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Esta é uma edição especial, pois 
trazemos nela um balanço da maior 
greve deflagrada pelos bancários nos 
últimos 20 anos. Tal fato é um claro si-
nal de duas constatações. Uma: a cate-
goria está unida. Duas: a categoria está 
insatisfeita. Agora, nos resta perguntar: 
depois de 23 dias de paralisação, 
conquistamos o que pretendíamos? 
Com um fim precipitado, a sensação 
é de que poderíamos ter ido muito 
além com esta greve se o Comando 
Nacional tivesse levado mais a sério 
as reivindicações da base. Confira a 
nossa avaliação da Campanha Salarial 
nas páginas 6, 7 e 8.

Ainda sobre a greve, o advogado 
Jeverton Lima esclarece em sua coluna: 
a forma como a Caixa tem forçado a 
compensação de horas é insconstitu-
cional, pois afigura-se como forma de 
punir os grevistas. Por isso, a assessoria 
jurídica já entrou com uma ação judicial 
para revisar tal atitude. Também na 
página do jurídico, entenda como pro-
ceder para participar da ação revisional 
contra as perdas que podem superar 
88% nas contas vinculadas do Fundo 
de Garantia.

Apesar de bastante envolvida na 
luta pelos direitos da categoria, a AP-

Editorial

OPINIÃO

CEF/RS não se descuidou de seu lado 
social, esportivo e cultural no último 
mês. Nesta edição, você poderá con-
ferir como foram a Festa do Saci - uma 
inesquecível atração em comemoração 
ao Dia da Criança, que reuniu mais de 
uma centena de associados mirins -; o 
Botequim do Esporte - um verdadeiro 
brinde à pratica esportiva, que home-
nageou atletas que se destacaram na 
Associação -; e a participação da nossa 
“menina dos olhos”, A Casa do João 
de Barro, na Feira do Livro de Porto 
Alegre. O romance histórico que conta 
a trajetória dos 60 anos da Associação 
foi destaque, com debate e sessão de 
autógrafos, neste que é um dos maio-
res eventos literários do País.

Confira também a homenagem 
que o nosso chargista, Neltair Abreu, 
conhecido como Santiago, recebeu na 
Feira do Livro de sua cidade natal. E, 
ainda, um artigo assinado pela militante 
da Marcha das Mulheres, Paula Grassi, 
sobre a violência contra a mulher. 
Neste mês, no dia 25, o movimento 
feminista organiza uma série de ações 
mundo afora para lembrar do Dia 
Internacional de Combate à Violência 
Contra a Mulher.

Boa leitura!
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Festa à fantasia 
marca abertura 
das piscinas

Associados, associadas, familiares e 
amigos estão convidados a fazer parte de 
mais um momento de confraternização 
promovido pela APCEF: a festa à fantasia 
de abertura da temporada de piscinas. 
O evento, que tradicionalmente é rea-
lizado com uma mesa de frutas e prato 
quente à beira do Guaíba, na sede A, na 
Capital, não será diferente neste ano. Va-
lorizando o brilho do famoso crepúsculo 
portoalegrense, o evento está marcado 

para às 20h30, do dia 23 de novembro. 
A animação musical ficará por conta da 
cantora Angela Angel. Não perca!

Os convites, em número limitado, já 
estão disponíveis por R$ 25 e serão vendi-
dos apenas antecipadamente. Garanta já 
o seu com o setor de eventos da APCEF, 
através do email eventos@apcefrs.org.br 
ou pelo telefone (51) 3268-1611. Lem-
brando que o uso de fantasia é opcional.

Tradicional evento será no dia 23 de novembro

Regina Azevedo/APCEF/RS

Agenda

Dezembro

4 a 6/12 - Música Fenae 
(Belém/PA)

5/12 - Noite Cultural 
(Porto Alegre)

Novembro

23/11 - Festa de Abertura das 
Piscinas (Porto Alegre)

30/11 - Jantar de Final de Ano 
(Regional Sul)

Terças-feiras - Núcleo de Cultura Gaúcha (Galpão Crioulo)

Integrando a agenda comemorativa 
de final de ano, a APCEF/RS convida seus 
associados a participarem de mais uma 
Noite Cultural, tradicional evento que 
destaca as atividades artístico-culturais 
desenvolvidas pela Associação ao longo 
do ano. Esta edição acontecerá no dia 5 
de dezembro, quinta-feira, com horário a 
ser definido, no Galpão Crioulo da Asso-
ciação, onde se realizarão apresentações 
das oficinas da APCEF, bem como dos já 
reconhecidos meios de propagação da 
cultura da Associação, como o Coral, o 
grupo teatral Caixa de Pandora e o Nú-
cleo de Cultura Gaúcha. 

E a celebração pelos 60 anos da 
APCEF/RS segue na Regional Sul. Acon-
tece, no dia 30 de novembro, às 21h, 
em Pelotas, na Sociedade Libanesa, mais 
um jantar comemorativo. Para animar a 
festa, o DJ Sound tocará um repertório 
repleto de canções dos anos 80. Adquira 
o seu ingresso o quanto antes, pois são 
limitados. O valor para associados é de 
R$ 5. Para os demais, o convite custa R$ 
20. Mais informações, com a diretora 
de apoio a Aposentados e Saúde, Lúcia 
Helena Leal da Silva, através do e-mail 
lu.hleal@hotmail.com, ou com a coor-
denadora da Regional, Cristina Gularte 
ou Araújo, na Agência Pelotas.

Aposentados e pensionistas que 
fazem aniversário em novembro devem 
ficar atentos ao prazo para o recadas-
tramento junto à Funcef. Para realizá-lo, 
basta preencher o formulário recebido 
em casa, pelos Correios, e comparecer 
a uma das agências da Caixa, portan-
do um documento de identidade com 
foto. O recadastramento é obrigatório, 
independente da mudança de informa-
ções cadastrais. Portanto, quem estiver 
impossibilitado de comparecer a uma 
agência, deverá ligar para a Central de 
Atendimento da Funcef (0800-706-9000) 
e agendar uma visita.

Agenda 2014

Outra dica para aposentados e pen-
sionistas é sobre o recebimento da versão 
2014 da agenda da Caixa. Interessados 
no brinde devem solicitá-lo dentro do 
prazo estipulado por meio de ferramenta 
online no endereço https://www.funcef.
com.br/opcao/agenda. A consulta visa 
mensurar o número de requerentes. A 
distribuição das agendas será por meio 
das associações de aposentados (AEA’s), 
nas capitais e regiões metropolitanas; ou 
nas agências da Caixa, para assistidos das 
demais cidades do País.

Noite Cultural 
da APCEF é 
no dia 5 de 
dezembro. 
Participe! 

Regional 
Sul segue 
celebrando 
os 60 anos da 
APCEF

Funcef solicita recadastramento 
aos aniversariantes do mês

Turma de associados curtiu festa do ano passado
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Santiago recebe 
homenagem em 
Feira do Livro

O renomado cartunista Neltair 
Abreu, conhecido por Santiago, foi ho-
menageado na Feira do Livro de Santiago 
através do projeto Calçada da Fama. O 
jornal João de Barro da APCEF conta com 
suas charges em todas as publicações 
desde 1996.

Na presença de autoridades, poe-
tas, familiares e comunidade em geral, o 
cartunista deixou no último sábado, dia 
26 de outubro, a marca de suas mãos no 
cimento que a seguir foi fixado na Calçada 
da Fama, em uma das laterais da Rua dos 
Poetas.

O cartunista foi a segunda persona-
lidade a deixar a marca de suas mãos e 
ganhar uma estrela na Calçada da Fama, 
espaço honorífico na praça Moysés Vian-
na, em Santiago, que ressalta o trabalho 
de artistas nascidos no município que se 
destacam com seu trabalho de forma 
abrangente.

Santiago comenta: “É sempre uma 
honra receber uma homenagem, ainda 
mais na calçada onde estão grandes 
poetas. Não sou um poeta, mas muitos 
consideram que alguns desenhos podem 
até mesmo conter um toque de poesia.”

Neltair possui premiações de des-
taque como o World Press Cartoon, 
concurso realizado em Sintra, Portugal, 
que reúne os melhores chargistas de 
todo o mundo, além de diversos prêmios 
nacionais.

O livro “Causos do Santiago”, livro 
que conta as memórias da infância e 
juventude quadrinizadas do desenhista 
foi lançado na Feira do Livro de santia-
go. Os interessados podem adquirir o 
seu exemplar através do site da Editora 
Zarabatana.

* Com a colaboração da jornalista Regina 
Azevedo, de www.apcefrs.org.br

Paula Grassi
Estudante de História e militante 
da Marcha Mundial das Mulheres

Violência contra mulher: 
reflexos do patriarcado

Mulher teria sido empurrada de 
sacada pelo ex-marido em Caxias do 
Sul (09/10/13 - Jornal Pioneiro); Mu-
lher é assassinada em frente à filha 
de 13 anos em Candelária. Segundo 
a polícia, o marido teria esfaqueado 
(03/06/13 - Jornal Zero Hora); Mu-
lher é morta a facadas em Erechim. 
Segundo a Brigada Militar, Chaiane 
Bueno de Lima, 24 anos, foi ferida pelo 
companheiro, que foi preso em fla-
grante (22/12/12 - Jornal Zero Hora).

Notícias de tamanha atroci-
dade que infelizmente constituem 
a realidade de todas as mulheres: 
jovens, negras, brancas, deficientes, 
do campo e da cidade. A cada 15 
segundos uma mulher é agredida no 
Brasil como bem apontam os dados 
da Fundação Perseu Abramo sobre 
a violência doméstica.

O ato violento, seja ele físico, 
moral, psicológico ou sexual contra 
as mulheres no âmbito das relações 
domésticas e familiares é fruto 
do patriarcado, isto é, segundo a 
socióloga Heleitch Saffioti, a domi-
nação – exploração sistemática das 
mulheres e outras identidades de 
gênero pelos homens. Embora sua 
perpetuação e continuação ocorram 
em diferentes espaços e de diversas 
maneiras, o lar constitui-se como o 
espaço de disciplina e controle das 
mulheres pelos homens. O uso da 
força e da violência pelo homem se 
faz recorrente no momento que a 
sua posse sobre o corpo feminino 
se vê ameaçada.

No País, é recente o reco-
nhecimento da violência contra a 
mulher como um problema social. 
Por muito tempo, a legislação deu 
ao homem, em nome da sua hon-

O mês de novembro é muito significativo, pois é quando celebra-
mos o dia internacional de combate à violência contra mulher, no dia 
25. A data será lembrada com uma série de ações coordenadas pela 
Marcha Mundial de Mulheres mundo afora ao longo deste mês. Nesse 
sentido, a APCEF se une ao movimento feminista internacional e com-
partilha a opinião da militante Paula Grassi, com a intenção de fortale-
cer a reflexão a respeito da importância da mulher na sociedade atual. 

ra, o direito de violentar e matar 
sua esposa em caso da desordem 
feminina. Depois, considerou que 
o mero pagamento de uma cesta 
básica era suficiente para compen-
sar o crime cometido contra as 
mulheres no âmbito doméstico e 
familiar. Hoje, com o advento da 
Lei Maria da Penha, as mulheres 
encontram proteção da esfera pú-
blica e podem finalmente ver seus 
agressores presos.

Assim, o caminho pela quebra 
do ciclo de violência se dá basica-
mente de duas formas: na esfera 
pública, através de delegacias espe-
cializadas e da Lei Maria da Penha 
(2006), e na esfera civil, com a pres-
são de movimentos sociais em suas 
ações diretas e acompanhamento/
fiscalização das políticas públicas 
para as mulheres.

Infelizmente, percebe-se que 
o combate à violência doméstica e 
sexual não se encerra com o marco 
jurídico da Lei Maria da Penha, que, 
sim, significou um valioso avanço. 
Cabe ao Estado, na agenda de 
enfrentamento à violência contra a 
mulher, integrar e fomentar políti-
cas públicas. Promover autonomia 
econômica das mulheres, garantir 
escolas de educação infantil, garantir 
acesso aos órgãos de proteção às 
mulheres do campo são alguns dos 
passos fundamentais para que o 
Estado cumpra o seu papel na am-
pliação dos direitos das mulheres e 
no fim da divisão sexual do trabalho. 
Cabe à sociedade, no geral, assumir 
a manifestação pública de combate 
às desigualdades de gênero e de 
defesa dos direitos e autonomia das 
mulheres.

Cartunista colabora com João de Barro desde 1996

Em 1970, Santiago começou a 
trabalhar como desenhista técnico na 
indústria. Ingressou no jornal Folha da 
Tarde e atuou no Correio do Povo. 
Participou da Cooperativa de Jornalistas, 
que editou o Coojornal. Colaborou 
com O Pasquim, publicou na Folha de 
S. Paulo, no Estado de S. Paulo e no 
Jornal do Comércio. Esteve na revista 
Bundas e no jornal O Pasquim 21. 

Ganhou por cinco vezes o Salão de 
Humor de Piracicaba. Em1988, ganhou 
o concurso da agência búlgara Sofia Press. 
Levou cinco prêmios do jornal japonês 
Yomiuri Shimbun e finalmente em 1990 
arrebatou o prêmio máximo, vencendo 
16 mil trabalhos do mundo inteiro. Foi 
agraciado por 20 vezes com o Prêmio 
ARI de Jornalismo.

TRAJETÓRIA DE SANTIAGO

Fotos: Divulgação
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JURÍDICO SEUS DIREITOS

Veja como entrar 
com ação sobre 
perdas no FGTS
Prejuízo na conta vinculada do trabalhador 
pode superar 88%, desde 1999

Com a aprovação dos associados na 
última assembleia da APCEF/RS, em 14 
de setembro, a assessoria jurídica traba-
lhista da APCEF/RS já está trabalhando 
na arrecadação de documentos para 
o ajuizamento de ações revisionais de 
perdas no Fundo de Garantia. Conforme 
vimos na última edição do João de Barro, 
tal prejuízo pode superar 88%, desde 
1999, quando os valores passaram a ser 
corrigidos pela Taxa de Referência (TR), 
em vez do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). “A TR é incapaz de 
atualizar a moeda de forma a acompanhar 
os índices inflacionários, por isso, esta 
ação representa mais um desafio frente 
às sucessivas perdas, que não se restrin-
gem aos salários”, afirmou o diretor de 
Previdência e Jurídico, Rafael Balestrin.

De acordo com o assessor jurídico 
da APCEF, Jeverton Lima, todos os le-
sados deveriam entrar com esta ação, 
pois os prejuízos são enormes. “Um 
trabalhador que tinha, em 1999, na sua 
conta do FGTS, R$ 5 mil; hoje, tem ape-
nas R$ 6.702,35, sendo que deveria ter 
R$ 12.932,20”, exemplificou o advogado.

Para ajuizar a ação individual, os inte-
ressados devem providenciar a documen-
tação necessária, que consiste nas cópias 
de CTPS, PIS, RG, CPF; comprovante 

de residência; recibo salarial atual (para 
ativos); extrato analítico do FGTS entre 
1999/2013 (ou procuração para que os 
advogados solicitem); carta de concessão 
da aposentadoria (para aposentados); e 
demais formulários preenchidos (Ficha 
de Entrevista, Contrato de Honorários, 
Procuração, Declaração de Hipossufici-
ência e Solicitação de Extrato de Conta 
Vinculada). Os formulários podem ser 
acessados no site da APCEF/RS (www.
apcefrs.org.br). 

Os documentos devem ser digita-
lizados e enviados para young@young.
adv.br; ou remetidos via malote para a 
APCEF/RS; ou entregues diretamente nos 
escritórios da Young, Dias, Lauxen & Lima 
(em São Leopoldo, na Rua 1º de Março, 
113/101, Centro; ou em Porto Alegre, na 
Avenida Getúlio Vargas, 774/301 e 602, 
Menino Deus). 

Após a fase de coleta de documen-
tos, as ações serão ajuizadas na Justiça 
Federal, em Porto Alegre, e, por ser 
matéria de direito, não haverá audiências. 
O andamento poderá ser acompanhando 
online pelos sites www.young.adv.br, da 
Justiça Federal ou do referido Tribunal. 
Além disso, é importante lembrar que o 
caso não tem prescrição. Nos termos da 
lei, o prazo é de 30 anos.

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

Compensação de greveViolência contra mulher: 
reflexos do patriarcado

Na condição de substituta 
processual de todos os seus 
membros, a APCEF/RS foi à luta 
para discutir direito dos traba-
lhadores de não realizarem a 
compensação dos dias de greve. 
No dia 4 de novembro, a Asso-
ciação ajuizou ação contra a Cai-
xa Econômica Federal para que 
a compensação não seja imposta 
de forma arbitrária, sem a efetiva 
necessidade do serviço e sem a 
devida organização das equipes.

Com o término do movi-
mento grevista, foi formalizada a 
convenção coletiva pela Fenaban. 
Dentre as cláusulas que foram 
pactuadas, ficou definido que as 
horas dos dias de greve pode-
riam ser compensadas mediante 
prestação de jornadas suplemen-
tares de trabalho “limitadas” à 
uma hora de trabalho diária. 
No entanto, a Caixa Econômica 
Federal, por meio de CI (Comu-
nicação Interna), vem impondo 
que os empregados realizem 
uma hora suplementar diária até 
15 de dezembro, independen-
temente de haver necessidade 
ou demanda de trabalho e de 
reunião prévia das chefias com 
suas equipes de trabalho.

Ocorre que a dita CI, ao 
impor horas suplementares, pre-
tende intimidar os trabalhadores, 
em verdadeiro ato de assédio. 
De forma maliciosa, afigura-se 
como forma de punir e desta-
car os grevistas como exemplo 
negativo, para fins de inibir a 
categoria a não mais participar 
de movimentos reivindicatórios. 
Frisa-se que a norma coletiva 
não impõe que se realize uma 
hora suplementar diária, mas tão 
somente define a uma hora como 
um “limite máximo” para que se 
estabeleçam escalas de compen-
sação, que permitam atender as 
demandas de trabalho em atraso 
e organizar os trabalhadores de 
forma dimensionada. 

É de conhecimento de todos 
que, nos anos anteriores, sempre 
se obedeceu a uma organização 
interna das equipes para fins de 
atender as demandas e deixar em 
dia o trabalho. Se regrava a possi-
bilidade de que o “planejamento 
dessa reposição de horas seria 
organizada junto às equipes”, 
sendo que jamais fora imposto 
o limite de realização de horas 
suplementares diárias sem a 
necessidade objetiva de atender 
demandas em atraso. 

Diante do sofrimento ge-
rado aos trabalhadores frente 
as dificuldades pessoais e as 
suas vidas de relação, a ação foi 
ajuizada objetivando suspender 
as medidas arbitrárias impostas 
pela Caixa, que pressiona os tra-
balhadores com imposições sob 
condições adversas ao contrato 
de trabalho e do quanto pactua-
do em convenção coletiva.

É nítido que a postura ado-
tada pela Caixa este ano teve 
a intenção a criar uma conduta 
antigrevista, intimidando os tra-
balhadores com evidente assédio 
moral mediante a imposição de 
realização de hora suplementar/
dia, ainda que não se mostre 
necessário tal carga horária, 
violando, inclusive, o que dis-
põe cláusula 57 da Convenção, 
implicando, ainda, em prejuízo 
a organização pessoal de cada 
trabalhador e convívio familiar. 

Vislumbra-se, através da 
leitura do § 2º, no artigo 6º da 
Lei de Greve, que é vedado às 
empresas adotarem meios para 
constranger, bem como frustrar 
a divulgação de movimento gre-
vista. A Constituição de 1988 
defere o amplo direito de greve, 
de forma bem clara e precisa, 
garantindo ao trabalhador não 
ser impedido por atos arbitrários 
e nem por legislação que crie 
limitações.

Documentação necessária

• Cópia da CTPS, PIS, RG, CPF
• Comprovante de residência
• Recibo salarial atual (ativos)
• Carta de concessão da aposentado-

ria (aposentados)
• Extrato analítico do FGTS entre 

1999/2013 (ou procuração para 
que assessoria solicite)*

• Ficha de entrevista com dados do 
requerente*

• Contrato de honorários *
• Procuração autorizando escritório 

a entrar com ação* *Acesse no site da APCEF 
www.apcefrs.org.br

• Declaração de Hipossuficiência (para 
requerer gratuidade da Justiça)*

Como encaminhar documentação

• Por malote, para a APCEF/RS ou
• Via e-mail, para a assessoria jurídica 

(young@young.adv.br) ou
• Pessoalmente, nos escritórios da 

assessoria (São Leopoldo: Rua 1º 
de Março, 113/101, Centro / Porto 
Alegre: Avenida Getúlio Vargas, 
774/301 e 602, Menino Deus) FGTS.

AÇÃO CONTRA PERDAS NO FGTS



A primeira proposta de reajuste sa-
larial e nas demais verbas feita pela Fede-
ração Nacional dos Bancos (Fenaban) foi 
de 6,1%. Com firmeza, os bancários(as) 
seguiram em greve e a proposta avançou 
para 8%. As cláusulas do ano anterior 
foram renovadas, e houve a inclusão de 
quatro novas cláusulas: a proibição de 
os bancos enviarem SMS aos bancários 
cobrando resultados; abono-assiduidade 
de um dia por ano; a constituição de 
grupo de trabalho com especialistas 
para apurar as causas dos adoecimentos 
dos bancários; a adesão ao programa de 
vale-cultura do governo, no valor de R$ 
50 por mês. A compensação das horas 
greve serão realizadas com a prestação 
de jornada complementar de até uma 
hora até 15 de dezembro.

Apesar de ser considerada a maior 
dos últimos 20 anos - com a adesão de 
mais de 12 mil agências no País, em 23 
dias de paralisação -, a greve teve um 
fim precipitado. Após a longa negociação 
com a Fenaban, o Comando Nacional dos 

Bancários orientou o final da greve 
em todos os bancos logo após a 
apresentação da primeira (e tímida) 
proposta sobre as reivindicações es-
pecíficas feita pela Caixa e pelo BB.

A unificação da campanha salarial, 
por si só, é algo positivo. Faz com que o 
acordo firmado com a Fenaban siga de 
patamar mínimo a ser seguido por todos 
os bancos. O problema é quando se usa 
a unificação das negociações para impedir 
a negociação direta da pauta específica 
com os bancos públicos. O verdadeiro 
pavor do Comando Nacional em conti-
nuar as negociações com a Caixa e com 
o BB após o fechamento das negociações 
com a Fenaban nos impede de pressionar 
os bancos públicos e ir além em nossas 
conquistas. E, sem pressão pela pauta 
específica, o resultado só pode ser tímido. 
Por conta dessa constatação, assembleias 
de Porto Alegre, Santa Maria e Santa Cruz 
do Sul aprovaram Moção de Repúdio ao 
Comando Nacional dos Bancários (veja a 
íntegra na página 8).

Os acordos coletivo e específico fo-
ram assinados entre o Comando Nacional 
dos Bancários, a Fenaban e a Caixa no dia 
18 de outubro, em São Paulo. A primeira 
parcela da PLR, com os acertos retroa-
tivos à data-base de 1º de setembro, foi 
paga no dia 25. O restante será pago até 
a data de 3 de março de 2014.

Porto Alegre

Alegrete

Ijuí

Anne Ledur/APCEF/RS

Fotos: Divulgação

Conquistas na pauta específica poderiam ter sido maiores

CAMPANHA SALARIAL 2013



Acordo com a Caixa

O acordo aditivo na Caixa previu 
reajuste salarial de 8% em todas as 
verbas salariais e a proibição de que 
agências com até 15 empregados te-
nham horas compensadas - a partir de 
janeiro de 2014, todas as horas extras 
realizadas nessas unidades serão pagas. 
A PLR social foi mantida ao equivalen-
te a 4% do lucro líquido, distribuído 
igualmente para todos os empregados. 
Ainda ficou acordado que o processo 
de contratação de empregados segue 
em 2014.

Outra conquista foi a constituição 
de um fórum para estruturar ações pre-
ventivas e de tratamento de situações 
de conflito no ambiente de trabalho e 
de uma comissão para avaliar e sugerir 

melhorias nos processos de seleção in-
terna. Também estendeu-se a condição 
de dependente indireto a filhos e ente-
ados entre 21 e 27 anos incompletos, 
com renda inferior a R$ 1.800.

Suspensão de PSI’s

Sempre em busca dos direitos dos 
empregados e empregadas da Caixa, 
a APCEF/RS ingressou, no dia 18 de 
setembro, com uma medida judicial 
visando suspender os Processos Sele-
tivos Internos (PSI’s) na Caixa durante 
a greve. Por conta dessa iniciativa da 
APCEF/RS, a Caixa não iniciou nenhum 
processo seletivo no Rio Grande do 
Sul após o início da greve, conforme 
confirmado em audiência realizada no 
dia 9 de outubro. Só houve abertura de 
novos PSI’s após o fim da greve.

Litoral Norte

Caxias do Sul

ACORDO ESPECÍFICO 
COM A CAIXA

• PLR: 4% do lucro líquido 
distribuída igualmente para 
todos os empregados e 
garantia de no mínimo uma 
remuneração-base a todos 
os empregados

• Plano de assistência à saú-
de: extensão da condição de 
dependente indireto a filhos 
e enteados com idade entre 
21 e 27 anos incompletos 
com renda inferior a R$ 
1.800

• Vale-cultura: a Caixa par-
ticipará do Programa de 
Cultura do Trabalhador

• Horas extras: manutenção 
da cláusula referente à pror-
rogação da jornada de tra-
balho, assegurando-se o pa-
gamento, com adicional de 
50% sobre o valor da hora 
normal, ou a compensação 
das horas extraordinárias 
realizadas na proporção de 
1 hora realizada para 1 hora 
compensada e igual fração 
de minutos. Em agências 
com até 15 empregados, pa-
gamento de 100% das horas 
extras realizadas, facultando 
ao empregado optar pela 
compensação, a partir de 
janeiro de 2014

• Promoção por mérito: 
Caixa realizará sistemática 
de avaliação para promoção 
por mérito em 2014, refe-
rente ao ano-base 2013

• Constituição de comissão 
para avaliar e sugerir me-
lhorias nos processos de 
seleção interna (PSI’s).

• A Caixa se compromete a 
dar continuidade ao pro-
cesso de contratação de 
empregados, em 2014

Mais detalhes sobre a CCT em 
www.apcefrs.org.br

PRINCIPAIS CLÁUSULAS 
GERAIS DA CCT 

2013/2014

• Reajuste: 8,0%. Pisos: 8,5%

• PLR regra básica: 90% do 
salário mais valor fixo de R$ 
1.694,00 (reajuste de 10%), 
limitado a R$ 9.087,49. Par-
cela adicional: aumento de 
2,2% do lucro líquido distri-
buídos linearmente, limitado 
a R$ 3.388,00

• Antecipação da PLR, na 
regra básica: 54% do salário 
mais fixo de R$ 1.016,40, 
limitado a R$ 5.452,49. Da 
parcela adicional: 2,2% do 
lucro do primeiro semes-
tre, limitado a R$ 1.694,00.  
O pagto. do restante será 
feito até 3 de março de 2014.

• Auxílio-refeição: R$ 23,18 
por dia

• Cesta-alimentação: R$ 
397,36

• Requalificação profissio-
nal: R$ 1.130,88

• Gestores ficam proibidos de 
enviar torpedos aos celulares 
particulares dos bancários 
cobrando resultados

• Abono-assiduidade: 1 dia 
de folga remunerada por 
ano.

• Vale-cultura: R$ 50 men-
sais para quem ganha até 5 
salários mínimos

• Prevenção de conflitos no 
ambiente de trabalho: 45 
dias para resposta dos ban-
cos a denúncias e reunião 
específica com a Fenaban 
para discutir aprimoramento 
do programa

• Adoecimento de bancá-
rios: constituição de grupo 
de trabalho, com nível polí-
tico e técnico, para analisar 
as causas dos afastamentos

Veja os programas de vídeo APCEF em Ação sobre 
a greve, publicados em www.apcefrs.org.br ou no 
Facebook da Associação



Como forma de protestar pelos 
tímidos resultados conquistados nas 
negociações específicas com a Caixa, 
bancários de Porto Alegre, Santa 
Maria e Santa Cruz do Sul aprova-
ram, em suas assembleias sindicais, 
uma Moção de Repúdio ao Comando 
Nacional dos Bancários. Confira o 
documento na íntegra: 

Muito bom propagandear a maior 
greve do século... 

A pergunta que fica é como e por 
que a maior greve tem seu final decretado 
por uma cúpula que não ouve os anseios 
da base e “orienta” a aceitação sem resol-
ver nada das cláusulas específicas da Caixa 
e do BB, como se tudo se resolvesse 
com um índice absurdamente baixo em 
relação aos altos lucros e capacidade de 
pagamento dos bancos! 

Se depender da vontade dos bancos 
e da cúpula sindical, bancários e bancárias 
voltarão ao trabalho com os mesmos pro-
blemas de falta de pessoal, com o mesmo 
ritmo alucinante de trabalho, sem resol-
ver problemas sérios de saúde, sofrendo 
as consequências de uma organização 
do trabalho que leva a categoria a altos 

índices de adoecimento e tantos outros 
itens que constam nas pautas específicas 
dos bancos públicos. 

Caso os grandes sindicatos que 
aprovaram o fim da greve apostassem na 
luta, seria possível que chamassem nova 
assembleia para reavaliar a lamentável 
decisão, já que bases importantes como 
Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis, Por-
to Alegre e bases estaduais como Bahia, 
Maranhão e Rio Grande do Norte seguem 
em greve. Entretanto, conhecemos a 
direção desses sindicatos e sabemos que 
isso não ocorrerá. 

Por isso, é importante deixar claro 
que a autorização ao sindicato a assinar o 
acordo com a Fenaban, Caixa e BB se dá 
exclusivamente por conta do desmonte 
da greve operado pela burocracia sindical 
em bases importantes, utilizando-se de 
métodos já conhecidos como a esdrúxula 
orientação da maioria do Comando e a 
prática de levar os “fura – greve” para vo-
tar contra o movimento , enfraquecendo 
assim nosso quadro nacional de greve. 

Mas isso não significa que fazemos 
coro aos que dizem que devemos estar 

satisfeitos com os “grandes avanços”. 
No lugar disso, devemos reforçar nossa 
capacidade crítica e saber que tanto o 
comando nacional e grande parte das 
direções sindicais como o governo federal 
e as direções do BB e da Caixa seguem 
desrespeitando enormemente aos ban-
cários e às bancárias. 

Até quando a categoria bancária será 
fantoche neste teatro? Temos que mu-
dar este script viciado. No Banrisul não 
conseguirão fazer o mesmo! Seguiremos 
com a greve e cobrando a devida conta 
do banco e do governador do estado! 
Parabéns aos bancários e às bancárias 
que estão reagindo e rejeitando este mo-
delo, inclusive em bases sindicais onde a 
direção só resolve na hora da assembleia 
“orientar” o fortalecimento da greve por 
conta da força da base consciente. 

Vamos seguir com nossa capacidade 
de luta, nossa solidariedade, nosso pen-
samento crítico e mudar o quadro atual 
que tanto nos indigna. Vamos construir 
um novo rumo com verdadeira indepen-
dência e autonomia da categoria bancária 
frente a patrões, governos e partidos.

CAMPANHA SALARIAL 2013
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SOCIAL/CULTURA

Festa do Saci celebrou 
o Dia das Crianças na APCEF

Vencedor do Festival de Música da APCEF/RS é 
destaque na Coxilha Nativista

No dia 12 de outubro, atividades culturais envolveram toda a família na Associação

O Dia da Criança foi celebrado com 
muita alegria na APCEF/RS. No dia 12 
de outubro, mais de cem pessoas se 
reuniram na sede A, em Porto Alegre, 
para mais uma tradicional Festa do Saci. 
A proposta de valorizar esta figura do 
folclore nacional teve o apoio da Fenae 
e foi marcada por várias atividades de-
dicadas à toda a família. “Procuramos 

O Música Fenae já está chegando 
e o nosso representante gaúcho, o cru-
zaltense Angelino Rogério - vencedor 
do XI Festival de Música da APCEF/
RS, com a canção Passeata -, pelo jeito, 
andou se aquecendo para fazer bonito 
nos dias 4 a 6 de dezembro, em Belém, 
no Pará. Nos dias 25 a 28 de julho, o 
colega conquistou mais uma distinção ao 
participar da  32ª Coxilha Nativista, um 
dos festivais de música gauchesca mais 
importantes do Estado. Sua canção “ O 
Gaiteiro da Praça” ganhou o prêmio de 
Música Mais Popular. Parabéns, Angeli-
no! Estamos todos muito orgulhosos de 
ter um talento como esse nos represen-
tando em Belém!

No Música Fenae, Angzelino Rogé-
rio será o terceiro a se apresentar, no dia 

4, com a canção coescrita pelo colega 
de Santa Maria, Athos Ronaldo Miralha 
da Cunha, Passeata. Vinte e seis Apcefs 
vão participar do evento. 

A grande final ocorre 
no dia 6, com 12 partici-
pantes. Estamos na 
torcida!

sempre renovar, trazer atividades cul-
turais, brincadeiras, oficinas, etc., pois 
é um evento que congrega tanto as 
crianças quanto os adultos. Temos um 
cuidado especial para que todos sintam-
-se acolhidos, pois, como sempre digo, 
quem faz a Associação é os associados”, 
afirmou a diretora de Social e Lazer, Ana 
Maria Laroca.

A partir da contação de história do 
livro O Monstro do Guaíba, de Christina 
Dias e Ana Carolina Oliveira Pinheiro, 
uma gincana cultura tomou conta da 
diversão da garotada, com atividades in-
terativas de dança, canto, adivinhações, 
homenagens, oficinas de culinária - onde 
as crianças produziam o seu próprio 
alimento, baseadas em uma alimentação 
natural - e artes plásticas. A festa tam-
bém teve pinturas faciais, esportes, os 
favoritos brinquedos infláveis e, é claro, 
muitas guloseimas, como cachorro-
-quente, pipoca e algodão-doce.

Mas o que encantou mesmo neste 
ano foi um pequeno gesto carregado 
de grande significado. As crianças foram 
convidadas a plantar uma flor no jardim 
da APCEF. “Eu trouxe seis crianças e 
fiquei muito feliz de ver que, além da 
diversão, a Associação está preocupa-
da em difundir a consciência ecológica 
delas. Foi uma ideia muito 
bonita”, afirmou a apo-
sentada Maria das 
Graças Gusmão.

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o Festival de Música da APCEF/RS, publicado em 
www.apcefrs.org.br ou no Facebook da Associação

Veja o programa de vídeo APCEF em Ação sobre a Festa do Saci, publicado em www.apcefrs.org.br ou no 
Facebook da Associação

APCEF SAÚDE
UROLOGISTA - Alexei Eduardo Gobbi 
-  Rua Mostardeiro, 265/205, bairro 
Independência – Porto Alegre/RS - Fones: 
(51) 3222-0174 / 3222-7445 - E-mail: 
dr.gobbi@terra.com.br
Veja mais convênios em 
www.apcefrs.org.br/convenios/saude.htm

OUTROS CONVÊNIOS
ESCOLA DE IDIOMAS - Wizard - 
Travessa Marechal Bormann, 92, bairro 
Teresópolis - Canoas/RS - Fones: (51) 3315-
0390 / 3269-1805 - E-mail: svanilson@
wizardpoa.com.br
Veja outros convênios em 
www.apcefrs.org.br/convenios

Novos  
convênios

Brique

VENDO - Apto. 3 dormit. em frente ao 
BIG da Av. Eduardo Prado, Porto Alegre. 
Excelente cond. e localização. Escriturado e 
direto c/ propriet. Valor: R$ 205 mil. Tratar 
c/ Sergio (51-9927-5881).

Fotos: Anne Ledur/APCEF/RS

Gincana cultural foi realizada a partir da 
contação de histórias

Plantação de flor no jardim quis incentivar 
consciência ambiental

Brinquedos infláveis foram os favoritos da 
criançada

Pintura facial criou todo o clima do Dia da Criança

Angelino Rogério foi vencedor do Festival de Música da APCEF/RS
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ESPORTES

Um brinde ao esporte!
7ª edição do Botequim do Esporte faz homenagem a atletas do vôlei e atletismo

A sede da Regional Vale dos Sinos, 
em São Leopoldo, foi palco de um grande 
torneio de futebol sete, que envolveu 
todas as superintendências da Caixa no 
Estado. A Copa Caixa Seguros ocorreu no 
dia 26 de outubro e contou com a presen-
ça de oito equipes - uma de cada SR, mais 
o time da promotora, a Caixa Seguros 
-, congregando dezenas de associados, 
familiares e amigos a partir do esporte. 
Sagrou-se campeã a equipe da SR Centro 
Gaúcho (Santa Maria). Como vice, ficou a 
SR Norte Gaúcho (Passo Fundo).

Prestigiaram o evento, o presidente 
da APCEF/RS, Marcos Todt; o diretor de 
Esportes, Sérgio Simon; e o conselheiro 
da Regional Vale dos Sinos, Delamar 
Teixeira Albino.

Dois alunos da Escola de Tênis 
“Rato de Quadra”, localizada na 
sede B da APCEF, em Porto Ale-
gre, foram destaque do circuito 
SCA gaúcho, realizado no Grêmio 
Náutico União. Gian Albertoni 
conquistou o primeiro lugar na 5ª 
etapa e João Pedro Wiebbelling foi 
semifinalista. Ambos têm 9 anos, 
Parabéns, garotos!

No último dia 26, a APCEF/RS 
realizou a 7ª edição de um dos eventos 
mais aguardados do ano: o Botequim 
do Esporte. Um verdadeiro brinde à 
prática esportiva, a festa com chope 
liberado fez uma  justa homenagem 
a atletas que se destacaram na As-
sociação em 2013. “Nossa intenção, 

com essa iniciativa, é de estar sempre 
incentivando que novos associados 
participem dos eventos esportivos, 
que são uma maneira muito saudável 
de congregar”, afirmou o diretor de 
apoio a Esportes, Luiz Carlos Lasek.

Os grandes agraciados por seu 
desempenho foram, na modalidade 
individual, Luiz Paulo Centeno de Oli-
veira (três medalhas de ouro nos Jogos 
do Sul e Sudeste no atletismo); Tatiana 
Redivo (recém associada e já bronze 
nos 5 mil metros); e, coletivamente, a 
equipe feminina de voleibol de quadra 
(ouro), composta por Anemari Pott, 

Betina Meinecke, Bianca Crestani, 
Catia Thomas, Cristiane Blesmann, 
Fabiana Ferreira, Gabriela Moro, Helen 
Junchem, Lorna Lehenbauer, Mirian 
Sgarbi e Rosane Kessler.

E para 2014, o diretor Sérgio 
Simon já antecipa: “Investiremos alto 
no esporte. A partir de março, já co-
meçaremos com os treinos e seletivas 
para os Jogos da Fenae. Nosso objetivo 
é conseguir alcançar o primeiro lugar na 
competição nacional, que ocorre de 15 
a 23 de agosto do ano que 
vem”.

Regional Vale 
dos Sinos 
sediou Copa 
Caixa Seguros

Alunos da escola 
de tênis Rato 
de Quadra se 
destacam em 
torneio regional

Fotos: Anne Ledur/APCEF/RS

Arquivo/APCEF/RS

Homenageados e diretoria posam para foto oficial

Público compareceu em peso à festa

O conselheiro Delamar Teixeira; Márcio Ta-
vares, da Caixa Seguros; Marcos Todt; Sérgio 
Simon e Ruy Kern, da SR Norte Gaúcho

Milton Harvey 
Schwerz

Nasceu em Santa Rosa, no dia 
26 de novembro de 1947. Residente 
em Giruá/RS, é casado com Beatriz 
de Fátima Schwerz e tem três filhos: 
Luana, odontóloga; Lunize, médica 
pediatra; e Bervey, administrador 
de empresas e engenheiro químico.

Formado em Ciências Contá-
beis, ingressou na Caixa em 19 de 
setembro de 1974, quando já se 
associou à APCEF/RS. Inicialmente, 
trabalhou na Agência Santa Rosa; 
depois, foi para Giruá; e aposentou-
-se em Santo Ângelo, como caixa 
executivo.

No esporte, foi atleta do Juven-
tude, da Vila Cruzeiro, de Santa Rosa, 
e do Juventus AC. Participou do 
primeiro clube profissional de Santa 
Rosa - a ASRE -, que deixou quando 
entrou na Caixa. Nos torneios pro-
movidos pela APCEF, Milton sempre 
participou das equipes da Região das 
Missões. Em 1988, foi campeão re-
gional e estadual de futebol sete pela 
Agência Giruá, em torneio realizado 
em Vacaria. Em 1989, sagrou-se 
bicampeão estadual em Tramandaí.

Apesar de aposentar-se da Cai-
xa em 1999, continua participando 
ativamente dos Jogos de Integração 
da APCEF/RS, especialmente na 
formação das equipes da Regional 
das Missões.

Sob seu comando técnico, a 
Regional da Missões foi a grande 
campeã de futebol sete nos Jogos de 
Integração, realizados em Tramandaí, 
em 2011.

Atualmente, além de estar 
aguardando a chegada dos netos, 
colabora de forma voluntária com 
crianças e jovens junto à equipe 
do Aymoré, da cidade de Giruá, e 
também na prefeitura local, visando 
passar aos mais novos seu conheci-
mento e experiência no futebol.

Como orientador e treinador, 
considera-se um disciplinador. Sua 
satisfação é ver as crianças pratica-
rem e progredirem no esporte.

No próximo dia 26 de no-
vembro, Milton estará completan-
do 66 anos. Aproveitamos para 
parabenizá-lo pelo seu aniversário, 
desejando-lhe paz, saúde e felicida-
des. Que continue sempre com seu 
espírito brincalhão e otimista! 
Contato: 
miltonhschwerz@yahoo.com.br.

Por onde anda?
Por: Sérgio Simon e Luiz Lasek 
Diretoria de Esportes

Luiz Paulo Centeno de Oliveira
Tatiana Redivo
Anemari Pott
Betina Meinecke
Bianca Crestani
Catia Thomas
Cristiane Blesmann
Fabiana Ferreira
Gabriela Moro
Helen Junchem
Lorna Lehenbauer
Mirian Sgarbi
Rosane Kessler

OS HOMENAGEADOS

Veja o programa de vídeo APCEF em Ação sobre o Botequim do Esporte, publicado em
www.apcefrs.org.br ou no Facebook da Associação
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Associe sua vida a mais 
lazer e vantagens!
APCEF/RS lança campanha a fim de incentivar a adesão de novos associados

O verão está chegando e, com ele, a 
vontade de aproveitar as férias para des-
cansar e desfrutar de momentos de lazer. 
Para isso, a APCEF/RS tem a melhor opção 
para você. Seja nas suas sedes espalhadas 
entre as 14 regionais do Estado, seja nas 
suas colônias - como Tramandaí, São Fran-
cisco de Paula, Itapirubá e Porto Alegre -, 
ou nas dependências das demais APCEF’s 
do País, associados têm sempre um local 
confortável e acessível para aproveitar o 
verão com seus familiares e amigos. Por 
isso, a Associação está lançando neste mês 
uma campanha a fim de incentivar você a 
fazer parte da família APCEF/RS! 

Para se associar, basta entrar no site 
www.apcefrs.org.br e preencher a sua 

proposta de associação. Ou, se preferir, 
entre em contato direto com a nossa 
equipe por telefone (51-3268-1611). O 
valor da mensalidade é de apenas 1% da 
remuneração para ativos e 0,5% para 
aposentados e pensionistas. É muito 
acessível!

Além de toda essa infraestrutura física 
- que pode ser usufruída em todas as esta-
ções por você ou seus dependentes (filhos 
ou pais) -, as vantagens não param por aí! 
A APCEF mantém uma agenda repleta de 
eventos que congregam seus associados ao 
longo de todo o ano. Basta percorrer as 
páginas deste João de Barro para conferir: 
são eventos sociais, esportivos, culturais, 
de luta em defesa dos trabalhadores, etc. 

A construção da nova colônia de 
Tramandaí segue em ritmo intenso! Em 
breve, os associados e associadas poderão 
desfrutar de um prédio moderno, com 
todo o conforto, situado a apenas uma 
quadra do mar, em uma das principais 
praias do Litoral Norte. Nas últimas sema-
nas, foram instaladas todas as janelas do 
quarto ao oitavo pavimentos. Quanto ao 
piso, já foi colocado porcelanato do quinto 
ao oitavo. No momento, estão sendo 

feitas as instalações elétricas e hidráulicas 
nas paredes de gesso do sétimo andar. 

Após a conclusão de todas as pare-
des em gesso acartonado, serão coloca-
das as portas. Também estão sendo rea-
lizados testes para a pintura das paredes, 
que será acrílica fosca.

* Com a colaboração da 
jornalista Regina Azevedo

Obra de Tramandaí segue 
em ritmo intenso

Fotos: Arquivo/APCEF/RS

Janelas já estão sendo instaladas

Tudo unicamente para você!

Também trabalhamos com serviços 
como a assistência jurídica, trabalhista 
e previdenciária, o APCEF Saúde, e 
estamos a cada dia ampliando a nossa 
carteira de convênios - que vão desde es-
tabelecimentos de ensino - universidades, 

escolas, creches - a comércio e serviços 
- supermercados, academias, farmácias, 
profissionais de saúde. 

Não perca tempo! Consulte o site, 
conheça os benefícios e associe a sua vida 
a mais lazer e vantagens!

Assista aos programas de vídeo APCEF em Ação sobre a campanha de associação e a 
nova colônia de Tramandaí, publicados em www.apcefrs.org.br ou no Facebook da Associação

APCEF também oferece a opção de 
apartamentos na praia do Cassino Dependências em Itapirubá

Sede Porto Alegre



CULTURA

 
É misturando personagens reais e fictícios que 

o livro A Casa do João de Barro tem encantado 
muitos leitores ao contar a história da Associação, 
que completou 60 anos neste 2013. A publicação, 
coordenada pelo mestre, ex-patrono da Feira do 
Livro de Porto Alegre, Alcy Cheuiche, é o trabalho 
conjunto de quinze escritores que se dedicaram, 
por quinze meses, à pesquisa sobre momentos im-
portantes tanto da Associação quanto da história de 
nosso País. “O resultado ficou fascinante, pois, o que 
poderia ter sido apenas um resgate histórico, acabou 
se transformando em literatura de alta qualidade”, 
afirmou o presidente do Conselho Estadual da Cul-
tura, Neidmar Charão Alves.

E para divulgar esta obra tão significativa, a 
APCEF tem se feito presente em inúmeros eventos 
literários do Estado. Depois de passar pelas feiras 
do livro de Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Bagé e 
Santiago, foi a vez de os autores do romance ater-
rissarem na Feira do Livro de Porto Alegre, no dia 
4 de novembro. O livro teve um destaque especial 
no evento, com um debate no Santander Cultural, 
seguido de sessão de sessão de autógrafos, no Me-
morial do Rio Grande do Sul. “Eu tenho certeza de 
que este é um dos melhores livros presentes nesta 
Feira, o que me deixa muito orgulhoso”, declarou o 
mestre Alcy Cheuiche.

Na opinião do presidente da APCEF/RS, Marcos 
Todt, a riqueza do livro está justamente no fato de 
ele ter sido escrito pelos protagonistas da história. 
“Temos a convicção que iniciativas como essa fazem 
diferença na vida das pessoas. Tanto para os parti-
cipantes da oficina, que desenvolveram o trabalho e 
exercitaram suas qualidades como escritores, quanto 
para os leitores, que terão a oportunidade de ler um 
livro que conta a história dos 60 anos da Associação. 
Este livro está cumprindo o seu papel não só neste 
ano dos 60 anos, mas para novos associados que vêm 
por aí”, disse.

Romance histórico sobre 60 anos da APCEF/RS teve debate e sessão 
de autógrafos em um dos maiores eventos literários do País

Veja o programa de ví-
deo APCEF em Ação 
sobre a participação d’A 
Casa do João de Barro na 
Feira do Livro de Porto Alegre, publicado 
em www.apcefrs.org.br ou no Facebook da 
Associação

Escritores em foto oficial com a diretoria da APCEF/RS

Autores participaram de sessão de autógrafos

Debate contou com a presença de Marcos Todt, Alcy
Cheuiche e Walter Galvani

Também autora, a vice-presidenta Célia Zingler explica como 
foi processo criativo

Fotos: Anne Ledur/APCEF/RS

Presença ilustre no debate promovido na Feira 
de Porto Alegre, o associado Jesus de Moura, irmão 
de Leonel Brizola, concorda quanto ao legado do 
trabalho: “O livro é uma iniciativa excelente, pois 
apresenta a luta da Caixa para as novas gerações”, 
afirmou.

A qualidade do trabalho é inegável não só pela 
recepção do público, que participou em massa dos 
eventos literários, mas também pela crítica. Um dos 
primeiros leitores do romance, o jornalista e escritor 
Walter Galvani elogia: “Não sei qual o segredo do 
Alcy. Não sei como ele consegue transformar quinze 
escritores em uma sinfonia literária tão harmônica. 
O resultado ficou muito interessante”.

História da nossa história

Conforme explicou a autora Ana Helena Ri-
lho, o trabalho de criação do romance foi bastante 
inspirador, pois retratou a história de cada um dos 
empregados da Caixa. “Pesquisamos em jornais da 
época e no João de Barro, fatos dos anos seguintes 
a 1953, quando a APCEF foi fundada. Mas quando 
chegamos nas décadas de 70 a 90, todo o grupo de 
alunos começou a se identificar com alguma situação, 
o que transformou o processo criativo em algo muito 
gratificante”, revelou.

Para a associada Susana Frölich, é essa identi-
ficação que faz com que A Casa do João de Barro 
seja uma leitura obrigatória a todos os trabalhadores. 
“A Caixa teve todo um conteúdo social aonde nos 
vemos identificados no livro. Recomendo a leitura 
a todos, especialmente aos colegas mais jovens”, 
sugeriu Susana.

Onde comprar

“A Casa do João-de-Barro” está à venda na 
APCEF/RS pelo preço simbólico de R$ 15. Nas 
livrarias, o valor é diferenciado. Para adquirir o 
seu, contate (51) 3268-1611 ou 
cultural@apcefrs.org.br.

A Casa do João de Barro 
é destaque na Feira do 
Livro de Porto Alegre
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