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Toda edição do João de Barro é im-
portante para nós. Com muita dedicação, 
procuramos relatar aos(às) associados(as) 
e demais leitores(as) tudo o que se passa 
nesta entidade, que, há 62 anos, vem mostra 
seu protagonismo em todas as suas áreas 
de atuação. No entanto, existem edições 
especiais, extraordinárias, que se destacam 
por algum conteúdo específico ou, no caso 
desta edição, por agregarem um conjunto de 
informações de interesse de todos(as) os(as) 
associados(as), como a prestação de contas. 

Sobre esse assunto, temos orgulho de 
informar que a sua Associação está cada ano 
mais pujante. Mesmo realizando grandes 
investimentos, como a Nova Colônia de 
Tramandaí – que, aliás, está totalmente paga 
-, fechamos 2014 com superávit. O nosso 
balanço patrimonial - juntamente com as 
notas explicativas e o relatório de atividades 
da diretoria - foi mostrado e aprovado por 
unanimidade na assembleia de prestação 
de contas, realizada no último dia 21. E para 
que todos(as) possam ter o conhecimento 
detalhado desse desempenho, reproduzimos 
neste JB todo o material exibido na plenária.

Tão importante quanto a aprovação das 
contas de nossa Associação é a democracia. 
Respeitando esse princípio, também foi 
realizada, no dia 21, a assembleia de aber-
tura do processo eleitoral para renovação 
da diretoria e dos conselhos deliberativo e 
fiscal. A plenária aprovou os dias 28 e 29 de 
abril para a realização do pleito. As chapas 
interessadas têm até o dia 7 de abril para se 
inscrever. Acompanhe!

Editorial

OpiniãO

E já que todas as nossas conquistas são 
resultado da participação coletiva, contamos 
com a sua opinião para decidir qual será o 
próximo grande investimento da APCEF. A 
gestão Ousadia para Fazer, Independência 
pra Lutar lançou, em www.apcefrs.org.br, 
uma consulta  onde todos(as) têm a oportu-
nidade de opinar, até o dia 3 de abril. Depois 
de concluída a enquete, serão elaborados 
projetos de investimentos para a localidade 
mais votada. Participe! Mais informações, 
você encontra logo ao lado, na página 3.

Outras grandes notícias que fazem 
desta edição especial são duas importantes 
vitórias judiciais conquistadas pela APCEF no 
último mês. A partir do desdobramento da 
ação judicial movida pela Associação, visando 
que os(as) trabalhadores(as) de retaguarda 
executassem apenas funções especificadas 
em seus normativos, o juiz Daniel Souza de 
Nonohay proferiu um despacho condenan-
do a Caixa ao pagamento de multa retroativa 
de mil reais por dia para cada tesoureiro(a) 
lesado. Também conquistamos, no julgamen-
to da ação do Efeito Gangorra, que os(as) 
integrantes do 2º grupo também sejam 
beneficiários da decisão proferida na 1ª ação 
movida pela APCEF, já em fase de execução. 
Confira mais detalhes nas páginas 4 e 5.

Março também foi marcado pela di-
mensão que a campanha contra abertura 
de capital Caixa 100% Pública – Tô Contigo 
e Não Abro está tomando. O movimento, 
ponteado pela APCEF, está envolvendo todo 
o Rio Grande do Sul. Veja, das páginas 6 a 8, 
quais ações já foram feitas e quais serão os 
próximos passos desta luta, que também 
é sua!
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Agenda

Consulta definirá qual será o próximo 
investimento da APCEF
Votação está disponível em www.apcefrs.org.br até o dia 3 de abril. Dê a sua opinião!

Encontro já chega a sua quinta edição

28 e 29/3 – Jogos de Integração
Terças-feiras – Encontro do Núcleo de Cultura Gaúcha 11/4 – III Tertúlia Bancária

28 e 29/4 – Eleições

Aposentados(as) e convidados(as) da 
Regional Litoral Norte se reuniram, no dia 
10 de fevereiro, para mais um almoço de 
confraternização na cidade de Cidreira. 
Essa foi a quinta edição do encontro, que 
se consagrou como um belo momento de 
convívio e fortalecimento dos vínculos de 
amizade entre colegas. “Foi um sucesso, 
com mais de 80 pessoas presentes. Em 
relação à última edição, o público dobrou”, 

Aposentados(as) promovem 
confraternização em Cidreira

Para participar, basta acessar o site da APCEF

A Nova Colônia de Tramandaí é a 
prova de que até os maiores sonhos podem 
se tornar realidade, através da participação, 
do trabalho e do comprometimento cole-
tivo. Agora, a gestão Ousadia para Fazer, 
Independência pra Lutar quer contar, mais 
uma vez, com a ajuda dos(as) associados(as) 
para decidir qual será o próximo grande 
investimento da APCEF. Para isso, foi lan-
çada uma consulta, onde todos(as) têm a 
oportunidade de opinar sobre os rumos 
da Associação. 

Conforme revelou o diretor de Patri-
mônio, Paulo Belotto, a ideia de fazer essa 
consulta vem desde antes da conclusão da 
Nova Colônia de Tramandaí. Agora que 
essa conquista já está nas mãos dos(as) 
associados(as) – sendo importante lembrar 
que totalmente paga e sobrando recursos 
em caixa - a proposta ganhou ainda mais 
força. “Além dos investimentos normais que 
são feitos diariamente, recuperando e fazen-
do manutenção preventiva de nosso patri-
mônio, sentimos que chegou o momento de 
darmos o próximo grande passo. E como 
tudo em nossa Associação é fruto da von-

tade coletiva, convidamos todos(as) os(as) 
associados(as) a participarem de mais esta 
importante escolha. A consulta será uma 
forma democrática de contemplarmos o 
desejo do maior número de associados(as)”, 
explicou Belotto.

Para participar, é muito fácil. Basta 
acessar www.apcefrs.org.br e clicar no 
banner da consulta. Mediante o preenchi-
mento do número de matrícula, abrem-se 
para votação as opções Cassino, Itapirubá, 
Porto Alegre, São Francisco de Paula e ou-
tro. Ao participar, o(a) associado(a) estará 

concorrendo automaticamente a brindes 
da marca APCEF. 

A consulta vai até o dia 3 de abril, e 
cada titular terá direito a um voto. Depois de 
concluída a enquete, a diretoria vai elaborar 
projetos de investimentos para a localidade 
mais votada e apresentar para ampla discus-
são em assembleias, bem como aconteceu 
com a Nova Colônia de Tramandaí.

Não perca tempo! Vote agora mesmo 
e ajude a escolher qual será a próxima gran-
de conquista da sua APCEF!

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre a consulta de patrimônio, em www.apcefrs.org.br ou no Facebook da Associação.

declarou a associada Rogéria Comim, uma 
das organizadoras do evento.

Reprodução

Arquivo/APCEF/RS
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JURÍdiCO

Caixa é condenada a pagar multa a 
trabalhadores(as) das RERET’s
A Associação se empenhará para que o pagamento seja realizado corretamente

A ação judic ia l  movida pela 
APCEF, que visou impedir que os(as) 
trabalhadores(as) de retaguarda 
(RERETs) executassem funções não 
especif icadas nos normativos da 
Caixa (RH 060 e RH 183) teve uma 
nova grande vitória neste mês. Após a 
APCEF se manifestar em juízo, com-
provando que a Caixa não cumpriu a 
decisão em primeira instância, o juiz 
Daniel Souza de Nonohay proferiu, 
no dia 5 de março, um despacho 
condenando a Caixa ao pagamento de 
multa de mil reais por dia para cada 
empregado(a) enquadrado(a) como 
tesoureiro(a) - inclusive executivo(a) 
- no Rio Grande do Sul. Agora, a 
Caixa será intimada a fornecer o 
número de trabalhadores(as) das 
RERET’s do Rio Grande do Sul, para 
que seja elaborado o cálculo da 
multa. A Associação se empenhará 
para que o pagamento seja realizado 
corretamente.

De acordo com o presidente da 
APCEF, Marcos Todt, esse despacho, 
assim como a sentença proferida 
nesse processo, é uma grande vitória 
para os(as) trabalhadores(as) de re-
taguarda, pois reconhece o problema 
causado pelo subdimensionamento 
das RERET’s. “Essa decisão é muito 
importante para mudar essa situação 
na Caixa. O subdimensionamento 
impõe um quadro de estresse para 
os(as) tesoureiros(as), que não con-
seguem cumprir suas tarefas cotidia-
nas com segurança e tranquilidade. 
Estamos muito satisfeitos com essa 
decisão, pois acreditamos que ela 
contribuirá também no debate na-

cional sobre o tema”, avaliou Todt.

A Caixa não se manifestou sobre 
a decisão. Desse modo, a fim de or-
ganizar as informações de forma pre-
cisa para a Justiça, proporcionando 
o andamento do processo sem que 
nenhum(a) tesoureiro(a) fique de fora 
do cálculo, a APCEF promoveu, no 
último dia 21 de março, mais um En-
contro Estadual de Tesoureiros(as). 
A reunião contou com a presença de 
colegas de todo o Rio Grande do Sul, 
que discutiram os desdobramentos 
da sentençaA APCEF seguirá infor-
mando os(as) trabalhadores(as) de 
retaguarda sobre os próximos passos 
no processo. A Associação também 
deverá realizar um novo . O setor 
jurídico permanece à disposição para 
esclarecer eventuais dúvidas, pelo 
telefone (51) 3268-1611. 

Breve histórico da ação

E m  s e t e m b r o  p a s s a d o ,  a 
APCEF conseguiu uma antecipação 
de tutela que proibiu a Caixa de 
submeter os(as) trabalhadores(as) de 
retaguarda (RERETs) de executarem 
funções não especificadas em seus 
normativos (RH 060 e RH 183), sob 
pena de multa de mil reais por dia 
ao(à) empregado(a) prejudicado(a). 
No entanto, antes do recesso da 
Justiça, em dezembro, a APCEF 
manifestou-se, em juízo, visando 
comprovar que a Caixa não cumpriu 
a decisão da primeira instância. Em 
sua defesa, a empresa citou o novo 
Manual Normativo (NS 289), criado 
após a decisão de outubro, em que 

estão descritas as atividades dos(as) 
tesoureiros(as). A partir disso, o juiz 
Daniel Souza de Nonohay reiterou, 
em regime de urgência, a ordem da 
liminar. Em março, novamente se 
manifestando perante a Justiça, a 
APCEF conseguiu fazer cumprir o 
pagamento da multa. A Associação 
espera que a pena obrigue a Caixa a 
respeitar o quanto antes as atribui-
ções de seus(suas) empregados(as).

Subdimensionamento das 
RERET’s

Em 2009, a Caixa promoveu 
uma reestruturação em seus setores 
de retaguarda. A antiga RETPV foi 
extinta e, junto com ela, a função 
de supervisor(a) de retaguarda. 
O setor ficou, então, subordinado 
às agências. Alguns meses depois, 
no entanto, a Caixa voltou atrás e 

novamente separou as retaguardas 
– agora com o nome de RERET’s 
– das unidades, mas sem a figura 
do(a) supervisor(a). Isso fez com 
que os(as) tesoureiros(as) ficassem 
extremamente sobrecarregados(as), 
tendo que cumprir, além das atribui-
ções de sua competência, funções 
como gestão da conformidade e da 
compensação, supervisão das tarefas 
exercidas pela RERET e responsabili-
dade pela retaguarda perante outras 
áreas. Com uma estrutura mínima, 
os(as) trabalhadores(as) assumiram 
sozinhos(as) um grande número 
de tarefas não previstas em seus 
normativos, enfrentando estresse 
e insegurança permanente em suas 
rotinas. Após vários debates com 
tesoureiros(as), a APCEF/RS decidiu 
entrar com essa ação, com o objetivo 
de combater essa alteração contra-
tual lesiva. 

No dia 21 de março, a APCEF promoveu mais um Encontro Estadual para falar sobre a ação

Ação Imposto de Renda sobre 1/3 de férias
Após 12 meses consecutivos 

de trabalho para o(a) mesmo(a) 
empregador(a), cada empregado(a) tem 
direito ao gozo de 30 dias de férias, cuja 
remuneração remuneração é acrescida 
de um terço a título de abono de férias. 
No entanto, quando do pagamento deste 
benefício, há o desconto de Imposto de 
Renda sobre o valor total recebido por 
ocasião de férias, incluindo-se no cálculo 

o adicional um terço, que é um valor 
indenizado.  

Desta forma, cabe o ingresso de 
ação ordinária com o objetivo de impedir 
o desconto de Imposto de Renda sobre 
o terço constitucional de férias, sejam 
estas gozadas ou negociadas, haja vista 
o seu caráter indenizatório, bem como 
para buscar o ressarcimento dos valores 

recolhidos indevidamente a este título. A 
referida ação é interposta contra a  União 
Federal, em benefício de servidores(as) 
estatutários(as) e celetistas, podendo ser 
na forma individual ou em grupos.

Caso os(as) associados(as) da APCEF, 
ativos(as) ou aposentados(as), tenham 
interesse em  ingressar com a ação 
individualmente para recuperar valores junto 

à Receita Federal, é  necessária a juntada de 
cópia de documento de identidade, do 
último contracheque, dos contracheques 
que constam o pagamento do terço de 
férias dos últimos cinco anos, bem como a 
assinatura de declaração de pobreza e de 
uma procuração. Interessados(as) nessa 
ação podem contatar o Escritório Young, 
Dias, Lauxen & Lima, pelo telefone (51) 
3085-5507 ou pelo email young@young.

Arquivo/APCEF/RS
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JURÍdiCO SEUS diREiTOS

No dia 26 de fevereiro, a 6ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande 
do Sul julgou a apelação interposta pela 
APCEF na ação do 2º grupo do “Efeito 
Gangorra”. No julgamento, a 6ª Câmara 
Cível do TJ-RS, em voto relatado pelo 
Dr. Sylvio José da Costa Tavares, decidiu, 
por unanimidade, que os(as) integrantes 
do 2º grupo também são beneficiários 
da decisão proferida na primeira ação 
movida pela APCEF, que encontra-se em 
fase de execução, já tendo ocorrido pa-
gamento parcial a seus(suas) integrantes 
em dezembro passado.

No entendimento da 6ª Câmara, 
a decisão do primeiro grupo beneficia 
a todos(as) os(os) associados(as) da 
APCEF que sofreram o “Efeito Gangor-
ra”, independente da inclusão de nome 
em listagem ou processo judicial. Ainda 
decidiu-se que a execução deve ser 
feita nos autos do primeiro processo, 
extinguindo a segunda ação.

O “Efeito Gangorra” consiste na 
redução do valor do benefício pago 
pela Fundação sempre que o benefício 
recebido do INSS é majorado (Proces-
so nº 10601135397 na 11ª Vara Cível 
Porto Alegre e nº 70040431355 na  

6ª Câmara Cível do TJRS).

Para o diretor de Previdência e Jurí-
dico, Rafael Balestrin, a decisão coroa a 
atuação da APCEF e do Seguro Jurídico. 
“Em uma iniciativa pioneira, nós conse-
guimos atacar essa prática da Funcef, que 
causou elevada perda do poder aquisitivo 
dos benefícios dos(as) aposentados(as) 
e pensionistas. Com isso, mostramos 
o acerto em unificar os associados em 
torno dessa questão a partir do Seguro 
Jurídico e ao judicializar essa demanda 
que, após muito trabalho, começa a ter 
valores revertidos a favor dos associados 
da APCEF”, declarou o diretor.

O acórdão foi publicado no dia 9 de 
março de 2015, e a decisão ainda não é 
definitiva, estando sujeita a recurso da 
Funcef. Considerando a decisão inédita, 
a diretoria da APCEF e a assessoria ju-
rídica do Escritório Direito Social estão 
estudando as medidas cabíveis para que a 
decisão do processo beneficie a todos(as) 
associados(as) que sofreram os efeitos 
negativos do “Efeito Gangorra”.

Novos esclarecimentos e contatos 
serão prestados logo que a decisão 
transitar em julgado.

Ação do Efeito 
Gangorra conquista 
nova vitória

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

No artigo anterior, analisamos os 
aspectos gerais e introdutórios acerca 
da influência do desenvolvimento 
tecnológico no ambiente de trabalho. 
No presente texto, aprofundamos 
alguns conceitos importantes para 
caracterizar os elementos que atuam 
no meio ambiente de trabalho contem-
porâneo e suas consequências. A ideia, 
longe de simplesmente julgar bom ou 
ruim o uso da tecnologia, é produzir 
elementos de debate para que possa 
disputar a realidade, a fim de construir 
condições dignas e humanizadas para o 
desenvolvimento do trabalho nos mais 
variados ambientes em que atua o(a) 
trabalhador(a) bancário.

Historicamente, a tecnologia 
apresenta-se como o conhecimento 
que deriva das técnicas usadas pelos 
humanos para sobreviver diante da 
natureza, consubstanciando-se sua 
maneira de dominá-la. Já a técnica é 
o conjunto de regras apropriadas a 
dirigir uma atividade. A tecnologia, 
por sua vez, é definida como ciência 
cujo objeto é a aplicação do conhe-
cimento técnico e científico para fins 
industriais e comerciais ou conjunto 
dos termos técnicos de uma arte ou 
de uma ciência.

A Constituição Federal, em seu 
artigo 225, tutelou os aspectos do 
meio ambiente, quais sejam: natural, 
artificial, cultural e do trabalho. De-
finindo o direito ao meio ambiente 
equilibrado como bem comum de uso 
do povo e essencial a sadia qualidade 
de vida.

O meio ambiente do trabalho, 
por sua vez, não se limita ao(à) 
trabalhador(a) celetista. A definição 
deve ser ampla e irrestrita, envol-
vendo todo(a) o(a) trabalhador(a), 
remunerado(a) ou não. Tal ambiente, 
corresponde ao complexo de bens 
móveis e imóveis de uma empresa ou 
sociedade, objeto de direitos subjeti-
vos e privados e de direitos invioláveis 
da saúde e integridade física dos(as) 
trabalhadores(as) que a frequentam.

O meio ambiente do trabalho, 
em resumo, é o núcleo objetivo que 
visa a salvaguarda do homem em 
seu ambiente de trabalho contra as 
formas de degradação da sua sadia 
qualidade de vida. Com efeito, o meio 
ambiente do trabalho é o ecossistema 
que envolve as inter-relações da força 
do(a) trabalhador(a) com os meios e 
formas de produção e sua influência 
no meio ambiente em que é gerado, 
ou seja, o relacionamento da força 
do trabalho humano e da produção.

Caso o ambiente do trabalho 
não seja suficiente a assegurar condi-
ções mínimas para segura qualidade 
de vida do(a) trabalhador(a), tem-se 
a lesão, que pode derivar de fontes 
internas (empregador) ou externas 
(empreendimentos alheios).

O cerne da proteção é o(a) 
trabalhador(a), como ser vivo, das 
formas de degradação e poluição 
do ambiente de trabalho, não só do 
ponto de vista de saúde, mas tam-
bém de qualidade de vida dos(as) 
trabalhadores(as).

O direito ao meio ambiente 
equilibrado é um direito coletivo, 
difuso e metaindividual. O meio am-
biente do trabalho adequado, saudá-
vel e seguro é um direito fundamental 
de todos(as) os(as) trabalhadores(as) 
e, mais que isso, o meio ambiente do 
trabalho equilibrado é parte integran-
te do meio ambiente em sua totali-
dade, direito essencialmente difuso.

Temos proposto e tem sido 
acatado pela direção da APCEF um 
amplo programa de estudo, aplicação 
e defesa do meio ambiente laboral 
que precisa urgentemente ser enca-
rado pela categoria bancária como 
tema central a contribuir com o atual 
momento de organização do sistema 
bancário, a fim de retomar a disputa 
pelos elementos centrais que estão 
causando mal estar, adoecimento, 
distorções e ilegalidades no âmbito 
do local de trabalho.

O desenvolvimento tecnológico 
e suas influências sobre 

o(a) trabalhador(a) - Parte IITJ-RS decidiu que integrantes do 2º grupo também são 
beneficiários da decisão proferida na primeira ação

Shutterstock
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CULTURa

Ainda há vagas para as oficinas Vivências 
do Corpo e Teatro para Todos. Participe!
Professoras Milene Gelbcke e Sandra Loureiro ministram cursos de dança e teatro para associados(as) e convidados(as)

Coral APCEF/RS segue 
à procura de novas vozes

Grupo Caixa de Pandora 
ensaia  dois de seus sucessos

As oficinas culturais de dança 
livre e teatro previstas para 2015 já 
começaram, mas ainda dá tempo de se 
inscrever. No dia 3 de março, foi a vez 

de a professora Milene Gelbke ministrar 
a aula inaugural do curso Vivências do 
Corpo, que, nesta segunda edição, tra-
balhará, entre outros ritmos, dança de 

Oficina de dança trabalhará ritmos variados

Coral na Quinta da Música Erudita

Teatro contribui para desinibição e criatividade

Fotos: Arquivo/APCEF/RS

No dia 26 de fevereiro, o tradi-
cional Coral APCEF/RS realizou o seu 
primeiro ensaio de 2015 e, junto com 
ele, também promoveu uma primeira 
audição para selecionar novos(as) in-
tegrantes. De acordo com o maestro 
João Araújo, hoje participam do grupo 
cerca de 20 pessoas, mas, para que 
o trabalho seja ainda mais robusto, o 
ideal seria que 30 vozes compusessem 
o coro. Então, os(as) interessados(as) 
em fazer parte deste time estão mais 
que convidados(as). Basta entrar em 
contato com a APCEF, através do e-mail 
cultural@apcefrs.org.br, para marcar 
uma nova audição. Os ensaios ocorrem 
todas as quintas-feiras à noite, na sala 
central da APCEF, em Porto Alegre.

Dentre as inúmeras atividades 
realizadas no ano passado, o Coral 
participou da Quinta da Música Erudi-
ta, grande concerto com orquestra no 
Grêmio Náutico União. O momento 
histórico possibilitou a gravação do pri-
meiro DVD do grupo, com uma seleção 
que inclui clássicos da música mundial.

O ano também começou intenso 
para o grupo teatral Caixa de Pandora. 
Os ensaios da trupe comandada por 
Sandra Loureiro recomeçaram já no dia 
25 de fevereiro. A diretora contou ao 
João de Barro que o grupo continuará 
ensaiando dois de seus sucessos de pú-
blico e crítica. “Pretendemos continuar 
divulgando o nosso último trabalho, 

premiado no Festival Art In Vento de 
Osório, a peça Retalhos da Morte; mas, 
também, devido ao momento em que vi-
vemos, de reflexão sobre a água, vamos 
retomar os ensaios de A Última Gota”, 
afirmou. Interessados(as) em integrar 
o grupo também são bem-vindos(as). 
Informações: cultural@apcefrs.org.br 
ou (51) 3268-1611.

Convênios

ESCOLa dE MÚSiCa  – Mil Vozes - Rua 24 de Outubro, 507/101
Bairro Independência – Porto Alegre/RS – Fone: (51) 3028-3209 
E-mail:  escolamilvozes@gmail.com | Site: www.milvozes.com
Veja mais convênios em www.apcefrs.org.br/convenios

salão, salsa e soltinho, além de relaxan-
tes alongamentos. Já no dia 16, a pro-
fessora Sandra Loureiro iniciou um belo 
trabalho de desenvolvimento criativo, 

através da 3ª oficina Teatro para Todos. 
“A APCEF tem um forte compromisso 
com a cultura. E as nossas oficinas são 
espaços permanentes dessa expressão. 
Por isso, convidamos a todos(as) os(as) 
interessados(as) que aproveitem essas 
oportunidades para desenvolver suas 
aptidões artístico-culturais”, afirmou a 
diretora Maria Julia dos Santos.

Para participar, não é necessário co-
nhecimento prévio em dança ou teatro, 
apenas vontade de aprender. Entre em 
contato com a Associação, pelo e-mail  
cultural@apcefrs.org.br, e garanta já a 
sua vaga! Mais informações: (51) 3268-
1611 ou www.apcefrs.org.br. 
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APCEF mobiliza RS em defesa da 
Desde o lançamento, em janeiro, campanha já realizou diversas ações pela não abertura de capital da Caixa

A APCEF está mobilizan-
do todo o Rio Grande do Sul 
em torno de um grande ob-
jetivo: lutar pela manutenção 
da Caixa como banco 100% 
público. Iniciada em janeiro, 
durante as comemorações 
do Dia do(a) Aposentado(a) 
e Pensionista, a campanha 
contra a abertura de capital, 
Caixa 100% Pública - Tô con-
tigo e não abro, dá passos 
largos. Diversos atos já foram 
realizados, e a adesão não 

para de crescer! “Nós temos 
a convicção de que a Caixa 
é um grande instrumento de 
aplicação de políticas pú-
blicas. Por isso, para que a 
Caixa continue contribuindo 
para uma sociedade justa, 
a APCEF está dedicada a 
pontear esse movimento no 
Rio Grande do Sul”, afirmou 
o presidente da Associação, 
Marcos Todt.

De acordo com o diretor 

de Relações de Trabalho, 
Marcello Carrión, caso haja 
uma abertura de capital, por 
menor que seja o percentual, 
a lógica da Caixa deixa de ser 
de um banco público, tendo, 
então, que priorizar o lucro a 
curto prazo para justificar o 
investimento dos acionistas. 
Outra questão diz respei-
to ao empoderamento da 
economia: “A crise de 2008 
só foi minimizada no Brasil 
porque o governo dispunha 

de um banco 100% público 
para aplicação de medidas 
anticíclicas. A Caixa é hoje 
o único banco que tem con-
dições de fazer projetos de 
longo alcance e de longo 
prazo. Por isso, todos(as) 
os(as) brasileiros(as) preci-
sam da Caixa 100% pública”, 
completou Carrión. 

Veja como a APCEF está 
atuando para garantir a manu-
tenção da Caixa 100% pública.

Faxinal 
do Soturno

Porto 
Alegre

Santa 
Maria

Santa 
Rosa

Fotos: Arquivo/APCEF/RS

No dia 12 de março, a APCEF 
promoveu um grande seminário 
com o ex-ministro das Cidades e 
presidente de honra do PT/RS, 
Olívio Dutra; o deputado estadual 
e presidente do PSOL no Estado, 
Pedro Ruas; e a vice-presidenta 
da APCEF, Célia Zingler. O evento 
ocorreu no auditório do Cultural, 
em Porto Alegre, e contou com 
a participação de associados(as) 
de toda a região metropolitana 
e do interior. Também foram 
convidados(as) parlamentares 
de todos os partidos. “Temos a 
obrigação de discutir que Caixa 

Seminário com Olívio Dutra, Pedro Ruas e Célia Zingler
queremos, que papel ela deve 
cumprir. Não apenas resistir, mas 
protagonizar essa luta”, afirmou a 
vice-presidenta. 

“Essa é uma campanha 
não só do interesse dos(as) 
trabalhadores(as), mas de todo 
o povo brasileiro. Na imensidão 
de nosso País, como instru-
mento público, a Caixa tem a 
capacidade de atender os(as) 
mais necessitados(as)”, afirmou 
Olívio Dutra. Pedro Ruas, por sua 
vez, reforçou que uma abertura 
de capital pode significar o fim 
da Caixa como a conhecemos: 
“Enquanto a Caixa for pública, 
há, de fato, um objetivo social, 
a representação dos interesses 
gerais de todo o povo. Quando 
se trata de acionistas, o objetivo 
é outro, ou seja, o lucro”. 

Além de proporcionar a 
reflexão sobre a importância 
da manutenção da Caixa 100% 
pública, o seminário também 
serviu para reunir diversas 

lideranças políticas locais que 
fortalecem o movimento, como os 
vereadores Fernanda Melchionna 
e Alex Fraga, do PSOL; o 
presidente do Simpe, Alberto 
Ledur; e o dirigente do Sindiágua, 
Jadir da Rosa. Representando o 
Movimento de Luta Socialista, se 
fez presente Rejane de Oliveira. 
O Movimento Utopia e Luta 
foi representado por Eduardo 
Solari; a Cooperativa Habitacional 
Giuseppe Garibaldi, por Paulo 
Franqueira; e a Fenae, por Devanir 
Camargo. Já o deputado Adão 
Villaverde, do PT, enviou como 
seu representante, Ilton Freitas; 

e a deputada Liziane Baier, do 
PSB, Luís Cláudio Brasil. No dia 25 
de março, será criado o Comitê 
Gaúcho em Defesa da Caixa 
100% Pública, com a APCEF 
como principal articuladora.

Prest igiaram o evento 
Fernanda Melchionna e Alex 
Fraga, ambos vereadores em 
Porto Alegre pelo PSOL; Alberto 
Ledur, presidente do SIMPE-RS; 
Rejane de Oliveira, ex-presidenta 
da CUT/RS e do CPERS Sindicato, 
representando o Movimento de 
Luta Socialista; Jadir da Rosa, 
dirigente do Sindiágua/RS; 
Eduardo Solari, do Movimento 
Utopia e Luta; Paulo Franqueira, 
da Cooperativa Habitacional 
Giuseppe Garibaldi; Devanir 
Camargo, representando a Fenae; 
Ilton Freitas, representando 
o deputado estadual Adão 
Villaverde (PT); Luis Cláudio 
Brasil, representando a deputada 
estadual Liziane Baier (PSB).

Olívio Dutra e Pedro Ruas 
compuseram a mesa com 
Marcos Todt e Célia Zingler

Regina Azevedo/APCEF/RS

Para reforçar  
a luta, a APCEF
convidou
parlamentares
de todos
os partidos.
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No dia 26 de fevereiro, a 
APCEF divulgou a campa-
nha Caixa 100% Pública para 
mais de 300 participantes 
do Encontro Estadual de 
Representantes Sindicais do 
Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Purificação 
e Distribuição de Água e em 
Serviços de Esgoto (Sindi-
água/RS). O presidente da 
APCEF, Marcos Todt, con-
vidou todos(as) a se junta-
rem à campanha, através 
do abaixo-assinado e das 
próximas ações. “A Corsan 
faz grandes obras de sane-
amento com financiamen-

tos da Caixa. Essa abertura 
de capital representa uma 
maior dificuldade em bus-
car recursos. O Sindiágua é 
contra a abertura de capital 
e manifesta o seu apoio 
à campanha da APCEF”, 
declarou o presidente do 
Sindiágua, Leandro Almeida.

Divulgação junto ao Sindiágua

Marcos Todt divulgou campa-
nha no encontro do Sindiágua

A direção da APCEF 
está marcando agendas 
com lideranças de todos 
os partidos e com perso-
nalidades públicas para 
agregar força à campanha 
em defesa da Caixa 100% 
pública. No dia 9 de março, 
foi a vez de o presidente da 
Associação, Marcos Todt, se 
reunir com Luciana Genro, 
candidata à presidência da 
República pelo PSOL nas 
últimas eleições. Luciana 
garantiu todo o seu apoio. 
“Essa ameaça é muito gra-
ve, porque nós sabemos 
do papel social que a Caixa 

cumpre. Entregar, mesmo 
que seja apenas uma parte 
da Caixa ao setor privado 
significa enfraquecer a atua-
ção do estado em benefício 
da maioria da população”, 
declarou Luciana.

Apoio de lideranças partidárias

Luciana Genro apoia 
campanha da APCEF

A APCEF está distri-
buindo, nas agências de 
todo o Estado, kits conten-
do cartazes, réguas, pan-
fletos e abaixo-assinados. 
Também estão sendo ven-
didas, ao preço simbólico 
de R$ 5, camisetas da cam-
panha. Em poucos dias, 
já foram distribuídas duas 
mil camisetas. Saiba como 
aderir à campanha em www.
apcefrs.org.br.

Distribuição de kits
Com o objetivo de que 

a nossa luta seja difundida 

para toda a população, a 

APCEF está investindo em 

anúncios na grande mídia, 

como no Correio do Povo 

e rádio Guaíba. Confira, na 

próxima página, a nota pú-

blica que a APCEF também 

está divulgando para subsi-

diar a adesão à campanha.

Anúncios na grande mídia

Anúncio no jornal Correio do 
Povo dá visibilidade à luta

Veja os programas Apcef em Ação sobre o ato no Edifício Empresarial Guaíba e o seminário com Olívio Dutra e Pedro Ruas, em www.apcefrs.org.br ou no Facebook da Associação.

Kits já estão sendo 
distribuídos em todo o RS

Reprodução/APCEF/RS

APCEF mobiliza RS em defesa da 
Desde o lançamento, em janeiro, campanha já realizou diversas ações pela não abertura de capital da Caixa

Ato no Edifício Empresarial Guaíba
No dia 27 de fevereiro, 

integrantes da diretoria e 
dos conselhos deliberativo 
e fiscal realizaram um gran-
de ato, que já está mar-
cado na história de nossa 
entidade. Após a reunião 
do conselho deliberativo, 
em Porto Alegre, os(as) 
representantes provenien-
tes de diversas partes do 
Estado realizaram uma 
mobilização no Edifício 
Empresarial Guaíba, pré-
dio corporativo da Caixa 
com a maior concentração 
de empregados(as) no 
Rio Grande do Sul, onde 
distribuíram materiais in-

futuramente a Caixa seja 
privatizada”, alertou Canal. 
Já a coordenadora da Re-
gional Sul, Cristina Gularte, 
lembra: “a população de 
baixa renda, que antes 
não tinha acesso a crédito, 

Vagner Benites / Especial

Edifício tem maior concentração de empregados(as) da Caixa do Estado

formativos e buscaram 
conscientizar os colegas 
sobre a importância dessa 
campanha.

Segundo o presidente 
do conselho deliberativo 
da APCEF, Ivan Canal, a 
campanha em defesa da 
Caixa 100% pública é muito 
importante, pois somen-
te assim a empresa terá 
autonomia para continuar 
exercendo o papel funda-
mental que tem na aplica-
ção dos programas sociais 
do governo federal. “Abrir o 
capital da Caixa pode abrir 
um precedente para que 

agora está tendo graças ao 
caráter público da Caixa. 
Bolsa Família, Fundo de Ga-
rantia, Seguro Desemprego, 
jamais um banco privado 
faria isso”.
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No dia 21 de março, aconteceram 
duas importantes assembleias no Galpão 
Crioulo da sede B da Associação: de 
prestação de contas 2014 e de abertu-
ra do processo eleitoral. As plenárias 
obtiveram um número expressivo de 
associados(as) de diversas regionais.

A assembleia geral ordinária, reali-
zada a partir das 9h30min em segunda 
chamada, tratou da apreciação do ba-
lanço patrimonial 2014 e do relatório de 
atividades da diretoria. Mesmo realizan-
do grandes investimentos como a Nova 
Colônia de Tramandaí, já totalmente 

Assembleias aprovam balanço patrimonial 
e abertura de processo eleitoral na APCEF

Assembleias obtiveram um número expressivo de associados(as)

paga, a Associação fechou o ano com 
superávit. As contas e o relatório foram 
aprovados por unanimidade.  

De acordo com o presidente do 
Conselho Fiscal, Telmo José de Boita, 
que apresentou o parecer do órgão so-
bre o exercício financeiro do ano, a ges-
tão foi eficaz, aplicando corretamente os 
recursos da Associação e maximizando 
os resultados, motivo pelo qual o Con-
selho opinou pela aprovação das contas 
relativas àquele exercício. Na opinião do 
presidente do Conselho Deliberativo, 
Ivan Canal, é importante salientar que, 

além de realizar grandes investimentos, 
a entidade manteve uma ampla agenda 
de atividades, que contemplaram a luta 
pelos direitos dos(as) empregados(a) 
da Caixa, o lazer, o esporte e a cultura. 
Confira, nas próximas páginas, o balanço 
patrimonial e as notas explicativas. Em 
www.apcefrs.org.br, você encontra o 
relatório completo de atividades da 
diretoria em 2014.

Já a segunda assembleia - cujo edital 
de chamamento foi publicado no dia 5 
de março no Jornal do Comércio e nos 
meios de comunicação da Associação - 

discutiu a abertura do processo eleitoral 
para renovação da diretoria e dos con-
selhos deliberativo e fiscal. Essa plenária 
aprovou, por unanimidade, os dias 28 e 
29 de abril (terça e quarta) para a rea-
lização do pleito. Alberto Freire Ledur, 
presidente do Sindicato dos Servidores 
do Ministério Público (Simpe-RS), foi 
eleito como coordenador provisório da 
Comissão Eleitoral, com nenhum voto 
contrário e cinco abstenções. Ficou de-
cidido que as chapas podem se inscrever 
até o dia 7 de abril. A diretoria atual en-
cerra a gestão no dia 31 de maio. Abaixo, 
consta o edital das eleições.

Associação fecha 2014 superavitária. Eleições para nova administração ocorrem em 28 e 29 de abril
Regina Azevedo/APCEF/RS

EDITAL DAS ELEIÇOES

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul - APCEF/RS,  através do coordenador provisório  da eleição, torna público a 
todos(as) os(as) seus(suas) associados(as) com capacidade para serem votados(as) e/ou de exercer o direito de voto, que será realizada eleição para renova-
ção da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo da Entidade, nos dia 28 e 29 de abril de 2015, com coleta de votos das 10 horas 
do dia 28/04/2015 até as 16 horas do dia 29/04/2015, na sede administrativa  da APCEF/RS (no endereço abaixo), nas agências e demais unidades da Caixa 
Econômica Federal estabelecidas no Estado e, eventualmente, em outros pontos mediante acordo entre  as chapas concorrentes. Através do presente edital, 
também torna público que está aberto o prazo até o dia 7 de abril de 2015, para inscrições de chapas concorrentes, alertando que estas deverão ser efetuadas 
na sede administrativa da Entidade, à Avenida Coronel  Marcos, n° 851, em Porto Alegre, a qual ficará aberta das 9 às 17 horas (de segunda a  sexta-feira), 
para  atender aos(às) interessados(as). Todas as demais informações relativas à eleição, objeto deste edital, poderão ser obtidas na sede administrativa da 
APCEF/RS e na Norma Estatutária que regulamenta o pleito, encontrável em www.apcefrs.org.br.

Porto Alegre, 23 de março de 2015.

ASSOCIAçãO DO PESSOAL DA CAIXA ECONôMICA FEDERAL  - APCEF/RS
AV. CORONEL MARCOS, 851. CEP: 91760-000 PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3268-1611 - FAX: (51) 3268-2700
E-MAIL: apcefrs@apcefrs.org.com.br - PORTAL WEB: www.apcefrs.org.br

Alberto Freire Ledur
Coordenador Provisório da Eleição
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nOTa 1 - Contexto operacional
A Associação do Pessoal da Caixa 
Econômica 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, proporcionar, 
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 
elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis emanadas da Legislação 
Societária, em conformidade com 
os Pr inc íp ios  Fundamenta is  de 
Contabilidade e NBCT 10.18.

nOTa 3 – principais práticas 
Contábeis
• Ativos e Passivos Circulantes – Os 

ativos e passivos de até 360 dias 
estão demonstrados no circulante, 
estando as Aplicações Financeiras 
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 à participação na PAR 
Participações S.A., e outras menos 
relevantes. O registro desta variação 
não está sendo contabilizado porque 
não foram identificados cálculos de 
equivalência patrimonial por parte 
da FPC – PAR Corretora de Seguros 
S.A., conforme determina o Art. 183 
da Lei 6404/76.

Em 2014 foi recebido o valor de R$ 
1.484.825,29 de dividendos da Par 
Participações S/A, relativas as ações 
abaixo discriminadas;

• 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 
estabelecida em função do tempo 
de vida útil, fixado por espécies de 
bens. Em 2014 não foi realizada 
depreciação.

• Em fevereiro de 2009,a empresa 
Embraval Consultoria e Engenharia 
Ltda foi contratada  para avaliar os 
vinte imóveis pertencentes a APCEF/
RS, emitindo um laudo de Avaliação 
de Mercado no valor total de R$ 
13.467.274,45. 
Em 16/09/2014 foi vendido o Box no 
Edifício Garagem Sete de Setembro, 
em Porto Alegre,  pelo valor de R$ 
31.000,00, passando a possuir 19 
imóveis.

• Devedores de Computadores e 
Fianças –  O valor de R$ 121.082,83, 

r e p r e s e n t a t i v o  d e  c r é d i t o s 
incobráveis, oriundos de operações 
dos anos 90, foram lançados na conta 
perda de recebimento de créditos, 
de acordo com a Lei nº. 9430/97. 
Mesmo existindo ações judiciais 
com vistas a recuperar estes valores, 
são de difícil cobrança,.Todavia esta 
operação não exime o devedor de 
seu pagamento, os quais poderão 
ser cobrados a qualquer momento, 
com base em relatórios contábeis e 
controles internos da Entidade.

• Provisão de Contingências Trabalhistas 
– A Entidade é ré em processo jurídico 
envolvendo contingência trabalhista. 
Esta provisão foi constituída mediante 
a probabilidade de insucesso na ação, 
baseada no parecer da Assessoria 
Jurídica.

nOTa 4 – patrimônio Social
O Patrimônio Social é apresentado em 
valores atualizados, e compreende o 
Patrimônio Social inicial, somado ao 
Superávit do exercício.

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 Seguros, com 
o objetivo de delimitar riscos e prejuízos, 
buscando no mercado coberturas 
compatíveis com seu porte e atividades. 
As coberturas foram contratadas por 
montantes, considerados suficientes 
pela administração para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de 
sua atividade, os riscos envolvidos e a 
orientação dos seus corretores de seguros.

nOTa 7 – Construção da Colônia de 
Férias em Tramandai
No ano de 2014 foi investido o valor de R$ 
2.261.058,63 em obras da nova Colônia de 
Férias em Tramandaí e R$ 616.573,59 em 
Móveis e Utensílios.
Este valor é proveniente do superávit 
apurado em 2014, no valor de R$ 
1.674.309,35, juntamente com os valores 
já existentes em contas de aplicações 
financeiras
Com a demolição da antiga sede de 
Tramandaí e a conclusão da nova, o valor 
registrado no imobilizado de R$ 604.840,89 
que a representava, deve ser baixados na 
contabilidade, mediante avaliação de um 
perito, atribuir um novo valor ao terreno 
onde a mesma está construída.

nota 8 – Seguro Jurídico previdenciário
A entidade possui aplicado no Fundo Caixa 
Fic Executivo RF LP em 31/12/2014 o valor 
de R$ 242.757,21 relativo a esta rubrica.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2014.

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação 
sobre as assembleias, em www.apcefrs.org.br 
ou pelo Facebook da Associação.
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MaRCOS LEiTE dE MaTOS TOdT
diRETOR-pRESidEnTE

JandiRa pEREiRa aMadOR
COnTadOR - CRC/RS 068708/O-4

Quant. de 
Ações

Cotação
em

2012/2014 31/12/2013

Cotação
em

31/12/2014 31/12/2014

Dividendos
Recebidos

Valor 
Atualizado em

22.760 R$2.441.465,20R$161,18 R$107,27 R$1.484.825,29

Ano Demandas Provisões Depósitos Jurídicos

2013

2014

7

1

82.000,00 11.008,21

8.058,1135.000,00
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Repetimos o primeiro parágrafo do Relatório de 
Atividades da nossa gestão que começou em 2012 pois 
segue muito atual: “Uma vez mais temos a satisfação 
de, ao fazermos uma retrospectiva, verificarmos que o 
tempo foi muito bem aproveitado. Afinal, não pode ser 
diferente em uma entidade com um leque de atuação 
tão diverso e rico, e quando se tem tantos projetos por 
realizar!”.

Já no dia 23 de janeiro promovemos mais uma vez o 
Dia do(a) Aposentado(a) e Pensionista, com a presença 
de cerca de 100 pessoas na Sede A, em Porto Alegre, 
inclusive com a já tradicional caravana de associados(as) 
de Pelotas. Foi oferecido um saboroso café da manhã 
com produtos orgânicos; distribuição de brindes; pa-
lestra com o engenheiro agrônomo Marcelo Leal Teles 
da Silva, que compartilhou seus conhecimentos sobre 
agroecologia e saúde; almoço; Bingo e Ação entre Ami-
gos com arrecadação de fundos para a construção da 
nova sede em Tramandaí; aula de hidroginástica; show 
do músico Marcelo de Marchi.

Em março, a diretoria fez seminário de planejamento 
para garantir sucesso total na etapa final da obra e na 
inauguração da nova Colônia de Férias de Tramandaí; 
retomamos os ensaios do Grupo de Teatro Caixa de Pan-
dora agora já implementando a peça Retalhos da Morte; 
o coral da APCEF se destacou em concerto no Grêmio 
Náutico União em conjunto com o Coral da Santa Casa 
e do próprio União, com a gravação de um DVD; fo-
ram retomadas as reuniões com aposentados(as), com 

Prólogo:
Apresentamos, na sequência, relatório sintético das Atividades do ano de 2014.
Registre-se que, neste relatório, há um resumo com as principais ações desenvolvidas diretamente pela 
direção estadual da Entidade. Tivemos também muitas atividades desenvolvidas por nossas regionais 
que não constam neste relatório, mas que não são menos importantes. As atividades das regionais 
informadas à diretoria tiveram divulgação na página eletrônica, nos boletins e no jornal João de Barro. O 
comprometimento de nossos Coordenadores, Tesoureiros e colegas que auxiliam na gestão das regionais 
é de fundamental importância para a Associação.

Relatório de Atividades 2014 – APCEF/RS 

a presença de cerca de 120 pessoas; inauguramos a sala 
de jogos no espaço do antigo restaurante da colônia A; 
iniciamos os treinos para os Jogos da FENAE; realizamos 
melhorias na colônia de São Francisco de Paula, com 
a instalação de televisores LCD em todas as cabanas; 
iniciou-se oficina de teatro ministrada pela atriz e pro-
fessora Sandra Loureiro, com custo mensal de apenas 
60 reais para associados(as); providenciamos nova sala 
para as oficinas e grupos culturais, localizada no centro da 
Capital, à Av. Otávio Rocha: um espaço bem conservado, 
confortável, amplo, de boa acústica e de fácil acesso.

“Uma vez mais temos 
a satisfação de, ao fazermos 
uma retrospectiva, verificarmos 
que o tempo foi muito bem 
aproveitado. Afinal, não pode ser 
diferente em uma entidade 
com um leque de atuação tão 
diverso e rico, e quando se tem 
tantos projetos por realizar!”.

Ainda em março, no dia 29, boas notícias foram di-
vulgadas em assembleia geral: verificou-se que o balanço 
patrimonial da nossa APCEF vai muito bem, obrigado. 
Apesar de estar trabalhando com investimentos pesados, 
como a obra da colônia de Tramandaí, a Entidade con-
seguiu se manter superavitária em mais de um milhão e 
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meio de reais. A prestação de contas sobre o balanço 
patrimonial, bem como o relatório de atividades apre-
sentado pela diretoria foram aprovados, mais uma vez, 
por unanimidade. A assembleia ainda contou com a par-
ticipação do advogado Ricardo Cantalice, que discorreu 
sobre as principais ações do Seguro Jurídico em 2013.

Em abril, iniciamos Oficina de Dança Livre, com a 
professora Milene Gelbcke, também ao custo de apenas 
60 reais para associados(as); o Núcleo de Cultura Gaú-
cha promoveu Almoço Campeiro, reunindo um grande 
público no Galpão Crioulo da Sede B; promovemos linda 
Festa de Páscoa com mais de 300 pessoas na sede A, 
com atrações como brinquedos infláveis, cama elástica, 
piscina de bolinhas, pinturas faciais, chegada do coelho, 
oficina de pintura, oficina de cestinhas de Páscoa (com 
participação da ONG Moradia e Cidadania), e a apre-
sentação de peça infantil pelo grupo de teatro da APCEF, 
Caixa de Pandora, e com um grupo de crianças carentes 
como convidadas; realizamos, com mais de 300 pessoas 
de diversas regiões do estado, assembleia geral extraor-
dinária sobre a ação judicial do “Efeito Gangorra”; em 
Santa Maria, em parceria com o Sindicato dos Bancários, 
desenvolvemos Oficina de Iniciação à Escrita, com o 
escritor Alcy Cheuiche; promovemos, com o apoio dos 
sindicatos dos bancários de Pelotas, Santa Maria, San-
ta Cruz, e da Associação dos Funcionários do Banrisul 
(Agban), na maior casa de shows do sul do país, o Bar 
Opinião, a II Tertúlia Bancária, um grandioso evento que 
contou com a apresentação de 17 bandas. 

Ainda em abril, no dia 29 ocorreu a segunda audiên-
cia relativa à ação protagonizada pela APCEF/RS contra 
a Caixa a fim de impedir o acúmulo de função dos(as) 
tesoureiros(as) ocasionado desde a extinção do cargo 
de supervisor de retaguarda, em 2012; e no dia 30 con-
cluímos, dentro do prazo estabelecido, a construção 
do prédio da Nova Colônia de Férias em Tramandaí 
(faltando apenas obras na parte externa), e lançamos a 
“promoção de inauguração”, que consistiu em sorteio, 
dentre o quadro associativo, dos 40 apartamentos para 

hospedagem na noite de inauguração. Foram feitas pe-
ças publicitárias para divulgar a promoção, bem como 
estimular novas associações, com o slogan “Nova Sede 
Tramandaí: verão de casa nova” e o texto “Todo mundo 
vai querer ficar na nova sede da APCEF. Uma conquis-
ta construída com muita luta, suor e vista pro mar. E 
para comemorar, as primeiras 40 vagas serão sorteadas 
entre os protagonistas desta conquista. Inscreva-se no 
site www.apcefrs.org.br e participe”. Cerca de 800 
associados(as) se inscreveram.

Em maio foi realizada com sucesso a 6ª edição da 
Corrida do Pessoal da Caixa e o livro Histórias do Vi-
nho, fruto de oficina de criação literária ministrada pelo 
escritor Alcy Cheuiche, foi lançado na Aliança Francesa 
em Paris com a presença da quase a totalidade dos in-
tegrantes do grupo (cada um(a) pagou suas passagens). 
No dia 28 o Coral se apresentou no aniversário do Ho-
tel Everest, e, entre os dias 29 de maio e 01 de junho, 
sediamos Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres 
Bissexuais (Senale), com a participação de cerca de 250 
mulheres. Ainda neste mês, o antigo prédio em Tra-
mandaí foi demolido para a construção da área de con-
vivência externa na Nova Colônia de Férias; e os Salões 
“Grande” e “Panorâmico”, ambos na Sede A, ganharam 
novos conjuntos de mesas e cadeiras.

Em junho foi comemorada a Festa de Aniversário 
da APCEF com o tradicional “Queijos e Vinhos”, com a 
presença de mais de 400 pessoas. Na oportunidade, foi 
feito o sorteio de vinte hospedagens para a inauguração 
da nova Colônia de Férias em Tramandaí. Também, co-
meçou a Oficina de Criação Literária com Alcy Cheuíche 
para escrever sobre “Água, elemento essencial à vida”. 
Esta Oficina conta com o apoio da AGEA que cede es-
paço para os encontros semanais do grupo.

No mês de julho, o Núcleo de Cultura Gaúcha reali-

zou a sexta edição do Costelão da APCEF, com mais de 

200 pessoas presentes que lotaram o Galpão Crioulo 

da Sede B.
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Em agosto, a assessoria jurídica previdenciária e o 
presidente da APCEF, Marcos Todt, participaram de 
reunião em Pelotas com aposentados das regionais Sul e 
Litoral Sul, prestando, em especial, esclarecimentos sofre 
a Ação “Efeito Gangorra”; o Coral realizou seu tradicio-
nal Galeto; os/as atletas da APCEF colheram medalhas 
nos jogos da FENAE em Goiânia, em que ficamos em 
terceiro lugar no pódio geral (melhor colocação desde 
2004), à frente de estados como São Paulo; divulgamos 
apoio à campanha “Basta de CC’s”, lançada pelo Fórum 
dos Servidores Públicos Estaduais do RS com o objetivo 
de qualificar e moralizar o serviço público denominada e 
visando reunir 60 mil assinaturas para instituir um Projeto 
de Emenda Constitucional (PEC) Popular propondo a 
limitação do número de Cargos de Confiança (CCs) no 
setor público e em todas as suas esferas. Divulgamos a 
campanha e sugerimos a nossos associados e associadas 
aderirem ao abaixo-assinado eletrônico. Apoiamos show 
em conjunto de duas bandas de associados: Jottagá e 
Fróide Explica e Os Horácios se apresentaram no Teatro 
Bruno Kiefer, e associados(as) pagaram metade do valor 
do ingresso.

Setembro foi um mês de comemorações: mais de 300 
pessoas compareceram ao VIII Botequim do esporte, 
onde, além da grande festa, sorteamos os outros vinte 
apartamentos para a noite de inauguração da nova colô-
nia em Tramandaí; a parceria com o Núcleo de Cultura 
Gaúcha e o grupo Sinal, Marca e Tarca propiciou espaço 
especial aos associados(as) no acampamento farroupilha 
no Parque Harmonia; Jantar Baile Campeiro de Encerra-
mento da Semana Farroupilha, promovido pelo Núcleo 
de Cultura Gaúcha. No dia 27, realizamos Encontro Es-
tadual de Tesoureiros(as), para debatermos e nos articu-
larmos para que seja efetivamente cumprida importante 
vitória judicial, em primeira instância, na 14ª Vara do 
Trabalho de Porto Alegre, que determinou que a Caixa, 
de imediato, se abstenha de exigir dos(as) tesoureiros(as) 
quaisquer atividades não previstas para essa função nos 
normativos RH 060 e RH 183, inclusive as atribuições 
anteriormente de responsabilidade dos supervisores de 

retaguarda. No finalzinho do mês, adquirimos colchões 
novos para os apartamentos de Porto Alegre. 

Em outubro, nova reunião de aposentados(as) e 
pensionistas reuniu grande público; o Grupo de Teatro 
Caixa de Pandora, também com boa assistência, estreou 
a peça Retalhos da Morte no Teatro Dante Barone, na 
Assembleia Legislativa; o Coral participou do 9º Encontro 
de Coros promovido pela prefeitura de Salvador do Sul; 
realizamos a sexta edição do Dia do Saci e, nesse dia, 
inauguramos, junto à Sala de Jogos da Sede A, espaço 
especial para as crianças, formado por brinquedoteca e 
cantinho da leitura.

Em novembro, totalmente paga e dentro cronograma, 
foi inaugurada a nova colônia de férias, em Tramandaí! 
O espaço conta com prédio de oito pavimentos, capa-
cidade para até 220 pessoas, 40 apartamentos (sendo 
dois com acessibilidade), garagem, 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. 

Nos dias 29 e 30 de novembro promovemos semi-
nário de representantes, na nova colônia de Tramandaí, 
com a participação de representantes da APCEF nas 
unidades, coordenadores(as) e tesoureiros(as) das re-
gionais, conselheiros(as) e diretores(as). No seminário 
foram abordados temas relativos ao patrimônio, ao setor 
jurídico, relações de trabalho, à cultura, esportes, con-
vênios, estatuto da associação, entre outros. 

Também em novembro, o Presidente Marcos Todt 
e o Diretor de Relações de Trabalho, Marcello Carrión, 
reuniram-se com o Superintendente de Passo Fundo 
para tratar de problemas relatados à APCEF por cole-
gas lotados em agência da região; nosso time de vôlei 
masculino foi vice-campeão em torneio comemorativo 
aos 55 anos da Associação dos Servidores do Tribunal 
de Contas; nosso grupo de teatro se apresentou e foi 
premiado (melhor para Sandra Loureiro, melhor trilha 
sonora para Sandra Loureiro e Gustavo Petry e melhor 
atuação para todo o elenco no Festival Art in Vento, em 

adMiniSTRaÇãO
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Osório; nosso Coral se apresentou na Quinta da Música 
Erudita, evento de gala promovido pelo Grêmio Náutico 
União; apoiamos a Mostra de Talentos Bancários promo-
vida pelo Sindicato dos Bancários de Santa Maria e Região 
(como contrapartida, a logomarca da APCEF apareceu 
em todo o material de divulgação do evento e associados 
da APCEF puderam se inscrever para participar da mos-
tra, mesmo não sendo, eventualmente, sindicalizados); 
auxiliamos na organização e divulgação do “1º Encontro 
de Colegas e Amigos da Caixa” realizado em nossa sede 
em Santo Ângelo; abrimos a temporada de piscinas, em 
Porto Alegre, com realização de divertida festa à fantasia; 
participamos uma vez mais da programação oficial da 
Feira do Livro de Porto Alegre, um dos maiores eventos 
literários da América Latina, com debate sobre o livro 
Histórias do Vinho, no Santander Cultural, e sessão de 
autógrafos no Memorial do Rio Grande do Sul.

Em dezembro, foram adquiridos televisores 29 pole-
gadas para os apartamentos das colônias de férias de Cas-
sino e Porto Alegre. Em Cassino, foi também instalada 
rede wifi para os hóspedes, reformadas as churrasqueiras 
e trocados os utensílios de cozinha e alguns móveis.

Destacamos também, no ano de 2014, o pagamento 
parcial da ação Efeito Gangorra para 800 associados apo-
sentados totalizando 35 milhões de reais de indenização. 
Uma ação vitoriosa que começou em 2001 e ainda segue 
em discussão para executar com mais direitos a serem 
implementados.

O Seguro Jurídico recuperou, durante o ano, cerca 
de 2.636.000,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e seis 
mil reais) para os associados, em ações, por exemplo, 
contra a Funcef e Receita Federal.

Mais uma vez participamos ativamente dos fóruns da 
categoria: Encontro Estadual dos Bancários da Caixa, 
Conferência Estadual dos Bancários, Conecef, Con-
ferência Nacional dos Bancários. Realizamos diversas 
visitas às unidades da caixa durante a greve, buscando 
fortalecer o movimento, além de estarmos presentes nas 
assembleias, passeatas e atos durante toda a campanha 

salarial dos bancários. Fomos também a única entidade 
que impetrou ação com pedido de liminar visando sus-
pender os Processos Seletivos Internos (PSI’s) abertos 
durante a greve.

Na parte da comunicação, seguimos qualificando 
nossa atuação no facebook. Seguimos com o site (novo, 
inaugurado em 2013) e com os programas de TV AP-
CEF em Ação, que também retratam a diversidade de 
atuação da associação. O João de Barro segue sendo um 
importante meio de comunicação da APCEF.

Destacamos também, no ano 
de 2014, o pagamento parcial 
da ação Efeito Gangorra para 800 
associados aposentados totalizando 
35 milhões de reais de indenização. 
Uma ação vitoriosa que começou 
em 2001 e ainda segue 
em discussão para executar 
com mais direitos a serem 
implementados.

Continuamos com o trabalho permanente na área de 
convênios, ampliando as possibilidades de atendimento 
ao(à) associado(a) em diversas áreas.

Também durante o ano inteiro, oferecemos jantar 
de boas-vindas e apresentação da Associação aos novos 
colegas. Novamente contamos para isso com o valioso 
apoio do Núcleo de Cultura Gaúcha da APCEF.

Realizamos diversas reuniões em unidades da Caixa, 
em especial em Porto Alegre e Região, mas também em 
agências do interior do estado como, por exemplo, Passo 
Fundo, Santo Ângelo, Santa Maria, Frederico Westphalen.

Temos a convicção de que cumprimos com absoluto 
sucesso nosso compromisso de fortalecer a APCEF e de 
que atuamos fazendo jus ao slogan de nossa gestão: com 

ousadia pra fazer e independência pra lutar!

adMiniSTRaÇãO



Luta é uma palavra feminina.
E não é por acaso.

No mês da Mulher, a homenagem da APCEF

a uma vida inteira de lutas e conquistas.

8 de março - Dia Internacional da Mulher

Está confirmado! No dia 11 
de abril, artistas bancários(as) 
de todo o Estado têm encontro 
marcado na III Tertúlia Bancária 
- Mostra musical de todos os 
estilos para todo o Rio Grande. As 
inscrições para os(as) cantores(as) 
e bandas estão abertas no site 
www.apcefrs.org.br até o dia 
31 de março, mas a convocação 
não é somente para os(as) 
artistas que brilharão no palco. 
Familiares, amigos(as), público 
em geral: todos(as) são muito 
bem-vindos(as) para mais esse 
grande espetáculo de integração 
e cultura de nossa categoria!

O evento acontecerá a partir 
das 20h30, no El Toro Pub, nas 
dependências do Shopping Total, 
em Porto Alegre, com entrada 

franca para associados(as) da 
APCEF e das entidades apoiadoras 
(Sindicato dos Bancários de 
Santa Cruz e Região, Sindicato 
dos Bancários de Santa Maria e 
Região, Sindicato dos Bancários 
de Pelotas e Região e Associação 
dos Funcionários das Empresas 
do Grupo Banrisul - ABGAN).

Diferentemente do Festival 
de Música - que ocorre a cada 
dois anos e seleciona o(a) re-
presentante gaúcho(a) para a 
competição nacional promovida 
pela Fenae -, a Tertúlia destaca-se 
por seu caráter não competitivo. 
As canções admitidas são de di-
versos estilos musicais, a fim de 
contemplar todos os gostos. Após 
as apresentações, a festa continua 
com o palco livre! Compareça!

Artistas podem conferir o 
regulamento em nosso site. Mas 
corra, pois as inscrições são 
limitadas a 25 apresentações!

Duas edições de sucesso

A primeira edição da Tertúlia 
Bancária, em abril de 2013, 
já havia superado todas as 
expectativas da organização 
e do público. Realizado em 
Santa Cruz do Sul, no Clube 
Aliança, o evento contou com a 
participação de 11 bandas de 
todo o Estado. Mas foi a edição de 
2014, promovida no Bar Opinião, 
na Capital, que consolidou, em 
definitivo, o evento como como 
um grande sucesso. Dezoito 
bandas deram um verdadeiro 
show musical, e o público, por sua 

vez, correspondeu à altura. Ambas 
as edições foram marcadas por 
uma grande variedade musical, 
incluindo estilos como MPB, heavy 
metal, pop rock, rock progressivo, 
rock rural, jazz, chorinho, gospel 
e música nativista e tradicional 
gaúcha.

O quê: III Tertúlia Bancária
Quando: 11 de abril, sábado
Horário: 20h30
Local: El Toro Pub
Av. Cristovão Colombo, 545 
Porto Alegre
Mais informações:
www.apcefrs.org.br

Prestigie a III Tertúlia Bancária!
Mostra musical de todos os estilos será no dia 11 de abril, no El Toro Pub, em Porto Alegre


