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Fundada em 13 de junho de 1953, 

a Associação do Pessoal da Caixa Econô-

mica Federal (APCEF) completa 57 anos 

em 2010. No seu estatuto está expressa, 

entre outros tópicos, sua finalidade: con-

gregar os empregados da Caixa, inclusive 

aposentados e ex-empregados, pensio-

nistas e dependentes; prestar assistência 

financeira, respeitadas as disponibilidades 

orçamentárias e estruturais; incentivar, 

proporcionar, desenvolver, produzir e 

implementar programas e/ou atividades 

assistenciais, sociais, culturais, esportivas, 

de relação de trabalho, lazer e descanso e 

outras do interesse dos seus associados, 

além de manter intercâmbio e colabora-

ção com entidades civis que defendam os 

interesses da classe trabalhadora.

Ao longo de sua trajetória, a APCEF 

cumpriu esses propósitos, tornando-se 

uma referência entre as entidades asso-

ciativas de empregados da Caixa no Brasil 

e chega aos seus 57 anos disposta a am-

pliar esses horizontes, sempre na defesa 

dos interesses de seus associados.

Em junho, o JB traz como destaques 

a reforma do Ginásio Poliesportivo da 

sede de Ipanema, um espaço de práticas 

esportivas e eventos sociais que pro-

porciona aos seus frequentadores, mais 

conforto, bem- estar e maior capacidade 

de público.

Na área esportiva, fazemos tam-

bém o registro do Jogos FENAE 2010, 

cujas provas seletivas estão indicando 

os atletas mais competitivos para bem 

representar a APCEF gaúcha nos jogos 

nacionais.

As ações que marcam o início da 

campanha salarial de 2010 estão no 

material sobre as relações de trabalho, 

assim como as assembléias gerais que 

aprovaram o balanço das atividades e 

das contas da APCEF em 2009.

A chegada do site de notícias Sul 

21, que busca fazer um contraponto 

aos meios de comunicação tradicionais, 

é outro tema de destaque da edição. 

Além das atividades do Núcleo de Cul-

tura Gaúcha, importante instrumento de 

valorização das tradições regionais e de 

confraternização entre os empregados 

da Caixa.

E o tema da capa e da página cen-

tral, os convênios realizados pela APCEF, 

dialoga com a constante preocupação 

da diretoria da APCEF em atender as 

demandas de seus associados.

Boa Leitura.
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ANTENA

A 2ª Corrida do Pessoal da Caixa, 
que comemora os 39 anos da FENAE e 
estimula a prática esportiva, foi um suces-
so. Ela serviu também para  selecionar os 
competidores da rústica  que disputarão 
os jogos FENAE 2010 que ocorrerão de 
14 a 21 de agosto em Fortaleza (CE). 
Realizada na Usina do Gasômetro, no 
dia 29 de maio, a rústica apontou ven-
cedores em quatro categorias. Na parte 
da tarde, ocorreram as provas da moda-
lidade atletismo, realizadas no Centro de 
Treinamento Esportivo (CETE).

Horácio de Moraes foi o grande des-
taque dessa seletiva. Fez o melhor tempo 
na rústica pela manhã, classificando-se na 
categoria masculina 2 e à tarde venceu na 
categoria 400 metros, de atletismo.

“Vejo-me como um corredor ama-
dor. Sei que na Caixa, no Brasil inteiro, 
tem gente que corre pra valer. Minha 
participação vai ser do mérito esportivo, 
não tenho expectativa de ganhar a prova, 

Corrida 
do Pessoal 

da Caixa

ASSESSORIA JURÍDICA
AAPCEF/RS oferece aos seus associados assessoria ju-
rídica em diferentes áreas, através dos escritórios de ad-
vocacia. Para atendimento, os associados podem marcar
horário nos plantões semanais pelos telefones ao lado.

ADVOCACIA FAGUNDES, MEYER, SCHNEIDER: Ações traba-
lhistas, tíquetes e cesta-alimentação, para aposentados e ativos. Para
marcar horário: 51 3596.4775/ 51 3268.1611 • R. Pedro Adams Filho,
5573, cj. 1206 •NH

ESCRITÓRIO DE DIREITO SOCIAL: (Seguro Jurídico) Defesa previ-
denciária, administrativa e tributária. Fone: 51 3215.9000 •Av. Borges de
Medeiros, 612, cj. 21• POA • E-mail: segurojuridico@apcefrs.org.br

JUNHO -------------------------

Dia 19: Jantar de aniversário 
da APCEF • Jantar Baile de 
Queijos e Vinhos - XVIII Edição 

Dia 25: Jantar Regional

Passo Fundo

JULHO --------------------------

Dia 13 e  14: Cursos sobre 
Previdência, em Caxias do Sul

Dia 16: Encerramento das ins-
crições do X Festival de Música 
APCEF

Dia 18: III Costelão com 
Domingueira / Galpão Crioulo 
POA

Dia 30: Jantar Regional

Passo Fundo

AGOSTO -----------------------

Dia 14: Galeto do Coral 
APCEF

Dia 14: Início Jogos da FENAE 
– Fortaleza/CE

Dia 21: Fim Jogos FENAE – 
Fortaleza/CE

Dia 27: Jantar Regional 
Passo Fundo

SETEMBRO ---------------------

Dia 4: IV Botequim do Esporte

Dia 11: X Festival de Música 
da APCEF/RS apresentação 
com divulgação dos resultados

Dia 24: Jantar Regional 
Passo Fundo

Dia 25: Jantar Baile Campeiro

Confira toda a agenda no 
endereço eletrônico www.
apcefrs.org.br

Agenda de Eventos

Todos os empregados ativos da Caixa, 
optantes pelo Saúde Caixa ou não, foram re-
comendados a fazer a vacina contra a Gripe 
H1N1. Quem realizou o procedimento em clí-
nica particular tem direito a reembolso no valor 
limite de R$ 60,00. Para ter acesso ao benefício, 
o empregado deve apresentar sua nota fiscal à 
filial de Gestão de Pessoas (Gipes) na qual é vin-
culado. Já aposentados e pencionistas precisam 
ser optantes do Saúde Caixa para receberem o 
reembolso.

Grupo de destaque e com intensa participação nas atividades 
da APCEF, as aposentadas e pensionistas tiveram uma programação 
especial no dia 26 de maio, na sede da Associação, em Ipanema. 
Houve palestra sobre solidariedade social com Artur Almeida, da ONG 
Moradia e Cidadania, que apresentou a entidade e convidou as pes-
soas presentes a participarem dos trabalhos voluntários promovidos 
pela ONG. Em seguida, a escritora Janaína Persh Basacz falou sobre 
a sensualidade feminina e promoveu brincadeiras e exercícios para 
consciência corporal e prática da sensualidade. O evento terminou 
com um coquetel em que foram servidos produtos orgânicos da 
Cooperativa Girasol.

Encontro especial reuniu aposentadas e pensionistasReembolso pela vacina da gripe A

Atletas participantes da corrida de aniversário da FENAE posaram para a foto no final do evento. (Foto: Amanda Teixeira)

como fiz aqui. Mas vou dar o meu máxi-
mo. O certo é que vou de sangue doce, 
como falam. Vamos ver o que acontece”, 
disse Horácio.

Já Guilherme Fernandes, vencedor 
da categoria 5, afirmou que em Fortaleza 
espera ficar entre os três primeiros. Essa 
será sua quarta participação nos Jogos 
FENAE. “Até a realização da prova em 
Fortaleza farei mais alguns treinamentos 
fortes para poder chegar em condições 
competitivas”, afirmou.

Segunda colocada na categoria 2, 
feminino, Catia Thomas explica que 
participou da rústica mais pela prática 
de correr do que para ser vencedora:“ 

Faço parte também da equipe de voleibol 
feminino da APCEF. E nessa modalidade 
de esporte nós estamos fortes e vamos 
para vencer”, assegura Catia. 

Participaram da 2ª Corrida do Pes-
soal da Caixa atletas de Porto Alegre, 
Estrela, Lajeado, Novo Hamburgo, Três 
Coroas, Ivoti, Muçum, Campo Bom, 
Viamão e outros municípios. Foram 
parceiros da APCEF na iniciativa a Ecco 
Salva, presente com uma UTI Móvel, o 
DMAE, que forneceu água para os atletas 
hidratarem-se, a EPTC, dando suporte 
na parte do trânsito, além de Sindban-
cários, Fetrafi e Agea, que divulgaram 
o evento.

A campanha de associação à 
APCEF terminou como a mais bem- 
sucedida dos últimos anos. De janeiro 
a maio, um número expressivo de 
novos associados(as)  atendeu ao 
apelo “Dê um tempo pra você” e 

Campanha de novos associados (as) bem-sucedida

se integrou à Associação. Quem indicou 
novos associados ganhou pontos no 
programa Par.  O programa faz parte do 
Mundo Caixa, em que pontos podem 
ser trocados por premiações em lojas de 
produtos e serviços. Aposentados e pen-

sionistas, participantes da campanha, 
a cada indicação, receberam  um 
vale-compra Panvel de R$ 20,00.A 
diretoria da APCEF agradece a todos 
(as) que ajudaram no sucesso da 
campanha. 
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CIRCULANTE 607.719,55
Disponível 558.341,01
Créditos 38.024,06
Despesas do exercício seguinte 11.354,48

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 132.219,11
Depósitos judiciais 10.068,30
Devedores fiança e computadores 122.150,81

PERMANENTE 6.001.276,89
Investimentos 58.138,87
Imobilizado 5.943.138,02

TOTAL DO ATIVO 6.741.215,55

CIRCULANTE 380.039,11
Fornecedores/Credores diversos 336.709,03
Obrigações trabalhistas 26.412,38
Obrigações tributárias 832,02
Outros débitos 16.085,68

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 125.022,91
Prov. de contigências trabalhistas 125.022,91

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 6.236.153,53
Patrimônio social 5.837.327,31
Resultado do exercício 398.826,31

TOTAL DO PASSIVO 6.741.215,55

(+) RECEITAS OPERACIONAIS 3.081.429,74

Sede administrativa 2.702.542,05
Diretoria de esportes 18.028,50
Diretoria cultural 11.939,00
Colônia de férias 334.840,04
Sedes regionais 14.080,15

(-) DESPESAS OPERACIONAIS 2.728.143,74
Despesas administrativas 1.136.244,49
Diretoria de esportes 76.137,51
Diretoria cultural 60.228,36
Colônia de férias 868.662,19
Sedes regionais 586.871,19

(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 27.040,31
Rend. aplicações financeiras 27.040,31

(=) RESULTADO OPERACIONAL 380.326,31

(+) RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS 18.500,00
Ganho na baixa do ativo imobilizado 18.500,00

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 398.826,31

(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO 398.826,31

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/DEZ/2009

ATIVO

PASSIVO

DEMONSTRATIVO DE SUPERAVIT OU DEFICIT

ASSEMBLEIA GERAL

Relatório e balanço 
2009 aprovados por 
unanimidade

Por unanimidade, os associados da 
APCEF que compareceram à Assembleia 
Geral Ordinária, dia 15 de maio, na sede 
administrativa de Ipanema, aprovaram 
o Relatório da Diretoria e o Balanço 
Geral/2009 da Associação. Na ocasião, 
a presidenta, Célia Zingler, fez um relato 
das atividades desenvolvidas no ano 
passado e o contador da empresa Conso-
lide, Márcio Henrique de Quadros, uma 
apresentação sobre as notas contábeis. 
Compuseram também a mesa que presi-
diu os trabalhos, o membro do Conselho 
Fiscal, Antônio Bones, e o vice-presidente 
da Associação, Marcos Todt. 

Os eventos da manhã tiveram 
continuidade com a realização da As-

sembleia Geral Extraordinária, que 
teve a participação do advogado Fábio 
Barbosa, assessor jurídico da APCEF. Ele 
realizou a prestação de conta do Seguro 
Jurídico, enfocando as ações de destaque 
patrocinadas pela APCEF, entre elas a do 
“Efeito Gangorra” e do Benefício Único 
Antecipado (BUA). 

A Assembleia Extraordinária apro-
vou introduzir um inciso ao artigo 4º da 
Norma Estatutária, objetivando possi-
bilitar que a associação represente seus 
associados em demandas judiciais ou 
administrativas da defesa dos direitos e/
ou interesses individuais ou coletivos dos 
associados.

Associados da APCEF aprovaram prestação de contas em Assembleia Ordinária. (Foto: Ireno Jardim)
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

NOTA 1 - Contexto operacional

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul - APCEF/RS, com sua sede e 

foro em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, fundada em 13 de junho de 1953, é uma Entidade Civil, 

sem fins lucrativos, tendo como objetivo principal congregar os empregados da Caixa Econômica Federal, 

prestar aos associados assistência financeira, incentivar, proporcionar, desenvolver, produzir e implementar 

programas e ou atividades assistenciais, sociais, culturais, esportivas, de relação do trabalho, lazer e descanso 

e outros interesses dos seus associados, bem como defender os interesses de classe de seus associados e 

defender também o meio ambiente.

NOTA 2 – Procedimentos Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas de Legis-

lação Societária, em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e NBCT 10.18.

NOTA 3 – Principais Práticas Contábeis

• Ativos e Passivos Circulantes – Os ativos e passivos de até 360 dias estão demonstrados no circulante, 

estando Aplicações Financeiras representadas por seus valores nominais.

• Estoque – A entidade não possui estoque.

• Despesas de Exercícios Seguintes – O saldo é referente à despesa com seguros lançados pelo regime 

de competência.

• Ativo Permanente – Investimentos – refere-se à participação na FENAE Corretora de Seguros Adm. 

de Bens S.A., e outras menos relevantes.O registro desta variação não está sendo contabilizado porque não 

foram identificados cálculos de equivalência patrimonial por parte da FPC – Federação Holding nas Demons-

trações Contábeis da Fenae Corretora de Seguros e Administração de Bens S.A., conforme determina o Art. 

183 da Lei 6404/76.

Valor Contábil Dividendos rec. Quant. ações Cotação em 31/dez/09 Valor 30/dez/09

40.459,20 77.704,83 53.760 15,08 810.700,80

• Imobilizado – está sendo demonstrado ao custo de compra ou construção, acrescido de correção 

monetária até 31 de dezembro de 1995, ajustado por depreciação acumuladas, calculadas pelo método linear, 

a taxa estabelecida em função do tempo de vida útil, fixado por espécies de bens. 

Em 2009, 10,4% das receitas da entidade foram aplicados em aquisições e reformas demonstradas pelo 

valor do custo de compra ou construção conforme demonstrativo abaixo: 

Computadores e periféricos 14.994,92
Máquinas e equipamentos 558,00
Móveis e utensílios 30.882,00
Veículos 49.913,00
Benf. Col. Tramandaí 10.800,00
Reforma muro Col. A 25.464,40
Reforma salão de festa Col. A 25.272,89
Reforma piscinas 96.038,67
Benf. ginásio de esportes 3.504,20
Salão panorâmico/Espaço gourmet 37.866,27
Benf. Col. Cassino 1.570,00
Reforma restaurante Col. A 21.239,31
Reforma churrasqueira 2.506,26
TOTAL DO PERÍODO 320.609,92

VLR. AQUISIÇÕESCONTAS

Conforme a resolução do Conselho Federal de Contabilidade Nº 1.159/2009,  de 13/02/2009 , publicada 

no Diário Oficial da União  de 04.03.2009.

 Fica Determinado o fim da reavaliação de ativos no  item. 36 desta resolução enfatiza que os itens 38 

a 41 da NBC T 19.18 -  determinam á adoção Inicial da Lei nº 11.638/07  e da Medida Provisória nº 449/08 

e os itens 127 a 132 do Comunicado Técnico nº 03 (Resolução CFC nº 1.157/09),  que tratam da reavaliação 

de ativos, sendo vedada a todas as entidades a realização de novas reavaliações espontâneas de ativos.  Visto 

o dispositivo legal não permitir mais o registro das reavaliações de Ativos, preparamos o Demonstrativo abaixo 

para relacionar os imóveis pertencentes a APCEF RS  com o seu  respectivo  valor contábil, as benfeitorias 

registradas e o  valor de mercado,  conforme  Avaliação de Mercado  feita pela Embraval fevereiro de 2009.

Col. Pedra Redonda “A” 1.368.483,34 628.789,33 3.489.141,98

Col. Pedra Redonda “B” 1.113.292,67 126.589,07 2.565.366,75

Box Coberto - 7 de setembro 8.822,78 9.300,00

Bagé 67.097,07 220.704,93

Cachoeira do Sul 49.402,64 203.593,05

Erechim 93.187,82 407.507,81

Estrela 43.275,91 392.308,36

Farroupilha 11.935,34 515.910,52

Frederico Westphalen 3.092,76 183.327,00

Ijuí 34.937,10 201.230,37

Palmeiras das Missões 13.957,30 120.246,06

Passo Fundo 156.453,91 714.596,53

Santa Maria (Itaara) 29.844,29 117.494,89

Santa Rosa 32.008,18 175.692,57

Santo Ângelo 49.986,22 262.569,05

São Leopoldo 23.351,90 752.541,52

Col. Cassino 184.923,99 19.825,43 276.812,95

Col. Itapirubá 429.803,13 1.075.774,91

Col. São Francisco de Paula 485.877,48 629.090,24

Col. Tramandaí 550.634,61 56.326,28 1.154.064,96

TOTAL 4.750.368,44 831.530,11 13.467.274,45

IMÓVEIS
VLR.
REGISTRADO NA
CONTABILIDADE

VLR.
BENFEITORIAS
REG. NA
CONTABILIDADE

VLR. CFE. LAUDO DE
AVALIAÇÃO DE
MERCADO
EMBRAVAL

• Devedores de Computadores e Fianças – A Entidade passou a baixar os créditos incobráveis com 

base na Lei 9430/97 à razão de 10% ao ano e nesse exercício foi baixado o saldo de devedores de fiança de 

Hedy Rodrigues Loureiro.

Devedores
Computadores 7.386,31 51,60 7.437,91
Devedores
Fianças 74.850,98 42.454,42 392,50 2.200,00 114.712,90
TOTAIS 82.237,29 392,50 2.200,00 122.150,81

Conta Saldo em
31/dez/2008

Constituições
no exercício

Baixas Amortizações Saldo em
31/dez/2009

Os valores baixados na contabilidade, lançados na conta de recebimentos de créditos, não eximem o 

devedor de seu pagamento, os quais poderão ser cobrados a qualquer momento, com base em relatórios 

extracontábeis e controles da Entidade.

• Provisões de Contingências Trabalhistas – A Entidade é Ré de processos jurídicos envolvendo con-

tingências trabalhistas, para fazer face às prováveis perdas futuras. Esta provisão foi constituída mediante a 

probabilidade de insucesso nas ações, baseada no parecer da Assessoria Jurídica da Entidade.

Ano Demandas Provisões Depósitos
Judicias

2009 6 120.000,00 10.068,30

NOTA 4 – Patrimônio Social

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social inicial, 

somado o Superávit do exercício.

NOTA 5 – Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime misto, sendo o regime de caixa para as receitas, e o de competência 

para as despesas.

NOTA 6 – Seguros

A Entidade possui seguro de sua Sede, Colônias e Camping junto à Caixa Seguros, com o objetivo de 

delimitar riscos e prejuízos aos associados, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e 

atividades. As coberturas foram contratadas por montantes, considerados suficientes pela administração para 

cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos e a orientação dos 

seus corretores de seguros.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2009.

Célia Margit Zingler
Diretora Presidenta

Márcio Henrique Quadros
Contador CRC RS 054691/O-3



Novidade: Santa Casa no APCEF 
Saúde O Convênio APCEF Saúde

Convênios proporcionam 
mais qualidade de vida 

aos associados(as)

Centenas de associados da APCEF 
estão se beneficiando dos convênios que 
a Associação oferece e que representam 
economia, comodidade, variedade e 
mais qualidade de vida toda vez que são 
acionados. Em áreas fundamentais como 
saúde, alimentação, educação, lazer, bens 
de consumo e outras, eles estão acessí-
veis na capital e no interior. 

Os convênios abrangem academias, 
venda de celulares, confecções e cal-
çados, creches e pré-escola, cursos de 
idiomas, supletivos e pré-vestibulares, 
decoração, estéticas, salões de beleza, 
perfumaria, farmácias e cosméticos. 
Também oferece fotos, vídeos, discos, 
turismo, informática, hotéis, pousadas, 
lazer, restaurantes, serviço funerário, 
transportadora, material de construção, 
oficinas e profissionais liberais prestado-
res de serviços.

Cada associado da 
APCEF tem suas preferências em relação 
aos convênios. Há os que utilizam mais os 
da área da saúde, enquanto outros os que 
se relacionam com lazer, cultura e bens 
de consumo. Alguns dos convênios da 
APCEF possuem ampla abrangência. 

Como é o caso da rede de farmácias 
Panvel, com validade para a capital e 
interior gaúcho, além de Santa Catarina 
e com acesso a mais de 200 filiais. O 
Cartão Convênio APCEF - Panvel tem 
o limite de R$ 100,00 por mês, isenção 
de mensalidade ou taxa de ativação do 
cartão, além de proporcionar descontos 
de 20% sobre a compra de medicamen-
tos genéricos e 7% sobre a compra nos 
demais medicamentos e perfumaria. O 
prazo para pagamento pode chegar a 
mais de 40 dias, e o valor dos produtos 
comprados à prestação são os mesmos 
de pagamento à vista.  

Outro convênio de peso na área 
da Saúde é com a Ecco Salva- Emer-
gências Médicas, que leva atendimento 
ao paciente no local onde a ocorrência 
acontece. Utilizando UTIs móveis, tripu-
ladas por médicos e sua equipe técnica, 
ele tem validade para a região de Porto 
Alegre e, quando em trânsito, nas cidades 
em que haja empresas conveniadas pela 
rede SIBEM.

Já o convênio com a rede GNC Cine-
mas também tem grande alcance, pois ela 
possui salas nos shopping centers Praia 
de Belas, Iguatemi, Lindóia e Moinhos 
de Ventos, na capital, e no Iguatemi 
de Caxias do Sul. O preço do in-
gresso é de R$ 8,00, válido para 
qualquer dia da semana, inclusive 
nos finais de semana, e 
pode ser debitado em 
conta. Para adquirir 
o ingresso, o asso-
ciado deve acessar o 
formulário de débito 
disponível no site da 
APCEF e preencher com 

seus dados, enviando-o à Associação, via 
malote. O recebimento do ingresso se 
dará da mesma forma, sem o associado 
precise se deslocar à APCEF. O ingresso 
tem validade de cinco meses. 

A rede de supermercados da Wal 
Mart do Brasil também faz parte do gru-
po de convênios muito valorizados pelos 
associados, pois dá acesso aos supermer-
cados Big, Nacional e Maxxi, localizados 
em diversos municípios do Estado. Com 
o cartão Super Compra, o associado da 
APCEF tem mais comodidade e prazo 
para pagamento de até 40 dias, com 

débito em conta-corrente.

Já o convênio com a Ades-
bam possibilita a utilização 

das sedes de colô-
nias de férias em 
Florianópolis(SC) e 
Itanhahém (SP), 
além de Porto 
Alegre e Tor-

res. A reserva de 
apartamentos é 
feita diretamente 

Assinado recentemente o con-
vênio APCEF com a Santa Casa de 
Misericórdia de Porto Alegre é de 
grande significado para o associado 
da APCEF pois coloca à sua dispo-
sição uma instituição hospitalar que 
é referência no Brasil e na América 
do Sul. O convênio prevê aten-
dimento e prestação de serviços 
médico-hospitalares, aos associados 
e seus dependentes, nas áreas de 

clínica médica, cirúrgica, obstétrica 
e demais especialidades médicas. 
Compreende internações, consultas 
e procedimentos ambulatoriais, ser-
viços auxiliares de diagnóstico e tra-
tamento, procedimentos médicos e 
técnicos em geral, além de outros da 
atividade médica hospitalar. O aten-
dimento odontológico hospitalar, no 
âmbito da Santa Casa, também está 
disponibilizado no convênio que faz 
parte do APCEF Saúde.  O valor da 
consulta médica eletiva será de R$ 
52,00 reais. Haverá um desconto 
de 7% para os pacotes particulares 
de procedimentos ambulatoriais 
e de prevenção, 10% de deconto 
sobre a tabela particular de diárias 
e taxas globais e sobre a tabela 
para serviços auxiliares de diag-
nóstico e tratamento. Fazem parte 
do convênio todos os hospitais do 
Complexo Hospitalar da Santa Casa: 
Santa Clara, São Francisco, São José, 
Santa Rita, Santo antônio(Hospital 
da Criança), Dom Vicente Scherer 
e Pavilhão Pereira Filho. 

O Convênio APCEF Saúde ob-
jetiva proporcionar aos associados 
da APCEF-RS e seus dependentes 
um convênio de saúde suplementar. 
Oferece serviços médicos, ambu-
latoriais, hospitalares, de urgência, 
laboratoriais, odontológico (incluin-
do prótese), consultas psicológicas, 
psicopedagógicas, fonoaudiológi-
cas, exames radiológicos, ultrasso-
nográficos, fisioterapia e serviços 
complementares. 

Nele o associado da APCEF 
pode solicitar sua adesão e colocar 

seus dependentes diretos, além 
de outras pessoas como amigos, 
parentes etc. Cada associado paga 
mensalmente R$ 7,00, mas o as-
sociado titular que incluir um ou 
mais dependentes, ficará isento do 
pagamento da sua mensalidade. O 
pagamento é feito diretamente ao 
conveniado. No site da APCEF há a 
relação, por cidade, dos profissionais 
e clínicas prestadoras de serviço. 

Mais informações sobre os 
convênios no site da APCEF, www.
apcefrs.org.br



Quem usa, recomenda 

Quem usa, recomenda com entu-
siasmo. Assim pode ser resumido o nível 
de satisfação dos associados da APCEF 
que utilizam os convênios usualmente. 
Como é o caso de  Eroi Machado Fa-
gundes, de São Leopoldo. Empregado 
da Caixa entre 1974 a 1998, ele se 
associou à APCEF no ano que ingressou 
na empresa. Agora, aposentado, relata 
que utiliza principalmente os convênios 
para compras de gêneros alimentícios e 
remédios.

Eroi calcula que economiza men-
salmente cerca de R$ 400,00, graças 
aos convênios do qual faz uso. Anual-
mente, isso representa uma soma de 
R$ 4.800.00. Ele desafia quem não é 
associado à APCEF:

“Faça as contas na ponta do lápis e 
veja como é vantajoso se beneficiar dos 
convênios da APCEF”.

Outra utilização constante de Eroi, 
nos últimos anos, tem sido com óticas. 
Ele brinca que o ideal mesmo seria se 
não fosse necessário usar os convênios na 
área da saúde, e sim, somente os outros, 
principalmente os de lazer. “Mas com o 
passar do tempo os gastos com a saúde 
aumentam e ter descontos tão signifi-
cativos assim, é, além de uma questão 
de economia, de inteligência também. 
A maioria dos locais onde compro fica 
próxima de onde resido”, explica.

CINEMA COM A FAMÍLIA

Já Andrea Flessas, lotada na GIDUR/

PO, entrou na Caixa em 1989 e desde 
essa época é associada da APCEF e en-
tusiasta dos convênios que a Associação 
proporciona. O mais oneroso foi a da 
colocação de aparelhos dentários em 
suas duas filhas;

“Foi há uns seis anos que o dentista 
colocou os aparelhos em minhas filhas e 
parece que na época o custo dessa prática 
odontológica era bem mais cara do que 
hoje”, diz Andrea. 

Na atualidade, Andrea utiliza com 
frequência os convênios da APCEF na 
área de lazer e como tem entre seus hábi-
tos preferidos ir ao cinema com a família, 
tem usufruído bastante o convênio com 
a rede de cinemas GNC:

“Considerando que pago R$ 8,00 o 
ingresso e as entradas de cinemas custam 
bem mais nos fins de semana, pelo menos 
o dobro, e como vou ao cinema pelo 
menos duas vezes por mês, a vantagem 
é grande. A principal é poder ir ao cinema 
com toda a família inclusive nos feriados 
e fins de semana. Coisa que sem o con-
vênio só poderia ir, fazendo a mesma 
economia, nos dias de promoção. Como 
somos quatro, se for fazer o cálculo, a 
economia é bem significativa”.

Antônio Araújo Lourenço é outro 
associado que elogia muito os convênios 
firmados pela Associação. Antes usava 
como dependente, já que sua mãe, 
Noely Araújo Lourenço, foi empregada 
da Caixa e associada da APCEF. Ingresso 
em 2005, Antônio Araújo, agora como 
efetivo, costuma fazer compras na rede 

de lojas Boticário e frequentar as colônias 
de férias de Tramandaí e São Francisco 
de Paula.

“Não sei  quanto economizo, mas 
noto que as colônias de férias têm uma 
diária de hospedagem bem abaixo do 
valor do mercado”, afirma, valorizando 
ser associado da APCEF e usufuir de 
convênios vantajosos.

CRITÉRIOS RÍGIDOS

O caso da aposentada Lucia Helena 
Leal da Silva, de Pelotas, que faz parte 
do Conselho Deliberativo da APCEF 
representando a Regional Sul, e entrou 
na Caixa em 1975, é semelhante ao de 
Eroi, Andrea e Antônio. São emprega-
dos da Caixa associados à APCEF desde 
que ingressaram na empresa e sempre 
utilizaram os convênios firmados pela 
Associação. Lucia Leal é entusiasta da 
Associação e costuma organizar grupos 
de aposentados em sua cidade e região 
para participarem das atividades pro-
movidas pela entidade em Porto Alegre. 
“Todas elas, para aposentados ou não, 
são muitos úteis, instrutivas e propor-
cionam momentos de confraternização 
agradáveis”, explica.

Entre os convênios que ela costuma 
usar, destaca o APCEF Saúde. Segundo 
ela, os credenciamentos dos médicos e 
laboratórios são plenamente satisfatórios, 
feito com critérios rígidos e com grande 
variedade de especialidades médicas:

“O APCEF Saúde proporciona gran-

Lúcia Leal (segunda à esquerda) em companhia da presidenta Célia Zingler (primeira à esquerda) e colegas da Caixa  
em encontro de aposentadas: usuária entusiasta dos convênios oferecidos pela APCEF. (Foto: Regina Azevedo)

de economia pois paga-se apenas R$ 
7,00 mensais e as consultas são com valor 
acessível, baseado na tabela AMB/96. 
Esses convênios nos permitem colocar, 
além de nossos dependentes diretos, 
como familiares, pessoas de nossa rela-
ção, como uma empregada doméstica, 
um tio, um neto e outros parentes”.

Lucia Leal chama a atenção também 
para o convênio Super Compras, relacio-
nado à rede Super e Hiper Mercados (Big, 
Nacional e Max) que embora não ofereça 
descontos direto aos seus utilizadores em 
todos os produtos e mercadorias, é de 
grande valor para os empregados da Cai-
xa que não são beneficiados pelo Vale- 
Alimentação, ajuda mensal da Caixa só 
oferecida aos empregados na ativa:

“O Super Compras nos dá um limite 
mensal com prazo de 40 dias, conforme 
for  estabelecida a data do crédito. Assim, 
a pessoa pode organizar seus gastos e 
programar bem suas finanças, de acor-
do com as vantagens que os convênios 
oferecem”, afirma Lucia.

ÁREA DE LAZER

Na área de lazer, Lucia Leal vê van-
tagem principalmente nos convênios 
firmados com clubes sociais, pagando 
valor menor ou igual ao sócio proprie-
tário de título, podendo usufruir de toda 
a estrutura que a entidade conveniada 
oferece. Ela conta que ainda não usou 
as colônias de férias da Adesbam, mas 
conhece quem fez e só ouviu elogios. “As 
pessoas de minhas relações que conhe-
ceram as colônias da Adesbam disseram 
que elas ficam em lugares privilegiados, 
com paisagens lindas e ótimas acomoda-
ções. E tudo isso com gastos reduzidos”, 
diz Lucia. Sua mensagem final é:

“A APCEF tem cumprido seu obje-
tivo juntos aos associados, tornando-os 
confiantes e seguros do que o melhor 
está sendo feito, em todas as áreas. 
Temos amparo na área judicial, os con-
vênios são muitos e de qualidade e o 
Seguro Jurídico é completo. Na área de 
lazer possui colônias próprias e convênios 
com outras instituições equipadas para 
nos receber em qualquer estação do 
ano. E está em andamento o projeto de 
construção da nova sede de Tramandaí, 
que nos trará ainda mais conforto e lazer. 
Por isso tudo vale a pena ser associado da 
APCEF e utilizar seus convênios”, conclui 
Lucia Leal. 
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RELAÇÕES DE TRABALHO

26º Conecef dá início à 
campanha salarial de 2010

A imediata suspensão do processo 
de restruturação e a luta pela Isonomia 
são duas das principais reivindicações 
dos empregados da Caixa que foram 
discutidas no 26º Congresso Nacional dos 
Empregados da Caixa (Conecef) realiza-
do em São Paulo, entre os dias 28 e 30 
de maio. Além deles, entraram na pauta 
de discussões temas como Saúde do tra-
balhador, Saúde Caixa, Funcef, Prevhab, 
segurança no trabalho e PCC.

O Encontro Estadual de Delegados  
e Dirigentes Sindicais da Caixa, dia 11 de 
dezembro em 2009, propôs que, no ano 
de 2010, a luta pela Isonomia fosse uma 
das prioridades do movimento dos em-
pregados da Caixa. A proposta foi levada 
ao Encontro Nacional de Dirigentes Sin-
dicais da Caixa, no dia 18 de dezembro, 
em São Paulo, aceita pelo movimento 
nacional e proclamada, oficialmente:  
2010 é o Ano da Luta pela Isonomia.

Já o processo de reestruturação 

Empregados gaúchos da Caixa votaram e levaram propostas a São Paulo. (Foto: Ireno Jardim)

empreendido pela Caixa teve também 
grande repúdio dos empregados gaú-
chos que chegaram a patrocinar medida 
cautelar na Justiça para que ele fosse 
interrompido. Para os empregados da 

Caixa, o processo está sendo feito de 
modo arbitrário, sem transparência e tra-
zendo grande insegurança nos ambientes 
de trabalho, já que se for aplicado da 
maneira anunciada trará grandes danos 

No último dia 31 de maio, uma 
notícia sacudiu os meios políticos e eco-
nômicos do Rio Grande do Sul: a Ford 
tinha sido condenada a indenizar ao 
Estado a quantia de R$ 167 milhões, em 
valores da época, fruto de sua desistência 
de não instalar mais aqui, em 1999, uma 
montadora de veículos. A informação foi 
estampada, em primeira mão, pelo site 
Sul 21, jornal veiculado exclusivamente 
na internet e, assumidamente, uma 
ferramenta de esquerda na disputa da 
hegemonia no campo da informação.

Dar notícias com exclusividade é 
uma das metas do grupo de jornalistas 
que está por trás do projeto editorial do 
Sul 21, mas não é o único. Idealizado por 
um grupo de advogados que fazem parte 
do seu Conselho Editorial, junto com a 
jornalista Vera Spolidoro, ele pretende 
se diferenciar de outros sites por ter 
foco predominante em temas políticos 
e culturais. 

Além de investir na qualidade da 

Sul 21, a grande notícia
informação; na seriedade da análise, ter 
uma postura crítica frente às desigualda-
des, exercitar permanente busca de diá-
logo, pluralidade e interatividade; olhar 
o mundo a partir 
do Hemisfério Sul 
e buscar, no sécu-
lo 21, alternativas 
para construir uma 
sociedade mais 
justa.

“Esse é o nos-
so ideário, o que 
vais nos diferenciar 
dos outros”, expli-
ca Vera Spolidoro, 
editora do site. 
Ela faz questão de 
acrescentar: “tudo 
com uma visão bem humorada dos fatos 
e da vida. Já se foi o tempo que esquerda 
era sinônimo de mau humor. Buscamos 
uma leveza no texto que, sem deixar de 
ter a profundidade necessária, se torna 

mais agradável ao leitor”.

O Sul 21 foi gestado durante seis 
meses e funciona desde o dia 9 de maio. 
Foi inspirado em dois portais eletrônicos 

feitos nos Estados 
Unidos. O Daily Be-
ast, da inglesa Tina 
Brown, e o Huffing-
ton Post, da grega 
Arianna Huffington. 
“Eles foram refe-
rências para nós de 
uma imprensa mais 
independente. Os 
veículos de comuni-
cação gaúchos e os 
nacionais possuem 
uma visão única 
sobre os aconteci-

mentos. Viemos para mudar esse quadro. 
Por exemplo, somos ao favor da atividade 
política e do seu exercício por bons po-
líticos. Ao contrário da mídia tradicional, 
que a demoniza e quase sempre aborda o 

tema de forma pejorativa”, diz Vera.

Além de sua equipe fixa local, o Sul 
21 possui 13 colaboradores nacionais e 
internacionais. Entre eles, o português 
Boaventura de Souza Santos, a italiana 
Bruna Peyrot e o espanhol Antonio 
Baylos. Além de brasileiros como Flavio 
Koutzii, Marcelo Carneiro da Cunha, Flá-
vio Aguiar, Maria Helena Weber, Idelber 
Avelar e Alberto Kopittke.

O jornalista Marco Weissheimer, um 
dos idealizadores do projeto e editor da 
Agência Carta Capital, acredita que o Sul 
21 ajude a arejar a mídia gaúcha, por 
meio de um espaço que dê publicidade 
às vozes que não encontram lugar hoje 
nas grandes empresas de comunicação 
que dominam o mercado midiático no 
RS. Weissheimer espera que o veículo 
eletrônico seja um espaço aglutinador 
de inteligência, de criatividade e também 
ousadia. “O nosso Estado está precisan-
do.”, finaliza.

DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

Vera Spolidoro, editora do Sul 21. (Foto: Divulgação)

financeiros e psicológicos a quem for 
submetido a ele. Para marcar a luta contra 
a restruturação, foi decidido que dia 11 
de junho os empregados da Caixa usarão 
roupas de cor preta, simbolizando luto e 
que dia 29 será o Dia Nacional de Luta 
contra a Reestruturação. 

 Segundo Marcello Carrión, di-
retor de Relações de Trabalho da APCEF 
e presente ao congresso em São Paulo, 
a pauta de reivindicações da categoria 
bancária será unificada na Conferência 
Nacional dos Bancários, que acontecerá 
de 23 a 25 de julho, quando haverá a de-
finição do índice de reajuste reivindicado 
pela categoria, a partir das reivindicações 
das Conferências Estaduais, que ocorre-
rão em meados de julho. “Mas para os 
empregados da Caixa, o 26º Conecef 
sinalizou o início da campanha, pois seus 
empregados já elaboraram a unificação 
nacional da pauta de reivindicações es-
pecíficas a ser entregue à Caixa”, afirma 
Marcello.
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TRADIÇÃO

Núcleo de 
Cultura Gaúcha

I-Característica

O Núcleo de Cultura Gaúcha se 
caracteriza por ser uma entidade menos 
formal, do que os Centros de Tradição 
Gaúcha (CTGs) ou mesmo os Departa-
mentos de Tradições Gaúchas (DTGs), 
estes vinculados a clubes sociais. Tanto 
um quanto o outro são, via de regra, 
filiados ao Movimento Tradicionalista 
Gaúcho (MTG). Possuem uma patro-
nagem eleita, que corresponde a uma 
diretoria da casa, observa determinadas 
regras e é atrelado a normas que têm de 
ser integralmente cumpridas. Como 
não há  departamentização na AP-
CEF, optou-se pela denominação 
Núcleo de Cultura Gaúcha.

Foi a maneira de se criar 
um espaço que tivesse as 
características de um CTG, 
que cultuasse as tradições 
do Rio Grande do Sul, 
que se preocupasse em 
divulgar a culinária, a 
indumentária, a música, a 
poesia, a dança e outros 
elementos da nossa cultu-
ra regional. Ele foi criado 
em julho de 2005 e com 
a reativação do Galpão 
Crioulo em 2006, todas 
as atividades que o Núcleo 
realiza passaram a ser feitas 
nesse espaço.

II- Reuniões

Não é preciso se inscrever para 
participar do Núcleo, é só chegar. 
Há reuniões toda terça-feira, onde se 
desenvolve sempre uma atividade que 
contempla a gastronomia gaúcha. Algum 
participante vai para a cozinha e assume 
as panelas. Só se pede para quem vai 
avisar, por causa da comida que precisa 
ser feita. As despesas são rateadas entre 
os participantes.

III- Dança

Juntamente com as reuniões das 
terças-feiras estão iniciando os ensaios 
do grupo de danças tradicionais gaúchas, 
formado por associados da APCEF. Os pri-
meiros casais já começaram a participar, 
sob orientação de Beloni Bastos da Silva, 
um dos maiores especialistas no Estado 
em danças tradicionais gaúchas. Ele é 
um dos coautores do Llivro de Danças 
Tradicionais Gaúchas, do MTG em sua 
terceira ediçao e do livro de Danças 
Gaúchas de Salão. Já foi patrão de CTG, 
jurado em concurso de danças, campeão 

do Enart, membro da equipe de norma-
tização do uso da indumentária gaúcha 
adotado pelo MTG e possui muito ou-
tros atributos nessa área. Integrantes 
do Grupo de Danças Chiru, que existe 
há 15 anos, e hoje estão integrados ao 
CTG Descendência Farrapa também 
estão dando uma asses-
soria nas danças 
e participa 
d o , 

a t é 
q u e  o 
grupo dos as-
sociados (as) se forme 
completamente e ganhe autonomia. A 
iniciativa conta com o apoio da Diretoria 
Cultural da APCEF.  

 IV- Interior.

Não existe a ramificação das ativida-
des do Núcleo no interior, mas há grupos 
e pessoas que cultuam as tradições e 
apoiam de forma decisiva. Um desses 
apoios é o do colega aposentado, Nelson  
Schlindwein, de Santa Cruz do Sul, que 
anualmente, durante a realização do 
ENART, monta um acampamento com 
toda a estrutura, junto aos pavilhões e 
recebe de maneira fidalga o grupo que 
se desloca de Porto Alegre. 

V- Eventos 

Anualmente, nos meses de março/
abril, é realizado um jantar-baile para 
abrir oficialmente as atividades do Núcleo 
no ano que se inicia. Em julho, é realizado 
o Costelão da APCEF de Porto Alegre, 

que vai para sua terceira edição. 
O churrasco é as-

sado na área 
externa, 

mas 

servido 
no Galpão, 

devido às condi-
ções climáticas do inverno. 

Nem sempre faz tempo bom na época 
e por isso se optou por um ambiente 
fechado.  O Núcleo promove em maio o 
evento “Poesia na Roda”, que contempla 
as pessoas que escrevem ou declamam 
poesias de terceiros, de cunho gauches-
co. Em setembro acontece o Baile de 
Encerramento da Semana Farroupilha, 
que ocorre, normalmente, no primeiro 
fim de semana subsequente ao 20 de 
setembro. 

VI- Confraternização

Faz parte das atribuições da diretoria 
da APCEF dar as boas vindas aos novos 

empregados da Caixa e recepcionar 
o pessoal que passou em concursos 
recentes. A parte gastronômica dessa 
recepção era terceirizada e pessoas liga-
das ao Núcleo notaram que essa parte 
era um pouco distanciada e meio sem 
calor humano. O Núcleo então tomou 
para si a responsabilidade de participar 
dessa recepção aos novos empregados, 
envolvendo-se não apenas na parte da 
culinária, mas buscando também mais 
integração com os novos colegas. Os 
integrantes do Núcleo cozinham, servem 
e sempre há alguém para declamar ver-

sos de boas vindas aos visitantes.  O 
cardápio varia em cada recepção e 

são mostradas as várias  possibili-
dades da comida campeira. 

VII- Doação

As pessoas que par-
ticipam das atividades se 
doam para fazer isso e 
não ganham nada. Além 
de empregados da Caixa, 
existe a participação dos 
que se intitulam agrega-
dos ao Núcleo. São pes-
soas de conhecimento de 
um ou de outro associado 
que tomaram o Núcleo e o 

abraçaram como uma coisa 
sua, estando presentes nas 

reuniões e eventos, doando 
seu trabalho sem qualquer 

ônus para a associação.  É a 
doação que faz parte da tradição 

gaúcha.

VIII- Família

O Núcleo tem como característica 
ser um ambiente familiar. Todos que são 
casados e tem uma companheira par-
ticipam das atividades juntos com seus 
conjugues. A participação da família é 
estimulada, não havendo segregação 
de gênero ou idade. Gostou de cultura 
gaúcha, é bem recebido.

IX- Tradicionalismo

Trazer na veia ou deixar correr dia-
riamente aquilo que faz parte de uma 
tradição é muito importante. Às vezes se 
cobra que o ambiente é muito fechado. 
No momento que se parte para uma 
modernização muito forte no meio, deixa 
de ser tradição. A função do Núcleo da 
APCEF é manter o caráter tradicionalista 
da cultura do Rio Grande do Sul. 

Fotos: arquivo Interlig.
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Regional Litoral Norte conta
com associados participativos 

Situada numa região privilegiada, 
a Regional Litoral Norte compreende 
cinco cidades da região: Osório, Capão 
da Canoa, Torres, Tramandaí e Santo 
Antônio da Patrulha, muito procuradas 
durante a estação do verão, ocasião em 
que o número de suas populações cresce 
de maneira significativa e as demandas 
pelos serviços bancários aumentam.

A regional conta com cerca de 50 
associados na ativa e 30 aposentados e 
tem como coordenadora, Carmen Rejane 
Ramos,  e tesoureiro, Clodeli Soares. É 
um pessoal que se caracteriza por ser 
combativo e atuante nos movimentos 
de paralisação da Caixa, principalmente 
por direitos trabalhistas. “Eles também 
fazem questão de participar das ações e 
serviços patrocinados pela APCEF, como 
o Seguro Jurídico, APCEF Saúde e outros” 
afirma  Rejane. 

Como não possui sede própria as 
atividades de lazer dos associados, em 
geral, ocorrem em cada município que 
faz parte da Regional. São churrascos, 
coquetéis, jantares e festividades reali-
zadas em ocasiões especiais ou não. Em 
Osório, na última Páscoa, cada associado 
recebeu um grande ovo de chocolate, 
além de um cartão com votos de Feliz 
Páscoa em nome da APCEF: 

“Como temos convênios com os 
sindicatos dos bancários do litoral norte, 
os associados da APCEF podem desfrutar 
também das sedes sociais dessas entida-
des, além da nossa Colônia de Férias de 
Tramandaí. Costumanos fazer eventos na 
Sede de Tramandaí”, explica Rejane. 

Entre os associados esportistas da 
Regional, dois se destacam:  Maxsandro 
Sessim da Silva, cuja recente transferência 

para Cachoeirinha representa 
um grande desfalque para 
o grupo de atletas do litoral 
norte, e Karin Kastering, de 
Santa Antônio da Patrulha, jo-
gadora de vôlei que participa 
dos Jogos da FENAE.

A APCEF conta também 
com os seguintes represen-
tantes na Regional Litoral 
Norte: na agência Osório, 
Kátia Policarpo Soares e Ze-
linei Germann (Esporte); em 
Tramandaí, Denise Silveira 
Aguiar: em Torres, Carlos 
Horácio Pinheiro da Silva; 
em Capão da Canoa, Patricia  
Cykmann, e em Santo An-
tônio da Patrulha, Carlos 
Augusto Missel da Rosa.

A PEDIDO

Rejane Ramos. (Foto: divulgação)
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Três ações do Seguro 
Jurídico poderão ser 
consultadas na Internet

No decurso do mês de junho, a 
listagem de associados para três novas 
ações patrocinadas por associados pela 
APCEF ficarão disponíveis no site da As-
sociação e na página do Seguro Jurídico, 
na internet, para conferências de todos 
os interessados e interessadas. São elas: 
Efeito Gangorra,  Grupo 3; Imposto de 
Renda sobre complementação, Grupo 3 
e CTVA, Grupo 1. Em caso de dúvida, 
o(a) associado(a) deve contatar com as 
funcionárias Ângela e Fabiana, da APCEF, 
para que sejam prestados os devidos 
esclarecimentos.  

Caso alguém deseje ser excluído da 
listagem deverá comunicar por escrito à 
APCEF dessa decisão, conforme modelo 
a ser disponibilizado pelas funcionárias 
citadas. 

Para o advogado Fábio Barbosa, é 
importante destacar que os somente os 
associados integrantes do Seguro Jurídi-
co farão parte das ações, conforme foi 
aprovado em assembleia no dia 15 de 
maio passado. Quem desejar se associar à 
APCEF e participar do Seguro e das ações, 
basta entrar em contato com Fabiana ou 
Ângela.

       Entre as atividades promovidas 
em maio pela APCEF, ocorreu o 1º Encon-
tro de Novos Aposentados para orientar 

sobre possiveis ações judiciais. Repre-
sentando o Seguro Jurídico, o advogado  
Fabio Barbosa esclareceu sobre as áreas   
previdenciária, tributária e administrativa, 
e o advogado Milton Fagundes, sobre a 
área trabalhista. A presidenta da entida-
de, Célia Zingler, aproveitou o momento 
para lembrar que a a guarda de docu-
mentação é fundamental: Não jogue 
fora os contracheques, não se desfaça de 
suas carteiras de trabalho e guarde todos 
os documentos que demonstrem seus 
vínculos empregatícios e previdenciários, 
porque mais tarde eles serão úteis. 

O encontro, dividido em quatro gru-
pos, ocorreu no dia 27 de maio, e teve a 
participação de 45 novos aposentados da 
Caixa. Foram prestados esclarecimentos 
sobre ação do BUA, IR, sobre comple-
mentação Funcef, cesta-alimentação e 
revisão de benefícios. Na área trabalhista 
foram esclarecidas dúvidas, principal-
mente, sobre as ações tíquetes, horas 
extras e CTVA.

Em julho, nos dias 13 e 14, o ad-
vogado Fábio Barbosa estará em Caxias 
do Sul, ministrando um curso de noções 
de Seguridade Social, para empregados 
ativos e aposentados. As inscrições para 
o curso podem ser feitas na APCEF ou 
no Sindicado dos Bancários de Caxias 
do Sul.

Posse da nova diretoria da FUNCEF

SERVIÇOS

BRIQUE Para mais informações sobre os produtos anunciados 
consulte o endereço eletrônico www.apcefrs.com.br

IMÓVEIS ----------------------------

ALUGO apartamento • Preferen-
cialmente nos bairros Menino Deus, 
Cidade Baixa, Azenha • Contatos 
pelos fones (51) 36723948, cel (51) 
93068520, ou email solangecaixa@
yahoo.com.br.

ALUGO Apartamento, temporada 
em Copacabana • Conjugadão mo-
biliado, posto 2 • Final de semana, 
feriadões, semanal até 15 dias, 
preços especiais para associados da 
APCEF • Informações:  com Cláudio, 
fones 51- 21123941/51 99992253 • 
e-mail: kakorabello@hotmail.com

ALUGO por temporada em Copaca-
bana (Leme), a 50 metros da praia, 
apto. conjugado, de frente, total-
mente mobiliado e decorado •Ex-
celente prédio, só residencial •Port. 
24 h etc. Preços promocionais para 
associados da APCEFRS. Contato - 
Magda • Tels.: (51) 9327-2830 ou 
3207-8676

ALUGO apartamento 1 dorm. no 
centro de Poa, na Rua 24 de Maio • 
R$ 400,00 + taxas • Tratar com Ra-
faela (51) 9824-5508 ou fafarafa@
terra.com.br

VENDO apartamento próximo ao 
BarraShopping Sul, 3D, 1 suíte, 
living c/churrasq, garagem, porta-
ria 24h, piscina infantil e adultos, 
quiosques com churrasq, quadras 
de esportes, salão de festas, fitness, 
etc  • C/Gelci ou Adair f. 3779.1034 
e 9945.0867.

VENDO casa em Porto Alegre, Cond. 
fechado • Garagem escriturada • 3 
dorm. • 200m² privativo. Rua Ja-
guari, Bairro Cristal  • José Antonio 
Vilches - Fone 81595908

AUTOMÓVEIS ----------------------                                                

VENDO Palio ED 1997 cinza escuro, 
básico. • Tratar com Rosa Maria Kul-
zer • Tel: 85216228 e 3394-8000

DIVERSOS ---------------------------

VENDE-SE discos de vinil (+ ou - 
1400 LPs) • Informações com Reni, 
fones (051) 9396-1750  e (051) 
3715-1248 ou com Eloi, fones 
(051)9341-5311 e (051)3713-3705  
E-mail: reni.engel@brturbo.com.br.

VENDO Fogão e outros utensílios do-
mésticos. •Tratar com Márcia fone:  
96052427 • E-mail: melo.marcia@
caixa.gov.br

NOVOS CONVÊNIOS - APCEF SAÚDE

Centro de Desenvolvimento e Aten-
dimento de Pessoas (CEDAP) • R. 
Gravataí, 124, casa • Vila Cachoei-
rinha • Cachoeirinha • Fones: (51) 
3041-2507/ 9105.2048 • Email: 
contato@cedap-rs.org e cedap@
cedap-rs.org • Site: www.cedap-rs.
org 

Renato Gilberto Roese • CRM 5.452 
• Ardioclogia e Medicina interna • 

R. Júlio de Castilhos, 405 sala 406 • 
Centro – NH/RS • Fones: (51) 3594-
6555/3594-8608

Denise Nunes Mousquer • Psicolo-
gia - CRP 07/02720 • R. Mariante, 
257 sala 307 • Moinhos de Vento – 
POA/RS • Fones: (51) 3346-1578/ 
9961.4515 • Email: demousquer@
brturbo.com.br

OUTROS CONVÊNIOS

Bellenzier Pneus Ltda • Comércio de 
Pneus • Av. A.J. Renner,200 Sala 01 
• Navegantes • Porto Alegre/RS • 
Fones: (51) 3084-0484/ 3515-8000 
• E-mail: portoalegre@bellenzier.
com.br • Atendimento nas lojas de 
Porto Alegre, Frederico Westphalen, 
Santa Rosa, Carazinho, Marau, Santo 
Ângelo e Erechim.

EPI- Empresas de Produtos de In-
formática • Av. das Indústrias, 275 
Depósito 115 • São João – Porto 

Alegre/RS • Fones: (51) 3515-
7000/ 3515-7001/ 8140.2176 • E-
mail:mauro@epidistribuidora.com.
br • site: www.minhalojavip.com.br 
e www.epidistribuidora.com.br

Participativa Consultoria • Cursos e 
serviços on line • R. Humberto de 
Campos, 706 casa • Partenon – Porto 
Alegre/RS • Fones: (51) 3254-0013/ 
8483/0270 • e-mail:atendimento@
certificacaobrasil.com.br • site: 
www.certificacaobrasil.com.br

Representante do Rio Grande 
do Sul na chapa 1- “Movimento pela 
FUNCEF”, Gilmar Aguirre, diretor de 

Esportes da APCEF, lotado na GICOT/
PO, tomou posse no dia 1º de junho, 
como suplente do Conselho Delibe-
rativo da FUNCEF. A chapa recebeu 
21.218 votos, que representam 45% 
dos eleitores e segundo Gilmar a es-
colha se deu como resultado do com-
prometimento dos associados para 
com a transparência, a fiscalização 
e participação democrática de todos 
os seguimentos de associados. “ 
Historicamente o RS tem participação 
ativa quando o assunto é Previdência 
complementar. Temos na APCEF gaú-
cha, inclusive, um grupo de trabalho 
que se reúne especificamente para 
tratar o tema”, disse. A FUNCEF é o 
terceiro maior fundo de pensão do 
País, com um patrimônio aproximado 
de R$ 40 bilhões. 

Gilmar Aguirre, da APCEF gaúcha. (Foto: Amanda 
Teixeira)



 

Começaram os trabalhos de sondagem no terreno da nova sede da Colônia de Férias de Tramandaí, uma das prioridades 
da gestão Um Novo Tempo. A construção da nova sede foi aprovada em Assembleia Geral realizada em março e depois de 
pronta será um marco na associação, proporcionando mais lazer, conforto e qualidade de vida aos seus frequentadores. Em 
São Leopoldo, a sede da Regional Vale do Rio dos Sinos passou por uma reforma estrutural. A APCEF cumprimenta o co-
ordenador Nilson Roque Urban, o tesoureiro Célio Fontana e a todos que estiveram envolvidos na revitalização da sede.

Tramandaí: mais um passo para a nova sede

JUNHO DE 2010 < 12

PATRIMÔNIO

Ginásio com reforma concluída

Os esportistas da APCEF estão em 
festa. Revitalizado, convidativo para 
a prática de diversas modalidades de 
esportes, o Ginásio Poliesportivo da 
APCEF está novamente à disposição dos 
associados. A realização da Gestão Um 
Novo Tempo foi mais uma importante e 
bem-sucedida parceria da APCEF com a 
FENAE que beneficiará os empregados da 
Caixa, qualificando suas oportunidades 
de prática esportiva , confraternização, 
bem-estar e lazer. Um café da manhã 
para os associados e jogos de voleibol 
e futsal marcaram a reinauguração do 
ginásio, no dia 5 de junho.

Vestiários receberam melhorias.

Quadra remodelada foi utilizada pelas atletas que disputam voleibol feminino. 

Colônia de Tramandaí. (Foto: arquivo APCEF) 

Placa assinala revitalização do espaço esportivo

Segundo o diretor de Esportes da 
APCEF, Gilmar Aguirre, além das melho-
rias no campo esportivo, aberto a todos 
os associados,  a reforma possibilita um 
local com maior capacidade interna para 
as festas sociais e demais eventos. O 

diretor de Patrimônio da APCEF, Paulo 
Cesar Ketzer, reforça que a revitalização 
do Ginásio faz parte da preocupação 
da diretoria da APCEF em manter o 
patrimônio da associação para um uso 
adequado, de acordo com a necessidade 

dos associados. 

Ele destaca que, além da melhoria na 
quadra, houve alguns cuidados especiais 
com outros equipamentos do ginásio. 
Como os vestiários, proteção contra 

choque no sistema de instalação elétrica 
e a uniformização da pintura das paredes, 
arquibancadas e portas, mantendo as 
cores da APCEF.    

“Vamos ter um espaço para eventos 

de maior porte, já que a capacidade de 
público no ginásio poderá chegar a 500 
pessoas. O primeiro evento que teremos 
condições de aferir a quantidade de gen-
te será a festa de Aniversário da APCEF, 
no dia 19. Será uma boa ocasião, para 
quem não é esportista, conhecer também 
o local”, explica Ketzer.

Nova quadra está apta para práticas de várias modalidades esportivas e para eventos e recepções que comportam público numeroso. (Fotos: Amanda Teixeira)


