixa, Erika Kokay.

A APCEF/RS realizará assembleia pra ter autorização para ingressar com ação judicial contra
a União Federal para requerer a
suspensão dos efeitos da Resolução
23/2018 da Comissão Interministerial de Governança Corporativa
e de Administração de Participações Societária da União (CGPAR).

ASSESSORIA JURÍDICA
A APCEF oferece a seus(suas) associados(as) assessoria jurídica em diferentes áreas, através de escritórios de
advocacia. Para atendimento, associados(as) podem marcar horário nos plantões semanais.
FSKD - Fagundes, Schneider, Köhler e
Dresch Advogados

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 APECF (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 os(as) advogados(as)
através dos telefones (51) 3595-3995 ou (51) 99121-9566.

Integrantes do Seguro Jurídico têm

Assessoria em saúde do(a) trabalhador(a)

Atendimento especializado com a equipe de
advogados(as) 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.
Telefone (51) 3215-9000,
e-mail: segurojuridico@apcefrs.org.br

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 98151-9947.
Atendimentos na Av.Carlos Gomes, 1000/302,
Porto Alegre.
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SEUS DIREITOS

Após descumprimento de
liminar, APCEF toma
medidas em prol dos(as)
tesoureiros(as)

Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista
miltonfagundes@fse.adv.br

Associação encaminhou ao TST documentação que
deve agilizar julgamento do processo para assegurar
cumprimento da sentença
A APCEF segue atuando proativamente no sentido de fazer valer as
sentenças proferidas, em 2014, em primeira instância, e, em 2016, em segunda,
contra a Caixa Econômica Federal, que
determinaram que tesoureiros(as) não
mais executassem funções não especificadas em seus normativos. A partir
de denúncias feitas por associados(as),
verificou-se o descumprimento da decisão em diversas agências do Estado.
Nesse sentido, a APCEF contratou
tabeliães para produzirem atas notariais
que comprovam essas irregularidades, a
fim de integrarem o processo que aguarda o julgamento no Tribunal Superior do
Trabalho (TST).
Conforme explicou o assessor jurídico da APCEF, Milton Fagundes, essas
atas já foram encaminhadas ao TST, em
Brasília, e devem dar maior agilidade ao
processo. “Com isso, imaginamos que
não deverá demorar para o processo
entrar em julgamento”, estimou.
Histórico do processo
A ação que iniciou no ano de
2012 e trata das atividades dos(as)
tesoureiros(as), processo n.º 000163958.2012.5.04.0014, teve sentença proferida em setembro de 2014, quando
o juízo de primeiro grau, através de
uma medida liminar, determinou que
os(as) tesoureiros(as) não mais executassem funções não especificadas em
seus normativos, sob pena de multa de
mil reais por dia ao(à) empregado(a)
prejudicado(a).
No entanto, em dezembro de
2014, a Caixa lançou um novo Manual Normativo, atribuindo aos(às)
tesoureiros(as) responsabilidades que

seriam de supervisores(as) de retaguarda. Segundo o assessor jurídico da APCEF/RS, essa mudança no Normativo só
se aplica para novos(as) empregados(as),
pois assim diz a Súmula 51 do TST.
A partir disso, a Justiça reiterou a
ordem da liminar, novamente ordenando que a Caixa se abstivesse de exigir
dos(as) tesoureiros(as) o exercício de
atividades não especificadas originalmente para as suas funções.
Em sua defesa, a empresa informou,
em março de 2015, que expediu uma ordem de serviço (GEOPE n.º 001/2015),
destinada a todas as GIRET’s do Estado
e pessoalmente ao(às) tesoureiros(as) e
técnicos(as) de operação de retaguarda,
proibindo os(as) trabalhadores(as) de
exercerem funções não especificadas
em seus normativos.
A referida ordem de serviço, que só
existe no Rio Grande do Sul, no entanto,
não obedece a ordem judicial, visto que
não efetuou qualquer alteração nas estruturas das RERET’s que possibilitasse
que as atividades de supervisão e gerenciamento deixassem de ser acumuladas
pelos(as) tesoureiros(as).
O processo seguiu para julgamento
e, no dia 12 de novembro de 2015, a 5ª
Turma do Tribunal Regional do Trabalho,
negou provimento ao recurso da Caixa
Econômica Federal e manteve exatamente os mesmos termos da sentença.
Não se conformando com esta
decisão do TRT, a Caixa entrou com
um recurso, que está aguardando para
ser julgado desde 2016. Agora, com a
comprovação de que a Caixa não está
cumprindo a Decisão, a APCEF/RS espera que o ministro Luiz Phelipe coloque
o processo em julgamento no Tribunal
Superior do Trabalho.
Freepik.com

Ações coletivas para pagamento
de 7ª e 8ª horas
A jornada de trabalho que consideramos correta, para quem não exerce
função de confiança, é de seis horas.
Lembrando que só exerce “função de
confiança” quem é representante da
empresa, com poder de gestão - o que,
para a quase totalidade das funções na
Caixa, definitivamente não é o caso.
Afirmamos que a jornada deve ser
de seis horas porque é isso que diz o
artigo 224 da CLT: “A duração normal
do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica
Federal será de 6 (seis) horas contínuas
nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 (trinta)
horas de trabalho por semana”. É importante notar também que a Lei faz
referência expressa à jornada de quem
trabalha na Caixa Econômica Federal.
Essa é a regra geral! A única exceção a
essa regra é para aquelas funções que
envolvem fidúcia especial.
Até a implantação do PFG em
2010, as funções exercidas na Caixa
eram de oito horas diárias. Com o PFG,
grande parte daquelas funções de oito
horas passou a ser unicamente de seis
horas, num reconhecimento explícito
da Caixa que aquelas funções não eram
de “confiança” e, sim, atividades meramente técnicas.
O reconhecimento por parte da
Caixa, em 2010, de que a esmagadora
maioria das funções era de seis horas,
significou uma vitória da APCEF/RS
e de outras entidades, que sempre
lutaram para o reconhecimento desse
fato. Certamente esta vitória foi apenas
parcial, porque ainda temos as funções
de gerência média e de tesouraria, que
continuam indevidamente trabalhando
oito horas, embora suas atribuições
não sejam juridicamente consideradas
como função de confiança.
Para os(as) associados(as) que
exercem funções de gerência média
e de tesouraria, a APCEF/RS está organizando Ações Coletivas, pedindo
que o Judiciário Trabalhista declare
que suas jornadas devem ser de seis
horas, e que, portanto, a 7ª e a 8ª
horas devem ser remuneradas como
extras.
Para os(as) associados(as) que

exerceram um grande número de
funções técnicas até o dia 30 de junho de 2010 – data da implantação
do PFG – a APCEF/RS também está
organizando ações coletivas, pedindo
que o Judiciário Trabalhista diga que
as suas jornadas devem ser de seis
horas, e que, portanto, a 7ª e a 8ª
horas devem ser remuneradas como
extras.
As funções técnicas exercidas até
o dia 30 de junho de 2010 com jornada
de 8 horas são aquelas vinculadas ao
PCC/1998. São elas: Auditor Sênior,
Consultor de Processo Sênior, Auditor
Pleno, Especialista, Assessor Técnico,
Assistente Jurídico, Consultor de
Processo Pleno, Consultor Interno,
Analista Operações Financeiras, Analista Sênior, Auditor Júnior, Técnico
Social Sênior, Agente de Conformidade, Assessor Institucional, Assessor
Parlamentar, Consultor de Campo,
Analista Pleno, Técnico Social Pleno,
Assessor, Assistente de Desempenho e Planejamento, Assistente de
Marketing e Comunicação Social,
Secretário do Colegiado, Assistente
Administrativo, Avaliador Executivo
Pleno, Bibliotecário, Enfermeiro do
Trabalho, Analista Júnior, Avaliador,
Avaliador Executivo Júnior, Técnico
de Retaguarda, Técnico Social Júnior,
Secretário Executivo, Perito Documentoscópico, Programador, Técnico
de Apoio Op. Financeiras, Técnico de
Controladoria, Técnico de Fomento,
Técnico de Recursos Humanos, Técnico de Segurança Patrimonial, Técnico
de Sistemas, Técnico de Suprimento,
Técnico de Teleprocessamento,
Técnico Seg. do Trabalho, Assistente,
Secretário, Consultor Técnico, Consultor Jurídico, Consultor de Relações
Institucionais, Técnico de Microinformática, Tesoureiro de Retaguarda,
Desenhista.
Como no Acordo Coletivo
de 2018 foi fixado prazo até o dia
30/11/2018, para que sejam ajuizadas
ações questionando a jornada de 8 horas, a APCEF/RS solicita que todos(as)
os(as) associados(as) enviem, até o dia
31 de outubro, cópias do seu histórico
funcional, para análise da sua situação.
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Aproveite o verão
nas Colônias da APCEF!
Hospede-se nas sedes de Cassino, Tramandaí, São Chico, Porto Alegre ou Itapirubá (SC)
A estação mais quente do ano está
chegando e, junto com ela, as tão esperadas férias. Para “desligar” do trabalho,
dos estudos ou dos compromissos do
dia-a-dia, nada melhor do que viajar com
a família e/ou com os(as) amigos(as).
Nesse sentido, a APCEF tem várias
opções próximas, bonitas, confortáveis
e a preços incrivelmente acessíveis. Da
Serra ao Litoral, a Associação oferece

excelentes acomodações nas suas cinco colônias - Cassino, Tramandaí, São
Chico, Porto Alegre ou Itapirubá (SC).
No entanto, devido à grande procura na alta temporada, que começa no
dia 14 de dezembro, a APCEF lembra
que é bom se antecipar para garantir o
seu “lugar ao sol”.
As inscrições para as colônias de
Cassino, São Chico e Tramandaí devem

ser feitas pelo site da APCEF (www.
apcefrs.org.br), dos dias 1º a 10 do
mês em curso para o mês seguinte. A
classificação é publicada até o dia 15
do mês em curso. Já as reservas para
as colônias de Porto Alegre e Itapirubá
devem ser feitas através do e-mail secretaria@apcefrs.org.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone
(51) 3268-1611.
Fotos: Arquivo/APCEF

Além das colônias estaduais, os(as)
associados(as) também podem se hospedar nas sedes das APCEFs de todo o
País. Ou, ainda, usufruir de toda a infraestrutura de piscinas (em Porto Alegre,
Passo Fundo e Estrela), quadras esportivas e salões de festas, com espaços para
as grandes e pequenas confraternizações
em nossas 14 regionais. Consulte nosso
site e conheça as nossas sedes!

Porto Alegre
Com sete apartamentos para
até seis pessoas e um apartamento para até três pessoas, a sede
tem sala de TV, sala de jogos, sala
de inclusão digital e uma brinquedoteca. As unidades têm TV
e geladeira e incluem roupa de
cama e banho.
Além disso, quem se hospeda na colônia pode aproveitar
as piscinas à beira do Guaíba,
além do parque infantil, cozinha
de uso coletivo e churrasqueiras.
E, mediante reserva prévia,
os(as) associados(as) podem utilizar o ginásio multiesportivo e
dois salões de festa.

São Francisco de
Paula
Usuários(as) têm disponível a
bela e confortável estrutura do Espaço Bem Viver São Francisco de
Paula. Recentemente revitalizada e
ampliada, a colônia oferece 22 cabanas para até seis pessoas e uma para
até oito pessoas, com cozinhas equipadas, lareira, sala de jogos e TV.
Todas as unidades têm televisores,
cobertores e travesseiros. A colônia
também conta com um observatório
astronômico, área de recepção com
portaria 24 horas, estacionamento
de motorhomes e refúgio ampliado
(área de convivência coletiva). Além
disso, são promovidas caminhadas
por trilhas educativas.
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Tramandaí
A colônia do Litoral Norte do
Rio Grande do Sul, a 120 quilômetros da Capital, tem 30 apartamentos para até seis pessoas
e 10 para até quatro pessoas se
hospedarem – sendo dois com
acessibilidade –, com mobiliário
de alta qualidade e completamente equipados.
Os dois primeiros pisos são de
garagem coberta, com uma vaga
para cada apartamento.
Além disso, o prédio conta
com dois elevadores, sete churrasqueiras, salão de festas, sala
de TV, lavanderia, espaço lúdico
para as crianças, praça infantil,
quiosque, cancha de esportes,
jardim, deck pergolado e, o melhor de tudo, está a uma quadra
do mar.

Cassino

Itapirubá (SC)

A colônia de férias do Cassino,
no Litoral Sul do Estado, tem seis
apartamentos para seis pessoas,
com cozinha equipada, salão de
festas com churrasqueira coberta, churrasqueira externa e área
de camping.

A APCEF/RS também está presente no litoral de Santa Catarina, com a
Colônia de Itapirubá, no município de
Imbituba. A sede dispõe de camping
para 40 barracas, com quatro cozinhas,
banheiros e vestiários, além de duas
churrasqueiras coletivas cobertas.

Trailers: uma nova forma de viver as
colônias da APCEF
Marisa Bertoldo/Arquivo Pessoal

Família desfruta de casa sobre rodas
Desde a sua ampliação e reforma,
o Espaço Bem Viver São Francisco de
Paula dispõe de estacionamento para
trailers e motorhomes. A novidade

tem atraído a atenção de muitos(as)
associados(as), a exemplo do santamariense Paulo Ricardo Thies, que,
em setembro passado, se hospedou na
colônia serrana da APCEF sob outra
perspectiva. Com a esposa, o filho e
dois sobrinhos, Thies pegou a estrada
com seu trailer acoplado ao carro da
família para “morar” por alguns dias em
São Chico. Antes disso, já haviam estacionado também na colônia da APCEF/
RS em Itapirubá, no litoral catarinense.
“Em vez de investirmos em algum
imóvel na praia, por exemplo, resolvemos investir em uma casa sobre
rodas, na qual podemos visitar todas as
sedes da APCEF”, contou Marisa Bellé
Bertoldo, esposa de Thies. “Achamos

a estrutura excelente, com espaço
muito fácil para manobrar e colocar
as entradas de energia e água, muito
próximas ao local de estacionamentos. Os espaços de convivência, bem
próximos, acabam se tornando um
anexo. E é um local muito agradável”,
complementou.
A família, que já viajou para várias
sedes de APCEFs pelo País, e, do Rio
Grande do Sul, conhece todas, tem
agora um novo objetivo: “Daqui para
frente, vamos visitar novamente os
espaços de camping: Itapirubá e Cassino que nos aguardem nesse verão”,
concluiu Marisa.
* Com a colaboração de Gregório
Mascarenhas

Marisa Bertoldo/Arquivo Pessoal

Família unida na trilha
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Assembleia autoriza destinação de
recursos para gerar rentabilidade
Associados(as) aprovaram pauta por unanimidade no dia 29 de setembro
Jéssica Sobreira/Especial

Votação foi aprovada por unanimidade
A APCEF/RS chamou o seu corpo
associativo para deliberar a respeito de
investimentos estruturantes que gerem
recursos à Associação. A assembleia
que aprovou o projeto por unanimidade
ocorreu no último dia 29 de setembro,
na Sede B, em Porto Alegre.
Conforme o diretor Marcos Todt,
a Associação vem debatendo há cerca
de três anos sobre a necessidade da
realização de investimentos estruturantes. A pauta surgiu devido à complicada
conjuntura política e econômica, que

tem gerado muita insegurança. Além
disso, com o cancelamento dos concursos públicos, a Associação deixa de ter a
perspectiva de agregar novos(as) colegas
e, consequentemente, tem sua realidade
financeira dificultada. “O objetivo é preparar a APCEF para enfrentar qualquer
conjuntura, mantendo a Associação forte
para seguir defendendo a Caixa pública
e nossos direitos”, explica Todt.
Ainda no ano de 2016, o Conselho
Deliberativo (CD) aprovou a destinação
de uma parte do orçamento para novos

investimentos. Indo ao encontro da determinação do CD, a diretoria da APCEF
buscou a orientação de especialistas na
área. Foi contratada a Bravo Business
Consultoria de Negócios, que, junto
com um grupo de trabalho da diretoria - formado pelo presidente Marcello
Carrión, pelo vice-presidente, Paulo
Belotto, pelas diretoras Stella Moraes e
Diva Fernandes, e pelo diretor Marcos
Todt -, começou a elaboração de plano
de negócios condizentes com os valores
institucionais da APCEF. Em um segundo

momento, a Associação buscou o auxílio da Integra Participações, sociedade
anônima que organiza atividades empreendedoras e gestão de patrimônio
para a Fenae, e do consultor do Sistema
Sebrae, Renato Santos.
A escolha é o modelo de franquias,
que alia menor risco com investimento
em setor produtivo. As APCEF’s de
todo o País poderão investir em marcas
já consolidadas no cenário nacional.
“Desenhamos um projeto onde será
possível investir em algumas redes de
franquia dentro dos conceitos que a
APCEF/RS trouxe, de sustentabilidade
ambiental, responsabilidade social, proteção e estímulo à atividade saudável,
além de consumo consciente”, explicou
Renato Santos, que esteve presente na
assembleia.
A Integra, a APCEF/RS e a empresa
do consultor do Sebrae Renato Santos
formarão uma Sociedade Anônima, que
será responsável pela gestão estratégica.
O diretor de Novos Negócios da
Integra, Hugo Duda Scartezini Lopes,
também presente na assembleia, elogiou essa iniciativa da APCEF gaúcha,
que denota uma visão de futuro, e será
muito importante para fortalecer todas
as APCEF’s do País. A assembleia contou
também com a participação de Daniel
Petrarca, assessor jurídico da Integra,
e do assessor jurídico da APCEF, Sillas
Neves, da Zulmar Neves Advocacia
(ZNA), que auxiliaram na elaboração do
modelo proposto.
O Conselho Deliberativo se reuniu
no dia 28 de setembro e aprovou o
projeto também por unanimidade. Na
avaliação do presidente do Conselho,
Rogério Fernandes de Farias, a proposta
é “bastante pertinente, inclusive porque
abre a possibilidade de todas as APCEFs
do País participarem”.

Antonio Cattani lança 3ª edição de “A Riqueza Desmistificada”
O professor de
Sociologia da UFRGS, Antonio David
Cattani, lançou, no
dia 25 de setembro, a
terceira edição o seu
livro “A Riqueza Desmistificada”, pela Marcavisual Editora.
Cattani, que foi nosso entrevistado na

edição de setembro de 2017 (http://
apcefrs.org.br/upload/paper/JB-092017.pdf), convida todos(as) os(as)
associados(as) a compreenderem
como são construídas as somas estratosféricas de riqueza.
Na primeira parte do livro, Cattani
analisa o fenômeno do crescimento de
multimilionários como um processo

global, associado à desregulamentação
financeira e à globalização sem controles. Na segunda parte, o professor
analisa as especificidades do caso brasileiro, indicando as raízes históricas
da concentração da renda e da propriedade. Tanto no caso internacional
como brasileiro, os multimilionários desenvolvem estratégias específicas para

proteger seus privilégios e assegurar a
impunidade. O lado obscuro dos ricos
fica escondido pelo mito da meritocracia. Heranças, efeitos de poder, fraudes
e outras modalidades de crescimento
da riqueza estão na origem da grande
maioria das fortunas pessoais e explicam porque o Brasil é um dos países
mais desiguais do mundo.
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Jantar Baile Campeiro de Encerramento da Semana Farroupilha
lotou o Galpão Crioulo
Márcio Padula e Grupo animaram o arrasta-pé promovido pelo Núcleo de Cultura Gaúcha
Fotos: Jéssica Sobreira/Especial

Cardápio incluiu arroz campeiro com acompanhamentos

Tradição sendo transmitida para as novas gerações

Márcio Padula celebrou 10 anos de participação no evento

Baile se estendeu até a madrugada

Na noite de 29 de setembro, o Galpão Crioulo da Associação ficou lotado
de prendas e peões que participaram do
Jantar Baile Campeiro de Encerramento
da Semana Farroupilha. Associados(as),
familiares e amigos(as), provenientes
dos mais variados recantos destes pagos, provaram uma boia de primeira e
dançaram até a madrugada.
“A comida estava deliciosa, como
sempre. O pessoal do Núcleo de Cultura
Gaúcha é muito cuidadoso, promovendo
eventos como o Costelão e Ovelha não
é para Mato. Sempre que posso, venho
prestigiar e encontrar outros colegas”,

testemunhou o colega da Agência Juca
Batista, Marcelo Finger de Macedo.
Logo após o jantar campeiro
- com direito a carreteiro, feijão,
saladas, acompanhamentos e sobremesa -, as mesas foram recuadas para
darem mais espaço no Galpão para o
arrasta-pé animado por Márcio Padula e Grupo. “Já se tornou tradição
encerrarmos o nosso Mês Farroupilha
aqui na APCEF. Faz 10 anos que participamos e, a cada ano, o evento se
supera”, declarou o cantor.
Já a associada Edelir Soares, é presença confirmada neste e em outros

eventos da APCEF. “Eu acho muito
importante preservar a cultura. A gente
pode trazer a família, se divertir. É sempre maravilhoso”, garantiu a aposentada
de Porto Alegre.
Graças ao empenho do Núcleo de
Cultura Gaúcha, o jantar baile campeiro,
que já é tradição na agenda da APCEF,
foi, mais uma vez, um grande sucesso.
Tanto que o grupo já está planejando
os festejos para o ano que vem. “É uma
maravilha ver o Galpão cheio do jeito
que está. Este é o nosso último evento
do ano, mas, para 2019, nós já estamos
preparando aí a abertura com aquela

ovelha deliciosa”, garantiu Paulo Cesar
Ketzer, coordenador do Núcleo de
Cultura Gaúcha.
A APCEF tem muito orgulho da
cultura gaúcha e a celebra não somente
em grandes eventos como o Jantar Baile
Campeiro. O cultivo à tradição faz parte
da nossa identidade. Informe-se com
os(as) integrantes do Núcleo de Cultura
Gaúcha sobre os encontros semanais do
grupo, com dança, poesia, degustação de
comidas típicas e muita amizade, todas
as terças-feiras, no Galpão Crioulo da
APCEF, e participe! Mais informações,
em www.apcefrs.org.br.

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

Convênios

Brique
ESCOLA DE IDIOMAS – Artlínguas

Rua dos Andradas, 1755/82, bairro Centro – Porto Alegre/RS – Fones: (51)
3013-6169 / 98402-9001 / 98425-3990 – E-mail:
contato@artlinguas.com.br. Site: www.artlinguas.com.br.
Confira outros convênios em www.apcefrs.org.br/convenios.html

VENDO - Apartamento entre os bairros Medianeira e Glória, em Porto Alegre, com 70,91m² + 1 vaga de garagem coberta, com 2 dormitórios, banheiro, sala de estar, sala de jantar integrada com cozinha, churrasqueira, sacada
e lavanderia; marcenaria sob medida na cozinha, sala de jantar, banheiro e
dormitório casal; rede elétrica refeita; 2 splits, ventiladores de teto; além de
portaria 24 horas, salão de festas e playground. Contato: samantha@estudio254.com.br.
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O ecologista gaúcho José Lutzenberger é tema
de Oficina Literária
Curso iniciou no dia 4 de outubro e vai produzir livro bilíngue em Português e Alemão
Iniciou, no último dia 4 de outubro, mais uma Oficina de Criação Literária ministrada por Alcy Cheuiche
e organizada pela APCEF. O tema será
a vida e a obra do ecologista José Lutzenberger. “O trabalho de Lutzenberger despertou a consciência ambiental
de milhões de pessoas no Brasil e no
mundo”, explicou Cheuiche.
Pesquisas, palestras e visitas a
locais simbólicos darão a base para a
história que será narrada coletivamente em um livro bilíngue - Português e
Alemão. A ideia do livro bilíngue pretende valorizar os dois idiomas em que
o ecologista se expressava e também
fazer referência aos 195 anos da imigração alemã no Brasil. E, assim como
outras obras lançadas pela Associação,
esta também terá lançamento na Feira

do Livro de Porto Alegre. Pretende-se,
ainda, lançar o livro na feira literária de
Berlim, em 2019.
Neusa Tolfo, que já participou
de quatro oficinas literárias, voltou a
ingressar nessa atividade cultural promovida pela APCEF. “Para que a gente
possa atingir um patamar necessário
de consciência ambiental, a arte tem
um papel muito importante”, defendeu a associada.
“ Te m o s c e r t e z a q u e o s ( a s )
oficinandos(as) desta edição produzirão uma obra de altíssima qualidade, pois o tema é muito pertinente.
Alguns(mas), inclusive, têm experiência de outras oficinas, o que nos indica
que se trata de um trabalho gratificante”, avaliou o vice-presidente da
APCEF, Paulo Belotto.

Arquivo/APCEF

Curso iniciou no dia 4 de outubro e vai produzir livro bilíngue em
Português e Alemão

APCEF/RS participa da 64ª Feira do Livro de Porto Alegre com três
obras. Prestigie!
Com uma produção de alta qualidade, a APCEF tem se destacado anualmente no maior evento literário de nosso Estado, a Feira do Livro de Porto Alegre. No entanto, em
2018, a Associação vem com tudo, mostrando que é possível, sim, fomentar a cultura em tempos sombrios, com nada menos que três lançamentos nesta 64ª edição do
evento: “Poesia & Declamação”, “A Caixa é do Povo!” e “Em Defesa do Bem Comum”. Confira as datas e não deixe de prestigiar!
A Caixa é do Povo!

Em Defesa do Bem Comum

A segunda edição desta oficina
inédita, ministrada por Alcy Cheuiche,
teve início em outubro do ano passado
e se encerrou em setembro de 2018.
O livro, acompanhado de um CD com
declamações autorais, resultante desta
jornada será lançado na Feira do Livro
da Capital, no dia 8 de novembro, a
partir das 16h30, no Salão Mourisco da
Biblioteca Pública da Capital. Em seguida,
acontecerá a de sessão de autógrafos coletiva no Memorial do Rio Grande do Sul.

Alcy Cheuiche ministrou também, de
abril a outubro deste ano, a oficina “Por
Uma Caixa do Povo e 100% Pública”.
O livro de contos produzido destaca a
importância para a soberania do Brasil
das empresas públicas e da Caixa em especial. O lançamento do livro “A Caixa é
do Povo!” acontecerá na Feira do Livro
de Porto Alegre, no dia 6 de novembro,
às 17h, no Clube do Comércio. A sessão de autógrafos será no Memorial do
Rio Grande do Sul.

Produzido a partir de cursos e
seminários públicos desenvolvidos
entre 2016 e 2018 pela APCEF/RS, o
livro “Em defesa do bem comum” é
uma coletânea de artigos escritos por
pessoas com diferentes formações e
atuações na sociedade, com o objetivo
de fomentar a reflexão como estratégia de mobilização coletiva.
Entre acadêmicos(as) e militantes,
os(as) diversos(as) autores(as) são
personalidades comprometidas(os)

Imagens: Reprodução

Poesia & Declamação 2018

com a justiça social e a produção e
divulgação do conhecimento para uma
ação política consciente, como Miguel
Said Vieira, José Carlos Moreira da
Silva Filho, Maria de Nazareth Agra
Hassen, Valdete Souto Severo, Benedito Tadeu César, Marcelo Soares,
Bruno Lima Rocha e Júlia Klein, entre
outros(as). Nesse sentido, cada um
dos 14 capítulos do livro apresenta
aspectos singulares e plurais da defesa
do bem comum.Nesse sentido, cada
um dos 14 capítulos do livro apresenta
aspectos singulares e plurais da defesa
do bem comum.
Organizado por Marcello Carrión, Marcos Todt, Simoni Medeiros e
Thiago Ingrassia Pereira, o livro tem o
prefácio de Juremir Machado da Silva.
O lançamento acontecerá no dia
13 de novembro, com debate sobre
alternativas à lógica do capitalismo neoliberal e de apropriação privada dos
bens comuns sociais e ambientais, às
17h, no Clube do Comércio, e sessão
de autógrafos, às 19h, no Memorial do
Rio Grande do Sul.
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Confira os(as) representantes gaúchos(as) do
Talentos Fenae/APCEF 2018
Associados(as) concorrem em quatro categorias: Foto e Filme, Artes Visuais, Literatura e Música
Fotos: Reprodução

Lua de uma Noite Cheia, de Nelson
Ferreira Filho

Farinha Seca, foto de Umberto Zornio

Outubro, pintura de Vera Noll Garcia

Paradoxo, desenho de Clarissa Ferreira

O Talentos Fenae/APCEF é um
concurso cultural nacional promovido
pela Fenae e pelas APCEFs, que tem
como objetivo incentivar e valorizar a
produção cultural pelos(as) ativos(as) e
aposentados(as) da Caixa. Para isso, é
estruturado em torno de quatro grandes temas, que são Foto e Filme, Artes
Visuais, Literatura e Música, os quais
se desmembram em oito modalidades.

Durante a fase estadual, as obras
são submetidas à votação popular e,
na sequência, são votadas por um júri
técnico. Os três primeiros colocados
nos estados recebem premiação.
Após o cálculo dos votos, o primeiro
lugar de cada categoria segue para
a etapa nacional. Confira, abaixo,
os(as) selecionados(as) gaúchos(as) e
participe do júri popular, prestigiando

os(as) nossos(as) representantes! A
votação estará aberta até o dia 5 de
dezembro, em https://talentos.fenae.
org.br.
Os(as) vencedores(as) nacionais
serão conhecidos(as) no dia 8 de dezembro, em Natal (RN), onde serão
premiados(as) os(as) três melhores
colocados(as) em cada modalidade.
Os prêmios incluem troféus e pontos

no Mundo Caixa.“Quero parabenizar
cada um(a) dos(as) contemplados(as)
pelo resultado alcançado em cada
categoria. A Diretoria Cultural da
APCEF/RS estará acompanhando o
grupo que irá representar o Estado
na final nacional. Estaremos na torcida pelos nossos(as) gaúchos(as)”,
declarou a diretora da pasta, Diva
Fernandes.

Confira os(as) representantes gaúchos(as):

Foto e Filme

Artes Visuais

Literatura

Música

Foto: Umberto Sartore Zornio
(Farinha Seca)
Filme: Nelson Ferreira Filho
(Lua de uma Noite Cheia)

Desenho Infantil: Clarissa Lacerda
Ferreira (Paradoxo)
Desenho e Pintura: Vera Maria
Noll Garcia (Outubro)

Contos e Crônicas: Neusa Maria
Tolfo (A Alma de um País)
Poesia: João Rodolfo Rocha de
Carvalho (Paixão Total)

Composição: Fabrício Dadda
(Sem Ar)
Interpretação: Meri Elen Soares
(Whole lotta love)

Coral APCEF participa de eventos na Capital
Arquivo/APCEF

Coral fez bela apresentação no Encontro de Coros do Grêmio Náutico Gaúcho
Há 25 anos cantando e encantando
plateias de todo o Estado, o Coral APCEF tem mantido uma agenda repleta
de atividades. Somente em setembro e
outubro, participou de três importantes eventos no cenário musical porto-alegrense.
No dia 29 de setembro, o grupo se
apresentou no 15º Encontro de Coros

do Grêmio Náutico Gaúcho. O evento
contou, além do Coral APCEF e do coro
anfitrião, mais quatro outros grupos: o
Coral Gruias do Porto da Casa da Música, do Clube do Professor Gaúcho, da
AABB de Porto Alegre e da AACRT.
Já no dia 4 de outubro, o Coral participou do Encontro de Coros da AACRT
(Associação dos Aposentados da Compa-

nhia Riograndense de Telecomunicações),
com a presença de outros cinco corais:
Coral AACRT Porto Alegre, AACRT Santa Maria, AACRT Caxias do Sul, AACRT
Pelotas e do Grêmio Náutico Gaúcho.
No dia 5, o grupo de canto da
APCEF abrilhantou o 10º Festival de
Coros do DMAE, juntamente com o
coral anfitrião, o Coral do Tribunal de
Contas e o grupo Ludus Vocalis. Agora, o
Coral APCEF se prepara para o Festival
da Fecors, em Progresso, no dia 27 de
outubro.
O Coral APCEF é composto por
18 integrantes e regido pelo maestro
João Araújo. Os ensaios ocorrem todas
as quintas-feiras, das 20h às 22h, na sala
central da Associação, em Porto Alegre.
A participação é aberta mesmo a quem
não tem experiência com o canto. Para
participar, entre em contato com o setor
cultural da APCEF, pelo e-mail cultural@
apcefrs.org.br ou pelo telefone (51)
3268-1611.

Noite Cultural
acontece em 28
de novembro.
Agende-se!
A cultura e a arte se fazem presentes em diversas atividades realizadas pela APCEF ao longo do ano,
seja através das oficinas literárias
ou teatrais, ou através dos grupos
consolidados, como o Coral, o Caixa
de Pandora e o Núcleo de Cultura
Gaúcha.
Por isso, para comemorar tanto
talento, a Associação promoverá,
mais uma vez, a sua tradicional
Noite Cultural, um momento singular de balanço anual e confraternização.
Neste ano, o evento acontecerá
no dia 28 de novembro, quarta-feira,
às 20h, no Galpão Crioulo da APCEF,
em Porto Alegre. Agende-se e prestigie!

Caixa de
Pandora
estreia
“O Carnaval
é Nosso!”
Espetáculo foi
apresentado ao público
pela primeira vez no dia
10 de outubro, no
Auditório Dante Barone,
em Porto Alegre
Na noite de 10 de outubro,
associados(as), familiares, amigos(as)
e grande público em geral compareceram ao Auditório Dante Barone, da
Assembleia Legislativa do Estado, em
Porto Alegre, para conferir a estreia da
peça “O Carnaval é Nosso!”, do grupo
teatral da APCEF, Caixa de Pandora. O
espetáculo, escrito pelo associado Paulo
Caetano e dirigido por Sandra Loureiro,
aborda, com senso crítico e comprometimento, as dificuldades de comunidades
populares perante os grandes interesses
econômicos.
“Embora muita gente ache que
o Carnaval é desnecessário, ele é uma
importante forma expressão popular,
especialmente para as pessoas mais
humildes, para aquelas que mais sofrem

Ao final, o grupo teatral da APCEF foi aplaudido em pé
e que não têm voz. O nosso objetivo,
com a peça, é refletir sobre o momento político atual, de muito retrocesso,
conservadorismo, autoritarismo e prevalência dos objetivos econômicos sobre
os objetivos sociais”, explicou Caetano,
que também é ator da trupe.
A história de “O Carnaval é Nosso!”
se passa na década de 1970, quando a
proprietária de um tradicional bar recebe
a informação de que será transferida para
uma região periférica da cidade, assim
como toda a comunidade. O bar é o ponto
de encontro dos(as) moradores(as), que,
nesse momento, estão se organizando
para o Carnaval, festa cultural e popular
que também corre risco de não acontecer.
No local, a Prefeitura pretende construir
uma avenida e um centro comercial.

Conforme explicou a diretora Sandra Loureiro, o processo de criação
da peça foi conduzido conjuntamente
com todo o Caixa de Pandora, graças
ao entendimento da importância da
Cultura pela APCEF. “Por detrás deste
espetáculo, temos o trabalho de muita
gente. Cada pedacinho dessa peça tem o
coraçãozinho de alguém. Agradecemos à
Associação, que tem nos oportunizado a
possibilidade de fazer teatro de qualidade
e disponibilizá-lo à sociedade”, destacou.
Diva Fernandes, diretora de Cultura
da APCEF, por sua vez, declarou que o
Caixa de Pandora faz parte da história
e da missão da Associação. “Estamos
muito contentes com mais esse lindo
trabalho do grupo. Nosso objetivo, além
de fomentar a cultura dentro e fora da

Associação, é, através da arte, despertar
consciências. Por isso, em vez de cobrarmos entrada, solicitamos a contribuição
espontânea de dois quilos de alimentos
não-perecíveis, que serão doados à
ONG Sociedade Integração dos Anjos,
que atende crianças de diversas faixas
etárias’’, destacou Diva.
Juliana Dubois Santos, da Agência
Assis Brasil, compareceu ao Teatro
Dante Barone e gostou muito da peça.
“A apresentação estava maravilhosa.
O grupo está cada vez mais evoluído.
Adorei”, elogiou a associada.
E se você perdeu a estreia de “O
Carnaval é Nosso!”, não se preocupe!
Confira, em breve, as novas datas e
locais de apresentação do espetáculo,
em www.apcefrs.org.br.

Fotos: Jéssica Sobreira/Especial

Com Carnaval como pano de
fundo, não poderia faltar samba

Dante Barone recebeu o público
para a estreia

Enredo se passa nos anos 1970, em
um tradicional bar

Elenco do Caixa de Pandora põe o
pé no palco mais uma vez

“O Carnaval é Nosso!” - Ficha Técnica

Agustina – Almeri Espíndola
de Souza
Arnaldo – Paulo Caetano
Bela – Débora Nobre
Consolação – Valquíria
Judaber

Esmeralda – Evanilda Padilha
Glorinha – Nara Alteneter
Justino – Eduardo Longhi
Mariazinha – Rosemeri Nobre
Nenê – Elaine Alteneter
Tilico – Rodrigo Ribeiro

Voz da Rádio Ilhota – Nilo Motta
Texto – Paulo Caetano
Direção – Sandra Loureiro
Trilha Sonora – Sandra Loureiro e
Gustavo Petry
Preparação vocal – Daniel Coelho

Iluminação – Anilton Souza
Cenário – Sandra Loureiro
Figurino e Maquiagem –
Caixa de Pandora
Produção –
APCEF/RS

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre a estreia de “O Carnaval é Nosso!”, em www.apcefrs.org.br, na página da Associação no Facebook, ou em nosso
canal no YouTube.

