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Editorial

OpiniãO
DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2015 - 2018 
• Titulares • Presidência: Marcello Husek 
Carrión (Ag. Santa Maria) • Vice-presidência: 
Marcos Leite de Matos Todt (Ag. Praça Rui 
Barbosa) • Relações de Trabalho: Ricardo 
Adolfo Hoffmann Hubba (CEOCV/PO) • 
Aposentados(as), Previdência e Saúde: Célia 
Margit Zingler (Aposentada/Santa Cruz do Sul) • 
Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto (Aposentado/
Porto Alegre) • Esportes: Sérgio Edgar Simon 
(Aposentado/Porto Alegre) • Cultura: Maria 
Julia Silva Santos (GIREC/PO) • Social e Lazer: 
Stella Maris Germer Moraes (Ag. Rua da Praia) 
• Formação: Diva Maria Fernandes (GIFUG/
PO) • Diretoria de apoio: Carla Vanessa Nunes 
Gomes (Ag. Arroio dos Ratos) • Leonardo 
Roberto Rigon (Aposentado/Porto Alegre) • 
Sérgio Tolentino Pinheiro (GIPES/PO) • Cátia 
Regina Delavald Thomas (GITEC/PO) • César 
Augusto Gonçalves Perelló (GIFUG/PO) • Nilo 
Sérgio Flores Motta (Ag. Lupicínio Rodrigues) 
• Silvia Regina Hohgräwe (Aposentada/Porto 
Alegre) • Júlio César Jardim Pereira (REHMA) • 
Simoni Fernandes Medeiros (JURIR/PO).

CONSELHO DELIBERATIVO • REG. PORTO 
ALEGRE • Titulares: Felipe Leandro Fernandes 
Mendonça (Ag. Vila Santa Isabel) • Paulo Cesar 
Ketzer (Aposentado/Porto Alegre) • Pedro 
Andre Marchese Sessegolo (Ag. Viamão) • 
Luiz Carlos Lasek (Aposentado/Porto Alegre) 
• Marcelo Antônio de Marchi (Aposentado/
Eldorado do Sul) • Felisberto Machado 
de Souza (Aposentado/Mariana Pimentel) 
• Clélio Luiz Gregory (Aposentado/Porto 
Alegre) • Suplentes • Luís Augusto Fialho de 
Fialho (GILOG/PO) • Nelson Ferreira Filho 
(GIREC/PO) • Rosaura de Fátima Berni Couto 
(Aposentada/Porto Alegre) • Francisco Eymael 
Garcia Scherer (Ag. Guia Lopes) • Antônio 
Roberto Araújo Lourenço (Ag. Cavalhada) 
• Lucas Figueiredo dos Santos (Ag. Volta do 
Guerino) • Juarez Machado de Oliveira (GIREC/
PO) • REGIONAL VALE DO RIO PARDO • 
Titular • Nelson Schlindwein (Aposentado/
Santa Cruz do Sul) • Suplente • Adroaldo 
Schmidt Carlos (Aposentado/Cachoeira do Sul) 
• REGIONAL PASSO FUNDO • Titular • Ivan 
Canal (Aposentado/Passo Fundo) • Suplente • 

Tempos difíceis estes que o povo brasi-
leiro está vivendo. Justo quando imaginava-se 
que o País se aproximara da sua mais plena 
maturidade política, eis que - a partir de um 
ato de retaliação do maior réu da República, 
Eduardo Cunha - 367 deputados(as) federais 
e 55 senadores(as) conseguiram, em um ver-
dadeiro picadeiro televisionado, afastar a pre-
sidenta reeleita, passando por cima da vonta-
de de uma maioria de 54.501.118 brasileiros 
e brasileiras que escolheram Dilma Rousseff 
para governar o Brasil, nas eleições de outu-
bro passado. Um duro golpe à democracia.

Há quem defenda a legalidade do pro-
cesso, recusando-se a chamá-lo pelo nome 
que lhe é devido. De fato, impeachment está 
previsto na Constituição. Mas até mesmo 
os(as) mais leigos(as) no assunto são unâ-
nimes no entendimento de que, para tal, é 
preciso a comprovação de um crime de res-
ponsabilidade cometido pelo(a) servidor(a) 
público(a) em questão. Nesse caso específi-
co, o raciocínio não precisa ser tão elabora-
do: se crimes fossem, as chamadas “pedala-
das fiscais” atribuídas a Dilma Rousseff teriam 
levado a impeachment todos os últimos pre-
sidentes da República. E mais: José Ivo Sartori 
e outros(as) 15 governadores(as) já poderiam 
fazer as malas e se despedir de seus manda-
tos. 

Dilma - a quem, até o momento, não 
pesa uma única denúncia de corrupção – não 
está sendo “sacrificada” por pedaladas fiscais 
ou qualquer desvio de dinheiro público. O 
seu governo - não há como negar - deixou 
muito a desejar, especialmente para quem es-
perava uma guinada à esquerda. Teve muitos 
erros e poucos acertos. E é justamente por 
causa desses poucos acertos que está sendo 
“abatida” pelos(as) batedores(as) de panela.
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Marlon Roberto Monteiro de Andrade (GIGOV/
PF) • REGIONAL VALE DOS SINOS • Titular 
• Delamar Teixeira Albino (Aposentado/São 
Leopoldo) • Suplente • Ademir Spadotto 
(Aposentado/Sapiranga) • REGIONAL VALE 
DO PARANHANA • Titular • João Alberto 
Holsbach (Ag. Taquara) • Suplente • Dirceu 
D’Avila Sampaio (Ag. Taquara) • REGIONAL 
CENTRO • Titular • Paulo Adelmo Castaman 
(Aposentado/Itaara) • Suplente • Glaucia Maria 
Dorneles Lamberti da Silva (Ag. Ymembuí) • 
REGIONAL VALE DO TAQUARI • Titular • 
Milton Gustavo Schnack (Aposentado/Lajeado) 
• Suplente • Clecio Paulo Franz (Ag. Estrela 
– RERET) • REGIONAL SERRA • Titular • 
Romeu Pressi (Aposentado/Caxias do Sul) • 
Suplente • Carlos Roberto Botti (Representação 
de Comunicação e Marketing Serra Gaúcha) 
• REGIONAL MISSÕES • Titular • Suzana 
Machado Ritter (Ag. Cruz Alta) • Suplente • 
Leandro Winter (Ag. Três Passos) • REGIONAL 
ALTO URUGUAI • Titular • Paulo Telles Garcias 
(Ag. Erechim) • Suplente • Hamilto de Jesus 
Fortes Câmara (Ag. Alto Uruguai)• REGIONAL 
LITORAL NORTE • Titular • Humberto 
Silva Solaro (Aposentado/Imbé) • Suplente • 
Clodely Elisabete Soares (Aposentada/Imbé) 
• REGIONAL SUL • Titular • Gilberto dos 
Santos Netto (Aposentado/Pelotas) • Suplente 
• Rogério Fernandes de Farias (Ag. Três Vendas) 
• REGIONAL LITORAL SUL • Titular • Petra 
Alexandra Melzert (Ag. Rio Grande) • Suplente 
• Sílvia Maria Cavalheiro Girardon (Aposentada/
Rio Grande) • REGIONAL FRONTEIRA SUL 
• Titular • Ronaldo de Faria Nunes (Ag. Bagé) 
• Suplente • Jane Mara Bueno Lins (Ag. Bagé) 
• REGIONAL FRONTEIRA OESTE • Titular 
• Olivio Chervinski (Ag. Uruguaiana – RERET) 
• Suplente • Edgar Germano Cesar Gundlach 
(Ag. Santana do Livramento).

CONSELHO FISCAL • Titulares: Telmo José 
de Boita (Aposentado/Frederico Westphalen) 
• Geraldo Otoni xavier Brochado (PAB DPF/
RS) • Gilmar Delvan (Aposentado/Canoas) • 
Suplentes • César Dias da Silva (REHMA) • Ja-
mes Avila Dominot (Aposentado/Porto Alegre) 
• Olívia Rodrigues Baptista (GIRET Leste Gaú-
cho).

Durante o fechamento desta edição, no 
dia 23 de maio, a Folha de S. Paulo divulgou 
um áudio do senador Romero Jucá (PMDB-
-RR) sugerindo ao ex-presidente da Transpe-
tro, Sérgio Machado, um “pacto” para tentar 
derrubar a presidenta e barrar a Operação 
Lava Jato. No Governo Dilma também foi 
deflagrada a Operação Zelotes, grande in-
vestigação de um dos maiores esquemas de 
sonegação fiscal já descobertos no País, colo-
cando na mira da Justiça influentes empresas 
de comunicação. Nesse contexto, as inten-
ções que moveram o golpe ficam claras como 
a água. Não há espaço para ingenuidade. Se o 
golpe vingar, não é apenas o cargo de Dilma 
Rousseff que estará em xeque, mas a própria 
democracia. 

Não bastasse a tragédia de ter tido 
anulado o seu precioso direito de decidir, 
milhões de brasileiros(as) agora têm de con-
viver com uma agenda extremamente nociva 
- proposta antes mesmo de assumir  - pelo 
presidente interino, Michel Temer (PMDB-
-SP). A tal “Ponte para o Futuro” está mais 
para uma “Túnel para o Passado”, prevendo 
cortes, privatizações e reformas. Em uma 
semana, o governo conseguiu cancelar a 3ª 
fase do programa Minha Casa, Minha Vida; 
anunciou “pente-fino” no Bolsa Família; pro-
pôs aumentar a idade mínima para aposenta-
doria; e defendeu a “flexibilização” da CLT, 
entre outras anomalias. Tudo isso em meio a 
um ministério 100% masculino e com sete 
investigados na Lava Jato.

Diante dessa conjuntura é que a AP-
CEF reafirma o seu compromisso de defesa 
dos direitos dos(as) trabalhadores(as), da 
cidadania e da democracia. A luta, caros(as) 
associados(as), mais do que nunca, torna-se 
um dever.



MAIO DE 2016     3

RadaR

Festa de aniversário da 
APCEF, com Baile Queijos 
& Vinhos, vem aí!
Evento será no dia 18 de junho, com o show da banda 
Nenhum de Nós. Garanta já o seu ingresso!

ASSESSORIA JURÍDICA
A APCEF oferece aos seus associados assessoria 
jurídica em diferentes áreas, através dos escritórios 
de advocacia. Para atendimento, os associados 
podem marcar horário nos plantões semanais.

O escritório, especializado em ações trabalhistas, tem duas sedes, uma em 
Porto Alegre (Av. Getúlio Vargas, 774/301 e 602) e outra em São Leopoldo 
(Primeiro de Março, 113/101 e 401). Informações: (51) 3589-5507 • 
(51) 3085-5587 ou www.young.adv.com.br. Atendimento diário, 8h30 às 12h e 
das 13h30 às 17h30. 

Atendimento especializado com a equipe de advogados do Escritório de 
Direito Social em orientações sobre ações previdenciárias, tributárias, 
seguros, plano de saúde e defesa em processos administrativos e assessoria 
em saúde do(a) trabalhador(a). Atendimento com hora marcada no 
escritório na Av. Borges de Medeiros, 612. cj 21 • Porto Alegre •
Fone: (51) 3215.9000. E-mail: segurojuridico@apcefrs.org.br.

YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA Advogados Associados

INTEGRANTES DO SEGUNDO JURÍDICO TÊM

Está chegando um dos eventos mais 
aguardados da APCEF: a festa de aniver-
sário da Associação, com o tradicional 
Baile Queijos & Vinhos. Será no dia 18 de 
junho, a partir das 20h30, no Ginásio de 
Esportes da Sede A (Coronel Marcos, 627), 
em Porto Alegre.

E nesta 24ª edição, em que a Associa-
ção comemora 63 anos, a programação 
está imperdível. Além da alta gastronomia 
– com queijos, embutidos, pães, cucas, 
sopa de capeletti -, acompanhada de vinhos 
e outras bebidas, a festa também contará 

Regional Litoral Sul promove jantar italiano

Jantar baile da Regional Serra será 
no dia 9 de julho!

Associada inicia campanha em 
prol de haitianos

No dia 29 de abril, a Regional Litoral 
Sul promoveu mais um jantar de confra-
ternização ao estilo italiano. Em meio a um 
alegre bate papo, comida gostosa e boa 
música, colegas da ativa e aposentados(as) 
se reuniram na Galeteria da Nonna, em 
Rio Grande. O músico “Ricardo do Sax” 
brindou os presentes com sucessos em 
show ao vivo.

No dia 9 de julho, às 20h30, 
associados(as) da Regional Serra estão 
convidados(as) para mais um jantar baile 
de confraternização. O cardápio contará 
com costelinha de porco, galeto, polenta, 
tortéi com tomate seco e rúcula, arroz, 
maionese, saladas, sobremesas, além 
das bebidas (cafezinho, vinhos, cerveja, 
refrigerante e água). A animação musi-
cal ficará por conta de Luciano Freitas 
e Alex Cortes.

Associado(a) e acompanhante não 
pagam. Convidados(as) podem adquirir 
seus ingressos por R$ 60, até o dia 24 ju-
nho. O e-mail para confirmações é rogerio.
capitani@caixa.gov.br. Colegas ainda não 
associados(as) podem se associar até dia 
20 de junho e aproveitar o baile gratuita-
mente. Contate o setor de relacionamento 
da APCEF, através do e-mail relaciona-
mento@apcefrs.org.br, e não perca! 
   

com o show da banda Nenhum de Nós.

Os convites já estão disponí-
veis por R$ 60 (para associados(as) e 
um(a) primeiro(a) acompanhante) e 
R$ 120 (demais acompanhantes e não 
associados(as)). Crianças de 5 a 12 anos 
pagam R$ 20, e menores de 5 anos estão 
isentas. Reserve já o(s) seu(s) com o setor 
de eventos da APCEF, através do e-mail 
eventos@apcefrs.org.br ou do telefone 
(51) 3268-1611. Mas corra, pois os con-
vites são limitados e só poderão ser adqui- 
ridos antecipadamente!

A solidariedade é uma grande vir-
tude da associada Verônica Baumhardt. 
Com 20 anos de experiência em lecionar 
para estrangeiros(as), a diretora e coor-
denadora pedagógica do VB Instituto de 
Línguas iniciou, há cerca de um ano, um 
projeto que tem dado belos frutos. Volun-
tariamente, a associada ensina Português 
a um grupo de imigrantes haitianos. O 
trabalho já foi destaque na grande mídia, 
e, neste JB, também é reconhecido com 
muito orgulho pela APCEF. “Venho de 
uma família pobre, onde tínhamos o 
básico para viver com dignidade. Mesmo 
nessas circunstâncias, minha mãe sempre 
encontrava formas de ajudar aos(às) mais 
necessitados(as). Nos últimos anos, com 
os(as) filhos(as) crescidos(as), eu sentia 
que havia uma lacuna em minha vida. O 
surgimento dessa oportunidade de traba-
lhar com os(as) imigrantes foi um grande 
presente que ganhei”, declarou Verônica.

Mas, como toda ação solidária, o 
projeto de Verônica acaba ultrapassando 
os limites da sala de aula. Percebendo 
as dificuldades dos(as) imigrantes com a 
chegada do inverno, a associada iniciou 
uma campanha de arrecadação de aga-
salhos, calçados, utensílios domésticos 
e dicionários Francês-Português para 

Verônica Baumhardt dá aulas 
de Português para haitianos

Evento contou com música ao vivo

Agenda de Eventos

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

Terças-feiras - Encontro do Núcleo de 
Cultura Gaúcha

Maio

25/5 - Mostra de Talentos Bancários de 
Pelotas e Região

Junho

18/6 – Festa de 63 anos da APCEF, 
com xxIV Baile Queijos & Vinhos

Julho

2/7 – Seletiva para Jogos da Fenae (tênis de 
mesa, quadra, xadrez, canastra e damas)

9/7 – Jantar baile da Regional Serra

24/7 - Costelão da APCEF

agosto

20 a 27/8 –  Jogos da Fenae (Blumenau)

seus(seus) alunos(as). A campanha já 
ajudou muita gente, mas, em tempos de 
baixas temperaturas, a necessidade sem-
pre aumenta. Por essa razão, a APCEF, 
que está contribuindo com 30 coberto-
res, convida a todos(as) os(as) seus(suas) 
associados(as) a se juntarem à campanha 
da colega Verônica. As doações podem ser 
feitas na portaria do VB Instituto de Lín-
guas (Rua João Telles, 542) ou na Piperita 
Sabores Selecionados (João Telles, 522), 
em Porto Alegre.

A associada também lembrou que, 
com a divulgação do projeto nos últimos 
meses, o número de alunos(as) passou 
de 20 para 46. E conclamou: “Estamos 
precisando muito de voluntários(as). Se 
souber falar Francês, junte-se a nós. Com 
certeza, seus domingos à tarde serão mui-
to divertidos e gratificantes”, completou.

Arquivo Pessoal

Aldivo Mendes/Divulgação
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JURÍdiCO/RELaÇÕES dE TRaBaLHO

Equacionamento na Funcef: 
Caixa precisa pagar o que deve

Após inúmeras tentativas a fim de 
cobrar a devida responsabilidade da 
Caixa sobre o déficit da Funcef, a APCEF 
agora confia a incumbência à Justiça. No 
dia 20 de abril, a Associação impetrou 
uma ação judicial na Justiça Federal do Rio 
Grande do Sul, solicitando a suspensão 
do equacionamento na Funcef. A ação 
também solicita concessão de liminar 
a fim de evitar qualquer cobrança 
de contribuição extraordinária de 
assistidos(as) ou participantes sem haver 
a devida apuração da dívida da Caixa 
para com a Fundação.

Compõe também o objeto da ação 
a obrigação da Caixa em aportar em 
favor do plano de benefícios Reg/Replan 
(modalidades saldada e não saldada) os 
valores correspondentes aos impactos 
financeiro e atuarial decorrentes de 
ações judiciais movidas contra a Caixa 
que apresentaram reflexos no cálculo 
de benefícios. O número do processo 
é 5028922-95.2016.4.04.7100.

A preocupação da APCEF com 
relação ao impacto que a dívida da Caixa 
traria aos cofres da Funcef já vem de 
muitos anos. Ainda em 2011, a Associação 
convidou o então presidente da Funcef, 
Carlos Alberto Caser, para prestar 
esclarecimentos aos(às) associados(as). 
O dirigente chegou a participar de 
uma reunião de aposentados(as) e 

pensionistas da APCEF em Porto 
Alegre. Na ocasião, em um auditório 
lotado, comprometeu-se a fazer o 
levantamento e informar à APCEF, em 
até nove meses, o valor correspondente 
ao impacto dessas decisões judiciais 
nos planos de benefícios, bem 
como promover a cobrança dessa 
dívida da Caixa.

Em dezembro passado, o vice-
presidente da APCEF, Marcos Todt, 
e a diretora de Aposentados(as), 
Previdência e Saúde, Célia Zingler, 
estiveram reunidos(as), em Brasília, 
com Caser e com os diretores eleitos 
da Fundação, Délvio de Brito (Diretoria 
de Benefícios) e Antônio Augusto e 
Souza (Diretoria de Administração). 
Na ocasião, os(as) dirigentes da APCEF 
gaúcha requisitaram ao diretor de 
Benefícios a imediata apuração dos 
valores devidos pela Caixa, prerrogativa 
de sua pasta, sem necessidade de aval 
da maioria da direção. Depois de quase 
dois anos de mandato, a sua principal 
bandeira eleitoral - terminar com o 
déficit - não começou sequer a ser 
implantada. Nem a dívida da Caixa com 
a Funcef começaram a elaborar até a 
presente data. Silêncio total.

Com a iminência do equacio- 
namento sem que a diretoria da 
Fundação tomasse  as  dev idas 
providências, na assembleia do dia 9 

APCEF ajuiza ação contra Caixa e Funcef a fim de suspender equacionamento

Categoria se prepara 
para 32º Conecef

Nova direção da 
Fetrafi-RS toma 
posse

Está marcado, para os dias 17 a 19 
de junho, em São Paulo, o 32º Congresso 
Nacional dos(as) Empregados(as) da 
Caixa Econômica Federal (Conecef). 
Diante de uma conjuntura política 
excludente, o Congresso dará um belo 
exemplo, com a instituição obrigatória 
de paridade de gênero. A deliberação, 
feita ainda em 2013, tem o objetivo 
de ampliar a participação feminina 
no principal fórum de discussão 
dos(as) trabalhadores(as) do banco. As 
delegações que não atingirem os 50% de 
homens e mulheres sofrerão cortes. No 
ano passado, dos(as) 348 delegados(as) 
presentes, 150 eram mulheres, ou seja, 
43% do total. Pela resolução de 2013, 
as delegações deveriam buscar a cota de 
40% em 2014 e ampliar para 50% em 
2015, com a obrigatoriedade entrando 
em vigor a partir de 2016.     

As teses das correntes políticas 
deverão ser encaminhadas até o dia 20 
de maio. As inscrições de delegados(as) 
acontecerão até 10 de junho.

Encontro Estadual

Antes do Conecef, no entanto, 
os(as) gaúchos(as) estão convidados(as) 
a definir as suas prioridades para a 
Campanha Nacional no Encontro 
Estadual dos(as) Empregados(as) da 
Caixa Econômica Federal. O evento 
será nos dias 4 e 5 de junho, no Edifício 
Cacique, em Porto Alegre (Rua dos 
Andradas, 943, 11º andar)

Com a presença de dirigentes e 
autoridades sindicais, a nova diretoria da 
Fetrafi-RS tomou posse no dia 19 de abril, na 
sede da Federação. A direção é constituída 
por sete diretores(as) no Colegiado 
Executivo; cinco conselheiros(as) 
fiscais; dois representantes sindicais e 
seus(suas) respectivos(as) suplentes. O 
mandato da gestão 2016/2019 iniciou no 
dia 21 de abril.

Shutterstock

de março, centenas de associados(as) 
da APCEF autorizaram a Associação, 
por unanimidade, a ajuizar essa ação 
judicial contra a Funcef e a Caixa. A 
liminar somente será examinada após 
estabelecido o contraditório, ou seja, 
após a Caixa e a Funcef apresentarem 
a contestação. Por enquanto, não 
teremos a suspensão da cobrança 
das contribuições extraordinárias. 
Entretanto, essa situação poderá ser 
alterada no prazo aproximado de 45 
dias, quando haverá novo exame sobre 
o pedido de liminar pelo juiz.

Com essa atitude, a APCEF gaúcha, 
mais uma vez, assumiu posição de 
vanguarda com relação à luta em defesa 
dos(as) participantes e assistidos(as) da 
Fundação. O posicionamento dos(as) 
gaúchos(as) é claro: é necessária a 
abertura do cálculo e composição do 
déficit, inclusive com a segregação 
do que é estrutural e do que é 
conjuntural. Qualquer valor referente ao 
provisionamento do contencioso judicial 
trabalhista de responsabilidade da Caixa 
deve ser excluído do cálculo e cobrado 
exclusivamente da patrocinadora. 
Inclusive, é necessária a apuração 
imediata dos valores que devem ser 
aportados pela patrocinadora para 
recomposição das reservas matemáticas 
de benefícios já implementados em 
razão de incremento nos mesmos por 
conta de decisões judiciais.
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contracheques da Funcef.

Além desses documentos, são 
necessários procuração, contrato de 
honorários e declaração para concessão da 
assistência judiciária gratuita. Os documentos 
devem ser impressos e os dados preenchidos, 
não sendo necessário o reconhecimento 
de firma. Para os maiores de 60 anos, 
deve ser anexada cópia do documento 
de identidade. Caso o titular da ação seja 
falecido, também devem ser providenciadas 
cópias do atestado de óbito, certidão de 
nascimento dos herdeiros e termo de 
nomeação de inventariante.

O ajuizamento das execuções depende 
da prévia elaboração de cálculo dos 
valores cobrados. Para tanto, será cobrada 
uma taxa de R$ 250. Os documentos e 
o comprovante de pagamento da taxa 
devem ser encaminhados para a APCEF. 
Somente serão distribuídas as execuções que 
estiverem com a documentação completa 
e com a taxa paga.

Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas 
junto ao Escritório de Direito Social, através 
do fone (51) 3215-9000 ou do e-mail ricardo.
cantalice@direitosocial.adv.br.

SEUS diREiTOS

A assessoria do Seguro Jurídico da 
APCEF iniciará a liquidação do julgado da 
ação de bitributação sobre os proventos 
da Funcef (2º grupo), com a proposição de 
execuções individuais e apresentação do 
cálculo dos valores que devem ser restituídos 
aos beneficiários da ação. 

Não possuem valores a restituir os(as) 
que tenham início do benefício na Funcef 
anterior ao dia 19 de junho de 2003 (a 
prescrição tributária é de cinco anos, estando 
prescritos os valores anteriores a cinco 
anos do ajuizamento da ação); quem possui 
ação individual com o mesmo objeto; ou 
quem é isento de imposto de renda após a 
aposentadoria. Para saber se você tem direito 
ao recebimento de valores, acesse as listagens, 
em http://www.apcefrs.org.br/docs/acoes/
bitributacao2.pdf.

Os documentos necessários para a 
execução são o relatório de contribuições 
à Funcef no período 1989 a 1995 (que 
pode ser obtido no site da Funcef); 
a carta de concessão de aposentadoria 
Funcef; declarações de imposto de renda 
dos quatro anos imediatamente poste-
riores à aposentadoria ou 48 primeiros 

Seguro Jurídico inicia 
execução da Ação da 
Bitributação (2º grupo)

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

Conforme informado em edições 
anteriores do João de Barro, a APCEF 
segue acompanhando a ação que iniciou 
no ano de 2012 e que trata das atividades 
dos(as) tesoureiros(as), processo n.º 
0001639-58.2012.5.04.0014, que 
está em andamento na Justiça do 
Trabalho de Porto Alegre. Visando 
relembrar os principais andamentos do 
processo, segue um breve resumo dos 
andamentos processuais:

A sentença do processo foi 
proferida em setembro de 2014, 
quando o Juízo de primeiro grau, 
através de uma medida liminar, 
determinou que os(as) tesoureiros(as) 
não mais executassem funções não 
especificadas em seus normativos, 
sob pena de multa de mil reais por dia 
ao(à) empregado(a) prejudicado(a). No 
entanto, em dezembro de 2014, a Caixa, 
lançou um novo Manual Normativo, 
atribuindo aos(às) tesoureiros(as) 
responsabilidades que seriam de supervi- 
sores(as) de retaguarda.

 A partir disso, o juiz de primeira 
instância (Daniel Souza de Nonohay) 
reiterou a ordem da liminar, novamente 
ordenando que a Caixa se abstivesse 
de exigir dos(as) tesoureiros(as) o 
exercício de atividades não especificadas 
originalmente para as suas funções.

 Em sua defesa, a empresa informou, 
em março/2015, que expediu uma ordem 
de serviço (GEOPE n.º 001/2015), 
destinada a todas as GIRET’s do Estado 
e pessoalmente aos(às) tesoureiros(as) e 
técnicos(as) de operação de retaguarda, 
proibindo os(as) trabalhadores(as) de 
exercerem funções não especificadas 
em seus normativos. 

 A referida ordem de serviço, 
que só existe no Rio Grande do Sul, 
no entanto, não obedece à ordem 
judicial, visto que não efetuou qualquer 
alteração nas estruturas das RERET’s 
que possibilitasse que as atividades 
de supervisão e gerenciamento 
deixassem de ser acumuladas pelos(as) 
tesoureiros(as). É evidente que se 
a Caixa fosse, de fato, fazer alguma 
alteração concreta no funcionamento 

das retaguardas, o faria em nível nacional.

 O processo seguiu para julgamento 
no Tribunal e, no dia 12 de novembro de 
2015, a 5ª Turma do Tribunal Regional 
do Trabalho, negou provimento ao 
recurso da Caixa Econômica Federal e 
manteve exatamente os mesmos termos 
da sentença. O Tribunal ressaltou que o 
depoimento das testemunhas trazidas 
pela APCEF/RS, em audiência, foram 
fundamentais e que confirmam os termos 
da petição inicial do processo. 

Atualmente o processo tem duas 
frentes de atuação: o processo principal 
e a carta sentença.

No processo principal, conforme 
acima referido, o jurídico conseguiu 
manter, perante o Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT), a sentença que foi 
favorável aos(às) tesoureiros(as). No dia 
9 de maio de 2016, a Caixa Econômica 
Federal apresentou o seu recurso de 
revista, que será julgado em Brasília no 
TST, no entanto, como se trata de matéria 
fática, as chances de a empresa reverter 
essa decisão são muito remotas.

Já a carta de sentença, que é 
um processo que está em tramitação 
perante a 14ª Vara do Trabalho de 
Porto Alegre (processo n.º 0000006-
07.2015.5.04.0014), que visa calcular a 
multa arbitrada pelo Juiz na sentença, de 
R$ 1.000,00, por dia, por tesoureiro(a), 
está atualmente suspensa, aguardando o 
trânsito em julgado do processo principal.

Sobre o pedido liminar, a APCEF 
entende que, desde setembro/2014 
até o presente momento, não houve 
o cumprimento da medida pela Caixa 
Econômica Federal e a situação 
permanece inalterada, o que já foi 
apontado no processo, inclusive tal 
entendimento foi mencionando pelos 
Desembargadores do Tribunal Regional 
do Trabalho no julgamento ocorrido no 
dia 12 de novembro de 2015.

Qualquer dúvida ou  questiona-
mento, a APCEF e o seu setor 
jurídico estão à disposição, através 
dos e-mails jaqueline@young.adv.br 
e paulo@young.adv.br.

Ação dos(as) Tesoureiros(as)
Saiba se você tem direito ao recebimento de valores

Shutterstock
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Juremir Machado da Silva falou sobre a conjuntura política brasileira

Intervalo de almoço foi momento de integração

Diretores(as) e assessores(as) da APCEF falaram sobre a Funcef

Após o jantar, colegas de Santa Maria fizeram apresentação musical

Dezenas de diretores(as), conselheiros(as) 
deliberativos(as) e fiscais, coordenadores(as) e 
tesoureiros(as) de Regionais e representantes 
da APCEF nas unidades da Caixa do Estado se 
reuniram, no último dia 30 de abril, na Nova 
Colônia de Tramandaí, para a primeira edição 
do “Curso de Formação de Lideranças Líder A”, 
promovido pela Associação. 

De acordo com a diretora de Formação da 
APCEF, Diva Maria Fernandes, esta foi a primeira 
etapa de uma série de quatro encontros durante 
o ano. “O nosso objetivo é de aproximar líderes 
de todo o Rio Grande, bem como de fortalecer a 
Associação, através do fomento ao protagonismo 
de nossos(as) associados(as)”, explicou. O pró-
ximo evento já está marcado para agosto. Mais 
detalhes, em breve, em www.apcefrs.org.br.

Para o lançamento deste grande projeto de 
formação de lideranças, a Associação preparou 
uma agenda especial, com participações de alto 
nível, como o jornalista e sociólogo Juremir 
Machado da Silva, que ministrou a palestra in-
titulada “Como lutar por igualdade, liberdade 

e fraternidade na atual conjuntura”. “Nosso in-
tuito foi de abordar um pouco sobre o que está 
acontecendo no Brasil, essa dicotomia “golpe ou 
impeachment”, e principalmente analisar o papel 
da mídia em tudo que está acontecendo. É uma 
situação um tanto estranha ver uma presidente 
sendo deposta sem que haja uma acusação di-
reta contra ela. É bastante constrangedor que a 
oposição chegue ao poder sem ter vencido uma 
eleição”, analisou Juremir.

Além da palestra com o jornalista, os(as) 
participantes também acompanharam um semi-
nário sobre a Funcef, com os assessores jurídicos 
Ricardo Castro e Lucas Dias; com o assessor atu-
arial e de análise de investimentos, José Gautério; 
com a diretora de Aposentados(as), Previdência 
e Saúde da APCEF, Célia Zingler; e com o vice-
-presidente da APCEF, Marcos Todt. “Nosso 
objetivo é de apresentar aos(às) associados(as) 
a situação atual do déficit da Funcef e também 
colocá-los a par sobre toda a estrutura de Pre-
vidência Complementar, desde a sua origem”, 
explicou o assessor jurídico Lucas Dias.

Assista ao programa de vídeo sobre o Curso de Formação de Lideranças, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.

 O encontro foi apreciado por participantes 
provenientes dos quatro cantos de nosso Estado, 
como o associado Jhones Meneghini, da Agência 
Cruzeirense, de Cruzeiro do Sul. “Eu acho muito 
importante a APCEF tomar essas iniciativas de 
desenvolver um processo de liderança dentro 
da Associação, e também para que possamos 
obter mais conhecimento sobre outros órgãos 
dentro da Caixa”, ressaltou. Já a aposentada 
Denise Silveira Aguiar, de Tramandaí, destacou 
o formato escolhido para iniciar o projeto. “É 
muito interessante essa oportunidade que a 
APCEF está nos dando para nos reunirmos e 
trocarmos ideias. Gostei muito da palestra, que 
nos fez pensar, refletir, ver outras opiniões sobre 
a situação do País hoje e também no passado. Foi 
muito bom”, completou.

Para finalizar essa densa jornada de reflexão, 
os(as) participantes foram convidados(as) para 
um jantar de confraternização, com a apresen-
tação musical dos(as) associados(as) de Santa 
Maria, Rochester Soares, Paulo Thies, Rochester 
Filho e Júlia Rigo.
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adMiniSTRaÇãO

Assembleia aprova por unanimidade Balanço 
2015 e Relatório de Diretoria
Conselho Fiscal atestou que a gestão foi eficaz, aplicando corretamente os recursos da Associação

A saúde f inanceira de uma 

ins t i tu i ção  somente  pode  ser 

legitimada através da transparência. 

É o que a APCEF sempre procura 

fomentar através de suas prestações 

de contas. Além da apresentação 

detalhada do balanço patrimonial da 

entidade, realizada pela assessora 

contábil Jandira Pereira Amador, os(as) 

associados(as) presentes na última 

Assembleia Geral Ordinária, ocorrida 

no dia 9 de abril, na sede administrativa 

da Associação, também puderam 

conhecer o parecer do Conselho Fiscal 

e um relatório completo sobre as 

atividades da diretoria no último ano. 

Tal transparência resultou na aprovação 

unânime das contas da Associação.

Para o conselheiro fiscal James 

Dominot, que apresentou o parecer 

do Conselho Fiscal sobre o exercício 

financeiro do ano de 2015, a gestão 

Contadora Jandira Amador apresentou o balanço patrimonial

Fotos: Regina Azevedo/APCEF

foi eficaz, aplicando corretamente 

os recursos da Associação, bem 

como maximizando os resultados, 

motivo pelo qual o Conselho opinou 

pela aprovação das contas relativas 

àquele exercício.

Já o vice-presidente da APCEF, 
Marcos Todt, expressou a sua satisfação 
ao apresentar o relatório síntese 
das atividades desenvolvidas pela 
diretoria no decorrer de 2015. O 
documento, que pode ser acessado 
na íntegra em www.apcefrs.org.br, 
demonstrou a diversidade de atuação 
da APCEF. “Tivemos um ano repleto 
de atividades, contemplando a luta 
pelos direitos dos(as) empregados(as) 
da Caixa, a defesa dos(as) participantes 
e assistidos(as) da Funcef, o lazer, o 
esporte, a cultura e o cuidado com o 
patrimônio da Associação”, declarou. 

* Com a colaboração de Regina Azevedo Vice-presidente, Marcos Todt, e presidente do Conselho Deliberativo, Ivan Canal
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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 Princípios Fundamentais de 
Contabilidade e NBCT 10.18.

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

ativos e passivos de até 360 dias estão 
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 as ações da PAR Participações 
S.A., e outras menos relevantes. Em 
2015 foi recebido o valor de R$ 
449.418,68, referente a dividendos 
da Par Participações S/A, relativo a 
rendimentos do 1º. Semestre. O 
registro da variação das ações da Par 
Participações S.A, foi contabilizado 
em 19/06/2015, mediante contrato 
de compra de 9.603 ações ordinárias 
celebrado entre FENAE E APCEF/
RS, no qual representava 42,19 % da 
totalidade de sua participação acionária 
das 22.760 ações em 31/12/14. O valor 
montante de R$ 18.919.110,14, foi 
pago da seguinte forma: - Depósito 
na conta bancária da APCEF de 40% 
do total negociado, totalizando o valor 
de R$ 7.567.644,14. - O restante 
do valor de R$ 11.351.466,21 que 
representa 60% do valor negociado, 
ficou a disposição da Par Participações 
S.A, a titulo de AFAC - Adiantamento 
para Futuro Aumento de Capital , a 
ser convertido em novas ações. Está 
decisão foi aprovada em assembléia 
dos acionistas da Par Corretora S/A 
e foi viabilizada pela adesão de 100% 
dos acionistas, passando a corretora 
de empresa de capital fechado para 
empresa de capital aberto.

• 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 2015 não 
foi realizada depreciação. Em 2015 foi 
finalizada a obra da Colônia de Férias 
de Tramandaí. Em dezembro de 2015 
foi elaborado um laudo de avaliação 
pela empresa Embraval Soluções em 
Engenharia, no qual avaliou a obra em 
R$ 8.061.728,30 e o terreno em R$ 
342.000,00. Dessa forma, foi baixado 
na contabilidade o valor da antiga sede 
que havia sido demolida e acrescentado 
o valor do terreno. Em setembro de 
2015 foi iniciada a reforma da Colônia 
de Férias de Cassino onde foi investido 
R$ 134.681,16 e em outubro/2015 os 
estudos para ampliação e revitalização 
da Colônia de Férias de São Francisco 
de Paula

• 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, com a venda do Box 
no Edifício Garagem Sete de Setembro, 
em Porto Alegre em 2014, passou a 
possuir 19 imóveis.

• 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
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
A entidade possui aplicado no Fundo Caixa 
Fic Executivo RF LP em 31/12/2015 o valor 
de R$ 279.914,57 relativo a esta rubrica.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2015.

CiRCULanTE
      DISPONIVEL
      CREDITOS
      DESPESAS DO ExERCICIO SEGUINTE
aTiVO nãO-CiRCULanTE
      DEPÓSITOS JUDICIAIS
      DEVEDORES FIANÇA E COMPUTADORES
pERManEnTE
      INVESTIMENTOS
      IMOBILIZADO
TOTaL dO aTiVO

aTiVO  

paSSiVO

dEMOnSTRaTiVO dE SUpERÁViT OU dÉFiCiT 

BaLanÇO paTRiMOniaL EnCERRadO EM 31/12/2015

CiRCULanTE
      FORNECEDORES/CREDORES DIVERSOS
      OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
      OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS
      OUTROS DÉBITOS
EXiGÍVEL a LOnGO pRaZO
      PROV. DE CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS
paTRiMÔniO LiQUidO
      PATRIMôNIO SOCIAL
      RESULTADO DO ExERCÍCIO
TOTaL dO paSSiVO

(+) RECEiTaS OpERaCiOnaiS
      SEDE ADMINISTRATIVA
      DIRETORIA DE ESPORTES
      DIRETORIA CULTURAL
      COLôNIAS DE FÉRIAS
      SEDES REGIONAIS
(-) dESpESaS OpERaCiOnaiS
      DESPESAS ADMINISTRATIVAS
      DIRETORIA DE ESPORTES
      DIRETORIA CULTURAL
      COLôNIAS DE FÉRIAS
      SEDES REGIONAIS
(+) OUTRaS RECEiTaS OpERaCiOnaiS
      REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
(=)RESULTadO OpERaCiOnaL
(+/-) RESULTadO nãO OpERaCiOnaL
       GANHO NA VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO
       PERDA COM RECEBIMENTO DE CRÉDITOS
       GANHO DA VENDA DE AÇÕES
(=)RESULTadO LiQUidO dO pERiOdO
(=) SUpERÁViT/dÉFiCT dO pERÍOdO

MaRCELLO HUSEK CaRRiÓn
diRETOR-pRESidEnTE

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

11.122.111,52   
11.031.098,09  
62.499,47 
28.513,96                 
2.000,00   
2.000.00 
--
26.735.355,31   
11.385.167,04  
15.350.188,27 
37.859.466,83  

571.810,62   
490.358,10  
73.115,93  
7.845,80
490,79   
24.000,00   
24.000,00 
37.263.656,21   
16.453.463,35 
20.810.192,86 
37.859.466,83   

6.941.308,88    
6.284.133,32  
38.377,00    
11.335,32    
558.615,82     
48.847,42  
5.586.924,53   
3.199.979,25   
153.525,64  
153.733,32  
 824.075,45   
1.255.610,87  
840.103,04   
840.103,04  
2.194.487,39   
18.615.705,47
265.998,89
16.537,95
18.898.242,31
20.810.192,86  
20.810.192,86 

aSSOCiaÇãO dO pESSOaL 
da CaiXa ECOnÔMiCa FEdERaL 

dO RiO GRandE dO SUL

MaRCELLO HUSEK CaRRiÓn
diRETOR-pRESidEnTE

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

Ano Demandas Provisões Depósitos Jurídicos

2015 4 24.000,00 2.000,00

35.000,00 8.058,112014 1

nOTaS EXpLiCaTiVaS ÀS 
dEMOnSTRaÇÕES FinanCEiRaS 

EM 31 dE dEZEMBRO dE 2015.
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CULTURa

Caixa de Pandora faz temporada 
histórica no Teatro Hebraica 
Grupo teatral da APCEF reapresentou “A Última Gota” e “Retalhos da Morte” para cerca de 300 espectadores(as)

Cerca de 300 espectadores(as) 
tiveram a oportunidade de assistir a 
dois grandes espetáculos do grupo 
teatral da APCEF, Caixa de Pandora. A 
trupe, comandada pela diretora Sandra 
Loureiro, participou, nos primeiros 
três finais de semana de abril, de 
uma temporada histórica em um dos 
mais renomados palcos da Capital, o 
Teatro Hebraica. Aos sábados à noite, 
o elenco brilhou com a peça adulta 
“Retalhos da Morte”. Aos domingos 
à tarde, foi a vez de “A última Gota”, 
peça infanto-juvenil. 

De acordo com o ator e diretor 
de Apoio à Cultura da Associação, Nilo 
Motta, a experiência de se reapresentar 

Distante 259 quilômetros de Porto 
Alegre, Caçapava do Sul recebeu, no 
dia 29 de abril, alunos(as) da Oficina de 
Criação Literária Alcy Cheuiche, os(as) 
escritores(as) Ariane Severo, Denise 
Maia, Eloi Wilges, James Dominot, 
Karin Fonseca Kestering e Paulo Cesar 
Ketzer (Pacek), para o lançamento 
do livro Água: Elemento Essencial da 
Vida. Após a sessão de autógrafos, 
que ocorreu no Salão Paroquial da 
Igreja Matriz de Caçapava do Sul, 
os(as) escritores(as), juntamente com 
Alcy Cheuiche, confraternizaram no 
Restaurante Urbanu’s.

No dia 30 de abril, ainda dentro da 
programação da Feira do Livro, os(as) 
escritores(as) participaram de uma 
oficina sobre o processo criativo da 
obra “Guerra dos Farrapos”, ministrada 

no Hebraica foi muito agregadora. “É 
uma representação de como nós temos 
um trabalho teatral de consistência, 
com um grupo muito coeso. É um 
teatro amador feito com qualidade 
e com amor”, declarou. E, assim, a 
APCEF e o Grupo Caixa de Pandora vão 
cumprindo o seu papel social também 
através da cultura.

Reconhecimento do público

Apesar de a temporada trazer 
peças não inéditas, a consistência do 
trabalho do Caixa de Pandora reuniu 
um grande público, que se mobilizou 
para ver - e até mesmo rever - esses 
sucessos do grupo. O espectador 

Assista ao programa de vídeo sobre a temporada do Caixa de Pandora no Hebraica, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.

Palco do tradicional Teatro Hebraica recebeu Caixa de Pandora Espectadores(as) puderam conferir peças infanto-juvenil e adulto

Lançamento contou com prestigiada sessão de autógrafos

Alexandro Py/Arquivo PessoalJéssica Sobreira/APCEF

Arquivo/APCEF

Bruno Gass já conhecia as peças, mas 
não perdeu a oportunidade de revê-
las. “Estou vendo de novo porque 
é bem engraçada. É uma peça bem 
divertida, que traz algumas sátiras bem 
interessantes”, referiu-se a Retalhos 
da Morte. Já Charline da Silva, de Rio 
Grande, veio especialmente a Porto 
Alegre para conferir o trabalho do 
grupo. E confessou: “Gostei muito”.

“Reta lhos da Morte” é um 
espetáculo que trata do tema da 
morte com delicadeza e bom humor, 
promovendo uma importante reflexão 
sobre a vida. Já “A Última Gota” 
emprega canto, dança e muito colorido 
para tratar da preservação da água.

Mais sucessos pela frente

Para a diretora Sandra Loureiro, 
o reconhecimento do público tem 
a ver com a relevância dos temas 
e o engajamento do grupo. “Tanto 
na adulta quanto na infanto-juvenil, 
as nossas peças sempre procuram 
passar uma mensagem. São textos já 
consagrados por festivais. Estamos 
novamente muito satisfeitos, pois 
realizamos mais uma temporada de 
grande sucesso”, afirmou. 

A diretora também adiantou que 
o grupo já está preparando um novo 
espetáculo, com estreia marcada para 
2017. Que venha 2017! O público 
aguarda ansiosamente!

“Água: Elemento Essencial da Vida” é lançado na 26ª Feira do Livro de Caçapava do Sul

por Alcy Cheuiche no Instituto 
Municipal de Educação Augusta Maria 
de Lima Marques. Ao meio-dia, os(as) 
autores(as) participaram do almoço 
beneficente Homens na Cozinha, 
promovido pelo Lions de Caçapava. À 
noite, a programação seguiu na casa do 
escritor caçapavano Rivadavia Severo, 
onde o grupo foi recepcionado.

A obra, que já se fez conhecer 
através de eventos realizados em 
Porto Alegre, Gravataí e São Paulo, 
deixa clara a sua natureza: mais que 
uma obra literária, é uma bandeira 
levantada pela APCEF num momento 
em que a escassez de recursos hídricos 
aflora e os movimentos do grande 
capital e prefeitos(as) em favor da 
privatização da água estão na pauta dos 
grandes negócios, infelizmente.

Comenda a alcy Cheuiche

Em sessão solene da Câmara 
Municipal de Vereadores de Caçapava 
do Sul, realizada no Salão Paroquial da 
Igreja de Nossa Senhora da Assunção, 
foi entregue ao escritor Alcy Cheuiche 
a Comenda Charrua. Da cerimônia, 
fizeram parte da mesa o prefeito, 

o presidente da Câmara e demais 
vereadores(as) do Município. Após 
receber a comenda, Alcy palestrou 
sobre os 14 anos de Oficinas de Criação 
Literária, que resultaram na publicação 
de 39 obras, entre romances históricos 
e contos temáticos.

* Com a colaboração de Paulo Cesar Ketzer (Pacek)
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Almoço campeiro abre ano festivo do 
Núcleo de Cultura Gaúcha na APCEF
Público se deliciou com saborosas costelas de ovelha assadas na vala

O ano do Núcleo de Cultura Gaúcha 
foi aberto com chave de ouro. No 
dia 10 de abril, um público numeroso 
compareceu ao Galpão Crioulo da APCEF, 
em Porto Alegre, para confraternizar 
e saborear um delicioso churrasco de 
ovelha preparado pelo grupo. 

 Para garantir a qualidade da boia 
tipicamente campeira, 13 costelas de 
ovelha foram assadas na vala desde 
a madrugada. Ao meio-dia, os(as) 
convidados(as), provenientes de diversas 
partes do Estado, puderam se deliciar 
com a carne macia, acompanhada de 
arroz, salada litorânea e outras delícias 
do Núcleo de Cultura Gaúcha. Para 

Importantes passos para o avanço 
das obras na Colônia de São Francisco 
de Paula foram dados no último mês. 
Além da limpeza e do cercamento do 
terreno onde serão construídas as novas 
cabanas, técnicos realizaram a chamada 
“sondagem do terreno”, em que se avalia 
a composição do terreno, a fim de calcular 
o tipo de alicerce que será necessário 
para sustentar as estruturas. Junto a isso, 
a APCEF também já aguarda orçamentos 
de diferentes empresas, para, enfim, poder 
definir qual será a melhor forma de execução 
da obra, considerando custo e benefício.

Outro grande passo é a conclusão 
dos projetos complementares (elétrico, 
hidrossanitário e de prevenção contra 
incêndio). A partir desses estudos, já será 
possível solicitar as devidas licenças junto 
aos órgãos competentes. “O estágio em 
que estamos é bastante burocrático, mas, 

A partir da iniciativa do diretor de 
Relações de Trabalho, Ricardo Hubba, a 
APCEF vem desenvolvendo um projeto 
intitulado Confraria Astronômica “Caixa de 
Joias”. A ideia, segundo o diretor, é formar 
um grupo de estudos para, entre outras 
atividades, atuar junto ao observatório 
astronômico que será implementado 
na colônia de São Francisco de Paula. A 
localização privilegiada da colônia permite 
uma excelente observação do céu, 
em meio à natureza.

E um passo muito importante para o 
projeto já foi dado, com a doação de um 
telescópio pelos(as) associados(as) Evanilda 
Padilha e Eduardo Longhi. No planejamento, 
a Confraria discute iniciativas como um 
curso de construção de telescópios, sessões 
de observação, disponibilização do espaço 
para os(as) associados(as) e comunidade e a 
possibilidade de abrir para escolas. O último 

sobremesa, arroz de leite.

De acordo com o coordenador do 
Núcleo, Paulo Cesar Ketzer, o evento 
superou as expectativas. “Embora seja 
a abertura do ano do Núcleo de Cultura 
Gaúcha, é um evento em que contávamos 
com um número menor de pessoas. Mas 
a procura numerosa do público nos 
surpreendeu, o que nos deixou muito 
contentes. Se efetivamente o pessoal 
continuar gostando, a gente vai continuar 
trabalhando nesse sentido”, garantiu.

Se depender dos(as) convidados(as) 
dessa edição do almoço campeiro, 
o sucesso do próximo evento já está 

Assista ao programa de vídeo sobre o almoço campeiro, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.

Gastronomia é um dos caprichos do Núcleo de Cultura Gaúcha Costelas de ovelha foram assadas na vala por horas

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Shutterstock

garantido. Para o aposentado de Pelotas, 
Anadir Duarte, a viagem de 300 km 
valeu a pena: “Apesar da distância, é 
uma satisfação vir para Porto Alegre, 
na Colônia da APCEF, onde a gente 
tem uma excelente recepção, tem uma 
comida boa e um ambiente familiar 
maravilhoso”. Sílvia Delvan, por sua vez, 
também elogiou o evento. “A carne é 
uma delícia. Dificilmente, a gente come 
uma carne tão bem feitinha assim em 
outros lugares. Além disso, essa oportu-
nidade de reencontrar os(as) colegas 
é única”, destacou.

Presença i lustre no almoço 
campeiro também foi a de Armando 

Fonticielha, ex-presidente da APCEF. 
“Eu acho esse evento maravilhoso, 
porque uma das coisas a qual eu sempre 
valorizei é que o gaúcho preserve a 
sua tradição”, declarou.

E o cultivo da tradição segue firme 
e forte na APCEF, com as demais 
atividades do Núcleo de Cultura Gaúcha 
ao longo do ano. Participe dos encontros 
do grupo, às terças-feiras, no Galpão 
Crioulo da Associação. “Lembrando 
que no dia 24 de julho já está marcado 
o nosso tradicional Costelão da 
APCEF”, completou Paulo Cesar 
Ketzer. Fique atento à nossa agenda, 
em www.apcefrs.org.br.

Colônia de São Chico: preparando 
o início das obras

Agora tem “Caixa de Joias” para 
amantes da astronomia

de acordo com a nossa experiência com a 
Nova Colônia de Tramandaí, é uma etapa 
importante a ser vencida. A qualidade de um 
planejamento é que determina a qualidade 
de uma obra. Se tivermos um projeto bem 
trabalhado, bem pensado, pouparemos 
trabalho lá na frente”, assegurou o diretor 
de Patrimônio da APCEF, Paulo Belotto.

O projeto previsto para São Chico 
inclui a construção de cinco novas cabanas 
duplas (dez unidades no total), a serem 
construídas do lado esquerdo do núcleo 
de cabanas já existentes. A proposta prevê 
a capacidade para abrigar 60 pessoas - 
otimizando o espaço de dez hectares 
do terreno -, além da revitalização das 
cabanas já existentes e de um novo projeto 
paisagístico. O projeto foi escolhido 
pelos(as) associados(as) da APCEF, 
através de uma consulta democrática 
realizada em 2015.

encontro do grupo ocorreu no dia 26 de 
abril, com um jantar preparado pelo Núcleo 
de Cultura Gaúcha, na sede administrativa 
da Associação. Os agradecimentos vão para 
o professor Gentil Bruscato, do Clube de 
Astronomia do Colégio Militar de Porto 
Alegre, que presta apoio técnico ao projeto.

* Com a colaboração de Regina Azevedo
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APCEF reúne público recorde na
Corrida Fenae do Pessoal da Caixa

Etapa do Futsal finalizou Jogos de Integração 2016

Evento ocorreu no dia 7 de maio, com a participação de cerca de 130 atletas de diversas regiões do Estado

Atletas deram show de desportividade

Jéssica Sobreira/APCEF

Premiação das equipes do Futsal Masculino Momento da premiação feminina

Fotos: Arquivo/APCEF

Um público recorde participou da 
tradicional Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa, promovida pela APCEF, com 
o apoio da Federação, no último dia 7 
de maio, em Porto Alegre. Nesse ano, um 
impressionante número de 130 atletas 
provenientes de diversas regiões do 
Estado participaram do evento. “Essa 
corrida já é tradicional no Brasil todo. 
E nos orgulha poder movimentar tantas 
pessoas aqui no Rio Grande do Sul em 
torno desse esporte. Nesse ano, tivemos 
quase o dobro de inscritos com relação 
ao ano passado, então, é sinal de que 
estamos no caminho certo”, afirmou 
o diretor de Esportes da Associação, 
Sérgio Simon.

A concentração ocorreu na Usina 
do Gasômetro, onde os(as) participan-

Após uma grande primeira etapa 
dos Jogos de Integração, ocorrida 
em 2 e 3 de abril, na Nova Colônia de 
Tramandaí, com a presença de mais de 
250 pessoas, dezenas de atletas volta-
ram a se encontrar, no dia 30 de abril, 
para fechar a etapa estadual com chave 
de ouro, desta vez, nas modalidades 

tes receberam camiseta, chip para a 
marcação do tempo e todas as instru-
ções. O alongamento foi coordenado 
pela educadora física Milene Gelbcke. 
O percurso, de cinco quilômetros, se-
guiu a Avenida Edivaldo Pereira Paiva, 
com retorno pela Rótula das Cuias. 
Seguindo o regulamento dos Jogos 
da Fenae, a corrida premiou atletas 
associados(as) e convidados(as) em 
quatro categorias, conforme a faixa 
etária. Confira, em www.apcefrs.org.br, a 
lista completa de vencedores(as) e seus 
respectivos tempos.

A APCEF aproveita para agrade-
cer às equipes da Ecco Salva, EPTC e 
Brigada Militar, que deram suporte ao 
evento, bem como à parceria do Clube 
do Professor Gaúcho e da AABB.

Futsal Feminino e Masculino. 

No Futsal Masculino, a equipe da 
Regional Sul sagrou-se tetracampeã. 
A segunda colocação ficou com o 
time de Passo Fundo, e o terceiro lu-
gar, com a equipe de Porto Alegre. 
No Futsal Feminino, o time da APCEF 

ParticiPação efetiva

O associado Manoel Conte, o 
filho Bruno e a esposa Odete já são 
frequentadores assíduos da Corrida. 
Pelo quarto ano consecutivo, os(as) 
atletas de Antônio Prado se deslo-
cam à Capital para marcar presença 
no evento. “É tão bom que fazemos 
sempre questão de participar. Con-
vidamos a todos(as) que participem 
e que tragam a família e amigos(as)”, 
declarou o associado. Já Patrícia La-
cerda, que ficou em terceiro lugar em 
sua categoria, aposta na sua própria 
superação: “Essa é a segunda vez que 
participo. Espero que no próximo o 
desempenho eu vá ainda melhor. Vou 
me esforçar mais ainda”.

conquistou o primeiro lugar, seguido 
pelas equipes convidadas Sete Belo 
e Conexão Gaúcha.

Além das premiações habituais, a 
Associação também fez homenagens es-
peciais. Por mérito esportivo, a atleta Márcia, 
do time da APCEF, recebeu destaque. 

Jogos da fenae

E como o esporte está sempre 
em foco na APCEF, a Associação já se 
prepara para mais um grande evento es-
portivo: os Jogos da Fenae. A compe-
tição acontecerá em Blumenau, de 20 
a 27 de agosto. Os(as) três primeiros(as) 
colocados(as) nas diferentes categorias 
da Corrida Fenae do Pessoal da Caixa 
serão selecionados(as), levando em 
consideração os tempos dos últimos 
Jogos, em 2014, para representar a 
APCEF gaúcha no evento nacional 
deste ano. As seletivas para tênis de 
mesa, quadra, xadrez, canastra e da-
mas serão no dia 2 de julho. Agora, é 
se preparar para fazer bonito também 
lá em Santa Catarina! Fique atento à 
agenda de treinamentos para as mo-
dalidades coletivas, em www.apcefrs.
org.br, e participe! Mais informações: 
esportes@apcefrs.org.br 
ou (51) 3268-1611.

Como artilheira, destacou-se a jogadora 
Sabrina, de Porto Alegre. Já a goleira menos 
vazada foi Vera, também do time de Porto 
Alegre. No Masculino, o artilheiro foi o atleta 
Bruno, de Porto Alegre; e o goleiro menos 
vazado foi Paulo Amaro, de Passo Fundo. A 
Regional Sul recebeu o troféu Eroni Sch-
leder por sua participação nesses Jogos.

Assista ao programa de vídeo 
sobre a Corrida Fenae do Pessoal da 
Caixa, em www.apcefrs.org.br ou na 
página da Associação no Facebook.


