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FORMA EM TRAMANDAÍ
Com a entrega da primeira fase da 
moderna Colônia de Férias, nova 
gestão projeta muitos desafios na 
etapa final de obras
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Neste mês de junho, a APCEF com-
pleta 59 anos de lutas e realizações no 
Rio Grande do Sul. A comemoração não 
poderia ser outra, senão reunir seus(suas) 
associados(as) em um animado evento 
festivo. É o que acontece no próximo 
dia 16, quando são esperadas centenas 
de convidados para um saboroso buffet 
de queijos e vinhos no Ginásio de Espor-
tes da Associação. O Baile de Queijos e 
Vinhos terá nesta 20ª edição, além da 
excelente gastronomia, a apresentação 
da disputada banda Cia. Show 4. 

A festa chega para simbolizar a traje-
tória singular vivida pela APCEF. Ao atingir 
59 anos, temos uma lição de organização 
e participação a apresentar. Nosso traba-
lho na construção de um novo projeto 
para a Caixa, um novo modelo de desen-
volvimento, é fundamental para garantir 
o atendimento aos interesses dos(as) 
colaboradores(as) do banco, e a APCEF 
segue atuando firme nessa defesa. Seja 
nas mesas de negociação permanente, 
nas campanhas salariais, na defesa da 
isonomia, nas aquisições patrimoniais e 
em várias outras frentes e ações judiciais 
(que também estampam mensalmente as 
manchetes do João de Barro), a APCEF 
busca as melhores condições de trabalho 
para todos(as) os(as) empregados(as) da 
Caixa no Estado. 

Nesta edição, por exemplo, escla-
recemos sobre a consulta da retirada de 
patrocínio, que criou grande preocupação 
entre os(as) associados(as) dos fundos 
de pensão, principalmente daqueles(as) 

Editorial

OPINIÃO

DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2012 - 2015 • Titulares • Presidência: Marcos Leite 
de Matos Todt (Ag. Praça Rui Barbosa) • Vice-Presidência: Célia Margit Zingler (Aposen-
tada/Santa Cruz do Sul) • Relações de Trabalho: Marcello Husek Carrion (Ag. Santa Maria) • 
Esportes: Sérgio Edgar Simon (Aposentado/ Porto Alegre)• Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto 
(Aposentado/POA) • Social e Lazer: Ana Maria Laroca (Ag. Cristal) • Cultura: Maria Julia Silva 
Santos (GIREC/PO)• Previdência e Jurídico: Rafael Balestrin (JURIR/PO) • Aposentados e 
Saúde: Leonardo Roberto Rigon (Aposentado/Porto Alegre)• Administrativa: • Diretoria 
de apoio • Cláudia Santos (Ag. Porto dos Casais) • Luiz Carlos Lasek – Aposentado/Porto 
Alegre)• Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (CIREC/Leste Gaúcho) • Olívia Rodrigues Baptista 
(GIRET/Leste Gaúcho) • Stela Maris Gemer Moraes (Ag. Rua da Praia) • Nelson Ferreira 
Filho (GiREC/PO) • Diva Maria Guerra (GIFUG/PO) • Heloisa Goetz (Ag. São João)• Lúcia 
Helena Leal da Silva (Aposentada /Pelotas).

CONSELHO DELIBERATIVO • REG. PORTO ALEGRE • Titulares:  Francisco Magalhães 
(GIPES/PO) • Paulo Cesar Ketzer (Aposentado/Porto Alegre) • Mariza Zancan Godoy (Ag. 
Gravataí) • Felisberto Machado de Souza (CIREC/PO) • Clélio Luiz Gregory (Aposentado/
Porto Alegre) • Pedro André Marchese Sessegolo (Ag. Mont Serrat) Marcelo de Marchi (GIRIS/
PO) • Suplentes: Humberto Solaro (GIPES/PO)• Noeli Maria Serra (Aposentada/Porto Alegre) 
• Juarez Machado de Oliveira (GIREC/PO) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Guia Lopes) 
• Cláudio Níveo da Silva Terra (Ag. Praça Rui Barbosa) • Sérgio Tolentino Pinheiro (GIPES/PO) 
• Djalma Lucena Rodrigues (Ag. Praça da Alfandêga) • REG. VALE DO RIO PARDO • Titular: 
Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do Sul) • Suplente: Adroaldo Schmidt Carlos 
(Aposentado/Cachoeira do Sul)• REG. PASSO FUNDO • Titular: Ivan Canal (PAB Justiça do 
Trabalho Passo Fundo) • Suplente: Eroni Rodrigues Schleder (Aposentado/Passo Fundo) • REG. 
VALE DOS SINOS • Titular: Lucas Figueiredo dos Santos (Ag. Canudos)• Suplente: Delamar 
Teixeira Albino (Aposentado/São Leopoldo) • REG. VALE DO PARANHANA • Titular: 
João Alberto Holsbach (Ag. Três Coroas) • Suplente: Ademir Arizoli Volkart (Aposentado/Três 
Coroas) • REG. CENTRO • Titular: Rogênio Dellinghausen Reichembach (Ag. Tupanciretã) • 
Suplente: Paulo Adelmo Castaman (Aposentado/Santa Maria) • REG.VALE DO TAQUARI • 
Titular : Milton Gustavo Schnack (Ag. Lajeado) • Suplente: Clécio Paulo Franz (RERET/Estrela) 
• REG. SERRA • Titular: Cesar Zavistanovicz (PAB Justiça Federal Caxias do Sul) • Suplente: 
Norberto José Caberlon (Ag. Perimetral Norte) • REG. MISSÕES • Titular: Moacir Scheu-
er Deves (Ag. Ijuí) • Suplente: Milton Baron (Ag. Santa Rosa) • REG. ALTO URUGUAI •  
Titular :  Hamilto de Jesus Fortes Câmara (Ag. Viadutos) • Suplente: Elias Ritter (Ag. Erechim) 
• REG. LITORAL NORTE • Titular:  Carmen Rejane Ramos (Ag. Osório) • Suplente:  Mau-
ro Pederzoli (Ag. Torres) • REG. LITORAL SUL • Titular: Eunice Romeu Pitrez (Ag. Rio 
Grande)• Suplente: Luciano Delfino Pinto da Silva (Ag. Rio Grande) • REG. SUL • Titular:  
Gilberto dos Santos Netto (Aposentado/Pelotas) • Suplente: Luiz Antonio Reck de Araújo 
(Ag. Pelotas) • REG. FRONTEIRA SUL • Titular: Ronaldo de Faria Nunes (Ag. Bagé) • 
Suplente: Liliane Maciel Orabe (PAB Justiça do Trabalho/ Bagé) • REG. FRONTEIRA OESTE 
• Titular: Jorge Daniel Casal Andina (Aposentado/Santana do Livramento) • Suplente: Edgar 
Germano Cesar Gundlach (Ag. Livramento).

CONSELHO FISCAL • Titulares: Regis Moreno Nogueira Santos (Ag. Passo Fundo) • Telmo 
José de Boita (Aposentado/Frederico Westphalen)  • Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB 
DPF/Porto Alegre) • Suplentes: Gilmar Delvan (CIREC/PO) • César Dias da Silva (CIREC/
PO) • Antônio Gabriel Bueno Bones (Aposentado/Porto Alegre).

cujos recursos são oriundos dos(as) 
trabalhadores(as) e do patrocinador via 
governo federal, a Funcef. Na proposta 
que esteve em consulta pública até junho, 
aparecem condições absolutamente 
contrárias aos interesses dos(as) inte-
grantes dos planos de benefícios. Estamos 
acompanhando atentamente o desenrolar 
dos fatos.

Promoções de festas, eventos es-
portivos, das oficinas culturais, do Coral, 
do grupo de teatro Caixa de Pandora, do 
Núcleo de Cultura Gaúcha e demais pro-
jetos em andamento fazem a integração 
entre os(as) associados (as). Convênios 
diversos e os reforços do Seguro Jurídi-
co são outros em prol do bem-estar de 
todos(as). Por tudo isso, vale lembrar o 
desprendimento de muitas pessoas que 
uniram esforços para construir e fortale-
cer a Associação até nossos dias. 

Agora com uma diretoria renovada, 
segue a intensa mobilização para garantir 
os direitos de cidadania a todos(as). Com 
certeza, a APCEF continuará servindo 
como elo para que associados(as) e 
cidadãos brasileiros desfrutem desses 
direitos. Existe hoje a possibilidade de 
participar ativamente e construir esses 
avanços, e sabemos que o desafio é cada 
vez maior. Mas o nosso papel é exata-
mente esse, e jamais vamos abrir mão 
dessas bandeiras. 

Uma boa leitura, e parabéns a todos 
nós! 
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Grande público na Churrascada 
da Regional Passo Fundo

“Foi um sucesso absoluto, e já es-
tamos de olho na próxima”. Assim, o 
conselheiro da Regional Passo Fundo, 
Eroni Schleder, resumiu a Churrascada 
realizada no dia 27 de maio, na sede no 
Parque Roselândia. 

Mais de 70 associados(as) da ativa 
e aposentados(as) participaram desta 
edição, em um dia de temperaturas 
agradáveis e marcado pela descontração. 
A Regional promove, com frequência 
mensal, eventos gastronômicos desse 
porte. O dia começou cedo, com uma 
mateada pela manhã. Em seguida, foi 
oferecida ao público uma degustação de 
caipirinhas – entre as opções, estavam 
drinques à base de limão, kiwi, pinga com 
jaboticaba, pinga com butiá, pinga com 
uva e o tradicional maristão. A saborosa 
Churrascada foi servida ao meio-dia, 
acompanhada de mandioca com bacon, 
feijão mexido, arroz, polenta, batata doce 
caramelizada e saladas diversas. O bate-
papo seguiu até a tarde e incluiu torneios 

de canastra dupla e de sinuca individual. 

O diretor da APCEF Sérgio Simon 
também marcou presença e fez questão 
de elogiar o trabalho do coordenador Ivo 
Luthi e dos conselheiros Eroni Schleder e 
Ivan Canal, responsáveis pela diversificada 
programação de eventos da Regional. 

Concluído primeiro capítulo do  
Romance Histórico

O grupo de alunos(as) da Oficina 
Literária “Romance Histórico – APCEF/
RS 60 Anos” realizou, em maio, o seu 
primeiro feito: o capítulo inicial do livro já 
está pronto. Sob o comando do escritor 
Alcy Cheuiche, vem sendo realizado um 
extenso trabalho de pesquisa em busca 
de informações que ajudem a contar toda 
a trajetória da Associação. 

“Uma longa jornada começa com o 
primeiro passo”, diz Cheuiche, lembran-

do uma frase bastante usada à época pelo 
primeiro presidente da APCEF, Hélio de 
Araújo Costa. 

“Não foi um trabalho fácil, pois 
quanto mais distante é o fato, mais difi-
culdades históricas aparecem”, relata o 
escritor.  “Mas essa questão da memória 
é muito importante para a valorização da 
entidade. A intenção é conquistar leitores 
também fora da área científica da Caixa. 
A APCEF não existe, afinal, sem os acon-
tecimentos que circundam a sua história”, 
completa Cheuiche. 

Em meio às pesquisas, o grupo en-
controu espaço para prestar tributo in 
memorian ao ex-presidente Hélio Costa, 
que administrou a entidade entre 1956 
e 1958. A Vice-Presidenta Célia Zingler 
entregou uma placa simbólica para o filho, 
do homenageado, Roberto Costa. 

O livro tem previsão de lançamento 
para junho de 2013, quando a APCEF 
completa seis décadas. 

Roberto Costa recebe homenagem de Célia 
em nome de Hélio Costa, primeiro presi-
dente da APCEF

Arquivo/ APCEF

AGENDA DE EVENTOS

JUNHO 

16 (Sábado) - Festa de Aniversá-
rio da APCEF e Baile de Queijos 
e Vinhos - Local: Ginásio de Es-
portes

16 (Sábado) - Corrida do Pes-
soal da Caixa - Local: Usina do 
Gasômetro (Av Edivaldo Pereira 
Paiva s/nº)

O V Costelão será realizado em 22 
de julho, no Galpão Crioulo da APCEF 
(Av. Coronel Marcos, 851 - Ipanema). 
Promovido pelo Núcleo de Cultura Gaú-
cha da Associação, o tradicional almoço 
terá mateada pela manhã. 

Venha saborear a costela especial-
mente preparada pela equipe do Núcleo, 

Costelão chega a sua quinta 
edição em julho

Arquivo/ Regional Passo Fundo

Mais de 70 associados(as) foram conferir o 
evento gastronômico

e desfrutar da companhia e do bate-papo 
com os(as) amigos(as) e familiares à beira 
do Guaíba! Os convites devem ser re-
servados antecipadamente no setor de 
eventos da APCEF, pelo e-mail: eventos@
apcefrs.org.br ou pelo telefone: (51) 
3268-1611. Não haverá venda de ingres-
sos no dia do evento.

JULHO

07 (Sábado) - Estreia da peça “A 
Última Gota” Local: Teatro da Cia. 
de Arte (Rua dos Andradas, 1780)

08, 14, 15, 21 e 22 - Reapresen-
tações de “A Última Gota” (Teatro 
da Cia. de Arte)

22 (Domingo) - V Costelão 
Local: Galpão Crioulo (Sede B)

Caroline Bicocchi/Interlig

A exemplo de edições anteriores, evento será realizado no Galpão Crioulo da Associação
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O envolvimento dos empregados da 
Caixa na Campanha Salarial foi discutido 
no dia 2 de junho, durante o Encontro 
Estadual promovido pela Fetrafi-RS, 
em Porto Alegre. O evento reuniu 83 
empregados e empregadas vindos de 
bases sindicais de todo o Estado. Além 
de discutir de maneira aprofundada os 
temas propostos na pauta, os delegados 
e delegadas do Encontro escolheram a 
delegação que irá representá-los no 28º 
Congresso Nacional de Empregados da 
Caixa. 

A mesa de trabalho do Encontro 
Estadual foi integrada pelo diretor da  
Fetrafi-RS, Jorge Vieira e pela vice-presi-
denta da APCEF, Célia Zingler. A organi-
zação do movimento de empregados da 
Caixa foi o primeiro tema debatido pelos 
delegados e delegadas do Encontro Esta-
dual. Os participantes tiveram consenso 
ao avaliar que o impacto da participação 
dos empregados e empregadas da Caixa 
na Campanha Salarial da categoria depen-
de da organização e execução de ações 
que reflitam os interesses e se identifi-
quem com os bancários. 

Os participantes do Encontro Esta-
dual mantiveram a estratégia de negocia-
ção baseada na mesa geral com a Fenaban 
e na mesa específica concomitante com a 
Caixa. A delegação gaúcha ao 28º Conecef 
vai defender a autonomia do movimento 
de empregados da Caixa para a cons-
trução de um calendário de mobilização 
que fortaleça a Campanha Nacional dos 
Bancários a partir de cada banco. 

Representação

Os empregados propõem a amplia-
ção do número de delegados e delegadas 
ao Conecef/2013, através da proporção 
de um delegado para cada 150 emprega-
dos de base – sendo que o critério atual de 
participação determina 01 delegado para 
cada 300 empregados. Ainda foi proposta 
a eleição dos membros da Comissão Exe-
cutiva dos Empregados através do voto 
direto e proporcional no 28º Conecef. 

Saúde

Os delegados do Encontro Estadual 
propõem que a empresa dê a devida aten-
ção aos problemas do Saúde Caixa, evitan-
do o repasse de reajustes desnecessários 
aos empregados. Também defendem a 
ampliação do número de profissionais cre-
denciados ao Saúde Caixa, principalmente 
no interior do Estado. Reivindicam ainda, 

a consolidação de estrutura funcional na 
Caixa para atendimento ao Saúde Caixa. 

Condições de trabalho

De acordo com denúncias recebi-
das pelo movimento sindical, houve um 
aumento de cerca de 50% de volume de 
trabalho em função de novos programas 
de crédito disponibilizados pela Caixa. Por 
outro lado, a Caixa está coibindo as horas 
extras, sobrecarregando os empregados. 

Os participantes 
do Encontro re-
lataram que há 
estagiários e me-
nores aprendizes 
fazendo trabalho 
de funcionários, 
utilizando mui-
tas vezes senhas 
de gestores para 
executar tarefas, 
o que mascara a 
necessidade de 

mais contratações. 

Houve relatos de abertura de novas 
unidades sem o número necessário de 
empregados para atender à demanda de 
trabalho. Para discutir e tentar resolver 
estes problemas, o Encontro Estadual 
propõe a criação de um grupo de trabalho 
específico, integrado por representantes 
da Caixa e do movimento sindical para 

Encontro Estadual discute Campanha  
Salarial e outras prioridades

realizar um estudo sobre a estrutura de 
pessoal para novas unidades, evitando 
a abertura de agências com déficit de 
pessoal. 

O Encontro definiu encaminhar ao 
Conecef a proposta de ampliação do nú-
mero de contratações na Caixa, até atingir 
o contingente de 100 mil empregados. 

Jornada de trabalho

Os participantes do Encontro apro-
varam a nacionalização da campanha de 
conscientização pelo cumprimento da 
jornada de trabalho; o fim do banco de 
horas; o cumprimento imediato do login 
único; jornada de 6h para os tesoureiros; 
direito de bater o ponto para empregados 
que exercem cargos de confiança; e a 
liberação para os delegados e delegadas 
participarem de atividades convocadas 
pelo movimento sindical. 

Plano de cargos de salários 
e promoções

Os delegados enfatizaram a necessi-
dade de adoção de critérios transparen-
tes e objetivos nos processos seletivos 
internos para promoções por mérito, 
com criação de um Grupo de Trabalho 
para debater com a Caixa os PSIs. Na 
avaliação dos participantes do Encontro, 
isto evita que o poder final de decisão se 
concentre no gestor. 

Quanto ao Plano de Cargos e Salá-
rios, os empregados defendem a definição 
de um plano baseado na evolução na car-
reira e não na mera concessão de funções. 
Além disso, salientam que os cargos não 
podem ser retirados pelo gestor, mas sim 
submetidos a uma comissão de avaliação. 

O papel da Caixa

Os delegados e delegadas do En-
contro Estadual propõem a valorização 
do pessoal da Caixa que trabalha com 
atendimento social, viabilizando sua as-
censão profissional dentro da empresa. 
Também defendem o resgate do papel 
do banco público, valorizando o aten-
dimento do banco social, atuante como 
regulador do sistema financeiro e não 
como reprodutor das práticas de gestão 
dos bancos privados. 

*Fonte: Fetrafi-RS

Fotos: Cristiano Estrela/Fetrafi-RS

Participantes aprovaram uma série de itens de interesse da categoria, 
além de escolher a comissão para o Congresso Nacional

Célia participou da mesa de trabalho junto ao diretor da Fetrafi, Jorge Vieira
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do PCC/98, que trouxe de volta a 
jornada de 8 horas, como todos sabem. 

Com este regramento/98 inova-
dor e prejudicial, o Judiciário Trabalhista 
passou a ter posições divergentes sobre 
a forma de implantação desta nova 
sistemática de tempo de jornada. Ou 
seja, para quem se aplicavam as regras 
do PCS/89 que assegurava a todos o 
direito à jornada de seis horas, e para 
quem se aplicava a jornada de 8 horas.

Com o passar do tempo a posi-
ção foi se consolidando, e a Justiça do 
Trabalho passou a adotar a sistemática 
que assegura jornada de seis horas para 
todos que tenham sido nomeados para 
função gratificada antes da implantação 
do PCC/98. Modo de pensar emble-
mático deste posicionamento do nosso 
Tribunal Regional, é o julgamento que 
abaixo se transcreve:

“ P R O C E S S O :  0 0 0 0 6 3 5 -
69.2010.5.04.0009 – RO  DESEM-
BARGADOR JOÃO GHISLENI FILHO

EMENTA RECURSO ORDINÁ-
RIO DA RECLAMADA.

HORAS EXTRAS. GERENTE. 
PLANO DE CARGOS COMISSIO-
NADOS DE 1998. PCC/98. Não tem 
aplicação as alterações trazidas pelo 
PCC/98 - CI GEARU 055/98, que 
ampliou a jornada de trabalho esta-
belecida para os ocupantes de cargos 
em comissão de gerência, de seis para 
oito horas diárias. Hipótese em  que a 
reclamante, desde junho/96, já ocupava 
cargo de confiança de gerência, não ha-
vendo nos autos qualquer documento 
demonstrando a sua adesão ao novo 
PCS e PCC de 1998. Regramento 
anterior (PCS/89) que se incorporou 
ao patrimônio jurídico da trabalhado-
ra, conforme aplicação do item I, da 
Súmula nº 51, do TST.”

Deste modo, sustenta-se que 
os empregados da Caixa que foram 
nomeados para funções de gerente 
ou de tesoureiro antes de 1998 e 
continuaram exercendo a função até 
menos de 5 anos atrás, têm direito de 
postular em juízo jornada de trabalho 
de 6 horas. Independentemente de 
prova de suas funções. 

Todos os bancários/as, em princí-
pio, têm direito à jornada de trabalho 
com limitador de 6 horas. Na prática 
se sabe que existem funções que a 
Caixa ainda considera serem de sua 
“confiança especial”, e, portanto, exige 
cumprimento de jornada regular de 8 
horas. As maiores vítimas desta inter-
pretação prejudicial são os gerentes e 
os tesoureiros.

Em relação a estes dois segmentos 
de empregados a Caixa continua os 
discriminando, pois mesmo com a edi-
ção do Plano de Funções Gratificadas 
– PFG, que deu fim a esta jornada de 
trabalho ampliada em 1/3 (8 horas) para 
quase todas as demais funções, ainda 
assim manteve os gerentes e tesou-
reiros com esta pesada carga horária. 

Neste particular, sempre é bom 
lembrar que um Normativo da própria 
Caixa, o DIRHU 009/88 que implantou 
o chamado PCS/89, assegurou a todos 
jornada de trabalho de seis horas, in-
dependentemente da função exercida. 
Esta garantia é referida em julgamento 
do nosso Tribunal Regional do Trabalho, 
do seguinte modo: 

“Acórdão - Processo 0001020-
59.2010.5.04.0771 (RO)

Redator: MARIA CRISTINA 
SCHAAN FERREIRA

Data: 03/08/2011  Origem: 1ª Vara 
do Trabalho de Lajeado 

EMENTA: RECURSO ORDINÁ-
RIO DA RECLAMADA. BANCÁRIO. 
JORNADA DE TRABALHO. Há norma 
interna da Caixa Econômica Federal 
(Plano de Cargos e Salários 1989 - 
PCS/89 - DIRHU 009/88) assegurando 
aos Gerentes jornada normal de seis 
horas, inviável de modificação, sob 
pena de violação ao artigo 468 da CLT. 
Devidas as horas extras posteriores à 
sexta diária. RECURSO ORDINÁRIO 
DO RECLAMANTE...” 

Porém, como na história dos 
empregados da Caixa não existem só 
os anos 1989, passaram também pelos 
maus momentos de 1998 (época de 
quase privatização desta empresa pú-
blica), neste ano houve a implantação 

Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista
assejurtrabalhista@apcefrs.org.br 
www.fse.adv.br

Ricardo Só de Castro
Assessoria Jurídica Previdenciária da APCEF e Assessor Jurídico  
da ANAPAR. segurojuridico@apcefrs.org.br 
www.direitosocial.adv.br

GERENTE OU TESOUREIRO NOMEADO 
ANTES DE 1998 TEM ASSEGURADA  
JORNADA DE 6 HORAS

Está em gestação no Conselho Nacional de Previdência Comple-
mentar a Minuta de Resolução que irá regulamentar o procedimento 
de Retirada de Patrocínio no âmbito da previdência complementar dos 
fundos de pensão. Para o dia 25 de junho, está prevista a reunião que 
irá deliberar sobre sua implantação.

Na proposta de Resolução que esteve em Consulta Pública até 
o dia 11 de junho passado, estão inseridas condições absolutamente 
contrárias aos interesses dos participantes e assistidos integrantes dos 
planos de benefícios.

Isto porque, de acordo com as regras nela previstas, o patrocinador 
(no caso da Funcef, a Caixa) poderá se retirar do contrato a qualquer 
tempo, sem justa motivação, bastando para tal que esteja em dia com 
os compromissos assumidos até a data do requerimento da retirada de 
patrocínio. Mais do que isso, se houver um excedente financeiro no plano 
de benefícios, o patrocinador que se retira poderá levar para si o valor 
correspondente a esse excedente para “engordar” seu balanço social. 

Sendo aprovada a retirada nas condições hoje propostas, os parti-
cipantes e assistidos como opção liquidar os planos de benefícios, rece-
bendo cada um o quinhão correspondente ao seu percentual perante o 
patrimônio do plano de benefícios, ou terão que ser transferidos para 
uma outra entidade ou seguradora, ou terão, ainda, a opção de man-
terem o plano de benefícios, desde que haja concordância do fundo de 
pensão em continuar administrando um plano sem patrocinador, ou que 
esse patrocinador seja substituído por um “instituidor“, alterando-se a 
modalidade do plano de benefícios para “contribuição definida - CD” 
(aqueles planos individuais e de natureza meramente financeira). 

Não resta dúvida de que será um desastre, pois não haverá obriga-
toriedade do patrocinador ao cumprimento do contrato previdenciário, 
e sequer está prevista uma indenização que compense os participantes 
e assistidos pelo rompimento unilateral desse contrato. 

Em vista disso, a Associação Nacional dos Participantes de Fundos 
de Pensão (Anapar), juntamente com as demais associações e sindicatos 
que congregam participantes e assistidos de fundos de pensão, formulou 
proposta de alteração na minuta de Resolução que trata da Retirada de 
Patrocínio, sugerindo a inclusão de condições compatíveis com o prin-
cípio da boa-fé contratual, da preservação de direitos adquiridos e das 
normas que regulam o sistema de proteção dos direitos do consumidor, 
inclusive estabelecendo penalidade para a hipótese de retirada unilateral 
e imotivada do patrocínio.

Como prevíamos na ocasião do balanço dos dez anos do Seguro 
Jurídico, o governo federal e os patrocinadores estão agindo para vio-
lentar os direitos dos trabalhadores e, mais uma vez, é preciso rápida e 
forte mobilização dos reais interessados, os participantes e assistidos, 
para que tamanho mal não venha a se concretizar.

MINUTA DE RESOLUÇÃO RETIRADA 
DE PATROCÍNIO

SEUS DIREITOS



A realização de 
um sonho em 

Tramandaí
Fotos: Arquivo/APCEF

 O clima foi um aliado durante os 422 dias de obras, mas o que garantiu a 
entrega no prazo inicial previsto foram mesmo o ritmo intenso de trabalhos 

e o comprometimento da Diretoria e dos(as) associados(as) - e assim já 
pode ser vislumbrado o imponente prédio da Nova Colônia de Férias em 
Tramandaí, no Litoral Norte. 

Essa primeira etapa de obras foi entregue oficialmente na manhã 
de 16 de maio. Nas palavras do Presidente Marcos Todt, “conseguimos 
a participação ativa dos(as) associados(as) porque percorremos o Estado 

com uma proposta que unia bons debates à realização e planejamento 
estratégico”. Com essa experiência, segundo o Presidente, “fica a certeza 
de que podemos encarar qualquer desafio, desde que tenhamos a convicção 
de que ele seja prioritário para o(a) associado(a)”. 

Para o ex-Diretor de Patrimônio, Paulo César Ketzer, que esteve à frente 
das obras durante toda a realização e conclusão da fase inicial, todo o esforço 

valeu a pena. “Em 2009, quando fui convidado para ser diretor de Patrimônio, 
já encarávamos como um grande desafio o projeto de uma Nova Colônia de 

Tramandaí. No primeiro ano, discutimos bastante o anteprojeto. No ano de 2010 
nos preocupamos em desenvolver e aprovar todos os detalhes. O diferencial foi a 

grande vontade que tínhamos de realizar a obra. No dia 21 de março de 2011, dois 
dias depois do lançamento da pedra fundamental, começaram as atividades, o que 
resultou no que temos aqui hoje: uma obra concreta e significativa para a Associação”. 

De acordo com a Comissão Executiva responsável pelas obras, além de não 
haver dívidas, ainda foram antecipados serviços que estavam previstos para a 

segunda fase. Devido aos serviços extras que eventualmente surgiram ao 
longo do trabalho – entre eles, a duplicação da entrada de energia e a 

instalação de vigas de transição e da laje de cobertura, o que dará mais 
segurança à edificação – foram contabilizados apenas 2,88% a mais do 
orçamento previsto. “É uma obra de qualidade, bem fiscalizada e que 
cumpriu todos os prazos”, avalia o arquiteto Pedro Sosa, consultor 
técnico do projeto. 

Também participaram da visita guiada para realização de 
vistoria a Vice-Presidenta Célia Zingler, o Diretor de Patrimônio, 
Paulo Ricardo Belotto, os diretores Ricardo Hubba e Noeli Serra, 
o presidente do Conselho Deliberativo, Felisberto Machado de 
Souza, os conselheiros Clélio Luiz Gregory, Carmen Rejane Ramos, 
o integrante do Conselho Fiscal Antônio Gabriel Bueno Bones e 
a tesoureira da Regional Litoral Norte, Clodely Elisabete Soares. 

• Conclusão dos oito pavimentos da edificação, com a alvenaria das  
  paredes externas com reboco externo pronto;

• Instalação dos reservatórios d’água;

• Conclusão do telhado;

• Construção da rampa de acesso ao estacionamento 
 dos dois pavimentos.

O QUE 
Já FOI 
FEITO



Uma nova  Colônia de Férias era um sonho dos(as) 
associados(as) há pelo menos duas décadas. Na segunda e últi-
ma fase, serão concluídos serviços de acabamento nas paredes 
externas – as alvenarias e o reboco externos já foram feitos – e 
demais trabalhos de acabamento e ajustes finais. 

A intenção é que a Nova Colônia seja usufruída o ano inteiro, 
e não somente no verão, como vem acontecendo. Assim, foram 
projetados espaços de lazer e convivência com lareira, salão de 
jogos internos e outros ambientes acolhedores. 

Com área total de 4.714 metros quadrados, o prédio de oito 
pavimentos vai abrigar áreas de uso coletivo, 40 apartamentos 
(o prédio atual comporta 30) e 40 vagas para estacionamento. A 
capacidade será de 220 pessoas. 

O pavimento térreo será destinado primordialmente a uso 
coletivo. Contará com áreas internas de convívio (salas de jogos, 
churrasqueiras, salões de festas e salas de reuniões), bem como 
ambientes externos (playground, cancha de esportes, espaços de 
estar ao ar livre e estacionamento para ônibus de excursão). Tam-
bém no térreo, situam-se as áreas de apoio/serviços (sanitários, 
apartamento do zelador, subestação, casa de bombas etc.), incluin-
do uma lavanderia coletiva. Esse pavimento contará, ainda, com 
uma lancheria/cafeteria para atender tanto aos(às) associados(as) 
quanto ao público externo. Esse espaço, com aproximadamente 
100 metros quadrados, possuirá salão interno, sanitários e 
cozinha próprios, bem como uma área externa com 
deck pergolado, cujas vigas dispostas paralelamente 
darão um charme extra ao visual do futuro 
espaço. 

As garagens estão distribuídas nos 
dois pavimentos acima, com uma rampa 
permitindo o acesso dos veículos. Além 
dos espaços destinados aos carros, 
haverá vagas para bicicletas e motos. 
Esses pavimentos, a exemplo de todos 
os outros, serão acessados por dois 
elevadores. 

Os 40 apartamentos serão locali-
zados em cinco pavimentos, com seis 
unidades de dois dormitórios e dois de 

Rumo à fase final  
de obras

um dormitório em cada andar. O projeto prevê também aparta-
mentos adaptados para portadores de necessidades especiais e 
também idosos, uma das prioridades da equipe de engenharia. A 
falta de acessibilidade é a principal barreira enfrentada por pes-
soas que convivem com algum tipo de deficiência, e a inclusão 
desta importante parcela da população foi outro desafio na hora 
de montar o projeto. Os quartos e banheiros serão adaptados 
para deixar o ambiente mais funcional, com todos os espaços 
montados de acordo com as limitações da terceira idade ou de 
portadores de deficiências, permitindo que eles se locomovam 
com autonomia e independência. No andar térreo, algumas áreas 
comuns também serão inauguradas com as devidas adaptações, 
como os sanitários, que serão equipados com barras de apoio. O 
estacionamento também terá vagas para deficientes.

Para o atual Diretor de Patrimônio da APCEF, Paulo Ricardo 
Belotto, o momento é de celebração pelos trabalhos já realiza-
dos, mas também de preparação para o que está por vir. “Tenho 
orgulho em ter participado da gestão que deu início à obra, que 
vai ficar por muito tempo servindo aos(às) associados, e estou 
mais orgulhoso ainda em participar da próxima gestão que está 
comprometida com sua conclusão”, afirma Belotto.
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O Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) sediou, no dia 23 de maio, a Plenária de 
Mobilização para a Cúpula dos Povos. O evento integrou a Semana da Biodiversidade 
e teve como objetivo articular a participação dos movimentos sociais na Cúpula, que 
acontecerá de 15 a 23 de junho, no Rio de Janeiro. 

Estiveram presentes ecólogos, blogueiros, integrantes de ONGs e fóruns de 
economia solidária e demais ativistas da Capital e da Grande Porto Alegre. Os mo-
vimentos sociais relataram as atividades em que estão inseridos e ainda debateram a 
sua agenda de mobilização para antes e durante a Cúpula, que deverá dar visibilidade 
às lutas locais de forma descentralizada. A ideia é que a pauta de questionamento à 

João de Barro mobilizado pela biodiversidade
Rio+20 ocorra não somente no Rio, mas em todos os estados. 

De acordo com o líder do encontro, o arquiteto Fernando Costa, membro do 
Conselho Municipal do Desenvolvimento Urbano e Ambiental, a reunião mobilizou 
muita gente. “Respeitando as diferenças, vamos construir uma pauta para lutarmos 
juntos”, destacou Costa. 

O João de Barro está atento à questão e vai acompanhar de perto os aconteci-
mentos que envolvem a Cúpula dos Povos. Nestas páginas, destacamos dois artigos 
voltados ao tema, ambos retirados do portal Agência Carta Maior. 

Os filmes-catástrofe trazem uma 
situação recorrente: em algum momento, 
um cientista considerado meio maluco ou 
alguma outra pessoa (um policial, jornalis-
ta, bombeiro, etc) alerta para um perigo 
iminente. O alerta inicial é ignorado e, 
muitas vezes, rechaçado por argumen-
tos que, na maioria dos casos, tem uma 
base econômica. Os fatos se sucedem, as 
ameaças tornam-se realidade e aqueles 
que desprezaram o alerta inicial muitas 
vezes acabam vitimados na tela. Na vida 
real, não são só os vilões irresponsáveis 
que morrem. As tragédias abatem-se 
democraticamente sobre todos. O ci-
nema não inventou essa lógica do nada, 
mas a retirou da vida real, onde ela segue 
hegemônica. Os crescentes e repetidos 
alertas sobre a destruição ambiental no 
planeta seguem sendo subjugados por 
argumentos de natureza econômica. 

Todo mundo hoje, em tese, se pre-
ocupa com o meio ambiente, desde é 
claro, que ele não se torne um “entrave” 
para o desenvolvimento, como se viu, 
mais uma vez, no recente debate sobre as 
mudanças no Código Florestal brasileiro. 
O policial está na beira da praia alertando 
o prefeito para que mantenha a interdição 
da mesma porque tem tubarão na área. O 
prefeito não quer nem saber da ideia, pois 
a interdição atingiria em cheio o turismo, 
principal fonte de renda da comunidade. 
O geólogo pede a evacuação imediata de 
uma cidade em função da ameaça de um 
vulcão. Mais uma vez, o turismo ergue-se 
reivindicando seu espaço. Uma jornalista 
denuncia o risco de acidente em uma usi-
na nuclear. A bancada ruralista é universal 
e está sempre pronta a bloquear “alertas 
catastrofistas” e outras formas de entra-

ves ao desenvolvimento. E assim vamos. 

Este 22 de maio, Dia Internacional 
da Biodiversidade, foi marcado por novos 
alertas sobre a destruição da diversidade 
biológica no planeta Terra, em especial 
nos oceanos, que ganharam atenção 
especial da ONU este ano. Algumas das 
informações mais recentes de órgãos 
ligados às Nações Unidas e a centros de 
pesquisa apontam o seguinte quadro no 
planeta: 

Apenas no século 20, graças à ação 
humana, sumiram do planeta metade das 
áreas pantanosas, 40% das florestas e 
30% dos manguezais;

Desde a Rio 92, o mundo teve uma 
perda de biodiversidade de 12%, emitiu 
40% mais gases poluentes e as florestas 
diminuíram 3 milhões de metros qua-
drados;

Cerca da metade das reservas de 
pescas mundiais estão esgotadas;

Um terço dos ecossistemas maríti-
mos mais importantes foi destruído;

O lixo plástico segue matando a vida 
marinha e criando áreas de águas litorâ-
neas quase sem oxigênio; 

Há uma década, o mundo tinha um 
total de 11 mil espécies ameaçadas de 
extinção. A ONU estabeleceu então a 
meta de reduzir significativamente esse 
número. Não deu certo. Ele aumentou. 

Em 2002, os países signatários do 
Convênio sobre a Diversidade Biológica 
acordaram que deveriam obter essa 

redução no ritmo da perda de biodiver-
sidade em 2010, Ano Internacional da 
Diversidade Biológica. A avaliação dessa 
meta foi coordenada pelo Centro de Mo-
nitoramento para a Conservação Mundial 
do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (Pnuma). Ela baseou-se 
em uma série de indicadores, tais como 
a apropriação de recursos naturais, o 
número de espécies ameaçadas, a cober-
tura de áreas protegidas, a extensão de 
bosques tropicais e manguezais e o estado 
dos arrecifes de coral. 

Os resultados foram conclusivos: a 
biodiversidade vem caindo nas últimas 
quatro décadas. Caindo significa: extinção 
de espécies, redução da extensão de 
bosques e manguezais, e deterioração 
de zonas com arrecifes de coral. Além 
disso, a avaliação mostrou que ambientes 
naturais estão se fragmentando, com des-
truição de flora e fauna. A Mata Atlântica 
brasileira seria um exemplo disso. No 
passado, o segundo bosque mais extenso 
da América do Sul, hoje se conservam 
aproximadamente 10%, numa área frag-
mentada em parcelas diminutas. 

A situação dos oceanos também 
é motivo de crescente preocupação. A 
Convenção sobre a Diversidade Bioló-
gica da Organização das Nações Unidas 
lançou hoje (22 de maio) o livro “Um 
Oceano: Muitos Mundos de Vida”. A 
obra destaca a importância dos oceanos, 
que cobrem cerca de 70% do planeta, 
e alguns dos principais problemas que 
os afetam hoje, como o aumento da 
acidez causado pela poluição, a destrui-
ção de reservas marinhas e a crescente 
pressão econômica pela exploração de 

seus recursos naturais. Ao todo, estão 
ameaçadas pelo menos 250 mil espécies, 
conforme o censo marinho realizado 
entre 2000 e 2010 por 2.700 cientistas 
de mais de 80 países. 

Há um aparente paradoxo cercando 
essa profusão de alertas e advertências so-
bre o estado ambiental do mundo. Nunca 
houve tanta informação disponível e tanta 
manifestação de preocupação com a de-
gradação física do planeta, inclusive por 
parte das autoridades governamentais. 
No entanto, os números da destruição 
vêm aumentando e a crise econômica em 
escala internacional pressiona os países 
a empurrar esse debate com a barriga 
para um futuro incerto. Há vários níveis 
de ignorância e incompreensão neste 
debate. A extinção de uma espécie de 
bromélia no interior do Rio Grande do 
Sul ou de uma espécie de besouro no 
leste da Tanzânia são tratadas quase que 
como excentricidades. Isoladamente até 
poderiam ser. O “detalhe” é que, em se 
tratando de vida e ecossistemas, nunca 
são acontecimentos isolados, resultando 
de uma mesma lógica destrutiva hegemô-
nica em escala planetária.

O cientista maluco, a jornalista sen-
sacionalista e o policial paranoico seguem 
fazendo seus alertas e divulgando seus 
números. O imaginário da humanidade, 
porém, como vem antecipando o cine-
ma há algumas décadas, parece ter uma 
atração irresistível pela destruição e pela 
morte. 

* Editor-chefe do site Carta Maior

A atração da humanidade pela destruição
Marco Aurélio Weissheimer*
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O vazio básico do documento da 
ONU para a Rio+20 reside numa com-
pleta ausência de uma nova narrativa ou 
de uma nova cosmologia que poderia 
garantir a esperança de um “futuro que 
queremos” lema do grande encontro. 
Assim como está, nega qualquer futuro 
promissor.

Para seus formuladores, o futuro 
depende da economia, pouco importa o 
adjetivo que se lhe agregue: sustentável 
ou verde. Especialmente a economia 
verde opera o grande assalto ao último 
reduto da natureza: transformar em 
mercadoria e colocar preço àquilo que é 
comum, natural, vital e insubstituível para 
a vida como a água, solos, fertilidade, flo-
restas, genes etc. O que pertence à vida 
é sagrado e não pode ir para o mercado 
dos negócios. Mas está indo, sob o 
imperativo categórico: apropriarte 
de tudo, faça comércio com tudo , 
especialmente com a natureza e com 
seus bens e serviços.

Eis aqui o supremo egocentris-
mo e a arrogância dos seres humanos, 
chamado também de antropocentrismo. 
Estes veem a Terra como um armazém de 
recursos só para eles, sem se dar conta 
de que não somos os únicos a habitar a 
Terra nem somos seus proprietários; não 
nos sentimos parte da natureza, mas fora 
e acima dela como seus “mestres e do-
nos”. Esquecemos, entretanto, que existe 
toda a comunidade de vida visível (5% da 
biosfera) e os quintilhões de quintilhões 
de microrganismos invisíveis (95%) que 
garantem a vitalidade e fecundidade da 
Terra. Todos estes pertencem ao con-
domínio Terra e têm direito de viver e 
conviver conosco. Sem as relações de 
interdependência com eles, sequer pode-
ríamos existir. O documento desconside-
ra tudo isso. Podemos então dizer: Com 
ele não há salvação. Ele abre o caminho 
para o abismo. Enquanto tivermos tempo, 
urge evitá-lo.

Tal vazio se deriva da velha narrativa 
ou cosmologia. Por narrativa ou cosmo-
logia entendemos a visão do mundo que 
subjaz às idéias, às práticas, aos hábitos e 
aos sonhos de uma sociedade. Por ela se 
procura explicar a origem, a evolução e 
o propósito do universo, da história e o 
lugar do ser humano.

A nossa atual é a nar-
rativa ou a cos-
mologia da 
conquis-
ta do 

mundo 
em vista do 
progresso e do 
crescimento ilimitado. 
Caracteriza-se por ser mecanicista, 
determinística, atomística e reducionista. 
Por força desta narrativa 20% da popu-
lação mundial controla e consome 80% 
de todos os recursos naturais; metade das 
grandes florestas foram destruídas, 65% 
das terras agricultáveis, perdidas, cerca 
de 27 a cem mil espécies de seres vivos 
desaparecem por ano (Wilson) e mais de 
mil agentes químicos sintéticos, a maioria 
tóxicos, são lançados na natureza. Cons-
truímos armas de destruição em massa, 

capazes de eliminar toda vida humana. O 
efeito final é o desequilíbrio do sistema-
Terra que se expressa pelo aquecimento 
global. Com os gases já acumulados, até 
2035 fatalmente se chegará a 3-4 graus 
Celsius, o que tornará a vida, assim como 
a conhecemos praticamente impossível.

A atual crise econômico-finan-
ceira que mergulha 

nações intei-
ras na 

mi-

séria 
nos 

fazem perder 
a percepção do ris-

co e conspiram contra qualquer 
mudança necessária de rumo.

Em contraposição, surge a narrativa 
ou a cosmologia do cuidado e da respon-
sabilidade universal, potencialmente sal-
vadora. Ela ganhou sua melhor expressão 
na Carta da Terra. Situa nossa realidade 
dentro da cosmogênese, aquele imenso 
processo de evolução que se iniciou há 
13,7 bilhões de anos. O universo está 
continuamente se expandindo, se auto-

organizando e se autocriando. Nele tudo 
é relação em redes e nada existe fora 
desta relação. Por isso todos os seres são 
interdependentes e colaboram entre si 
para garantirem o equilíbrio de todos os 
fatores. Missão humana reside em cuidar 
e manter essa harmonia sinfônica. Preci-
samos produzir, não para a acumulação e 
enriquecimento privado mas para o sufi-
ciente e decente para todos, respeitando 
os limites e ciclos da natureza.

Por detrás de todos os seres atua a 
Energia de fundo que deu origem e sus-
tenta o universo permitindo emergências 
novas. A mais espetacular delas é a Terra 
viva e os humanos como a porção cons-
ciente dela, com a missão de cuidá-la e 

de responsabilizar-se por ela.

Esta nova narrativa garante 
“o futuro que queremos”. Do 
contrário seremos empurrados 
fatalmente ao caos coletivo com 
consequências funestas. Ela se 
revela inspiradora. Ao invés de 
fazer negócios com a natureza, 
nos colocamos no seio dela em 

profunda sintonia e sinergia, res-
peitando seus limites e buscando o 

“bem viver” que é a harmonia entre 
todos e com a mãe Terra. Característi-

ca desta nova cosmologia é o cuidado no 
lugar da dominação, o reconhecimento 
do valor intrínseco de cada ser e não sua 
mera utilização humana, o respeito por 
toda a vida e dos direitos da natureza e 
não sua exploração e a articulação da 
justiça ecológica com a social.

Esta narrativa está mais de acordo 
com as reais necessidades humanas e 
com a lógica do próprio universo. Se o 
documento Rio+20 a adotasse, como 
pano de fundo, criar-se-ia a oportunidade 
de uma civilização planetária na qual o 
cuidado, a cooperação, o amor, o respei-
to, a alegria e espiritualidade ganhariam 
centralidade. Tal opção apontaria, não 
para o abismo, mas para o “o futuro que 
queremos”: uma biocivilização da boa 
esperança. 

A ausência de uma nova  
narrativa na Rio+20

Leonardo Boff*

*Teólogo e escritor
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ELEIÇÕES CONVÊNIOS

VENDO KIA CERATO, ano 2009 modelo 2010, única dona, preto, 19mil km, 
novíssimo, completo, ABS, air bag duplo, bancos em couro. IPVA 2012 pago. 
Valor: R$ 46.000,00. Tratar com Ana Claudia pelos fones (51)9959-3071 ou 
(51)3394-8678, ou e-mail: ana.beckel@terra.com.br.

Descontos em cursos 
de Especialização e  
Extensão na PUCRS

Boa notícia para os(as) associados(as) 
que desejam aperfeiçoar sua formação 
profissional através da educação conti-
nuada! Uma parceria entre a APCEF e a 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS) passa a permitir 
desconto de 10% em cursos de pós-
-graduação (extensão e especialização) 
oferecidos pela universidade. 

Para os cursos de Pós-Graduação 
(Especialização) os descontos são de 
10% e valem para os(as) associados(as) 
e seus(suas) dependentes, a partir da se-
gunda parcela. Estes cursos são oferecidos 
para diplomados e possuem foco técnico-
-profissional que possibilitam aprofundar 
os conhecimentos e competências em 
uma determinada área do conhecimen-
to. As modalidades estão divididas em 
presencial, semipresencial e à distância, 
incluindo especialidades em Residência 
Médica, Prática Médica Hospitalar, Prática 
Assistencial Hospitalar, especialidades no 

Programa de Residência Multiprofissional 
em Saúde e outros. Os cursos possuem 
uma carga horária mínima de 360 horas/
aula, sendo realizados, normalmente, no 
período de um a três anos. Ao concluir, 
o(a) aluno(a) recebe o certificado de 
especialista. 

Já para os cursos de extensão, cuja 
característica é a curta duração, os des-
contos (também de 10%) incidem sobre 
o valor integral do curso. A extensão da 
PUCRS congrega muitas possibilidades 
educacionais, que são expressas em mais 
de 400 ofertas de cursos de extensão. 
Alguns deles são oferecidos sem a exigên-
cia de pré-requisitos e de forma aberta à 
comunidade em geral. 

Mais informações podem ser obtidas 
no setor de convênios da APCEF, através 
do e-mail convenios@apcefrs.org.br ou 
pelo telefone (51) 3268-1611. 

O João de Barro comunica aos 
associados(as) da APCEF que o processo 
eleitoral da entidade não está totalmente 
concluído. Após a eleição da Diretoria 
Executiva e dos Conselhos Deliberativo 
e Fiscal, no primeiro semestre, está che-
gando o momento de mais uma etapa 
importantíssima, e que vai assinalar o 
aprofundamento do processo demo-
crático e da descentralização que tanto 
defendemos em nossa Associação

O mês de julho será voltado às 
eleições dos representantes da APCEF 
nos mais de 250 locais de trabalho que 
estão espalhados em todo o Rio Grande 
do Sul. Cada unidade deve eleger seu 
representante, de forma autônoma. O 

pleito acontece nos dias 11 e 12 de julho, 
em todas as unidades da Caixa no Estado, 
durante o horário de expediente. A vo-
tação escolherá os nomes para o triênio 
2012/2015.

O Presidente da APCEF, Marcos 
Todt, pede a todos que não deixem de 
participar, repetindo o alto índice de 
comparecimento às urnas das eleições 
majoritárias deste ano. A entidade está 
enviando edital para todas as agências 
com o detalhamento e orientações de 
como deve ser realizado o processo. 
Os/as interessados(as) em se candidatar 
devem efetuar sua inscrição pelo email 
representante@apcefrs.org.br até o dia 
9 de julho. 

Representantes da  
APCEF nas unidades 
serão escolhidos  
em julho

APCEF SAÚDE 

ODONTOLOGIA– DIAGNÓSTICO POR IMAGEM ODONTOLÓGICA – 
Porto Alegre – Faciem 3D Diagnóstico por Imagem Ltda. Av. Plinio Brasil Milano, 
425 – Bairro: Auxiliadora. Fone: (51) 3339-4999 / 3013-3529. E-mail: faciem3d.
contato@gmail.com . Site: www.faciem3d.com.br. 

ODONTOLOGIA – Porto Alegre – Ellen Vidaletti. Rua Mariante, 288, Sala 511 
– Bairro: Rio Branco. Fone: (51) 3209-3645. E-mail: consultorio@ellenvidaletti.
com.br. Site: www.ellenvidaletti.com.br. 

PSICOLOGIA – Erechim – Tatiane Pulla Calegaro. Rua São Paulo, 466, Sala 804 – 
Bairro: Centro. Fone: (54) 3712-6920 / 9981-7290. E-mail: tpc1722@gmail.com.

Veja todos os convênios em www.apcefrs.org.br/convenios/saude.htm

OUTROS CONVÊNIOS

UNIVERSIDADE – Porto Alegre – Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul (PUCRS). Av. Ipiranga, 6681 – Prédio 15 – Sala 212 – Bairro: 
Partenon. Fone: (51) 3320-3643. E-mail: vergilio.britto@pucrs.br. Site: www.
pucrs.br/educacaocontinuada.  

CURSOS TÉCNICOS – Porto Alegre – Escola Zona Sul. Ltda. Av. Cavalhada, 
3361 – Bairro: Cavalhada. Fone: (51) 3019-7080 / 3222-6647. E-mail: Edison@
sistemaprofissional.com.br. Site: www.sistemaprofissional.com.br.

Veja todos os convênios em www.apcefrs.org.br/convenios

NOVOS CONVÊNIOS 

BRIQUE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E COMUNICAÇÃO – 
 ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES

A Diretoria Executiva da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Fede-
ral do Rio Grande do Sul – APCEF/RS, no uso das atribuições previstas no 
artigo 93 do Estatuto Social, comunica a todos(as) os/as associados(as) que 
nos dias 11 e 12 de julho de 2012 ocorrerá a eleição para a escolha dos/das 
representantes da APCEF/RS em todas as unidades da CAIXA no Estado 
para o triênio 2012/2015.

Os/as interessados(as) em se candidatar deverão se inscrever pelo email: 
representante@apcefrs.org.br até o dia 09 de julho de 2012.

Informa, ainda, que o horário de coleta de votos nos dias 11 e 12 de julho de 
2012, será durante o expediente na própria Unidade de trabalho na Caixa.

Porto Alegre, 11 de junho de 2012.

MARCOS LEITE DE MATOS TODT 
DIRETOR PRESIDENTE
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Um dos principais patrimônios do setor cultural da APCEF está de 
volta, e com todo o gás. O Grupo de Teatro Caixa de Pandora estreia 
nova temporada em julho, com sua primeira peça infanto-juvenil. O 
espetáculo “A Última Gota” promete conquistar as plateias com um 
misto de comédia, musical e conscientização ambiental. 

A peça estreia no dia 7 de julho no Teatro da Cia. de Arte, com 
reapresentações nos dias 8, 14, 15, 21 e 22. De forma bem-humorada, 
a obra trabalha a importância da água e toda a questão ambiental com 
um texto leve e acessível. Conforme antecipa a diretora teatral do 
Grupo, Sandra Loureiro, trata-se de uma “comédia ecológica. E para 
buscar melhor interação com o público, vamos usar linguagem próxima 
à dos desenhos animados”. 

Segundo a diretora, que também assina a autoria do texto, os 
ensaios semanais estão sendo bastante produtivos e devem redobrar 
este mês. “No momento, estamos ensaiando as músicas. Não é uma 
fácil tarefa, são ritmos variados como samba, tango e gospel. Mas o 
elenco é muito dedicado”, adianta Sandra. 

Uma prévia da nova peça foi apresentada em dezembro último, 
durante a Noite Cultural, no Galpão Crioulo da Sede B. Em pouco 
mais de 10 minutos de performance, a plateia se divertiu a valer com 
os nove atores em cena e as situações apresentadas. 

Com uma fórmula de sucesso, o Caixa de Pandora é sinônimo 
de casa lotada. Atualmente com 18 atores, a trupe é formada por 
associados(as) da APCEF, seus familiares e convidados(as). A maioria 
faz questão de exercitar a sua formação teatral e a vocação para a 
música e a dança, além de aperfeiçoar seus conhecimentos em figurino 
e maquiagem. 

Sandra Loureiro também está à frente, este ano, da Oficina de 
Iniciação Teatral “Do Texto à Ação”, que começou em março. Ela res-
salta que a participação dos alunos vem sendo bastante promissora, e 
lembra que para ingressar no Caixa de Pandora é preciso, no mínimo, 
trazer a Oficina no currículo. 

Caixa de Pandora  
estreia “A Última 
Gota” em julho

O projeto Eu Faço Cultura (EFC) trouxe a Porto Alegre, na noi-
te de 6 de junho, mais uma grande atração nacional: a banda Titãs. 
Os veteranos da cena roqueira dos anos 80 vieram comemorar 30 
anos de carreira com a apresentação, na íntegra, do clássico disco 
Cabeça Dinossauro. Apesar do frio intenso, ninguém ficou parado 
no Pepsi On Stage. 

A noite teve início com a apresentação de Paula Zimbres e 
Água Forte, aplaudidos com sua mistura de jazz e ritmos brasileiros. 
Durante o show de abertura, o público também pôde conferir a 
performance dos(as) alunos(as) selecionados(as) na Oficina de 
Percussão Musical promovida pelo (EFC), sob a coordenação de 
Léo Barbosa.

Por volta da meia-noite, Paulo Miklos, Sergio Britto, Branco 
Mello e Tony Belotto subiram ao palco, sob uma chuva de aplau-
sos. As primeiras notas de “Cabeça Dinossauro”, faixa que abre 
o álbum homônimo, levou ao delírio uma legião de fãs. Depois 
vieram “AA UU”, “Igreja” e “Polícia” em versões mais aceleradas, 
porém entregando a mesma sequência do disco de 1986. Dentre 
as mais comemoradas, “Homem Primata” e “Bichos Escrotos” 
foram cantadas em coro. Com o término da execução de Cabeça 
Dinossauro, a banda voltou para um extenso desfile de hits. A plateia 
foi presenteada com “Flores”, “Televisão”, “Pra Dizer Adeus” e 
“O Pulso”, entre outros sucessos da trajetória do grupo. A canção 
“Marvin” encerrou a noite.

A ação só foi possível graças à doação dos(as) empregados(as) 
da Caixa que participam do Movimento Cultural do Pessoal da 
Caixa (MCPC). Já em seu quinto ano de realização, o projeto Eu 
Faço Cultura, uma iniciativa da Fenae e APCEFs, atinge mais de 
60 mil participantes, entre espectadores e integrantes das ações 
culturais em todo o país.

Titãs arrebata  
plateia em show  
no Pepsi On Stage

Apresentação da banda integrou projeto Eu Faço Cultura, da Fenae e 
APCEF

Fernando Halal/Interlig

Grupo apresentou uma prévia da nova peça na última Noite Cultural

Fernando Halal/Interlig
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A posse da Diretoria Executiva e 
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
eleitos para a gestão 2012/2015 da 
APCEF ganhou ares festivos com o 
coquetel realizado no dia 2 de junho, 
no Ginásio de Esportes. O espa-
ço ficou praticamente lotado com 
associados(as), familiares, amigos(as) 
e representantes de entidades. 

Ao total, entre titulares e su-
plentes, assumiram 18 membros da 
Diretoria Executiva, 42 do Conselho 
Deliberativo e seis do Conselho 
Fiscal – todos componentes da cha-
pa Pra Continuar a Somar, liderada 
pelo Presidente Marcos Todt e pela 
Vice-Presidenta Célia Margit Zingler, 
eleitos no último pleito. 

Bastante aplaudido, o Coral da 
APCEF entoou o Hino Nacional Brasi-
leiro e o Hino Rio-Grandense durante 
a cerimônia. A Vice-Presidenta Célia 
Zingler falou sobre o maior envolvi-
mento das Regionais, a importância 
da atuação jurídica e previdenciária, o 

lançamento do livro “Entre o Sena e o 
Guaíba” na França e, claro, destacou 
a obra da Nova Colônia de Férias em 
Tramandaí. “As pessoas cuidam da 

desafios a vencer”. 

Em seu discurso de posse, o 
Presidente Marcos Todt recuperou 
a trajetória de lutas e conquistas da 
Associação, ressaltando o espírito de 
união em setores como o esporte, o 
lazer, a cultura e a luta pelos direitos 
do(a) associado(a). “Cultuar valores 
como a solidariedade é uma caracte-
rística da APCEF. Esse é um espírito 
que nos orgulha, o de agregar. Não é 
qualquer entidade que tem esse sen-
timento para com o associado e a as-
sociada. Não é qualquer entidade que 
possui essa relação de cumplicidade 
e carinho com seus associados(as)”, 
declarou.

Também estiveram presentes 
autoridades como o presidente da 
AGEA, Sérgio Atair dos Santos; a 
diretora da Fenae, Maristela da Ro-
cha; o diretor da Fetrafi-RS, Juberlei 
Bacelo; a vice-presidenta da CUT-RS, 
Rejane de Oliveira; o representante 
da Superintendência Leste Gaúcho, 
Adilson Christovam; a diretora da 
ONG Casa Brasil, Beatriz Berghahn; 
Artur Ferreira Almeida e Rosaura 
de Fátima Couto, representantes da 
ONG Moradia e Cidadania do Rio 
Grande do Sul e de Santa Catarina;  
Alberto Ledur, do Simpe-RS; Mauro 
Salles, do SindBancários/Porto Alegre; 
Cristina Rondon, do Sintrajufe; André 
Battistello, da Federação dos Metalúr-
gicos; e representantes de sindicatos 
dos bancários do interior.

Encerrando a  so len idade, 
todos(as) foram convidados(as) a brin-
dar à nova gestão. O coquetel festivo 
teve sequência ao som do guitarrista 
Marcelo de Marchi, conselheiro da 
APCEF, que interpretou clássicos do 
pop-rock nacional e internacional. 

Associação em todo o Rio Grande 
do Sul, e isso é muito bom de ver”, 
ressaltou Célia. “Temos agora um jo-
vem na presidência, que terá muitos 

DiRETORiA E COnSElHOS TOmAm 
POSSE Em CERimôniA FESTivA

Recém-empossados, integrantes da Diretoria e Conselhos fazem um brinde à nova gestão

Associados(as), familiares, amigos(as) e representantes de entidades foram conferir o evento 
no Ginásio de Esportes

Fotos: Fernando Hala/Interlig


