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Enfim, dezembro chegou. Um mês 
naturalmente agitado, em que procuramos 
resolver as pendências que permaneceram, 
para que iniciemos o próximo ano com o 
“pé direito”. E assim como na vida de cada 
associado e associada, a APCEF também 
organiza a sua agenda em meio a tantas 
atividades: sociais, culturais, esportivas, 
administrativas e, especialmente, 
combativas. É um tempo de festa, mas, 
também, um tempo de luta, organização 
e planejamento.

Graças à boa luta que lhe é própria, 
a Associação fecha o ano conquistando 
importantes vitórias jurídicas em prol dos 
direitos(as) dos(as) trabalhadores(as): no 
último mês, a Justiça voltou a confirmar a 
sentença obtida pela APCEF que impediu 
a Caixa de obrigar os(as) tesoureiros(as) 
de realizarem atividades não previstas 
em seus normativos. Outra vitória foi 
a garantia da interrupção da prescrição 
para os processos que buscam a 
integração do CTVA na complementação 
da aposentadoria. Além disso, a APCEF 
criou uma nova assessoria para dar ainda 
mais suporte a seus(suas) associados(as): 
em Saúde do(a)  Traba lhador(a) . 
Confira os detalhes dessas ações 
na página central.

Mas as conquistas deste final de ano não 
foram apenas jurídicas. O Patrimônio da 
APCEF também fecha 2015 com grandes 
novidades. Depois de mais de três meses 
de obras, a Colônia de Cassino, em Rio 
Grande, está totalmente reestruturada! 
Rede elétrica, central de gás, telhado, 
móveis, tudo novinho para receber 
os(as) associados(as)! Já para a Colônia 
de São Chico, a comissão de obras 

Editorial

OpiniãO

está elaborando um pré-projeto para a 
ampliação e revitalização das cabanas que 
está ficando show de bola. O pré-projeto 
será apresentado ao corpo associativo na 
assembleia geral extraordinária, no dia 12 
de dezembro. A ideia é começar as obras 
já no 1º semestre de 2016.

E, como de praxe, o final de ano 
também vem com muitos eventos 
sociais e culturais. Confira as coberturas 
dos festejos de Natal das regionais Sul 
e Litoral Sul; da Festa de Abertura de 
Piscinas da Sede A; do lançamento do 
livro Água: Elemento Essencial da Vida na 
Feira de Porto Alegre; das apresentações 
especiais do Coral APCEF; da Noite 
Cultural; do Música Fenae; e da Mostra de 
Talentos Bancários de Santa Maria. Veja 
também como as equipes de vôlei, futebol 
sete e futsal se destacaram nas últimas 
competições em que participaram.

Leia também, neste JB, a entrevista 
exclusiva com o antropólogo, cientista 
político e escritor, Luiz Eduardo Soares. 
Especialista em segurança pública do 
Brasil, ele fala sobre o racismo, a violência, 
a criminalização da pobreza e a impunidade 
no Brasil. E se você quiser ficar ainda mais 
informado sobre a conjuntura nacional e 
internacional, prepare-se, pois, em janeiro, 
Porto Alegre volta a sediar o Fórum Social 
Mundial. Com presenças confirmadas 
de Pepe Mujica, Luís Inácio Lula da Silva, 
Boaventura de Sousa Santos e Leonardo 
Boff, o evento está com inscrições abertas. 
Veja os detalhes na página 3 e participe!

Cheio de boas novas, a APCEF deseja 
a você, associado(a), um feliz Natal e um 
excelente 2016!
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RadaR

Em sua 15ª edição, 
Fórum Social Mundial 
volta a Porto Alegre
Evento ocorrerá de 9 a 23 de janeiro, com as presenças
confirmadas de Mujica, Lula, Boaventura e Boff

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

O ano de 2016 começará com um 
grande acontecimento para a sociedade 
gaúcha e, especialmente, para os movi-
mentos sociais. Depois de passar pela 
Venezuela, Mali, Paquistão, Quênia e 
Tunísia, o Fórum Social Mundial volta a 
Porto Alegre, sua sede original. O evento, 
que completa 15 anos nesta edição, está 
marcado para os dias 19 a 23 de janeiro, 
e tem como presenças confirmadas os 
ex-presidentes Pepe Mujica e Luis Inácio 
Lula da Silva, do Uruguai e do Brasil res-
pectivamente; o historiador Boaventura 
de Sousa Santos; e o teólogo Leonardo 
Boff. Além dessas personalidades, outra 
grande expectativa é pela vinda do pre-
sidente da Bolívia, Evo Morales. 

A organização espera receber um 

Regional Litoral Sul promoveu 
confraternização de Natal e Fim de Ano

Festa de Fim de Ano também animou 
associados(as) em Pelotas

Todos os anos, os(as) associados(as) 
da Regional Litoral Sul aguardam com mui-
ta expectativa a  confraternização de Natal 
e Fim de Ano promovida pela APCEF. E 
não é para menos, pois trata-se sempre 
de um momento de muita festa e alegria, 
como, de fato, presenciou-se no último 
dia 5 de dezembro. Mais de cem pessoas 
participaram do tradicional jantar com 
música ao vivo, realizado no requintado 
Espaço Casa Blanca, em Rio Grande.

A Regional Sul também comemorou 
a chegada do Natal e do Fim do Ano em 

Além do saboroso cardápio - que 
incluiu bacalhau, chester, farofa, lombi-
nho, presunto caramelado, arroz à grega, 
muffins de legumes, buffet de saladas, 
frutas in natura, secas e em compotas, e 
buffet de sobremesas -, duas presenças 
especiais garantiram a festa também 
para a criançada: o Papai Noel e o Abe-
lhinhas Eventos. A animação musical 
ficou por conta do Ricardo do Sax e do 
Wolney das Guitarras.

grande estilo. No dia 7 de novembro, 
a APCEF promoveu uma grande festa 
no Clube Gonzaga, em Pelotas, com a 
presença de cerca de 150 pessoas, entre 
associados(as), amigos(as) e familiares. 

Para o jantar, foi servido um variado 
buffet de pratos quentes, com um cardápio 
que representou o melhor da gastronomia 
pelotense. Já para a sobremesa, é claro que 
não poderiam faltar os tradicionais doces 
de Pelotas. O evento contou com apre-
sentações de danças e sorteio de brindes.

público entre 15 e 20 mil pessoas de 
todos os lugares do mundo. As inscri-
ções estarão disponíveis até o dia 5 de 
janeiro, no site www.fsm.org.br, pelo 
valor de R$ 20. 

A programação de palestras, de-
bates e oficinas está sendo finalizada 
pela comissão organizadora e logo 
estará disponível no site do evento. 
As atividades acontecerão em locais 
emblemáticos da cidade, como o Par-
que Farroupilha, o Auditório Araújo 
Viana, o Largo Zumbi dos Palmares,  
a  Assembleia Legislativa e a Câmara  
Municipal. Participe!

Mais informações: (51) 3289-3845 
ou escritorio.iafsm@gmail.com.

Associados(as) celebraram o Natal e o Fim de Ano em Rio Grande

Jantar ofereceu o melhor 
da gastronomia pelotense

Gabriel Cozza/Divulgação

Arquivo/APCEF

Agenda de Eventos
Terças-feiras - Encontro do Núcleo 
de Cultura Gaúcha 

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

21/01 - Festa do Dia do(a) 
Aposentado(a) e Pensionista
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EnTREvisTa: Luiz Eduardo Soares, antropólogo, cientista político e escritor

“Os 400 anos de escravidão moldaram a forma 
pela qual experimentamos as desigualdades”

Não é  nada  fác i l  r e sumi r  a 

biografia de Luiz Eduardo Soares 

em algumas linhas. Mas, para se 

ter uma breve ideia da bagagem do 

nosso entrevistado do mês, o escritor, 

antropólogo e cientista político que 

você terá o privilégio de conhecer 

melhor nas seguintes páginas deste 

João de Barro é uma das maiores 

autoridades em segurança pública do 

Brasil. Dentre outras experiências, 

foi secretário nacional de Segurança 

Públ ica  (2003),  coordenador  de 

Segurança, Justiça e Cidadania do 

Estado do Rio de Janeiro (1999/2000) 

e assessor em Segurança da Prefeitura 

de Porto Alegre (2001). 

Professor da UERJ e coordenador 

do curso de Gestão e Políticas em 

Segurança Pública da Universidade 

Estácio de Sá, Luiz Eduardo também 

construiu uma carreira de grande 

sucesso na Literatura: dentre mais de 

20 livros publicados, ele é co-autor 

dos best-sellers Elite da Tropa e Elite 

da Tropa 2. 

No último dia 23 de novembro, 

esteve em Porto Alegre para lançar 

a  sua  ma i s  nova  ob ra ,  “R io  de 

J ane i r o :  h i s t ó r i a s  de  v i da  e  de 

morte”, na qual fala, com muita 

lucidez, sobre as mazelas do maior 

cartão-postal do Brasil. 

João de Barro - primeiramente, 

o senhor se formou em Literatura. 

depois, foi para antropologia 

e  p a r a  C i ê n c i a  po l í t i c a  e 

Filosofia política. Como se deu 

a aproximação com o tema da 

segurança pública?

Luiz Eduardo soares - Minha 

Um dos maiores especialistas em segurança pública, Luiz Eduardo Soares fala sobre o racismo, a violência, 
a criminalização da pobreza e a impunidade no Brasil

de  doutorado ,  depo i s  de  te r 

focalizado o racismo, a luta pela 

terra na Amazônia, no mestrado. 

Claro que os passos seguintes, nos 

anos 1980, sobretudo para quem 

vivia no Rio de Janeiro, foram a 

segurança pública, a desobediência 

legítima e os limites da violência 

do Estado.

JB - na sua opinião, quais 

são as causas da violência do 

Brasil?

LE - Não creio em causas, 

quando se trata do social, porque 

o ser humano ou é pensado a 

partir do modelo do agente e da 

agência, sob a égide da liberdade 

e da autonomia, por maiores que 

sejam os constrangimentos e os 

condicionamentos, ou é pensado 

a  par t i r  do  mode lo  robót i co , 

isto é, da subordinação mecânica 

a  determinações.  Em segundo 

l uga r,  a  v io l ênc i a  é  mú l t i p l a . 

De que t ipo estamos fa lando? 

A  v io lênc i a  domést i ca  contra 

a  mulher está l igada à  cultura 

falocêntrica ou machista, que a 

autoriza. A violência homofóbica 

está v inculada à insegurança à 

própria sexualidade e aos papéis 

sexuais, e assim sucessivamente. 

Es ta r  l i g ada  não  s i gn i f i c a  ser 

causada. Há sempre a mediação 

da subjetividade.

JB - O seu novo livro “Rio 

de Janeiro: histórias de vida e 

de morte”, que foi lançado no 

dia 23 de novembro, em pOa, 

fala sobre as desigualdades, 

o racismo, a degradação da 

política, a violência do Estado 

Anne Ledur/APCEF

paixão era a literatura (e ainda é), 

mas cheguei à universidade em 

1972, quando o Brasil respirava 

por  apare lhos ,  su focado  pe l a 

ditadura em sua fase mais feroz. 

Era  prec i so  ag i r,  mas  de  que 

modo, em qual direção, com quais 

táticas e estratégias, aplicando qual 

método político? Como se muda 

uma sociedade? Por que o Brasil 

chegara a ser o que era? Eu precisava 

responder a estas perguntas para 

não entrar de gaiato no navio e 

não morrer à toa, sabendo-se que 

a luta clandestina seria de vida 

ou morte. Dediquei-me, então, 

às ciências sociais. A busca não 

era acadêmica. O que estava em 

jogo era escolher corretamente, 

isto é, com consciência de causa, 

entre  os  d i ferentes  caminhos , 

c o r r e s p o n d e n t e s  a  d i s t i n t o s 

partidos clandestinos. Optei pelo 

part ido comunista brasi le iro, o 

velho part idão,  e ingressei  em 

seus quadros, ao lado do grupo 

anti-stalinista, anti-soviético, anti-

prestista, que se auto-denominava 

euro-comunista. Éramos social-

democratas “sans le savoir” e nos 

considerávamos gramscianos. Nisso 

tudo, uma pergunta me perturbava, 

t irava o sono, angust iava.  Uma 

questão moral: o uso da violência 

pode ser legítimo? Qual o limite 

da resistência legítima? Segui a via 

pacífica da transição democrática, 

escrev i  sobre  Hobbes  na  tese 

Luiz Eduardo Soares veio ao Estado para lançar seu novo livro
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e o ódio, problemas que, na 

verdade ,  vemos  em todo  o 

Brasi l .  na sua opinião, qual 

desses  prob lemas  é  o  mais 

grave?

LE - No Brasil, de meu ponto 

de vista, a questão mais profunda 

e decisiva é o racismo, porque os 

400 anos de escravidão moldaram 

a forma pela qual experimentamos 

a s  de s i gua ldades .  Por  i s so ,  a 

violência do Estado ser tão brutal, 

tão letal: ela se dirige sobretudo 

contra negros, negros pobres. E 

ela só existe porque é autorizada 

tacitamente pela própria sociedade, 

ou por segmentos significativos.

JB - você foi assessor de 

segurança da prefeitura de pOa 

em 2001. Os problemas que 

encontrou são os mesmos que no 

Rio e no resto do Brasil? O que 

você detectou em particular?

LE - Fui assessor especial do 

então prefeito Tarso Genro para 

testar políticas preventivas. Caso 

funcionassem, o prefeito enviaria à 

Câmara proposta de criação de uma 

secretaria. Funcionou, felizmente. 

Não por meus méritos, mas graças à 

ampla participação de funcionários 

da prefeitura e da comunidade 

d a  Re s t i n g a .  E m  s e i s  m e s e s , 

zeramos os homicídios no bairro e 

substituímos um círculo vicioso por 

um círculo virtuoso. Foi uma linda e 

emocionante experiência coletiva. 

As polícias também contribuíram. 

Os problemas que encontrei eram 

parecidos com o que acontecia 

no Rio e em outras cidades, mas 

numa escala reduzida. A principal 

diferença era Porto Alegre, uma 

c idade  que  v ibrava ,  resp i rava 

engajamento cívico. A diferença 

era a tradição gaúcha que empresta 

paixão e seriedade ao que fazem 

seus portadores, os quais esbanjam 

espírito público. O diferencial foi a 

disposição que encontrei, em POA, 

de trabalhar em colaboração inter-

institucional e com a comunidade.

JB - O senhor afirmou que as 

Upp’s não são mais uma política 

pública. por quê?

LE - Nunca foram, porque, para 

sê-lo, teriam de ser sustentáveis 

e universalizáveis. Jamais foram 

universal izáveis, porque não há 

recursos humanos e materiais para 

saturar,  pela  presença pol ic ia l , 

todos os territórios vulneráveis. 

E jamais foram sustentáveis, em 

primeiro lugar, porque as polícias 

n ã o  s o f r e r a m  m u d a n ç a s  p a r a 

adaptar-se a métodos distintos de 

atuação. Não apenas distintos, mas 

inversos aos padrões usuais. Em 

segundo lugar, porque o Estado 

não acompanhou a  presença – 

que dever ia  ser  comunitár ia  e 

respei tosa  da pol íc ia ,  segundo 

o projeto original – com saúde, 

educação, prestação de serviços 

de qualidade, etc…

JB - Muitos brasileiros se 

identificaram com o Capitão 

nascimento. Figuras como Jair 

Bolsonaro têm uma legião de fãs 

Brasil afora. algumas pesquisas 

dizem que 90% da população 

apoiaria a redução da maioridade 

penal. por outro lado, o senhor 

a f i rmou em uma entrev ista 

que a  “pol íc ia  é  despót ica , 

sufocando a vida das pessoas”. 

O que está acontecendo no 

Brasil? É falta de informação? 

É má fé? Como o senhor avalia 

o crescimento dessa cultura do 

ódio e da intolerância?

L E  -  P o r  u m  m i s t o  d e 

ignorância ,  rac ismo, desejo de 

vingança e desequilíbrio psíquico 

– cujas razões são diversas –, uma 

imensa fatia da população reage à 

violência com violência, isto é, com 

propostas orientadas para devolver 

a seu autor a violência praticada. 

Aí está a raiz do linchamento e do 

punitivismo, que são evidentemente 

respostas  d i ferentes ,  mas  que 

guardam aspectos comuns. Capitão 

Nasc imento é  um personagem 

maravi lhoso, fascinante, inteira- 

mente perturbado, que sofre de 

pânico e sabe que está capturado 

numa armadilha que o condena a 

fazer girar a roda de um destino 

mórbido, individual e coletivo. A 

estupidez e valores autoritários, 

a n i m a d o s  p o r  ó d i o  v i s c e r a l , 

fizeram milhares de espectadores 

identificar-se com o protagonista 

d e s e s p e r a d o ,  d e s e q u i l i b r a d o . 

P r o j e t a r a m  n o  e s p e l h o  s e u 

desespero, sua sede de vingança, 

seu ressentimento. O fenômeno 

não é novo. Quem viu, no cinema, 

“Taxi Driver”, “Um Dia de Fúria” 

ou “O Poderoso Chefão” sabe do 

que estou falando. 

JB - José padilha, diretor do 

Tropa de Elite, foi embora para 

os Estados Unidos, assumindo 

que foi perseguido por causa 

das suas obras de denúncia. É 

verdade que quando secretário 

nac iona l  em segurança,  em 

2003, sua casa no Rio tomou uma 

rajada de tiros? Já considerou 

deixar o país? por quê?

LE -  Tudo i s so  é  verdade. 

Quanto a deixar o País, não foi algo 

que eu tivesse desejado. Fui forçado 

a sair, em 2000, porque, aqui, não 

tinha como garantir a segurança de 

minha família, nem a minha própria. 

Fui exonerado do governo do Rio 

depois de denunciar segmentos 

policiais corruptos, que chegaram 

ao topo das instituições policiais. 

Relato o dia a dia na secretaria 

de segurança em “Meu Casaco 

de Genera l ;  500 d ias  no f ront 

da segurança pública do estado 

do Rio de Janeiro” (Companhia 

das Letras, 2000).

JB - Um dos seus livros se 

chama “segurança tem saída”. 

pode nos dar algumas breves 

pistas sobre quais seriam os 

caminhos para chegar lá?

LE - Nosso maior problema, 

na esfera da segurança pública, 

são os 56 mil homicídios dolosos 

que há no Pa ís ,  todo ano,  dos 

quais apenas 8% são investigados. 

A taxa de impunidade, portanto, 

relativa aos crimes mais graves, 

é de inacreditáveis  92%. Isso, 

entretanto, não significa que nosso 

País seja o paraíso da impunidade. 

Pelo contrário:  temos a quarta 

população penitenciária do mundo 

e  a  que  ma i s  cresce .  Como é 

p o s s í v e l  e s s a  c o n t r a d i ç ã o ?  A 

resposta é simples: o Brasil inverteu 

as prioridades. Estamos prendendo 

cada  vez  ma i s  jovens  pobres , 

negros,  de ba ixa escolar idade, 

que  prat i cam cr imes  contra  o 

patr imônio e que se envolvem 

n o  c o m é r c i o  d e  s u b s t â n c i a s 

ilícitas. Ou seja, prendemos quem 

não  dever i a  e s t a r  p re so ,  não 

ag iu com violência ,  não estava 

armado, tampouco se engajara no 

chamado crime organizado. Em o 

fazendo, como é óbvio, estamos 

contratando violência futura. Por 

que esse estado de coisas tornou-se 

possível? Porque há um casamento 

perverso entre um modelo policial 

irracional e ineficiente, que proíbe 

a polícia ostensiva de investigar, 

condenando-a a prender apenas 

em flagrante, e uma polít ica de 

drogas hipócrita e absurda. Instada 

a  produz i r,  e  l im i tada  em sua 

produtividade pela camisa de força 

do art igo 144 da  Const i tu ição 

federal, a PM prende varejistas da 

droga e nós assistimos bestificados 

à cr iminal ização da pobreza. A 

saída é reconhecer a tragédia que 

é a segurança pública no Brasil e 

investir em duas mudanças chave:

do ar t i go  144 ,  t rans formando 

o modelo pol ic ia l  (como faz  a 

PEC -51 que  a jude i  a  e l aborar 

e foi  apresentada pelo senador 

L indbergh  Far i a s  em 2013) ,  e 

da lei de drogas, legalizando-as. 

Claro que há muito, muito mais 

a fazer. Claro que segurança não 

se reduz a instituições policiais 

e  le i  de  drogas .  Ev idente  que 

temos  pe l a  f ren te  os  g randes 

desaf ios  das  des igua ldades,  do 

racismo estrutural e da educação. 

Mas os pontos que focalizei são 

estratégicos e urgentes.



Não é de hoje que a APCEF preza 
pela defesa dos direitos de seus(suas) 
associados(as). Prova disso são as ações 
conquistadas pela assessoria jurídica da 
Associação, tanto na área trabalhista 
quanto na previdenciária. 

O histórico de vitórias começou ain-
da em 2001, com a criação do chamado 

Seguro Jurídico, cuja motivação inicial 
era de barrar o decreto 3.721/01, que 
alterava o limite de idade mínima para 
complemento de aposentadoria. O su-
cesso foi tanto que a assessoria jurídica 
se ampliou e veio colecionando inúmeras 
conquistas para os(as) associados(as) da 
APCEF. Só no último mês, o serviço deu 
três importantes passos: a confirmação da 

sentença que impede a Caixa de obrigar 
os(as) tesoureiros(as) de realizarem ativi-
dades não previstas em seus normativos; 
a garantia de interrupção da prescrição 
para os processos que buscam a inte-
gração do CTVA na complementação da 
aposentadoria; e a criação da assessoria 
em Saúde do(a) Trabalhador(a). Confira 
mais detalhes sobre os casos.

APCEF rEForçA PionEirismo nA dEFEsA 
dos direitos dos(as) associados(as)

assEssORia JURídiCa

Só no último mês, Associação conquistou importantes vitórias: na ação dos(as) 
tesoureiros(as), na interrupção da prescrição em processos de integração do CTVA 
na aposentadoria e na criação de assessoria em saúde do(a) trabalhador(a)

No último dia 12 de novembro, a 
ação dos(as) tesoureiros(as) virou mais 
uma página. A partir do levantamento 
estatístico entregue pela APCEF e do 
depoimento de testemunhas em audi-
ência, ocorridos em agosto, o Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT) decidiu 
negar provimento ao recurso da Caixa 
Econômica Federal, mantendo exata-
mente os mesmos termos da sentença 
que havia proferido em prol dos(as) 
tesoureiros(as) no final de 2014: “que 
a reclamada se abstivesse de exigir dos 
seus empregados tesoureiros, inclusive 
dos técnicos em operações de retaguar-
da, o exercício de atividades não especi-
ficadas para as respectivas funções nos 
normativos RH 060 e RH 183, inclusive 
daquelas atribuídas aos supervisores de 
retaguarda”.

O Tribunal ressaltou que o depoi-
mento das testemunhas trazidas pela AP-
CEF foram fundamentais e confirmaram 
os termos da petição inicial do processo. 
Além disso, restou claro, nos autos, que 
a Caixa, com o intuito de reduzir custos 
ou procedimentos, redimensionou as 
agências e extinguiu funções, promoven-
do alteração unilateral das atribuições, 
nesse caso, dos(as) tesoureiros(as).

De acordo com a assessoria jurídica 
da APCEF, a decisão é de suma impor-

tância, pois o Tribunal acolheu, na íntegra, 
o pedido formulado pela Associação no 
processo. Oportuno lembrar que a Justi-
ça também manteve a multa fixada de mil 
reais por dia por tesoureiro(a), no caso 
de descumprimento da medida liminar, 
ordenada na sentença.

Para 2016, as expectativas do pro-
cesso são muito otimistas. A APCEF 
continuará informando todos os anda-
mentos do processo, e também coloca o 
seu setor jurídico à disposição para sanar 
eventuais dúvidas.

EnTEnda O CasO

Em 2009, a Caixa promoveu uma 
reestruturação em seus setores de re-
taguarda. A antiga RETPV foi extinta e, 
junto com ela, a função de supervisor(a) 
de retaguarda. O setor ficou, então, 
subordinado às agências. Alguns meses 
depois, no entanto, a Caixa voltou atrás e 
novamente separou as retaguardas – ago-
ra com o nome de RERET’s – das unida-
des, mas sem a figura do(a) supervisor(a). 

Isso fez com que os(as) tesou- 
reiros(as) f icassem extremamente 
sobrecarregados(as), tendo que cumprir, 
além das atribuições de sua competência, 
funções como gestão da conformidade e 
da compensação, supervisão das tarefas 

exercidas pela RERET e responsabili-
dade pela retaguarda perante outras 
áreas. Com uma estrutura mínima, 
os(as) trabalhadores(as) assumiram 
sozinhos(as) um grande número de 
tarefas não previstas em seus normati-
vos, enfrentando estresse e insegurança 
permanente em suas rotinas. 

Apos vários debates com tesou- 
reiros(as), a APCEF decidiu entrar na 
Justiça, com o objetivo de combater 
essa prática. 

Em outubro de 2014, a ação con-
quistou uma liminar que 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 de-
zembro de 2014, a Caixa, através de 
uma manobra desleal, lançou um novo 
Manual Normativo, atribuindo aos(às) 
tesoureiros(as) responsabilidades que 
seriam de supervisores(as) de retaguar-
da.

A partir disso, o juiz Daniel Souza 
de Nonohay reiterou a ordem da liminar, 
solicitando que a Caixa se abstivesse de 
exigir dos(as) tesoureiros(as) o exercício 
de atividades não especificadas origi-
nalmente para as suas funções. Em sua 

defesa, a empresa informou, em março, 
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, no 
entanto, seguiu não contemplando os(as) 
trabalhadores(as), visto que não efetuou 
qualquer alteração nas estruturas das 
RERET’s que possibilitasse que as ati-
vidades de supervisão e gerenciamento 
fossem desempenhadas por pessoa 
devidamente habilitada e deixassem de 
ser acumuladas pelos(as) tesoureiros(as).

No último dia 3 de agosto, a APCEF 
deu um novo passo para comprovar que 
a Caixa seguia descumprindo a decisão 
judicial: além das testemunhas presen-
ciais em audiência, entregou à Justiça o 
levantamento das respostas que cerca 
de 200 tesoureiros(as) de todo o Esta-
do deram a uma consulta realizada por 
uma assessoria especializada contratada 
pela Associação, em que reafirmam que 
continuam executando funções não 
determinadas pelos seus normativos. O 
resultado foi que, em novembro passado, 
a Justiça voltou a reconhecer o direito 
dos(as) tesoureiros(as).

Justiça do Trabalho volta a reconhecer direitos dos(as) tesoureiros(as)



Outra importante vitória conquista-
da através do Seguro Jurídico Previden-
ciário foi a garantia de interrupção da 
prescrição para os processos que buscam 
a integração do CTVA na complementa-
ção da aposentadoria. O protesto judicial 
interposto pela Associação na 8ª Vara 
do Trabalho de Porto Alegre assegurou 
a ampliação do prazo para que os(as) 
associados(as) ainda possam ingressar 
com ações judiciais buscando seus di-
reitos. No caso das ações envolvendo 
benefícios de previdência complementar, 
o prazo de prescrição seria de cinco anos.

No dia 31 de agosto de 2011, com- 
pletaram-se cinco anos da data conside-

rada como data do saldamento do Reg/
Replan. Com o objetivo de resguardar 
os interesses dos(as) associados(as) que 
ainda não ajuizaram ação pleiteando a 
integração do CTVA na complementação 
de aposentadoria, a APCEF ingressou com 
Protesto Interruptivo de Prescrição.

O protesto não é uma ação judicial, 
mas uma notificação judicial, na qual não 
se busca o reconhecimento de qualquer 
direito ou o recebimento de valores, ape-
nas a notificação da Funcef e da Caixa para 
que fosse resguardado o prazo prescricio-
nal para a interposição de futuras ações 
pelos(as) associados(as) que pretendem 
a integração da parcela do CTVA.

E a APCEF não para de inovar e 
disponibilizar novos recursos para os(as) 
associados(as). Mais um exemplo disso é 
a recente criação da assessoria jurídica e 
psicológica em saúde do(a) trabalhador(a). 
Para isso, a Associação já contratou uma 
psicóloga altamente qualificada, especialis-
ta em saúde do(a) trabalhador(a) e doen-
ças ocupacionais, a Mestre em Psicologia 
pela UFRGS e perita judicial, Maria Isabel 
Perez Mattos. 

Considerando que muitas situações 
exigem acompanhamento jurídi-
co, a APCEF também passou a for-
necer esse tipo de serviço, através 
do Seguro Jurídico Previdenciário,  

na pessoa do advogado Fernando Rubin.

Os bancos se enquadram entre as 
empresas com maior risco de acidente 
de trabalho ou doença ocupacional no 
Brasil. De acordo com o INSS, mais de 
18 mil bancários(as) foram afastados(as) 
em 2013, sendo que 24,6% desses casos 
foram por complicações relativas a LER/
Dort e 27% por transtornos mentais e 
comportamentais.

O serviço de assessoria em saúde 
do(a) trabalhador(a) já está à disposição 
dos(as) associados(as). Solicite a sua ficha de 
identificação, através do e-mail apcefrs@
apcefrs.org.br, e faça um agendamento. 
Mais informações: (51) 3268-1611.

              Protesto garante interrupção da prescrição 
para integração do CTVA na aposentadoria

            Assessoria em saúde do(a) 
Trabalhador(a) já está disponível
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Água: Elemento Essencial da Vida é lançado 
na 61ª Feira do Livro de Porto Alegre
Fruto da oficina de Alcy Cheuiche na APCEF, obra revela a importância da água nas suas mais variadas vertentes

Do dia 30 de outubro ao dia 15 de 
novembro, a capital gaúcha foi palco da 61ª 
edição da Feira do Livro de Porto Alegre. 
E como já virou tradição, a APCEF e a sua 
alta produção literária não poderiam ficar 
fora desse grande evento cultural. No dia 
4 de novembro, os(as) escritores(as) do 
livro Água: Elemento Essencial da Vida 
participaram do lançamento oficial da obra 
na Feira, através de um painel com leitura de 
contos e debate, seguido de uma concorrida 
sessão de autógrafos. O evento contou com a 
presença numerosa de amigos(as), familiares, 
autoridades e público em geral, além da 
apresentação do Coral APCEF, que entoou 
um repertório especial para a ocasião.

Fruto da oficina de criação literária 

O Coral APCEF, regido pelo maestro 
João Araújo, realizou memoráveis 
apresentações neste fim de ano. No dia 21 
de novembro, o grupo participou do evento 
“Bandas Marciais - Concerto VI”, no Teatro 
Dante Barone. A apresentação também 
contou com a presença dos corais Santa Casa 
e Grêmio Náutico União, acompanhados 
pela Banda Marcial Juliana. O repertório 
teve grandes clássicos, como “A conquista 
do paraíso”, de Vangelis, e “Il Trovatore 
Coro dos Ferreiros”.

ministrada pelo escritor Alcy Cheuiche na 
APCEF entre junho de 2014 a março de 
2015, Água: Elemento Essencial da Vida foi 
produzido por 13 autores(as), a partir de 
muita pesquisa e escrita. O resultado é um 
livro de contos surpreendente, que aborda 
esse importante tema nas suas mais variadas 
vertentes.

Tanto pelo assunto quanto pela qualidade 
literária do trabalho, o mestre e ex-patrono 
da Feira, Alcy Cheuiche, defendeu que o 
livro pode ter sido um dos melhores títulos 
lançados nessa edição da Feira. “Não basta 
um livro ser gostoso de ler, ser agradável. Ele 
tem que transmitir algo que valorize a nossa 
inteligência, que valorize o fato de sermos 
homo sapiens. Que sabedoria é essa do ser 

humano que coloca fora, que polui, que não 
respeita, que vende um bem natural como a 
água? Com esse livro, procuramos entender 
por que devemos valorizar ainda mais esse 
bem essencial a todos(as)”, explicou o mestre.

De acordo com o ex-presidente da 
Corsan e atual presidente da Assemae, 
Arnaldo Dutra, ao optar pela construção 
de uma obra sobre esse tema, a APCEF 
desempenha um papel histórico e contribui 
para o futuro da água no planeta. “Temos um 
grande desafio hoje, que é o de compreender 
os processos e entender que a água é uma 
elemento precioso, que não pode virar 
mercadoria. E o grande trunfo desse livro é 
justamente o de alertar a sociedade sobre 
isso”, sustentou Dutra.

Já a escritora Salete Mattje, por sua vez, 

expressou a satisfação de participar da oficina 

que gerou o livro. “Nessa oficina literária, 

nós aprendemos muito e repassamos para 

o livro ideias que estavam adormecidas em 

nós. A água é um tema essencial, sobre o qual 

o mundo inteiro está preocupado. O fato de 

a APCEF dar o apoio cultural necessário que 

para que nós desenvolvamos esse tema é 

fundamental para que possamos contribuir 

com o debate”, afirmou a associada.

Aos(às) interessados(as) em conferir 

essa grande obra, Água: Elemento Essencial 

da Vida está disponível na loja virtual da 

APCEF (www.apcefrs.org.br/loja.html). 

Aproveite!

Escritores(as) e diretoria presentes na Feira do Livro

Debate com Célia Zingler, Alcy Cheuiche 
e Arnaldo Dutra

Público numeroso prestigiou sessão de 
autógrafos

Coral APCEF na Quinta da Música Erudita

Fotos: Arquivo/APCEF

A noite de 26 de novembro foi dedicada 
à Quinta da Música Erudita, no Grêmio 
Náutico União. Nessa oportunidade, o 
Coral também apresentou-se com os 
corais Santa Casa e Grêmio Náutico União, 
acompanhados da Orquestra de Sopros 
de Novo Hamburgo. No repertório, “O 
fortuna”, “Casta Diva”, “Marcha Triunfal”, 
“Nessun Dorma”, “Il Lombardi”, “La vergine 
degli Angeli” e “Libiamo Ne’lieti Calici”, 
importantes peças da música clássica.

* Com a colaboração de Regina Azevedo

Coral APCEF encerra o ano com grandes apresentações
Mariana Fontoura/Divulgação

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o lançamento de Água: Elemento Essencial da Vida na Feira de Porto Alegre, 
em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.
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Noite Cultural contemplou mais variadas 
expressões artísticas
Evento foi amostra das atividades desenvolvidas ao longo do ano pelos(as) associados(as) da APCEF

Noite Cultural reuniu artistas das mais diversas modalidades culturais

“Em nome da paixão” se classificou 
entre as 12 melhores

Fotos: Arquivo/APCEF

Regina Azevedo/APCEF

Regina Azevedo/APCEF

Regina Azevedo/APCEF

O associado Angelino Rogério 
representou – e muito bem – a APCEF/RS no 
Música Fenae 2015. Dentre 27 Apcefs de todo 
o País, o Rio Grande do Sul ganhou destaque 
com a canção “Em nome da paixão”, que se 
classificou para a final e já foi imortalizada no 
CD do festival entre as 12 melhores! “Estar 
na final foi, sem dúvida, o melhor prêmio. 

No último dia 27 de novembro, 
a APCEF viveu um momento singular da 
sua agenda: a Noite Cultural. O evento, 
promovido anualmente para contemplar as 
atividades desenvolvidas pela Associação no 
âmbito da Cultura, foi um verdadeiro show de 
talento e arte. “Essa noite é muito importante, 
porque representa todo o esforço que os(as) 
associados(as) tiveram ao longo do ano.
O fato de a APCEF estar fomentando a cultura 
é muito significativo, pois é um elemento de 
transformação social, individual e coletiva”, 
resumiu o associado Paulo Caetano, artista da 
Caixa de Pandora.

Leitura de contos, declamações de poesias, 
esquete teatral, canto coral, danças de diversos 
estilos e emocionantes homenagens marcaram 
o evento. Confira!

Oficina de dança

As alunas da oficina “Vivências do 
Corpo” apresentaram criativas coreografias 
de samba e soltinho, desenvolvidas nas 
aulas da oficina Vivências do Corpo, da 
professora Milene Gelbcke. 

Oficina de Teatro

Representando as artes cênicas, os(as) 

Mas o que mais me sensibilizou foi a enorme 
aceitação da nossa apresentação, tanto pelos 
músicos concorrentes, quanto pelo público. 
Isso é o que qualquer artista deseja”, afirmou 
Angelino Rogério. “Em nome da paixão”, de 
letra de Athos Miralha da Cunha e música do 
próprio Angelino, foi a grande vencedora do 
xII Festival da APCEF, em setembro. 

Representante da APCEF, Angelino Rogério faz bonito no Música Fenae
Augusto Coelho/Fenae

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre a Noite Cultural, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.

O Música Fenae ocorreu de 2 a 4 
de dezembro, em Recife, Pernambuco, 
com a presença de dois grandes artistas 
da música brasileira, Margareth Menezes 
e Alceu Valença. Rodolfo Santiago e 
Rafael Neves, da Apcef/PE, ficaram 
com o primeiro lugar, com a canção 
“Mudar de rádio”.

alunos(as) da oficina “Teatro para Todos”, 
ministrada por Sandra Loureiro, apresentaram 
a irreverente esquete “Boa Sorte”.

Oficinas de Criação Literária

Os(as) alunos(as) da oficina Água: Elemento 
Essencial da Vida e da atual oficina de poesia e 
declamação do escritor Alcy Cheuiche na 
APCEF encantaram com a leitura de trechos 
de suas obras.

Caixa de pandora

Outro grande destaque da noite foi a 
homenagem especial que a APCEF fez ao grupo 
Caixa de Pandora, que tem sido sucesso há mais 
de 30 anos nos palcos do nosso Estado. No 
último festival Art in Vento de Osório, a trupe 
dirigida por Sandra Loureiro arrebatou nada 
menos que seis troféus. 

Coral apCEF

Representando o canto em alto estilo, 
o Coral APCEF fez uma emocionante 
apresentação de músicas populares e natalinas, 
como Lata D’água, Trenzinho Caipira, 
Glória e Feliz Natal. 

núcleo de Cultura Gaúcha

E no compasso do tradicionalismo, o 
Núcleo de Cultura Gaúcha não iria ficar de 
fora: além da declamação de poesias, puxou 
os(as) convidados(as) para entrarem na roda 
das danças típicas do RS.

ano que vem tem mais!

A Noite Cultural é apenas uma amostra do 
quão talentosos(as) são os(as) associados(as) da 
APCEF. E para garantir que todo esse talento não 
seja desperdiçado, a APCEF está sempre - e cada 
vez mais - investindo na cultura. “Nós estamos 
oferecendo tudo o que tem de melhor em 
cultura, para que o(a) nosso(a) associado(a) possa 
participar, se divertir e criar um bom ambiente. 
Então, convidamos a todos(as) que tenham 
interesse, que participem, que venham, que nos 
procurem, pois nós estamos de braços abertos 
no próximo ano”, afirmou a diretora de Cultura, 
Maria Júlia Santos.

Fique atento à nossa agenda 2016 e parti- 
cipe de nossas atividades culturais! Mais informa- 
ções, em breve, em www.apcefrs.org.br ou pelo 
telefone (51) 3268-1611.

Oficina de dança

Oficina de teatro

Oficina de criação literária

Caixa de pandora

Coral APCEF

Núcleo de Cultura Gaúcha
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Mostra de Talentos Bancários reúne 
associados(as) em Santa Maria
Evento foi realizado pelo Sindicato dos Bancários em parceria com a APCEF

Ocorreu, no dia 21 de novembro, em 
Santa Maria, a 6ª edição da Mostra de Talentos 
Bancários. O evento, realizado pelo Sindicato 
dos Bancários de Santa Maria e Região em 
parceria com a APCEF, reuniu centenas 
de pessoas em torno das mais variadas 
modalidades culturais: das artes plásticas à 
gastronomia. “A APCEF apoia esse evento, 
pois compreende a importância de os(as) 
bancários(as) terem um canal de expressão, 
especialmente diante das complicadas relações 
de trabalho que se configuram em nossa 
categoria. E, assim como o Sindicato de 
Santa Maria nos apoia em nossas iniciativas, a 
exemplo da Tertúlia, essa parceria também é 

Equipe máster levantou a taça no último dia 5

Diretoria da APCEF prestigiou o eventoCentenas de associados(as) participaram da Mostra de Talentos Bancários

Fotos: Anne Ledur/APCEF 

Arquivo/APCEF

Atletas da APCEF são destaques em competições esportivas

Os atletas da Associação estão, mais 
uma vez, fazendo bonito nas competições 
esportivas em que participam. Desta vez, 
as equipes livre e máster da Caixa/APCEF 
ganharam destaque na Copa SindBancários 
de Futebol Sete. O ótimo desempenho 
na competição garantiu ao time máster o 
primeiro lugar no campeonato, conquistado 
no último dia 5 de dezembro, em partida 
contra a equipe do Bradesco. Já a equipe 
livre prepara-se para enfrentar o Bradesco 
Gravataí, na busca pelo terceiro lugar, a ser 

aLUGO - Excelente box no Edifício Garagem Siqueira Campos, em Porto Alegre. Rua Siqueira 
Campos, quase esquina com a Rua Caldas Júnior, terceiro andar, entrada e saída pela Mauá e Siqueira 
Campos, dois elevadores, banheiros em todos os andares, funcionamento 24 horas. Valor R$ 350.  
Tratar com Irio (51) 9371-7415. 

aLUGO - Excelente apartamento para temporada no centro de Capão da Canoa. Prédio com eleva-
dor, 2 quadras do mar; 1 dormitório com cama de casal; sacada com churrasqueira; geladeira duplex; 
micro-ondas; máquina de lavar roupa; TV com NET; Wi-Fi; ventiladores; sofá cama. Tratar com Irio: 
(51) 9371-7415.

Brique

um motivo de orgulho para nós. É uma troca 
muito bacana, que só nos fortalece”, afirmou 
o vice-presidente da Associação, Marcos Todt.

A Mostra de Talentos Bancários expôs 
dezenas de obras de artesanato, artes plásticas, 
fotografia e literatura assinadas por artistas de 
diversos bancos e localidades. Além disso, 
foram apresentados 23 números musicais. E, 
para enriquecer ainda mais o evento, durante 
as apresentações, foram servidos risotos e 
cucas alemãs produzidas por oficinandos(as) 
do Sindicato. 

Curadora da mostra e expositora há três 

edições, Jane Zoffoli acredita que a arte tem 
um poder transformador. “Estou participando 
com desenho, artes visuais e fotografia e 
tenho visto como é importante para para os 
colegas desenvolverem a sua arte. Muitos são 
realmente estressados, porque, de fato, o 
ambiente dos bancos é de muita pressão. Mas 
assim como o trabalho nos deprime, a arte nos 
redime”, sustentou a associada.

Da mesma forma pensa Rochester 
Lima, associado que participa da mostra 
desde a sua primeira edição e é presença 
constante nos eventos culturais da APCEF: 
“Nosso meio bancário é muito concorrido, 

por isso, a beleza de eventos como esse é 
que aqui a gente não concorre. Aqui, somos 
amigos, parceiros e, juntos, mostramos ao 
mundo que é possível fazermos algo mais pela 
coletividade”, completou. 

De acordo com o diretor do 
Sindicato, Claudenir Freitas, o apoio da 
Associação é de grande importância para 
a realização desse evento cultural. “O 
sindicato não pode viver somente de lutas. 
A gente tem que ter o lazer, o esporte, a 
cultura. E, para que possamos fomentar 
essas iniciativas, a participação da APCEF 
é fundamental”, defendeu.

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre a Mostra de Talentos Bancários, em www.apcefrs.org.br ou na página 
da Associação no Facebook.

realizada no dia 12. Boa sorte aos atletas!

Para o diretor Sérgio Simon, o 
desempenho dos jogadores nesse 
campeonato é resultado de um excelente 
trabalho que vem sido fomentado ao 
longo de todo o ano. “Os atletas são muito 
dedicados, treinam muito e vestem a camisa 
da Associação com muito amor e garra. 
São merecedores de todo esse sucesso”, 
afirmou. Destaque especial para o empenho 
do técnico Luiz Severo e do diretor de apoio 
a Esportes, César Perelló, que inclusive jogou 
nas duas modalidades!

Time de Futsal é campeão 
invicto em santa Maria 

A APCEF também aproveita o espaço 
para parabenizar a sua equipe de futsal pelo 
excelente resultado obtido no Campeonato 
dos Bancários de Santa Maria. A taça foi 
erguida após a vitória por 1 x 0 sobre o Banco 

do Brasil, com gol do atleta Venceslau Silva, 
um dos artilheiros do campeonato.

Torneio de vôlei Misto

No dia 6 de dezembro, a APCEF 
participou de um torneio de vôlei misto, 
onde a Associação ficou em segundo lugar. O 
campeonato ficou com a AABB. Participaram 
as equipes da AGEA Alfa, AGEA Omega, 
Santa Casa, Adesban, AABB e APCEF.

Jogos de integração 
e Fenae 2016

E a Diretoria de Esportes já anuncia: 
foram definidos local e data para os Jogos 
Fenae 2016! Serão em Blumenau, de 20 a 27 
de agosto de 2016. De acordo com o diretor 
Simon, os treinos oficiais iniciarão em março. 
Em abril, como aquecimento, haverá os Jogos 
de Integração, em Tramandaí.
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Festa de abertura de piscinas na Capital 
inaugurou temporada de verão

Pré-projeto de revitalização de São Chico é apresentado em assembleia

Verão na APCEF também pode ser curtido nas sedes regionais e colônias. Aproveite!

Os relógios já foram adiantados e, 
para que o verão seja ainda melhor apro-
veitado, foi com a tradicional e divertida 
festa à fantasia que a APCEF oficialmente 
abriu a temporada de piscinas na Sede A, 
em Porto Alegre. O evento ocorreu no 
dia 14 de novembro, com a presença de 
dezenas de associados(as), amigos(as) 
e convidados(as), que desfrutaram de 
todas as delícias e atrações preparadas 
pela Associação.

A diretora de Social e Lazer, Stella 
Moraes, frisou que todo o esforço da 
Associação na elaboração desse e de 
outros eventos sociais tem uma só razão: 
o(a) bem-estar do associado(a). “Estamos 
todos(as) muito contentes, pois a festa foi 
realmente muito bonita, bem elaborada, 
preparada. A equipe de eventos foi muito 
competente, comprometida, e faz tudo 
sempre com muito amor e dedicação”, 
reforçou.

Além da tradicional mesa de frutas 

Na última edição do JB, a APCEF 
divulgou o resultado da enquete que 
definiu o destino da colônia de São Fran-
cisco de Paula. Com 67,6% dos votos, 
a opção escolhida foi a da construção 
de novas cabanas. E para que mais esse 
sonho comece a ser posto em prática, 
a comissão de obras não perdeu tem-
po: veio trabalhando arduamente na 
elaboração do pré-projeto, que está 
em fase de finalização e será apresen-
tado aos(às) associados(as) em assem-
bleia geral extraordinária, no próximo 
dia 12 de dezembro.

De acordo com o diretor de Pa-
trimônio, Paulo Belotto, o pré-projeto 
prevê a construção de cinco novas 

cabanas duplas (dez unidades no total), 
com capacidade total para 60 pessoas, 
e a premissa básica de não prejudicar o 
meio ambiente e a privacidade dos(as) 
usuários(as). Respeitando essa premissa, 
a comissão de obras incluirá as sugestões 
tecnicamente implementáveis feitas 
pelos(as) associados(as) na assembleia 
e, enfim, finalizará o projeto executivo. 
“Nossa ideia é de poder começar as 
obras já no 1º semestre de 2016. Se tudo 
correr bem, como foi com a Nova Colô-
nia de Tramandaí, estimamos que no final 
de 2017 nós já poderemos usufruir de 
um espaço que fará os(as) associados(as) 
encherem os olhos e sentirem ainda 
mais orgulho de fazer parte dessa 
Associação”, adiantou.

Associados capricharam nas fantasias

Animação musical ficou por conta da 
banda Dedo de Dama

Mesa de frutas deu cor e sabor especiais 
à celebração

Caixa de Pandora ganhou seis troféus no Três Coroas em Ação

e do variado buffet de pratos quentes, a 
festa teve a animação musical da Banda 
Dedo de Dama, que interpretou um 
repertório variado para todos os gostos. 
Os(as) associados(as), por sua vez, ca-
pricharam nas fantasias, caracterizando-
-se de vários tipos de personagens - de 
cinema, quadrinhos, super heróis, piratas, 
vampiros, religiosos, bruxas, princesas -, 
além, é claro, de usarem e abusarem de 
adereços coloridos, dando ainda mais 
brilho à festa. A diversão foi garantida 
para todas as idades! “Nós participamos 
a primeira vez no ano passado. Gostamos 
tanto que, neste ano, resolvemos trazer 
toda a família”, afirmou o associado Elói 
Wilges, da GIGOV/PO.

Está oficialmente aberta a tempora-

da de verão! Confira, em www.apcefrs.

org.br, o serviço completo sobre a utili-

zação da área de piscinas da APCEF. Veja 

também as opções das sedes regionais e 

das colônias estaduais e aproveite!

Fotos: Regina Azevedo/APCEF

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre a Festa de Abertura de Piscinas, em www.apcefrs.org.br ou na páginada Associação no Facebook.



Os(as) associados(as) da APCEF 
já podem desfrutar de mais um 
espaço revitalizado, confortável 
e bem localizado nestas férias de 
verão. Depois de mais de três me-
ses de obras, a Colônia de Cassino, 
em Rio Grande, está totalmente 
reestruturada! Dentre as principais 
melhorias implementadas, estão 
a substituição de toda a rede elé-
trica, de todo o telhado e de todo 
o mobiliário. “Quem conheceu a 
colônia antes vai se surpreender 
com a mudança. Investimos pe-

Foram substituídos todo o telhado, rede elétrica e mobiliário. Espaço ficou surpreendente!

sado em pontos estruturais, que 
valorizaram o patrimônio expo-
nencialmente”, garantiu o diretor 
Paulo Belotto.

O prédio agora tem central de 
gás, adequando-se às exigências 
do Plano de Prevenção e Proteção 
contra Incêndio (PPCI), e rede elé-
trica individualizada para cada 
unidade. Já na área de camping, 
foram reformadas as estruturas 
de apoio, cozinha, banheiros e 
churrasqueiras. Dentro dos aparta-

Colônia do Cassino revitalizada está 
pronta para receber associados(as)

mentos, a transformação foi ainda 
mais notória: além da pintura e dos 
móveis novos, ao mesmo estilo da 
Nova Colônia de Tramandaí, foram 
trocados os forros, azulejos, aces-
sórios, luminárias e interruptores. 

E a revitalização não para por 
aí: ao final desta temporada, a AP-
CEF deverá fazer ainda mais me-
lhorias em Cassino. Mas enquanto 
o verão está aí, a renovada Colônia 
de Cassino está de braços abertos 
para receber você, associado(a). 

Inscreva-se para o mês posterior, 
do dia 1º a 10 do mês em curso, 
em www.apcefrs.org.br. A classi-
ficação será publicada no site até 
o dia 15 de cada mês.

A Colônia de Cassino está a 
apenas quatro quadras do mar 
e dispõe de seis apartamen-
tos para seis pessoas, com co-
zinha equipada, salão de fes-
tas com churrasqueira coberta, 
churrasqueira externa e área 
de camping. Aproveite!

Quarto com cama box de casal Quarto com camas box de solteiro

Fotos: Arquivo/APCEF

Cozinha equipada com acessórios básicos

TV de tela plana em todos os apartamentos Conforto e utilidade juntos na sala de estar


