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A categoria bancária iniciou 2015 
com uma grande preocupação. No final 
do ano passado, levantou-se a possibi-
lidade de abertura de capital da Caixa, 
uma entidade financeiramente forte e ca-
paz, como nenhuma outra, de propagar 
políticas públicas de desenvolvimento so-
cial há 154 anos. A possível transforma-
ção do caráter público da Caixa seria um 
baque, tanto para os(as) empregados(as) 
quanto para os(as) clientes, pois o banco 
deixaria de servir à sociedade para servir 
aos interesses dos(as) acionistas, na sua 
busca desenfreada pelo lucro.

Por essa razão, a APCEF/RS lan-
çou mão de todo o seu protagonismo 
e deu início à campanha Caixa 100% 
Pública – Contra a abertura de capital, 
tô contigo e não abro. A primeira ação 
do movimento já foi posta em prática: 
um abaixo-assinado, com as primeiras 
adesões feitas nas comemorações do 
Dia do(a) Aposentado(a) e Pensionista, 
em janeiro.

A fim de subsidiar esse debate, nesta 
edição, o JB traz contribuições impor-
tantíssimas. Confira, na página central, 
entrevistas exclusivas com o diretor de 
Relações de Trabalho da APCEF/RS, 
Marcello Carrión, e com o ex-presidente 
da Caixa, Jorge Mattoso; além de um 
artigo do professor da Unicamp e 
ex-vice-presidente da Caixa, Fernando 
Nogueira da Costa, na página 8. 

Editorial

OpiniãO

No dia 27 de fevereiro, a APCEF 
participa do Dia Nacional de Luta em 
Defesa da Caixa 100% Pública. Participe 
você também!

E a batalha em defesa dos direitos 
dos(as) trabalhadores(as) também en-
contra outras vertentes na APCEF. De-
pois da vitória na ação do Efeito Gangor-
ra, a Justiça reitera a ordem da liminar 
conquistada pela Associação em outu-
bro passado, para que a Caixa se abs-
tenha de exigir dos(as) empregados(as) 
de retaguarda o exercício de atividades 
não especificadas nos normativos que 
regulamentam as suas funções. A APCEF 
manifestou-se, visando comprovar que a 
Caixa não cumpriu a decisão da primeira 
instância e venceu. Ponto para os(as) 
empregados(as) da Caixa.

Mas mesmo carregado de conflitos, 
o João de Barro de fevereiro também 
mostra a APCEF do esporte, da cultu-
ra, do social, do lazer e do patrimônio. 
Anunciamos, com muita alegria, a re-
alização de eventos como os Jogos de 
Integração, a III Tertúlia Bancária, novas 
oficinas culturais e uma consulta inédita 
que vai orientar qual será a próxima 
grande obra da Associação, depois da 
histórica inauguração da Nova Colônia 
de Tramandaí. Acompanhe os detalhes 
sobre a votação em nosso site e não 
deixe de dar a sua opinião.
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RadaR

No dia 11 de abril, os(as) músicos(as) 
bancários(as) de todo o Estado já têm 
encontro marcado. Será no El Toro Pub, 
no Shopping Total, em Porto Alegre, para 
a 3ª edição da Tertúlia Bancária – Mostra 
Musical de Todos os Estilos para Todo o 
Rio Grande. O evento não competitivo 
tem o objetivo de valorizar a expressão 
cultural dos(as) associados(as) da APCEF 
e das entidades apoiadoras.

De acordo com a colega de Santa 
Maria, Luciana Bohrer, participante duas 
primeiras edições, a Tertúlia é um espaço 
único, onde amadores(as) e profissionais 
têm a mesma oportunidade de mostrar 
o seu trabalho. “Amo muito esse even-
to, pois ele nos oportuniza expôr essa 
arte que tanto apreciamos e que pouco 
temos tempo de desenvolver por conta 
da rotina do dia-a-dia, que é a música”, 

afirmou a associada.

Conforme as outras edições, as 
apresentações desta Tertúlia poderão 
ser de qualquer estilo musical. As ins-
crições estarão abertas em breve para 
associados(as) da APCEF e das demais 
entidades apoiadoras. Acompanhe a 
publicação do regulamento em www.
apcefrs.org.br e participe!

Fotos: Anne Ledur/APCEF/RS

Agenda

Prepare-se! Vem aí a III Tertúlia Bancária!
Mostra musical de todos os estilos será no dia 11 de abril, no El Toro Pub

Luciana Bohrer, na II Tertúlia Bancária, em 2014, no Bar Opinião

Terças-feiras – Encontro do Núcleo 
de Cultura Gaúcha 
26/2 – Audição e seleção de novos(as) 
integrantes para o Coral APCEF/RS
3/3 – Início da oficina de dança 
“Vivências do Corpo”

16/3 – Início da oficina 
“Teatro para Todos”
21/3 – Festa de Páscoa
22/3 – Almoço Campeiro
28 e 29/3 – Jogos de Integração
11/4 – III Tertúlia Bancária

Mais um evento tradicional da As-
sociação já tem data marcada. A Festa de 
Páscoa será no dia 21 de março, sábado, das 
14h às 18h, na Sede A da APCEF (Av. Cel. 
Marcos, 627 – Ipanema), em Porto Alegre. 
Para a alegria da garotada, como sempre, a 

Todos(as) associados(as) estão 
convidados(a) a participar do tradicional 
Almoço Campeiro do Núcleo de Cultura 
Gaúcha, a ser realizado no dia 22 de março, 
domingo, às 13h, no Galpão Crioulo da As-

sociação (Av. Cel. Marcos, 851 – Ipanema), 
em Porto Alegre. Os convites estarão à 
venda em breve na APCEF. Reserve já o seu 
pelo telefone (51) 3268-1611 ou pelo e-mail 
eventos@apcefrs.org.br.

Atenção, garotada! Festa de 
Páscoa será no dia 21 de março!

Agende-se para o Almoço Campeiro 
do Núcleo de Cultura Gaúcha

No ano passado, Coelho distribuiu doces às crianças

Comida campeira é especialidade do Núcleo

O quê: III Tertúlia Bancária
Quando: 11 de abril, sábado
Local: El Toro Pub (Av. Cristovão 
Colombo, 545, Porto Alegre)
informações: em breve em  
www.apcefrs.org.br

O quê: Almoço Campeiro do 
Núcleo de Cultura Gaúcha
Quando: 22 de março, domingo
Horário: 13h
Local: Galpão Crioulo da APCEF
informações: (51) 3268-1611 ou 
eventos@apcefrs.org.br

O quê: Festa de Páscoa
Quando: 21 de março, sábado
Horário: 14h
Local: Sede A da APCEF
informações: (51) 3268-1611 ou 
eventos@apcefrs.org.br

SeRviçO

SeRviçO

SeRviçO

APCEF está preparando inúmeras atrações, 
brincadeiras e surpresas. E a Família Coelho 
já mandou avisar: muitas guloseimas gos-
tosas, ele vai entregar! Confira, em breve, 
a programação completa desta festa em  
www.apcefrs.org.br!
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apOSenTadOS(aS) 

APCEF celebra 7ª edição do Dia 
do(a) Aposentado(a) e Pensionista
Integração, realizada no dia 22 de janeiro, contou com momentos de informação e diversão

Pela sétima edição consecutiva, o 
Dia do(a) Aposentado(a) e Pensionista 
foi comemorado com uma programação 
muito especial na APCEF. Celebrado no 
dia 22 de janeiro, na Sede A da Associa-
ção, em Porto Alegre, o evento contou 
com momentos de integração, formação, 
informação e, é claro, muita diversão para 
todos(as) os(as) convidados(as). “Neste 
ano, estamos comemorando também 
uma importante vitória judicial, que foi a 
do Efeito Gangorra. Temos ótimas notícias 
para festejar e esperamos que, na próxima 
edição, tenhamos ainda mais”, declarou 
o diretor de Aposentados(as) e Saúde, 
Leonardo Rigon.

A integração começou ainda de ma-
nhã, quando os(as) convidados(as) foram 
recepcionados(as) para um saboroso café. 
Em seguida, os(as) presentes assistiram à 
palestra “Rejuvenescer para ser o melhor 
de Si”, com a psicoterapeuta Erica Brandt. 
“Nossa proposta é de rever os conceitos 
de vida que temos, que, muitas vezes, nos 
levam a envelhecer. Queremos que as pes-
soas resgatem toda a sua espontaneidade, 
a sua alegria, o seu desejo de viver, que 
estão presentes em nós”, defendeu a pales-
trante. Em seguida, para o almoço, os(as) 
presentes saborearam o famoso churrasco 
do Núcleo de Cultura Gaúcha, com direito 
a um momento especial de declamação 
poética do escritor Alcy Cheuiche. 

Integrando a programação da tarde, a 
APCEF promoveu um workshop de dança, 
com a professora Milene Gelbcke; consul-
tas personalizadas sobre Florais de Bach, 
com a terapeuta Mariam Henker; e o show 
de contos e ilusionismo “Contos Mágicos”, 
com o magicontador Eric Chartiot. E para 
marcar ainda mais a data na APCEF, uma 
novidade que fez o maior sucesso: a cabine 
fotográfica “Emoções em fotos”. A atração 
fez o registro da festa de forma alegre e 
descontraída, e os(as) aposentados(as) 
puderam levar para casa a sua foto como 
lembrança.

De acordo com a associada Lúcia Eltz, 
de Porto Alegre, o Dia do(a) Aposentado(a) 
e Pensionista da APCEF tem se superado 
a cada ano, com mais atividades e brinca-

deiras. “É um momento maravilhoso de 
reencontro, uma ótima oportunidade de 
rever amigos que há muito tempo não 
víamos. A APCEF está de parabéns por 
mais esse evento”, afirmou

Para Nestor Mayer, o Dia do(a) 
Aposentado(a) e Pensionista significa muito 
para os(as) participantes. “É um evento 
consagrado, muito importante para nós, 
pois traz, além do convívio com os(as) 
colegas, muitas informações importantes 
para a melhoria de nossa qualidade de 
vida”, afirmou o associado de Nova Santa 
Rita.

Já para Maria Terezinha Casarin, que 
veio de Pelotas junto com a tradicional 
caravana da Regional Sul, o encontro é uma 
forma singular de integrar os(as) colegas. 
“Para nós, aposentados(as), esse evento 
é muito importante, porque, mesmo não 
estando mais no dia-a-dia da Caixa, sen-
timos a mão amiga da nossa associação”, 
concluiu.

Sorteio para a nova Colônia 
de Tramandaí

A programação ainda contou com 
um super presente pelo Dia do(a) 
Aposentado(a) e Pensionista. Foram sor-
teadas seis vagas de hospedagem para a 
Nova Colônia de Tramandaí, em datas com 
disponibilidade. Os(as) contemplados(as) 
foram: Flávio Amaral, Sirlei Thiell Della 
Cruz, Ana Maria Bardini, Rosa Hilga 
Barboza, Nei Machado Barcellos, Nestor 
José Mayer e Eunice Oliveira Machado 
(suplente).

Lançamento da campanha 
Caixa 100% pública

A APCEF lançou, nesta confraterni-
zação, a primeira ação da campanha Caixa 
100% Pública - Tô contigo e não abro. 
Os(as) aposentados(as) e pensionistas já 
aderiram ao abaixo-assinado, que faz parte 
de um movimento mais amplo contra a 
abertura de capital da empresa. Leia mais 
sobre a campanha na página central e 
participe!

Aposentados(as) se divertiram na APCEF

Psicoterapeuta Erica Brandt 
falou sobre rejuvenescer

Convidados(as) participaram de 
workshop de dança com Milene Gelbke

Sorteio contemplou associados(as) 
com hospedagem em Tramandaí

Eric Chartiot no show de 
histórias e ilusionismo

Presentes tiveram atendimento 
personalizado sobre Florais de Bach

Cabine fotográfica foi atração especial onde 
participantes levaram foto de lembrança

Almoço foi preparado pelo 
Núcleo de Cultura Gaúcha

Fotos: Regina Azevedo/APCEF/RS

Arquivo/APCEF/RS

Arquivo/APCEF/RS

Arquivo/APCEF/RS

Arquivo/APCEF/RS

Arquivo/APCEF/RS

Assista ao programa de vídeo APCEF/RS em Ação 
sobre o Dia do(a) Aposentado(a) e Pensionista, em 
www.apcefrs.org.br ou no Facebook da Associação.
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juRídiCO SeuS diReiTOS

A liminar que garantiu, em outubro 
passado, que os(as) trabalhadores(as) 
de retaguarda (RERETs) não mais exe-
cutassem 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), segue em 
vigência. No entanto, antes do recesso da 
Justiça, que começou em 19 de 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, criado em 
dezembro, em que estão descritas 
as atividades dos(as) tesoureiros(as).  
A Caixa acabou, ao fim, comprovando 
que descumpre a decisão judicial, pois 
descreve, neste novo manual, ativida-
des que eram de responsabilidade de 
supervisores(as) de retaguarda e não 
dos(as) tesoureiros(as).

A partir disso, o juiz Daniel Souza de 

Nonohay reiterou a ordem da liminar, so-
licitando que a Caixa se abstenha de exigir 
dos(as) trabalhadores(as) de retaguarda o 
exercício de atividades não especificadas 
para as suas funções. A notificação foi 
encaminhada em regime de urgência. 
No próximo dia 13, a APCEF volta a se 
manifestar na Justiça sobre o caso. 

encontro estadual de 
Trabalhadores(as) de Retaguarda

 Em setembro do ano passado, a 
APCEF/RS promoveu mais um Encon-
tro Estadual de Trabalhadores(as) de 
Retaguarda a fim de debater os desdo-
bramentos da sentença. O evento teve a 
presença de dezenas de tesoureiros(as) 
de várias regiões do Estado e foi uma 
preparação para o cumprimento da de-
cisão judicial. Foi definida a constituição 
de grupo de e-mails para discussão do 
tema. Para participar, envie seu contato 
para apcefrs@apcefrs.org.br ou ligue 
para (51) 3268-1611.

RERET’s devem 
executar apenas 
funções previstas

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

Com o advento da Revolução 
Industrial e o surgimento do capitalis-
mo, nasceu a sociedade da tecnologia. 
Os últimos dois séculos mostraram 
que o desenvolvimento tecnológico 
é fundamental para a consolidação da 
unidade produtiva típica que sustenta 
todo o sistema, qual seja, a empresa 
de capital privado. O ponto crucial da 
produção passa a ser o aumento da 
produtividade, maximizando as ven-
das, o lucro, e acumulando de capital. 
Quanto mais se utiliza tecnologia e 
se esvazia a necessidade da força de 
trabalho, maior a taxa de lucro e a 
acumulação de riquezas.

Vivemos num momento singular 
no qual estão combinados - como 
nunca antes - todos os elementos de 
uma sociedade do conhecimento e da 
tecnologia. As organizações, empre-
sas e famílias colocam o aprendizado 
permanente e a produção de novas 
tecnologias no centro de sua meta, 
sobrevivência e crescimento. Cada 
vez menos se precisa do trabalho 
braçal ou menos qualificado. A força 
de trabalho perde seu valor.

O ser humano torna-se escravo 
de recursos tecnológicos por ele pró-
prio introduzidos, tais como energia 
elétrica, automóvel, avião, internet 
e celular. Até mesmo a expectativa 
de vida humana aumentou significa-
tivamente, haja visto o surgimento 
dos antibióticos, anestésicos, vacinas, 
próteses, cirurgias guiadas por câme-
ras menos invasivas, marca-passos, 
transplantes e exames de imagens.

Uma das grandes motivações 
desse desenvolvimento foi a domi-
nação de um povo sobre outro. Du-
rante o século XX, nas duas grandes 
guerras mundiais, foram obtido avan-
ços tecnológicos que, a princípio, ob-
jetivavam a destruição em massa do 
inimigo, mas que acabaram servindo 
para melhorar a qualidade de vida das 
pessoas ao longo e, posteriormente, 
aos conflitos.

Tal desenvolvimento tecnológi-
co teve um preço alto. A natureza 
foi degradada em escala logarítmica 
e surgiram enormes desigualdades 
sociais que dividiram as nações con-
forme o grau de desenvolvimento 
tecnológico, em primeiro, segundo 
e terceiro mundo.

Ao mesmo tempo, brotaram 
análises críticas ao capitalismo e seus 
efeitos perversos. Surgiu o conceito 
de sustentabilidade como grande 
ideal das nações no século XXI. E 
a humanidade conseguiu mensurar 
os danos causados e hoje formula 
alternativas para possibilitar sua 
sobrevivência.

O desenvolvimento tecnológi-
co certamente trouxe facilidades, 
conexão, conforto, etc. E é visto 
por aqueles que se beneficiam 
dele como um fenômeno apenas 
positivo. O progresso – constante, 
inclusive, de nossa bandeira nacional 
– é visto como algo sempre bom. 
Entretanto, é inegável seus efeitos 
negativos no meio ambiente, não 
apenas sobre seu aspecto natural, 
mas também a um de seus aspectos 
artificiais, ou seja, no meio ambiente 
do trabalho.

É inegável que o uso das redes 
sociais, correio eletrônico, bem 
como dos aplicativos de conver-
sas instantâneas modificaram o 
trabalho para empregadores(as) e 
trabalhadores(as). Surgiram situa-
ções inéditas e perversas a ambos. 
O uso das redes sociais consegue 
destruir a reputação de empresas 
tradicionais e gera demissões. O 
uso indevido de correio eletrônico 
e aplicativos de mensagens pre-
judicam empregadores(as). Logo, 
empregados(as) são exemplos 
fáceis de citar e que trataremos 
mais a fundo adiante, em uma série 
de artigos que serão publicados no 
João de Barro.

O desenvolvimento tecnológico 
e suas influências sobre 

o(a) trabalhador(a) - Parte I

O escritório Camargo, Catita, Mai-
neri, Advogados Associados, informa 
para todos e todas que fizeram parte 
do processo n° 00.07.83493-4, que teve 
como cabeça de ação Pedro Lair Kuhn, 
que os kits com os documentos neces-
sários para a feitura das declarações de 
Imposto de Renda 2015, ano base 2014, 
já se encontram disponíveis. A solicita-
ção dos documentos deve ser realizada 
através do e-mail ccm@ccm.adv.br e 
estão disponíveis em arquivo devido ao 
grande volume de informações. A ação 

da década de 1980, contra a Caixa, é de 
um grupo de Escriturários Básicos-EBs, 
originada nas injustiças do Plano de Car-
reira da época.

O Escritório alerta que na declara-
ção do IR os valores oriundos dessa ação 
devem ser informados de forma discri-
minada, em campo específico, levando 
em conta o ano de origem. Desta forma, 
os advogados sugerem que, em caso de 
dúvida, seja consultado um contador 
especializado.

Declaração de Imposto de 
Renda – Ação EBs

No ano passado, tesoureiros de todo o RS se reuniram em encontro promovido pela Associação

Regina Azevedo/APCEF/RS
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a volta ou a permanência desse tipo de 
pensamento, que entrega as estatais para 
o capital privado e empobrece a população.

jB - Quais as vantagens de manter 
a Caixa 100% pública?

MC - Somente um banco como a 
Caixa, 100% pública, tem a condição de 
colocar em prática as prioridades sociais 
como políticas de governo, diferente de 
um banco com capital privado, que certa-
mente passa a priorizar os resultados de 
curto prazo para satisfazer os interesses 
dos acionistas.

O Brasil não pode abrir mão da Caixa 
100% pública, pois é o principal instrumen-
to para ações de governo, que serviu até 
para barrar crises internacionais e o prin-
cipal agente financeiro de políticas públicas 
para a sociedade brasileira, proprietária da 
Caixa Econômica FEDERAL.

jB - nos anos 90, a Caixa foi man-
tida aos trancos e barrancos. Quais 
foram as principais dificuldades e/ou 
perdas da empresa nessa época?

MC - Durante o período em que 
vivemos, no Brasil, sob a égide do pensa-
mento neoliberal, quase como pensamento 
único, dado o bombardeio dos canais de 
comunicação a serviço do capital, princi-
palmente internacional, não foi somente a 
Caixa que perdeu, mas toda a sociedade, 
com as ações tomadas pelos governos de 
então, a serviço da entrega do país a preço 
de banana. Não queremos a volta de ações 
governamentais desse tipo, como abertura 
de capital de estatais.

Foi um período em que a Caixa esteve 
desprovida de suas principais funções so-
ciais, o que não é casual, certamente. Era a 
ação do governo de então, que já preparava 
a empresa para privatização e tentava a 
cooptação do quadro de empregados(as) 
para a visão do individualismo, como po-
demos verificar pelas alterações internas 
no período, como a estagnação do salário 
padrão (PCS), ao ficar, por mais de uma 
década, sem que empregados(as) tivessem 
promoção por merecimento, pela criação 
do CTVA e do PCC (Plano de Cargos em 
Comissão), com desproporção entre o 
salário fixo (PCS) e gratificação de função 
(PCC) e CTVA, tornando o quadro de 
empregados(as) refém de funções grati-
ficadas para alcançar uma remuneração 
satisfatória e criando clima de competição 
predatória entre colegas, o que, nova-
mente, não foi casual, fazia parte da busca 
pela hegemonia do pensamento – no caso, 
fortalecendo o pensamento neoliberal.

jB - a partir de 2003, a Caixa 
passou por um processo de reestrutu-
ração. Hoje, a Caixa é a terceira maior 
instituição em ativos no país, atrás ape-
nas do Banco do Brasil e do itaú, mas 
isso não impediu que a Caixa mantives-
se o seu papel social. você acredita que 
a abertura de capital descaracterizaria 
a empresa nesse sentido?

MC - Certamente descaracterizaria. 
A Caixa tem conseguido, ao longo dos 
últimos anos, cumprir suas atribuições 
sociais sendo competitiva e muito forte no 
mercado. A Caixa conta com um quadro 
de empregados(as) muito qualificado, mas 
em quantidade insuficiente, dadas as gran-

des tarefas da empresa. A Caixa carece de 
contratação de pessoal. Com abertura de 
capital é evidente que não vai melhorar. Ao 
contrário, ao invés de contratar, certamen-
te deixará de cumprir seu papel principal, 
o de banco público. A Caixa 100% pública 
consegue lucro financeiro sem abrir mão 
do “lucro institucional”, que é a busca do 
bem comum para a população, sua legítima 
dona. Com capital aberto/privado, certa-
mente a gestão priorizará rendimento de 
curto prazo para o bolso dos acionistas, ao 
invés de programas sociais de longo prazo 
e alcance.

jB - uma das iniciativas popula-
res que tentam barrar a abertura de 
capital da Caixa é a campanha Caixa 
100% pública, da apCeF. por que os 
empregados da Caixa e a população 
em geral devem aderi-la?

MC - A APCEF/RS historicamente é 
uma entidade muito importante na defesa 
dos interesses coletivos de colegas da Cai-
xa, sempre participando ativamente das 
lutas pelos nossos direitos. Agora, a APCEF 
lança a campanha Caixa 100% Pública, em 
defesa da Caixa Econômica FEDERAL. É 
importante a adesão de todos e todas. A 
defesa da Caixa 100% pública pode não 
ser uma luta tão fácil, assim como não 
foi fácil a década de 90... É fundamental a 
participação ativa dos(as) colegas na cons-
cientização das pessoas sobre a necessidade 
fundamental da permanência da Caixa 
100% pública, pois não perdemos apenas 
como empregados(as), perdemos como 
cidadãos(ãs). Não se trata apenas de nossos 
empregos. Trata-se de 154 anos de Caixa 

Com o lançamento da campanha Caixa 
100% Pública – Contra a abertura de capi-
tal, tô contigo e não abro, ninguém melhor 
do que o diretor de Relações de Trabalho da 
APCEF/RS, Marcello Carrión, para explicar a 
importância de uma luta contra a abertura de 
capital da empresa. O diretor, que também é 
liderança no Sindicato dos Bancários de Santa 
Maria e Região, é categórico: “não perdemos 
apenas como empregados(as), perdemos 
como cidadãos(ãs)”. Confira a entrevista e 
junte-se à APCEF em mais esta luta! 

joão de Barro - O governo federal 
anunciou, em dezembro passado, a 
intenção de abrir o capital da Caixa 
econômica Federal até 2016. Que im-
plicações socioeconômicas essa medida 
acarretaria?

Marcello Carrión - Certamente as 
consequências serão catastróficas caso o 
governo federal torne real essa intenção, 
atacando frontalmente os interesses da 
grande maioria da sociedade, que são 
os(as) trabalhadores(as). Abrir o capital 
da Caixa Econômica Federal significa abrir 
mão do papel social da Caixa, abrir mão 
de um banco público sólido, lucrativo e 
competitivo no mercado e que tem sido 
fundamental para execução de programas 
sociais e como agente de políticas públicas. 
Durante a chamada crise de 2008, forjada 
no centro do sistema financeiro capitalista, 
o que ajudou o Brasil a não afundar foi jus-
tamente a existência de um banco público 
como a Caixa, capaz de adotar medidas 
anticíclicas. Após a famigerada década de 
90, no Brasil neoliberal, de governos com 
viés privatizante e entreguista, tudo o que 
a sociedade não necessita e não quer é 

“A Caixa 100% pública consegue 
lucro financeiro sem abrir mão 
do ‘lucro institucional, que é a 
busca do bem comum para a 
população, sua legítima dona”

Marcello Carrión, diretor de 
Relações de Trabalho da APCEF

ENTREVISTA:

CaMpanHa
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Com a abertura de capital, os interesses 
de curto prazo dos acionistas minoritários 
precisarão ser considerados, o que fará 
com que os interesses públicos e de mais 
longo prazo sejam menosprezados. Vejam, 
por exemplo, o que tem ocorrido com as 
empresas de abastecimento de água, que 
precisavam desempenhar um papel público 
e fazer investimentos, visando enfrentar 
o crescimento populacional e problemas 
climáticos, e claramente deixaram de fazê-
-lo para garantir dividendos e demandas de 
curto prazo de seus acionistas minoritários. 

jB -  O senhor entende que, com 
a reestruturação financeira e patri-
monial realizada em 2001, durante o 
governo FHC, a Caixa estava sendo 
preparada para a privatização? Quais 
foram as principais dificuldades e/ou 
perdas da empresa nessa época?

jM - Desde a incorporação do BNH, 
em 1986, a Caixa veio se debilitando. Este 
processo se acentuou com a implemen-
tação das políticas neoliberais e com as 
privatizações levadas a cabo desde os anos 
90. Em 2001, esse processo visando a pri-
vatização da Caixa foi ainda mais acentuado 
e só não foi efetivado porque o governo 
precisou utilizar-se dos recursos da Funcef 
para assegurar outras privatizações, que o 
setor privado demonstrou desinteresse.

jB - a partir de 2003, quando o se-
nhor assumiu a presidência da Caixa, o 
banco passou por um processo de rees-
truturação. O que o senhor considera 
como as principais medidas tomadas 
em sua gestão para o fortalecimento da 

Caixa, tanto em ativos, como em sua 
atuação como banco público?

jM - Em primeiro lugar, abandonou-
-se a proposta de sua privatização. Mas 
isso não seria suficiente para garantir que a 
Caixa pudesse retomar seu papel de banco 
público. Para que viesse a desempenhar 
sua função pública, foi necessário que se 
voltasse também a valorizar seu papel en-
quanto banco, recuperar sua imagem junto 
à população, disputar um mercado bancário 
crescentemente competitivo, voltar a re-
cuperar sua parte física – agências super-
lotadas, lotéricos desmotivados e escassos 
correspondentes bancários –, valorizar seu 
pessoal e assegurar a geração de produtos 
e serviços com tecnologia e qualidade, 
voltando a valorizar tanto o cliente quanto 
o negócio de crédito comercial, que era 
visto até então como secundário – ou até 
mesmo desnecessário – nas operações da 
instituição.

Assim, a Caixa pôde - pouco a pouco 
- garantir a elevação de sua rentabilidade 
(passando a contribuir cada vez mais com 
dividendos ao Tesouro), assumir crescente 
participação no mercado bancário e agir 
como banco público, participando de for-
ma exemplar de um conjunto de políticas 
como a criação do crédito consignado, a 
ampliação do crédito para PF e PJ, além do 
financiamento habitacional (mesmo antes 
do Minha Casa Minha Vida), a bancariza-
ção e ampliação do acesso aos bancos, os 
pagamentos mensais aos beneficiários do 
Bolsa Família, a realização de Feirões e as 
políticas de redução do spread bancário e 
de sustentação do crédito no país, quando 

do agravamento da crise internacional. 

jB - O que pode ser feito para que 
a Caixa contribua ainda mais com a 
sociedade?

jM - Mantida a Caixa como banco 
público, este processo - iniciado em 2003 
e até hoje mantido - não terá fim. Mas terá 
que incorporar ainda mais inovações, ga-
rantir sua competitividade em um mercado 
crescentemente disputado e ser capaz de 
tornar as políticas públicas de que participa 
cada vez mais reconhecidas pela sociedade. 
O Brasil passou por um período de mais 
de uma década de melhorias nos planos 
do combate à pobreza, da distribuição 
da renda e da expansão dos mercados de 
crédito e consumo. Mas muito mais precisa 
ser feito, com a colaboração da Caixa como 
instituição pública.

JB - O senhor afirmou que a ma-
nutenção da Caixa como banco 100% 
público deveria ser uma luta de todo 
o Brasil. O senhor acredita que cam-
panhas como a que a apCeF/RS está 
realizando podem reverter a intenção 
de abertura de capital? Que outras ini-
ciativas a sociedade brasileira poderia 
adotar para tentar barrar essa medida?

jM - Antes de mais nada, parabéns 
à iniciativa da APCEF/RS. Mas penso que 
para reverter efetivamente a intenção de 
abertura de capital da Caixa seria neces-
sária também uma mais ampla discussão e 
posicionamento por todo o Brasil. Lamen-
tavelmente, o silêncio dos movimentos 
sociais e dos partidos da base aliada tem 
sido dominante. E surpreendente...

Em entrevista exclusiva ao jornal João de 
Barro, o ex-presidente da Caixa (2003-2006), 
Jorge Mattoso, falou sobre a importância da 
empresa para a sociedade brasileira. O pro-
fessor aposentado do Instituto de Economia 
da Unicamp e ex-secretário municipal em 
São Paulo (2001-2002) também avaliou o 
processo de reestruturação financeira e patri-
monial realizada em 2001, durante o governo 
FHC; explicou por que acredita que a Caixa 
deve se manter 100% pública; e lamentou o 
silêncio dos movimentos sociais e dos partidos 
da base aliada. 

joão de Barro - por que o senhor 
se posiciona contra a abertura de capi-
tal da Caixa através de um ipO?

jorge Mattoso - Não se trata de um 
posicionamento contrário em abstrato. 
Mas dada a financeirização ocorrida mun-
dialmente e a repetição e longevidade das 
crises internacionais, considero que o Brasil 
continua necessitando de bancos públicos 
eficientes e capazes de assegurar a imple-
mentação de políticas inovadoras, criar 
novos mercados, favorecer ações sociais 
e alavancar políticas anticíclicas quando 
do agravamento de crises econômicas e 
financeiras no mundo. E a Caixa tem se 
mostrado uma competente e eficiente 
implementadora dessas políticas. 

JB - Pode-se afirmar que é im-
portante para o país que a Caixa se 
mantenha 100% pública?

jM - Sem dúvida. Preservar o caráter 
100% público da Caixa é o que poderá 
permitir que esta longeva instituição na-
cional continue a desempenhar seu papel. 

“Preservar o caráter 100% 
público da Caixa é o que poderá 
permitir que esta longeva 
instituição nacional continue a 
desempenhar seu papel social”

Jorge Mattoso, 
ex-presidente da Caixa

ENTREVISTA: EB
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No final do ano passado, em uma conversa 
informal com jornalistas, o Governo Federal 
confirmou a intenção de abrir o capital da Caixa 
até 2016. O processo seria realizado através 
de uma oferta pública inicial (IPO, da sigla em 
Inglês). A hipótese, no entanto, significa um perigo 
real de mudar o objetivo da empresa, capaz, 
como nenhuma outra, de gerar políticas públicas 
de desenvolv imento soc ia l  há 154 anos. 
        Por isso, a APCEF/RS lançou mão de seu usual 

protagonismo e iniciou a campanha Caixa 100% 
Pública - Contra a abertura de capital, tô contigo e 
não abro. O movimento dará toda a contribuição 
necessária para que as entidades bancárias unifiquem 
forças para esta luta. Em nível estadual, a Associação 
tomará a frente em diversas ações. A primeira delas 
já foi posta em prática nas comemorações do Dia do(a) 
Aposentado(a) e Pensionista, em 22 de janeiro, com 
o recolhimento de assinaturas para um grande 
abaixo-assinado. No dia 27 de fevereiro, a APCEF 

participa do Dia Nacional de Luta em Defesa da 
Caixa 100% Pública. Participe você também! 
       E, para subsidiar esse importante debate,confira, 
entrevistas exclusivas com o diretor de Relações de 
Trabalho da APCEF/RS, Marcello Carrión, 
e com o ex-pres idente da Caixa,  Jorge 
Mattoso; além de um artigo do professor 
da Unicamp e ex-vice-presidente da Caixa, 
Fernando Nogueira da Costa.
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Fernando Nogueira da Costa 
Professor do Instituto de Economia da Unicamp e ex-vice-presidente da Caixa, para a Revista da Advocef

A questão-chave, seja vista como 
ideológica, seja vista como jurídica, em 
relação à hipótese de abertura de capital 
da Caixa, lançando ações no mercado 
primário e/ou vendendo parte de 100% 
das ações hoje detidas pelo Tesouro 
Nacional (ainda não foi definido), é: cabe 
extrair lucro privado, diretamente, de 
dinheiro público?

É possível separar, sem perder a 
essência de sua natureza, a atividade 
bancária propriamente comercial e as 
ações de políticas públicas promovidas 
por meio da instituição?

Acionistas minoritários descobri-
rão que com as taxas mais reduzidas 
que cobra em empréstimos e serviços 
a Caixa não dá tanto lucro como banco 
privado e exigirão ela agir enquanto tal? 

Um grande diferencial entre ban-
cos públicos e privados está na compen-
sação por Rendas de Administração de 
Fundos, Programas Sociais e Loterias  
e Rendas de Serviços de Arrecadações 
e Convênios, para os bancos públicos, 
suas menores Rendas de Tarifas Ban-
cárias, Rendas de Cartão de Crédito e 
Rendas de Administração de Fundos de 
Investimentos.

É muito difícil separar, precisamen-
te, as “ações de Robin Hood” da Caixa: 
transferir ganhos com “os ricos” (ações 
comerciais) para subsidiar os pobres 

(ações sociais). Na realidade, muito do 
que ela ganha, aplicando dinheiro que é 
patrimônio dos trabalhadores (FGTS) ou 
dos que reivindicam justiça (depósitos 
judiciais), é revertido para os necessitados 
de subsídios sociais para aquisição de Habi-
tações de Interesse Social. Por exemplo, os 
ganhos em Tesouraria permitem o ofere-
cimento de “produtos sociais” no ponto-
-de-equilíbrio, pagando todas as despesas 
e remunerando o controlador, porém sem 
a maximização do lucro como buscam 
sempre os bancos comerciais privados.

Estimou-se que, nos primeiros nove 
meses de 2014, a Caixa Econômica teve 
lucro de R$ 4,8 bilhões antes do pagamen-
to de Imposto de Renda e CSLL. Mas esse 
resultado se explica essencialmente por 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), depósitos judiciais e loterias, e não 
pela atividade de concessão de crédito e 
prestação de serviços tradicional. A Caixa, 
por exemplo, discrimina as receitas de 
serviços e com operações de crédito que 
consegue capturar pelo fato de possuir as 
loterias como rede de distribuição?

Na verdade, “a questão filosófica”, 
isto é, aquela que o Governo terá de ter 
sabedoria para decidir se é apropriada a 
abertura de capital da Caixa, diz respeito à 
Ética Pública. Ela deve ser examinada antes 
de tratar essa abertura como uma questão 
meramente fiscal.

Cabe, sob o ponto-de-vista ético, in-

vestidores privados obterem benefícios de:

1) a cobrança de uma taxa propor-
cionalmente elevada para administrar o 
dinheiro dos trabalhadores no Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço?

2) a perda imposta pelos depósitos 
judiciais a quem reclama na Justiça?

3) a obtenção de lucro com jogos 
de azar?

Como lidar com esses pontos se o 
banco for transformado em sociedade 
de economia mista e tiver acionistas 
privados? Quem vai querer ser sócio da 
Caixa se essas atividades saírem do banco 
(ou ficarem menos rentáveis) e ela não 
der mais lucro?

Outro ponto relevante do modelo 
atual da Caixa — que se for mantido 
favoreceria a acionistas privados — tem 
relação com a estrutura de capital da ins-
tituição, que tem pouco mais de metade 
do patrimônio líquido (55%) formada por 
instrumentos híbridos.

Os IHDC (Instrumentos Híbridos 
de Capital e Dívida) são representados 
por diversos tipos de títulos de dívida ou 
contratos para captação de recursos fi-
nanceiros para capitalização da instituição 
financeira, que devem ser contabilizados 
no Patrimônio Líquido, porque fazem 
parte do PR (Patrimônio de Referência). 
O Banco Central do Brasil permite que 

os IHDC sejam capazes de aumentar 
o grau de capitalização e, consequen-
temente, os níveis de alavancagem da 
instituição financeira.

Em um cenário em que acionistas 
privados tenham direito a uma parte 
do lucro da Caixa, faz sentido a União 
subsidiá-los ao aceitar um retorno abai-
xo do que seria razoável no mercado 
nos títulos híbridos?

Por exemplo, uma engenharia fi-
nanceira da Caixa junto com o Tesouro 
Nacional ocorreu com “empréstimos 
perpétuos” do controlador para a 
controlada. Ele concedeu empréstimo 
perpétuo, que jamais se amortiza, mas 
que é remunerado com o pagamento 
dos mesmos juros de títulos de dívida 
pública no maior prazo então lançado. 
A Caixa comprou esses títulos com o 
valor do empréstimo recebido, para 
fazer hedge desse pagamento de juros: 
“o que recebe com uma mão, paga 
com a outra”. É um “jogo de ganha-
-ganha” contábil para os analistas de 
mercado verem que a Caixa é um 
banco de risco soberano, pois é con-
trolada pelo Tesouro Nacional, que 
jamais quebra!

Enfim, para os economiários, 
manter o espírito público e a comba-
tividade é o melhor que poderão fazer 
para o País: a defesa da missão social 
da Caixa Econômica Federal!

A questão Robin Hood: uma análise da 
hipótese de abertura de capital da Caixa
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E as artes cênicas também en-
tram em cena no palco da APCEF, 
com a 3ª edição da oficina “Teatro 
para Todos”. Ministrado pela direto-

No último dia 29, a banda do as-
sociado Jorge Hugo, mais conhecido 
como Jottagá, fez um show memorável 
no teatro Bruno Kiefer, na Casa de 
Cultura Mário Quintana (CCMQ), em 
Porto Alegre. O concerto, que teve 
o apoio da APCEF, exaltou o amor, o 
bom humor e homenageou um dos 
principais bairros da Capital, o Bom 
Fim, através da personagem “Magra 
do Bonfa”.

Ao prestigiar pessoalmente o 
evento, o presidente da Associação, 
Marcos Todt, comentou que a APCEF 
tem tradição em apoiar a cultura e, 
por isso, incentiva a produção de 
seus(suas) associados(as). “É impor-

ra do premiado grupo Caixa de Pando-
ra, Sandra Loureiro, o curso trabalhará 
conceitos como utilização das palavras, 
racionalização de objetos, integração 
corporal, foco de atenção e sonoridade.

Para participar, não é necessário 
conhecimento prévio em teatro, apenas 
a idade mínima de 15 anos.

Os encontros serão semanais, 
todas as segundas-feiras, na Av. Otávio 
Rocha, 134, sala 81. O início das aulas 

Mal começou o ano e a APCEF 
já está com a sua agenda cultural a mil! 
Os(as) associados(as) que apreciam a 
arte da dança já podem comemorar, 
pois, estão abertas as inscrições para 
a 2ª edição da oficina de dança livre 

está programado para dia 16 de mar-
ço, com duração de dois semestres. O 
investimento para associados(as) é de 
R$ 60 mensais, e, para convidados(as), 
é de R$ 80 mensais. Preencha a ficha de 
inscrição (disponível em www.apcefrs.
org.br) e envie via malote para a APCEF 
ou pelo e-mail cultural@apcefrs.org.
br. Mais informações: (51) 3268-1611.

Benefícios do teatro

O teatro é uma excelente forma 

“Vivências do corpo”, ministrada pela pro-
fessora Milene Gelbcke. Neste ano, o curso 
trabalhará, entre outros ritmos, dança de 
salão, salsa e soltinho.

Os encontros serão semanais, todas as 
terças-feiras, na sala central da APCEF, à Av. 
Otávio Rocha, 134/81, em duas turmas. A 
primeira, das 17 h40 às 18h55; e a segunda, 
das 19h às 20h15. O início das aulas está 
programado para dia 3 de março, com 
duração de dois semestres. Para participar, 
não é necessário conhecimento prévio em 

de aprimoramento pessoal. Atra-
vés dele, é possível potencializar 
a expressão pessoal, otimizando o 
desenvolvimento profissional e a 
comunicação cotidiana. Por meio 
de aulas criativas de interpretação 
e de técnicas vocais e corporais, o 
teatro desenvolve a concentração, 
a coordenação, a autoconfiança, a 
agilidade, e facilita a transformação 
de ideias em realizações concretas.

dança, apenas vontade de participar. O in-
vestimento para associados(as) da APCEF é 
de R$ 60 mensais, e, para convidados(as), é 
de R$ 80 mensais. Preencha a ficha de ins-
crição (disponível em www.apcefrs.org.br) e 
envie via malote para a APCEF ou pelo e-mail 
cultural@apcefrs.org.br. Mais informações: 
(51) 3268-1611.

Benefícios da dança

Trazendo ao(à) aluno(a) uma diversida-
de de exercícios, a dança proporciona saúde 

tante seguirmos fomentando a cultura, 
pois ela nos possibilita um novo olhar 
sobre o mundo”. Jottagá, por sua vez, 
destacou: “Essa parceria é muito pre-
ciosa. É uma oportunidade de mostrar 
o que está sendo produzido pelos(as) 
empregados(as)”.

No ano passado, “Jottagá & Froi-
de explica” participou da 2ª Tertúlia 
Bancária e, com o apoio da APCEF, 
realizou um show com a banda “Os 
Horácios”, na CCMQ. A banda agora 
prepara um próximo espetáculo, para 
março, a fim de comemorar seus 35 
anos de estrada.

* Com a colaboração de Regina Azevedo

“Jottagá & Froide explica” realiza novo 
show na Casa de Cultura Mário Quintana

Participe da 3ª edição da oficina “Teatro para Todos”

Abertas as inscrições para a oficina 
de dança livre “Vivências do corpo”

Mais uma vez Teatro Bruno Kiefer recebe “Jottagá & Froide explica”  

Arquivo/APCEF/RS

física e mental. Por envolver música 
associada ao movimento e expressão 
corporal, traz ao praticante a sensação 
de liberdade, relaxamento e diversão.

 A dança livre é uma modalidade 
que explora todas as possibilidades da 
dança, a partir de movimentos básicos 
do corpo, treinando força, equilíbrio, 
agilidade, flexibilidade, coordenação e 
velocidade, proporcionando um tra-
balho físico completo, sempre com o 
suporte dos alongamentos.

Pela segunda vez, o show da banda do associado teve o apoio da APCEF
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APCEF reforça parceria com 
a ONG Moradia e Cidadania
Entidades se reuniram para fortalecer cooperação mútua em projetos

No dia 6 de fevereiro, o presidente 
da APCEF, Marcos Todt, e o coordena-
dor da ONG Moradia e Cidadania no Rio 
Grande do Sul, Artur Ferreira Almeida, 
participaram de uma reunião com o 
objetivo de fortalecer a parceria que as 
duas entidades já têm há muitos anos. 
O encontro ocorreu na sala central da 
APCEF na Capital, na Av. Otávio Rocha, 

com a presença do diretor de Patrimô-
nio da Associação, Paulo Belotto, e da 
gerente de projetos da ONG, Rosaura 
Couto. “A ONG Moradia e Cidadania 
faz um precioso trabalho de importância 
incalculável. Por isso, sentimos que é 
nosso dever, como entidade que sempre 
se preocupou com o próximo, apoiar 
seus projetos”, afirmou Marcos Todt.

Rosaura Couto, Artur Almeida, Paulo Belotto e Marcos Todt

vendO - Três duplex em Nova 
Tramandaí. 90 m² cada, com 2 suítes, 
sala, cozinha, lavabo, anexo quiosque 
com churrasqueira e lavanderia, e 
vaga para 2 carros no pátio. Padrão 
A. Valor: R$ 210 mil cada. Tratar com 
Antônio Carlos Cruz Araújo. Fone: (51) 
9948-6085.

vendO - Ecosport 2006, vermelho, 
completo, pneus novos, R$ 25 mil; e 
Fiesta 2011, azul, completo, ar, direção, 
som, vidros, 50 mil Km, R$ 25 mil. 
Tratar com Rosa (Cerro Largo). Fone: 
(55) 8104-1240 ou (55) 3359-2112

Brique

Regina Azevedo/APCEF/RS

contos exclusivos. Chamado Nosso 
Valor, o site tem um funcionamento 
bem simples. A cada três meses, são 
ofertados três produtos com preços 
até 70% menores, que também 
podem ser pagos em três vezes sem 
juros no cartão. Quando uma certa 
quantidade é vendida, o desconto cai 
para 60% e, depois, para 50%. O site 
ainda oferece outros produtos, em 
um catálogo auxiliar, com descontos 
de até 15%.

A primeira safra de produtos 
teve churrasqueira (de R$ 139,90 
por R$ 69,95), monitor cardíaco (de 
R$ 251,01 por R$ 75,30) e brinque-
do lego creator (R$ 139,90 por R$ 

Plataforma Nosso Valor, da Fenae, dá descontos 
a associados(as) APCEF Saúde

ambros Clínica Oftamológica 
Av. Assis Brasil, 163, bairro Passo D’Areia 
– Porto Alegre/RS – Fones: (51) 3341-
9980, 3395-5474, 3276-2013, 3276-2014 
E-mail: ambros.clinica33@terra.com.br 
  

V e j a  m a i s  c o n v ê n i o s  e m 
www.apcefrs.org.br/convenios/saude.htm

Convênios

De acordo com Artur Almeida, a 
APCEF tem uma grande vocação social. 
“Assim como a Moradia e Cidadania, 
a Associação também atua para uma 
sociedade melhor, congregando os(as) 
empregados(as) da Caixa em diversas 
áreas, como esporte, lazer e defesa de 
direitos. Agora, vamos unir forças para 
fazermos ainda mais!”, declarou o co-

ordenador da ONG no Estado. Rosaura 
Couto, por sua vez, complementou: 
“Queremos, através do conceito de 
rede, acionar a transformação social. É 
um dever de todos(as) este compromis-
so. Por isso, devemos nos unir em torno 
dessa causa em comum”.

A ONG Moradia e Cidadania teve 
origem no Comitê da Ação da Cidada-
nia dos(as) Empregados(as) da Caixa, 
formado em 1993. É responsável por 
iniciativas como: educação, geração 
de trabalho e renda e apoio às ações 
de combate à fome e à miséria para 
comunidades de baixa renda. No Es-
tado, dentre outros projetos, a ONG 
é responsável pela unidade da Casa 
Brasil, em Porto Alegre, um programa 
que reúne esforços para levar inclusão 
digital, cidadania, cultura e lazer às 
comunidades de baixa renda. Acesse 
www.moradiaecidadania.org.br e saiba 
como colaborar com a ONG.

* Com a colaboração de Regina Azevedo

A Fenae lançou, em dezembro, 
uma plataforma online para que os(as) 
associados(as) das 27 APCEFs do País 
possam adquirir produtos com des-

41,97). A próxima será liberada em 
março. Para participar, basta acessar 
www.nossovalor.fenae.org.br, fazer o 
login com o CPF cadastrado e realizar 
a compra.

nosso valor Cultural

O Nosso Valor também está 
sorteando mensalmente pares de 
ingressos de cinema ou DVD’s. Para 
concorrer, é preciso assistir aos mi-
nifilmes do site e responder algumas 
questões. Na primeira etapa, 15 
associados(as) gaúchos(as) foram sor-
teados. A segunda etapa será lançada 
em breve, com um minifilme sobre as 
27 APCEFs.
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Atenção, atletas e torcedores(as)! 
Jogos de Integração 2015 vêm aí!
Competição ocorre nos dias 28 e 29 de março, na Nova Colônia de Tramandaí

Etapa Farroupilha

Etapa Passo FundoEtapa Porto Alegre

Etapa Estrela

Fotos: Anne Ledur/APCEF/RS

Arquivo/APCEF/RS

Atenção, atletas e torcedores(as)! 
Está chegando o maior evento espor-
tivo da Associação! Estão confirmados, 
para os dias 28 e 29 de março, os Jogos 
de Integração 2015! E, se na última 
edição, a competição conseguiu reunir 
mais de 300 pessoas em suas etapas 
descentralizadas (Estrela, Farroupilha, 
Passo Fundo e Porto Alegre), neste 
ano, é hora de voltar às origens, fechan-
do com chave de ouro o primeiro ve-
raneio da Nova Colônia de Tramandaí. 

De acordo com o diretor Sérgio 
Simon, a experiência de levar os Jo-
gos para o interior foi muito valiosa, 
mas a APCEF não poderia deixar de 

realizar esta edição em Tramandaí. “É 
a coroação, através do esporte, dessa 
nossa conquista tão importante. Além 
disso, é uma oportunidade de mais 
associados(as) conhecerem esse belo 
patrimônio”, afirmou.

O regulamento dos Jogos de In-
tegração 2015 será divulgado no final 
de fevereiro, em www.apcefrs.org.br, 
onde os(as) interessados(as) poderão 
encontrar mais detalhes sobre inscri-
ções e transporte. Mas já podemos 
adiantar que 13 modalidades espor-
tivas estarão em jogo: vôlei de praia 
masculino e feminino, futebol society 
livre e máster, futsal masculino, vôlei de 

quadra misto, canastra, truco, dominó, 
xadrez, damas, tênis de mesa e futebol 
de mesa. Também serão realizados 
amistosos de futsal feminino e basquete 
masculino. A inscrição de equipes po-
derá ser feita até 15 de março.

jogos Sul/Sudeste

Como de praxe, os(as) atletas 
destaque dos Jogos de Integração 2015 
farão parte da delegação gaúcha para os 
Jogos do Sul/Sudeste, que ocorrem de 
4 a 6 de junho, em São Paulo (SP). Os 
treinos já começarão em abril, a fim de 
garantir novamente um bom resultado 
para a nossa APCEF/RS.

Na última edição, em 2013, em 
Florianópolis, os(as) atletas gaúchos(as) 
tiveram um desempenho de se orgu-
lhar. Dentre sete APCEFs (Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo), disputando 25 moda-
lidades esportivas, conquistamos nada 
menos que 23 medalhas: 10 de ouro, 
6 de prata e 7 de bronze! 

E a garra dos(as) atletas refletiu 
também nacionalmente. No ano passa-
do, os(as) gaúchos voltaram dos Jogos 
da Fenae, ocorridos em Goiânia (GO), 
com o 3º lugar geral, entre 27 Apcefs 
de todo o País!



Após a inauguração da Nova Colônia de Tramandaí, enquete definirá próxima obra da Associação

Nova Colônia de Tramandaí 

Cassino

São Francisco de Paula

Porto Alegre

Itapirubá (Imbituba-SC)

A estação mais ensolarada do ano 
está aí e, junto com ela, as férias e os 
passeios em família. Há quem prefira 
a agitação da praia ou da piscina, mas 
também há aqueles que preferem 
desfrutar desses momentos em lugares 
mais sossegados. Nesse sentido, o pa-
trimônio da APCEF é um prato cheio! 
Além das suas sedes regionais, a As-
sociação tem cinco colônias que são o 
“xodó” dos(as) associados(as): Cassino, 
São Francisco de Paula, Porto Alegre, 
Itapirubá (SC) e a novíssima colônia de 
Tramandaí. Veja como essa estrutura 
está sendo aproveitada neste verão.

O associado Anacleto Marchi, da 
Agência Azenha, teve a oportunidade 
de se hospedar neste último mês na 
Nova Colônia de Tramandaí com a 
família. De acordo com ele, a sede 
está muito bem equipada, oferecendo 
todo o conforto à família. “Além disso, 
devido à proximidade, facilita o acesso 
à praia. É para se divertir no verão com 
tranquilidade”, destacou.

Inaugurada em novembro do 
ano passado, a Colônia possui oito 
pavimentos e capacidade para até 220 
pessoas. O edifício tem 40 apartamen-
tos – sendo dois com acessibilidade 
-, com mobiliário de alta qualidade e 
completamente equipados. Os dois pri-
meiros 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. 

Quem costuma aproveitar bastante 
a colônia do Cassino, em Rio Grande, é 
a diretora de apoio a Aposentados(as) e 
Saúde, Lúcia Helena Leal da Silva, que 
reside em Pelotas. Junto com a família, 
Lúcia tem um carinho especial por essa 
sede. “Quem não tem casa no litoral, 
pode usufruir dessa colônia da APCEF, 
já que tem um valor bem acessível para 
os(as) associados(as). Além disso, é 
tudo equipado e a limpeza é muito boa. 
Estamos muito bem servidos com esse 
patrimônio”, argumentou. 

A colônia de férias do Cassino 
dispõe de seis apartamentos para seis 
pessoas, com cozinha equipada, salão 
de festas com churrasqueira coberta, 
churrasqueira externa e área de camping.

O aposentado Everton Guima-
rães, de Porto Alegre, optou pela 
tranquilidade da Serra Gaúcha e se 
hospedou, junto com os familiares, nas 
famosas “cabanas de São Chico”. “A 
temperatura é muito agradável, bem 
diferente da Capital, tem muito verde 
em volta. Quem não gosta de ir para 
a praia, São Chico é o lugar ideal, pois 
tem tudo que necessita próximo. É 
perto de Gramado, Canela, então, dá 
para visitar essas cidades da Serra. Sem 
falar do conforto e da tranquilidade do 
lugar”, ressaltou.

A colônia de São Francisco de Pau-
la dispõe de 12 cabanas para até quatro 
pessoas e uma cabana para até oito 
pessoas, cozinhas equipadas, lareira, 
sala de jogos e TV, com churrasqueira, 
cozinha e playground. Todas as cabanas 
têm televisores, cobertores e traves-
seiros. Roupas de cama e banho são 
opcionais, mediante solicitação prévia.

Outra colônia que se destaca no 
patrimônio da APCEF é a de Porto Ale-
gre. Com sete apartamentos para até 
seis pessoas e um apartamento para até 
quatro pessoas, a sede possui sala de TV, 
sala de jogos, sala de inclusão digital e 
uma brinquedoteca. Além disso, quem 
se hospeda na colônia pode aproveitar 
o espaço com duas piscinas à beira do 
Guaíba, além do parque infantil, cozi-
nha de uso coletivo e churrasqueiras. 
E, mediante reserva prévia, os(as) 

A APCEF também está presente 
no litoral de Santa Catarina. A colônia 
de Itapirubá, no município de Imbitu-
ba, dispõe de camping para 40 barra-
cas, com quatro cozinhas, banheiros 
e vestiários, e duas churrasqueiras 
cobertas coletivas. 

Sérgio Salcedo, aposentado de 
Porto Alegre, aproveitou a sede 
para veranear com seus familiares. 
Na bagagem, o associado trouxe o 
registro de belas fotografias. “Nós 
gostamos de acampar em Itapirubá. 
Tem cozinha equipada, banheiro 
limpo, o gramado tem dreno e é perto 
do mar. Como é uma cidade pacata, 
é bem tranquilo, bom para passar o 
verão com a família”, concluiu.

Associados(as) aproveitam 
o verão nas colônias da APCEF

Filhos de Anacleto se divertiram na praia

Lúcia Helena aproveita a 
colônia com familiares

Everton Guimarães e a família 
curtindo São Chico

Associada é usuária frequente das piscinas

Associado e filhos na paradisíaca Itapirubá

paTRiMôniO

Fotos: Arquivo Pessoal

associados(as) podem utilizar o ginásio 
multiesportivo e dois salões de festa.

Quem aproveita muito a sede por-
to-alegrense é Virgínia Cunha Betiatto, da 
Agência Cachoeirinha. Durante o verão, 
a associada e seus familiares são presença 
assídua na colônia. “Todas as vezes que 
venho, a sede está muito limpa e bem 
cuidada. Sem falar no espaço arborizado, 
pertinho do Guaíba, um ambiente familiar. 
Viemos tranquilos, pois não precisamos 
trazer nada. A Associação disponibiliza 
mesas, cadeiras, guarda-sol”, destacou.


