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A Funcef volta a ser o centro das atenções 
em mais uma edição de nosso João de 
Barro. Dos dias 16 a 18 de maio, os(as) 
participantes e assistidos(as) da Fundação 
terão a oportunidade de dar uma reviravolta 
nos rumos da entidade, através da sua 
participação nas eleições para conselheiro(a) 
deliberativo(a) e fiscal, e seus(suas) 
respectivos(as) suplentes. Compreendendo 
a necessidade de mudança na gestão da 
Funcef, a APCEF faz conhecer a nominata 
completa das sete chapas inscritas para o 
pleito, bem como conclama que todos(as) 
os(as) seus(suas) associados(as) participem 
ativamente do processo eleitoral. É o nosso 
futuro que está em jogo!

A falta de uma gestão independente e 
comprometida pode acarretar inúmeros 
prejuízos aos(às) participantes, o que, de fato, 
já estamos vivenciando diante da proposta 
de equacionamento do déficit da Funcef 
sem a devida responsabilização da Caixa 
nessa dívida. Nesse sentido, a APCEF tem, 
há muitos anos, pressionado a Fundação. 
Em dezembro passado, inclusive, o vice-
presidente da APCEF, Marcos Todt, e a 
diretora de Aposentados(as), Previdência 
e Saúde, Célia Zingler, foram a Brasília 
especialmente para cobrar dos diretores 
eleitos de Benefícios e Administração da 
Fundação, Délvio de Brito e Antônio Augusto 
e Souza, respectivamente, uma explicação 
sobre sua omissão ao caso, afinal, a apuração 
da dívida da Caixa é prerrogativa da pasta 
de Benefícios, sem necessidade de aval da 
maioria da direção. Sem uma resposta até o 
momento, a APCEF está recorrendo à Justiça. 
O ajuizamento será realizado até o dia 20.

A ação que será ajuizada contra a 
Funcef/Caixa, assim como inúmeros outros 

Editorial

OpiniãO

encaminhamentos judiciais da APCEF, foram 
foco em mais um evento diferenciado: o 
Encontro com o Jurídico. No dia 8 de abril, 
os(as) associados(as) tiveram a oportunidade 
de se informar e tirar dúvidas com a assessoria 
jurídica previdenciária e trabalhista da APCEF. 
Na ocasião, também foram prestados 
esclarecimentos sobre a Assessoria em 
Saúde do(a) Trabalhador(a), recente serviço 
implantado na Associação.

O mês também foi marcado por eventos 
tradicionais na APCEF. No âmbito do Esporte, 
realizamos uma edição que foi considerada 
recorde dos Jogos de Integração. O maior 
evento esportivo da Associação ocorreu 
nos dias 2 e 3 de abril, em Tramandaí, com 
a presença de 250 pessoas provenientes de 
diversas regionais do Estado. Foi um show de 
participação em 12 modalidades esportivas! 

E quem também deu um show foi a 
gurizada que se reuniu na Sede A, em Porto 
Alegre, para a Festa de Páscoa da APCEF. O 
Coelhinho recepcionou a galera em um clima 
de muita alegria. Teve brinquedo inflável, 
teve contação de histórias, teve pintura, 
teve maquiagem corporal e, é claro, muitas 
guloseimas para dar energia para a criançada! 

E as novidades também vêm do Setor 
Cultural da Associação. Confira, neste JB, 
como participar das oficinas promovidas pela 
APCEF. Agende-se também para a  IV Tertúlia 
Bancária – Mostra Musical de Todos os Estilos 
para Todo o Rio Grande! O evento será no dia 
21 de maio, às 20h30, no Sgt. Peppers Pub, 
em Porto Alegre. E, no Radar, confira como 
foi o lançamento do livro “Água: Elemento 
Essencial da Vida” na Assembleia Legislativa 
de São Paulo. Essas e outras notícias, no seu 
JB. Boa leitura e até a próxima edição!

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

CONSELHO DELIBERATIVO • REG. PORTO ALEGRE • Titulares: Felipe Leandro Fernandes 
Mendonça (Ag. Vila Santa Isabel) • Paulo Cesar Ketzer (Aposentado/Porto Alegre) • Pedro Andre 
Marchese Sessegolo (Ag. Viamão) • Luiz Carlos Lasek (Aposentado/Porto Alegre) • Marcelo 
Antônio de Marchi (Aposentado/Eldorado do Sul) • Felisberto Machado de Souza (Aposentado/
Mariana Pimentel) • Clélio Luiz Gregory (Aposentado/Porto Alegre) • Suplentes • Luís Augusto 
Fialho de Fialho (GILOG/PO) • Nelson Ferreira Filho (GIREC/PO) • Rosaura de Fátima Berni 
Couto (Aposentada/Porto Alegre) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Guia Lopes) • Antônio 
Roberto Araújo Lourenço (Ag. Cavalhada) • Lucas Figueiredo dos Santos (Ag. Volta do Guerino) • 
Juarez Machado de Oliveira (GIREC/PO) • REGIONAL VALE DO RIO PARDO • Titular • Nelson 
Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do Sul) • Suplente • Adroaldo Schmidt Carlos (Aposentado/
Cachoeira do Sul) • REGIONAL PASSO FUNDO • Titular • Ivan Canal (Aposentado/Passo Fundo) 
• Suplente • Marlon Roberto Monteiro de Andrade (GIGOV/PF) • REGIONAL VALE DOS SINOS 
• Titular • Delamar Teixeira Albino (Aposentado/São Leopoldo) • Suplente • Ademir Spadotto 
(Aposentado/Sapiranga) • REGIONAL VALE DO PARANHANA • Titular • João Alberto Holsbach 
(Ag. Taquara) • Suplente • Dirceu D’Avila Sampaio (Ag. Taquara) • REGIONAL CENTRO • Titular 
• Paulo Adelmo Castaman (Aposentado/Itaara) • Suplente • Glaucia Maria Dorneles Lamberti 
da Silva (Ag. Ymembuí) • REGIONAL VALE DO TAQUARI • Titular • Milton Gustavo Schnack 
(Aposentado/Lajeado) • Suplente • Clecio Paulo Franz (Ag. Estrela – RERET) • REGIONAL 
SERRA • Titular • Romeu Pressi (Aposentado/Caxias do Sul) • Suplente • Carlos Roberto Botti 
(Representação de Comunicação e Marketing Serra Gaúcha) • REGIONAL MISSÕES • Titular • 
Suzana Machado Ritter (Ag. Cruz Alta) • Suplente • Leandro Winter (Ag. Três Passos) • REGIONAL 
ALTO URUGUAI • Titular • Paulo Telles Garcias (Ag. Erechim) • Suplente • Hamilto de Jesus 
Fortes Câmara (Ag. Alto Uruguai)• REGIONAL LITORAL NORTE • Titular • Humberto Silva 
Solaro (Aposentado/Imbé) • Suplente • Clodely Elisabete Soares (Aposentada/Imbé) • REGIONAL 
SUL • Titular • Gilberto dos Santos Netto (Aposentado/Pelotas) • Suplente • Rogério Fernandes 
de Farias (Ag. Três Vendas) • REGIONAL LITORAL SUL • Titular • Petra Alexandra Melzert (Ag. 
Rio Grande) • Suplente • Sílvia Maria Cavalheiro Girardon (Aposentada/Rio Grande) • REGIONAL 
FRONTEIRA SUL • Titular • Ronaldo de Faria Nunes (Ag. Bagé) • Suplente • Jane Mara Bueno 
Lins (Ag. Bagé) • REGIONAL FRONTEIRA OESTE • Titular • Olivio Chervinski (Ag. Uruguaiana – 
RERET) • Suplente • Edgar Germano Cesar Gundlach (Ag. Santana do Livramento).

CONSELHO FISCAL • Titulares: Telmo José de Boita (Aposentado/Frederico Westphalen) • Ge-
raldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF/RS) • Gilmar Delvan (Aposentado/Canoas) • Suplentes • 
César Dias da Silva (REHMA) • James Avila Dominot (Aposentado/Porto Alegre) • Olívia Rodrigues 
Baptista (GIRET Leste Gaúcho).
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“Água: Elemento 
Essencial da Vida” é 
lançado em São Paulo
Escritores participaram de debate na Assembleia 
Legislativa de SP no dia 29 de março

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

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

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

YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA Advogados Associados

INTEGRANTES DO SEGUNDO JURÍDICO TÊM

A APCEF teve a honra de lançar, 
no dia 29 de março, na Assembleia 
Legislativa de São Paulo (Alesp), o 
livro “Água: Elemento Essencial da 
Vida”. Fruto da Oficina de Criação 
Literária de Alcy Cheuiche na Asso-
ciação, o livro defende a importância 
da preservação e do acesso universal 
desse importante bem natural, cada 
vez mais escasso, que é a água. O 
convite partiu da Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento da 
Alesp, por iniciativa do deputado 
estadual Luiz Turco.

De acordo com o escritor Paulo 
Cesar Ketzer, o tema é muito perti-
nente. “A preocupação com os recur-
sos hídricos é uma realidade universal. 
Por isso, o livro começa a ganhar o es-
paço que lhe é devido. Temos certeza 
de que, mais que uma obra literária, 
estamos lançando uma bandeira”, 
defendeu. Já para a escritora Neiva 
Santos Silva, o lançamento em São 
Paulo tem um significado ainda mais 

APCEF apoia Projeto Rio Limpo, em Gravataí

Regional Sul promove café de 
confraternização

A Associação de Preservação da 
Natureza Vale do Gravataí (APN-VG), 
através do Projeto Rio Limpo, pro-
moveu, no dia 19 de março, umas das 
atividades que marcou a inauguração 
do barco-escola catamarã Rio Limpo. 
A APCEF foi convidada a participar do 
passeio pelo comprometimento com a 
defesa da água pública. O livro “Água: 
Elemento Essencial da Vida”, foi lan-

çado em Gravataí em agosto de 2015. 
Estiveram presentes o escritor do livro 
“Água: Elemento Essencial da Vida” e 
também conselheiro Gilmar Delvan, 
além do coordenador da Regional Vale 
dos Sinos Nestor Francisco Imhoff. Para 
mais informações sobre o projeto, acesse 
www.projetoriolimpo.com.br/.

* Com a colaboração de Regina Azevedo

simbólico.”Estamos lançando esse 
livro no coração da crise hídrica no 
Brasil. É uma grande oportunidade de 
dar visibilidade a esse valioso trabalho 
que realizamos”, concluiu.

Além dos(as) escritores(as) Paulo 
Cesar Ketzer e Neiva Santos Silva, 
participaram do lançamento as escri-
toras Karin Kestering e Salete Mattje, 
e o ministrante da oficina que deu ori-
gem ao livro, Alcy Cheuiche. Repre-
sentando a Associação, esteve pre-
sente a diretora de Aposentados(as), 
Previdência e Saúde, Célia Zingler. Do 
Sindiágua-RS, marcaram presença o 
secretário de Finanças e Administra-
ção Marco Antônio Brasil e o secretá-
rio geral e de Assuntos Intersindicais 
Arilson Wunsch, também diretor da 
Federação Nacional dos Urbanitários. 
O evento contou com a presença de 
Dom Flávio Irala, coordenador da 
Campanha Ecumênica da Fraterni-
dade 2016, intitulada “Casa comum, 
nossa responsabilidade”.

A Regional Sul promoveu mais 
uma edição de seu café de confrater-
nização no dia 22 de março. Desta vez, 
os(as) associados(as) se deleitaram 

Nestor Imhoff e Gilmar Delvan participaram do passeio do Projeto Rio Limpo

Livro foi lançado em audiência na Assembleia Legislativa de São Paulo

Agenda de Eventos

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

Terças-feiras - Encontro do Núcleo 
de Cultura Gaúcha 

abril

2, 3, 9, 10, 16, 17/4 - Caixa 
de Pandora no Teatro Hebraica

30/4 – Jogos de Integração (Etapa Futsal)

30/4 - Seminário de Representantes 
(Tramandaí)

Maio

7/5 - Corrida do Pessoal da Caixa

16 a 18/5 - Eleições na Funcef

21/5 – IV Tertúlia Bancária

com as delícias da Lancheria Molon, 
em Pelotas. O evento foi uma cortesia 
para titulares da Regional Sul e reuniu 
cerca de 50 pessoas. 

Fotos: Arquivo/APCEF
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Os patos vão ao paraíso
Marcos Oliveira/Agência Senado

Por Laura Carvalho*

Foi necessária a fuga de infor-
mações sobre centenas de milhares 
de operações oriundas da firma de 
advogados Mossack Fonseca, sediada 
no Panamá, para que o mundo to-
masse conhecimento dos meandros 
e personagens de um amplo sistema 
“offshore” desenhado, sobretudo, 
para legalizar a sonegação de impos-
tos e a lavagem de dinheiro.

As informações preliminares 
sugerem que entre os usuários do 
sistema estão a oligarquia russa; 
autocratas sauditas; o presidente da 
Argentina, Mauricio Macri; o jogador 
Lionel Messi; ao menos 29 multimi-
lionários listados na revista “Forbes”; 
o presidente da Câmara dos Depu-
tados, Eduardo Cunha, e o filho de 
Paulo Skaf, presidente da Fiesp – a 
entidade que lançou a agora célebre 
campanha “Não vou pagar o pato”.

No paraíso cartorial dos patos, 

convivem sonegadores, bancos que 
querem escapar da regulação, cor-
ruptores, corruptos, traficantes e até 
mesmo terroristas. É da necessidade 
de fuga – da lei, dos impostos ou 
da regulação – que se alimenta essa 
rede complexa, que não começa nem 
termina no Panamá.

Algo une todos os clientes: o 
mundo das “offshore” parece só ser 
acessível aos mais ricos. Como escre-
veu a deputada portuguesa Mariana 
Mortágua, “para os demais, os que 
trabalham e ganham o salário míni-
mo, ou o médio, fica o peso de uma 
administração tributária implacável e 
a responsabilidade de, com os seus 
impostos, financiar os Estados”.

No Brasil, segundo a organiza-
ção de pesquisa e consultoria Global 
Financial Integrity (GFI), a saída ilí-
cita de capitais chegou a US$ 226,6 
bilhões em dez anos (2004-2013), o 
que nos torna o sexto país em desen-
volvimento a mais sofrer com a saída 

de recursos. Na Operação Zelotes, 
que trata de sonegação e corrupção –
tudo junto e misturado– em território 
nacional, a Polícia Federal investiga 
desvios da ordem de R$ 20 bilhões.

Os tais patos, indignados com 
o olho grande do Estado sobre sua 
renda e/ou patrimônio, querem o 
melhor dos mundos, no qual a Mos-
sack Fonseca vende lotes na terra 
prometida. Buscam ao mesmo tempo 
uma qualidade de vida escandinava 
e uma capacidade de fiscalização e 
arrecadação da Somália. 

Não parecem enxergar nenhuma 
incompatibilidade entre a conquista 
de tal qualidade de vida, que só existe 
de verdade ao final de uma travessia 
de alto crescimento e forte redução 
das desigualdades e, por exemplo, o 
tipo de ajuste fiscal que demandam 
do Estado brasileiro.

Concentram suas forças em 
pressionar o governo por amplas 

desonerações fiscais e impedir a volta 
da cobrança de Imposto de Renda da 
Pessoa Física sobre lucros distribuí-
dos, a elevação dos impostos sobre 
grandes heranças ou a criação de um 
imposto sobre grandes fortunas.

Enquanto isso, trabalhadores e 
pequenos empresários sofrem com 
a carga tributária pesada e dema-
siado complexa sobre o consumo 
e a produção. Alguns desses, sem 
perceber que são os únicos patos 
dessa história, parecem sentir-se 
representados pela campanha da 
Fiesp. Se mais bem informados e 
conscientes de que direitos sociais, 
sonegação e corrupção não cabem 
no mesmo orçamento, certamente 
trocariam de alvo e substituiriam os 
gritos de “Vai pra Cuba!” pelos de 
“Vai pro Panamá!”.

* Economista pela UFRJ e PhD 
pela New School For Social Reseach, 
em Nova York. Professora na FEA-USP

Amplo sistema de “offshores” foi criado para legalizar sonegação de impostos e lavagem de dinheiro

No Brasil, a saída ilícita de capitais chegou a US$ 226,6 bilhões em dez anos
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Regina Azevedo/APCEF

revisões de benefícios e ações referentes 

a Imposto de Renda. O Seguro Jurídico 

garante para o(a) associado(a) da APCEF 

uma assessoria jurídica especializada 

em previdência pública (INSS) e privada 

(Funcef). Além do atendimento em 

direito previdenciário, a assessoria 

também inclui ações de seguro de vida 

e defesa administrativa.

Ta m b é m  f o r a m  p r e s t a d o s 

esclarecimentos sobre o tema Saúde 

do(a) Trabalhador(a). Para dar este 

suporte, a Associação já contratou 

uma psicóloga altamente qualificada, 

especialista em saúde do(a)  trabalhador(a) 

e doenças ocupacionais, a Mestre em 

Psicologia pela UFRGS e perita judicial, 

Maria Isabel Perez Mattos.

“A APCEF está de parabéns, foi um 

encontro muito bom. Saí do encontro com 

diversas orientações e esclarecimentos. 

Recomendo a todos que participem 

sempre que puderem de iniciativas 

como essa”, afirmou Denise Aguiar, 

associada de Tramandaí.

* Com a colaboração de Regina Azevedo

seus diReiTOsjuRídiCO

No dia 8 de abril, a APCEF voltou 

a promover um evento diferenciado 

de esclarecimentos e orientações para 

seus(suas) associados(as): o Encontro com 

Jurídico. O espaço, aberto não somente a 

novos(as) aposentados(as), mas também a 

todos(as) que planejam sua aposentadoria, 

fez parte das atividades da Diretoria de 

Aposentados(as), Previdência e Saúde e 

contou com a presença de advogados(as) 

especializados(as) da Assessoria Jurídica 

Trabalhista e Previdenciária da APCEF.

Dando início à jornada, o Escritório 

Young, Dias, Lauxen & Lima realizou uma 

apresentação esclarecedora sobre direitos 

trabalhistas, com temas como FGTS, 

“Tíquete Alimentação”, Horas Extras e 

outros assuntos da área. Estiveram presentes 

a advogada Jaqueline Matiazzo de Carvalho 

Ledur e o advogado Francisco Carvalho.

Já na área previdenciária, a advogada 

Isadora Moraes e os advogados Ricardo 

Cantalice e Fernando Rubin, do Escritório 

Direito Social, responsável pelo serviço 

do Seguro Jurídico da APCEF, também 

participaram do evento. Em pauta, 

foram colocados temas como Funcef, 

APCEF promove 
Encontro com o Jurídico

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

Em edições anteriores do João de 
Barro, já havíamos tratado desse assunto, 
mas, como muitos(as) associados(as) 
ainda possuem dúvidas, a assessoria 
jurídica novamente traz informações 
sobre esse processo. 

Ainda é possível ingressar com 
ação que busque as diferenças de 
correção monetária que não estão 
sendo corretamente aplicadas nas contas 
vinculados do Fundo de Garantia (FGTS). 
As perdas chegam a 88,3%, devido à 
correção equivocada pela TR (Taxa de 
Referência), aplicada sobre o Fundo de 
Garantia (FGTS). Só nos últimos dois 
anos, somam aproximadamente 11% de 
perdas na correção em face de aplicação 
de redutor equivocado.

O FGTS vem sendo corrigido 
pela TR desde 1999, contudo, seus 
índices ficaram muito abaixo dos índices 
inflacionários medidos pelo Governo 
Federal. Se for considerado o índice oficial 
do INPC-IBGE, por exemplo, evidencia-
se que, em 2002, o valor dos depósitos 
do FGTS sofreram uma desvalorização 
de (-10,40%) pela incorreta aplicação 
da TR, sendo que, em 2010, a perda 
de foi de (- 5,43%). Esses exemplos 
evidenciam sucessivas perdas que vêm se 
acumulando de 1999, chegando ao total 
de 88,30% de desvalorização do FGTS 
frente à moeda oficial.

 Ou seja, trabalhadores(as) estão 

sofrendo prejuízos nos últimos anos, 

pois, com a manipulação da TR, a qual 

incide no cálculo de atualização do FGTS 

de forma equivocada, já que não garante 

a recomposição das perdas inflacionárias. 

Assim, os valores que não estão sendo 

repassados corretamente podem ser 

discutidos na justiça federal.

Atualmente o Jur íd ico da 
APCEF já possui diversos processos 
em andamento, no entanto, todas 
as ações estão suspensas, na Justiça 
Federal, aguardando uma decisão que 
será proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF). Esse julgamento ainda 
não tem data definida, mas a decisão 
que for proferida servirá para todos os 
processos ajuizados no Brasil, ou seja, para 
todos(as) os(as) trabalhadores(as) que 
estão discutindo essa matéria via judicial, 
pois provavelmente será um caso que 
terá repercussão geral, uma vez que são 
inúmeras as ações por todo País.

O Jurídico da APCEF alerta para 
aqueles(as) trabalhadores(as) que 
ainda não ingressaram com a ação, 
mas que têm interesse, de que ainda 
é possível ingressar com o processo. 
Para isso, são necessários os seguintes 
documentos: cópia da CTPS, PIS, RG, 
CPF, comprovante de residência, recibo 
salarial atual; e extrato analítico do FGTS 
entre os anos de 1999/2015. O extrato 
pode ser retirado tanto pela internet 
como em qualquer Caixa Econômica 
Federal, de qualquer cidade. Caso você 
seja aposentado(a), faz-se necessário 
também cópia da Carta de Concessão da 
Aposentadoria do INSS.

Os(as) associados(as) que tiverem 
interesse em ingressar com a ação, podem 
comparecer nos escritórios Young, Dias, 
Lauxen & Lima, com sedes em São 
Leopoldo ou em Porto Alegre, ou podem 
enviar os documentos acima mencionados 
para jaqueline@young.adv.br. Esses 
processos são totalmente eletrônicos, 
tramitam perante a Justiça Federal e não 
ocorrem audiências. Vale lembrar que o 
período em discussão no processo é do 
ano de 1999 até 2016. Por ora, a Justiça 
ainda não se pronunciou e não aplicou a 
prescrição nesses processos, razão pela 
qual o cálculo apresentado é atualizado até 
2016. Nos processos, o Jurídico sempre 
pede o benefício da assistência judiciária 
para cada trabalhador(a), com o intuito 
de que não tenham custas processuais, 
porém, cada caso deve ser analisado 
individualmente e deve ser observada a 
atual renda do(a) trabalhador(a). Eventuais 
dúvidas podem ser esclarecidas pelo 
telefone (51) 3085-5507 ou por e-mail, 
com a advogada Jaqueline Ledur.

Perdas do FGTSCom a presença da assessoria jurídica trabalhista e 
previdenciária, evento prestou esclarecimentos a associados(as)

Encontro com o Jurídico foi espaço para esclarecimentos
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CulTuRa

Armindo Trevisan é participação especial da 
oficina de Poesia & Declamação 
Escritor palestrou sobre processo criativo e ouviu declamações de sua obra

Os(as) alunos(as) da Oficina 
de Criação Literária “Poesia & 
Declamação”, ministrada por Alcy 
Cheuiche na APCEF, receberam um 
convidado muito especial no encontro 
realizado no dia 31 de março: o escritor 
Armindo Trevisan. Ex-patrono da Feira 
do Livro de Porto Alegre, Armindo é 
considerado um dos maiores poetas 
gaúchos contemporâneos, crítico de 
arte e ensaísta brasileiro, tendo obras 
traduzidas em várias línguas.

Armindo palestrou sobre oralidade 
da poesia e processo criativo literário. 
Além disso, assistiu à declamação 
dos(as) alunos(as) de poemas inspirados 
em sua obra.

* Com a colaboração de Regina Azevedo

Não perca a oportunidade de se 
qualificar e participe das oficinas culturais da 
APCEF! Ainda dá tempo de se inscrever para 

Armindo Trevisan foi participação especial na oficina

Arquivo/APCEF

as oficinas de Criação Literária “Mulheres 
Extraordinárias”, com Alcy Cheuiche; de 
dança livre “Criações do Corpo”, com 

Ainda há vagas para as oficinas culturais da APCEF. Participe!
Janine de Santi Marques; e de teatro “Ação 
e Expressão: Técnicas Teatrais”, com Sandra 
Loureiro! Mas corra, pois as vagas são 

limitadas! Confira os detalhes no box inscreva-
se pelo e-mail cultural@apcefrs.org.br ou 
pelo telefone (51) 3268-1611.

“Criações do Corpo”

Com experiência profissional de mais de dez 
anos, a bailarina licenciada pela UFRGS, Janine de Santi 
Marques, ministrará, todas as segundas-feiras, das 
19h30 às 20h45, o curso de dança livre “Criações do 
Corpo”. A oficina terá a duração de dois semestres.

A professora trabalhará com noções de 
ritmo, flexibilidade, força e equilíbrio, através 
dos ritmos bolero, samba, soltinho e tango. O 
investimento para associados(as) é de R$ 66 mensais, 
e, para convidados(as), de R$ 88. Não é necessário 
conhecimento prévio em dança. 

“Mulheres extraordinárias”

O escritor e poeta Alcy Cheuiche se prepara 
para dar início a mais uma jornada de formação 
literária na APCEF. O curso, intitulado “Mulheres 
Extraordinárias”, se propõe a voltar o olhar sobre 
a figura feminina.

As aulas acontecerão a partir de abril, todas 
as quartas-feiras, das 18h às 21h. O término está 
previsto para novembro, com o lançamento 
de uma publicação na Feira do Livro de Porto 
Alegre. O investimento é de R$ 190 mensais 
para associados(as) e dependentes e de R$ 250 
para convidados(as).

“ação e expressão: Técnicas Teatrais”

Pelo quinto ano consecutivo, a diretora Sandra 
Loureiro presidirá uma oficina com o objetivo 
de proporcionar a iniciação teatral a todos(as) 
que desejam melhorar o desempenho de sua 
performance. O curso intitulado “Ação e Expressão: 
Técnicas Teatrais” serão espaço propício para 
experimentação, reflexão e autoconhecimento. 

Através das atividades propostas pela professora, 
os(as) alunos(as) poderão compreender o processo 
criativo e serão encorajados à auto-observação. Os 
encontros serão semanais, todas as terças-feiras. 

OFiCinas CulTuRais 2016
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CulTuRa/paTRiMÔniO

Dia 21 de maio tem a IV Tertúlia Bancária!
Mostra Musical de Todos os Estilos para Todo o Rio Grande será no Sgt. Peppers, em Porto Alegre. Participe!

Atenção, bandas, cantores e 
cantoras de todo o Estado! Afinem 
as suas vozes e os seus instrumentos, 
pois vem aí a IV Tertúlia Bancária – 
Mostra Musical de Todos os Estilos 
para Todo o Rio Grande! O evento 
será no dia 21 de maio, às 20h30, 
no Sgt. Peppers Pub, tradicional casa 
noturna de Porto Alegre. O público 
também está mais que convidado para 

Canteiro de obras em São Chico aguarda visita de topógrafo
Boas notícias vêm de São Francisco 

de Paula, no coração da Serra Gaúcha. O 
terreno onde serão construídas as novas 
cabanas da colônia da APCEF já está todo 
limpo. Agora, a colônia aguarda a visita do 
topógrafo que irá marcar a localização 
das cabanas no terreno. Outra medida 
que Associação já vem trabalhando é na 
renovação do cercamento do espaço, 
que separará o canteiro de obras da 
área das demais cabanas, a fim de 
não atrapalhar a utilização da colônia 
pelos(as) associados(as) enquanto a obra 
estiver em curso.

O diretor de Patrimônio da APCEF, 
Paulo Belotto, também adiantou que a 
comissão de obras já está elaborando 
estimativas de custos, orçando 
valores com construtoras e também 
estudando a possibilidade de contratação 
independente de mão de obra e compra 
de materiais. A próxima fase, segundo 
ele, é a de solicitação de licenças junto 

prestigiar os nossos talentos! 

As inscrições estarão abertas 
até o dia 29 de abril, às 17h, para 
associados(as) da APCEF e das demais 
entidades apoiadoras (Sindicato 
dos Bancários de Santa Cruz e 
Região, Sindicato dos Bancários 
de Santa Maria e Região, Sindicato 
dos Bancários de Pelotas e Região, 

aos órgãos competentes. “A nossa 
expectativa é de iniciar a obra ainda 
neste semestre, no entanto, também 
dependemos de outras instâncias. Outra 
questão diz respeito às condições do 
clima, que, nesta época, é muito instável 
na região. Mas estamos otimistas. O que 
está a nosso alcance, estamos realizando 
com afinco”, declarou.

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

Sindicato dos Bancários do Vale do 
Caí e Associação dos Funcionários das 
Empresas do Grupo Banrisul). 

Conforme as outras edições, 
as apresentações poderão ser de 
qualquer estilo musical. Por ser um 
evento não competitivo, a Tertúlia tem 
o objetivo de valorizar a expressão 
cu l tura l  dos (as )  bancár ios (a s ) 

e promover a confraternização. 
As apresentações serão grava-
das  em DVD. Após  a  Mostra ,  
o palco estará aberto para a partici- 
pação  de  todos ( a s ) ,  em uma 
g r a n d e  d e  c o n f r a t e r n i z a ç ã o ,  
com o “Palco Livre”. 

L e i a  o  r e g u l a m e n t o ,  e m 
www.apcefrs.org.br, e participe! 
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espORTes

Jogos de Integração têm participação 
recorde de 250 atletas
Associados(as) provenientes de diversas regionais disputaram doze modalidades esportivas

A Nova Colônia de Tramandaí 
voltou a reunir centenas de atletas, 
familiares e amigos(as) para uma 
edição que é considerada recorde 
dos Jogos de Integração da APCEF. O 
maior evento esportivo da Associação 
ocorreu nos dias 2 e 3 de abril, com a 
presença de 250 pessoas provenientes 
de diversas regionais do Estado. “Esses 
Jogos foram um espetáculo, com forte 
presença das regionais Alto Uruguai, 
Vale do Taquari, Missões, Centro, 
Passo Fundo, Litoral Norte e Porto 
Alegre, além da Agea, nossa parceira 
de sempre. Essa participação nos 
mostrou que estamos avançando; 
que, a cada ano, o evento está ainda 
melhor”, comemorou o diretor de 
Esportes, Sérgio Simon.

Doze modalidades esportivas 
foram disputadas: futebol soçaite livre 
e máster, voleibol misto, voleibol de 
praia (duplas), bocha (duplas), canastra 
(duplas), truco, dominó (duplas), 
xadrez, damas, futebol de mesa e 
corrida (rústica) - modalidade inédita 
nesta edição, com um percurso de 5km 
na beira da praia. “Sou aposentada há 
19 anos e faço corrida há 32 anos, 
onde ganhei muitas medalhas. Com 
a inclusão desta modalidade pela 
primeira vez nos Jogos de Integração, 
eu vim a Tramandaí especialmente para 
participar dessa competição, que é um 
prazer na minha vida”, revelou Ana 
Maria Schmitz.

M a s  a p e s a r  d a  n a t u r e z a 
competitiva do evento, não há dúvidas 
de que a amizade foi a grande campeã 
nesses Jogos de Integração 2016. 
“Independente de ganhar medalhas 
ou não, essa integração é muito boa, 
porque no dia a dia, a gente não tem 
muito tempo nem de conversar com 
os próprios colegas na agência. E aqui é 
um grande momento de descontração, 
de amizade”, afirmou a colega Vanda 
Grzeidak, da Agência Erechim.

Leandro Winter, da Agência 
Três Passos, por sua vez, elogiou a 
iniciativa da APCEF em promover um 
evento desta magnitude: “É muito 
bom participar de encontros como 
este, onde você se encontra com 

colegas, ex-colegas, gente da ativa, 
aposentados(as) e famílias de todo o 
Estado. A gente veio lá das Missões, 
com o ônibus lotado. Pessoal de 
Cruz Alta, Ijuí, Santo Ângelo, Giruá, 
Santa Rosa, Três Passos, fazendo 12 
horas de viagem. E valeu muito a 
pena”, completou. 

Na noite de sábado, dia 2, após o dia 
de competições, a APCEF promoveu 
um jantar de confraternização, 
preparado pelo Núcleo de Cultura 
Gaúcha, onde foi realizada a entrega de 
premiações e uma homenagem especial 
a todas as regionais participantes, que 
receberam o Troféu Eroni Schleder. 
Eroni, da Regional Passo Fundo, 
que foi conselheiro da APCEF e 
teve contribuição inestimável para a 
Associação, nos deixou em 2015. Já 
no domingo, dia 3, foram realizadas as 
competições de vôlei de praia. 

etapa Futsal

E como a prática do esporte 
na Associação é uma constante, a 
APCEF convida todos(as) os(as) 
interessados(as) a participarem das 
competições de futsal, que serão 
realizadas no dia 30 de abril, em Porto 
Alegre. Acesse www.apcefrs.org.br, 
confira como se inscrever e não perca!

Corrida do pessoal da Caixa

Aproveitando que os(as) atletas já 
estão aquecidos(as), a APCEF reforça o 
convite para a 8ª edição da Corrida do 
Pessoal da Caixa. O evento será no dia 
7 de maio, sábado, com concentração 
a partir das 8h, na Usina do Gasômetro 
(em frente à Av. Edivaldo Pereira 
Paiva), em Porto Alegre. A largada está 
agendada para as 9h, com percurso de 
cinco quilômetros. 

Podem participar homens e 
mulheres, com idade mínima de 15 
anos, que sejam empregados(as) 
da Caixa, associados(as) da APCEF 
ou seus(suas)  dependentes.  As 
premiações acontecerão de acordo 
com as categorias, que serão divididas 
por faixa etária. Mais informações, em 
www.apcefrs.org.br.

CaMpeÕes(ãs) dOs jOgOs de inTegRaçãO 2016

BOCHa
1º - Édio Auler e João Anilson
2º – Pedro Letti e Roque Letti
3º - Luiza Inocente e Sérgio Rodrigues

daMas
1º - Pedro Daniel dos Santos
2º - Arthur Schemer

CanasTRa
1º - Geni Thums Schmidt e Ieda Regina 
Dentzein
2º – Helenice Paim e João Paim
3º - Liane Lemmertz Bavaresco e 
Simone Mazoni Bogo

dOMinÓ
1º - Aline Sehn e Marilei Winter
2º - Luane Carine Hoftetter e Roque 
Letti

FuTeBOl de Mesa
1º - Pedro Letti
2º - Rafael Fagundes

TRuCO
1º - Rafael Fagundes
2º - Pedro Letti

XadReZ
1º - Pedro Daniel dos Santos
2º - Gabriel Winter
3º - Arthur Schemer

FuTeBOl sOçaiTe liVRe
1º - Vale do Taquari
2º - Porto Alegre
3º - Centro

FuTeBOl sOçaiTe MÁsTeR
1º - Porto Alegre
2º - Missões
3º - Vale do Taquari

VÔlei MisTO
1º - Vale do Taquari
2º - Porto Alegre
3º - Alto Uruguai

VÔlei de pRaia
Masculino:
1º - Marcelo Pacholski e Tiago 
Glowacki
2º - Paulo Grzeidak e Elias Ritter
3º – Plínio Schmidt e Paulo Kieling
Feminino:
1º – Vanda Maria Grzeidak e Ângela 
Beatriz Domanski
2º – Maria Inês Vieira e Maria Elizabeth 
Pereira

RÚsTiCa (5km) 
Categoria a Masculino:
1º - César Machado Cabral
2º - Gregori Colombo
3º - Daniel Galhardo
Categoria a Feminino:
1º- Luiza Inocente
2º - Natália Andreola
3º - Graziela Polli
Categoria B Masculino:
1º - Rodrigo Maciel
2º - Arlei Polli
3º - Marcelo Machavish
Categoria C Feminino:
1º - Deise Pauletti
2º - Simone Adriana Vesenick
3º - Vanda Grzeidak
Categoria d Masculino:
1º - Paulo Telles
2º - Paulo Roberto Rohenkohl
3º - Ivo Luthi
Categoria d Feminino:
1º - Ana Maria Schmitz
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Assista ao programa de vídeo sobre os Jogos de Integração, em www.apcefrs.org.br, ou na página da APCEF no Facebook.

Trófeu Eroni Schleder para todas regionais participantes

Competições com cartas foram truco e canastra

Vôlei misto reuniu homens e mulheres

Concentração é marca registrada no xadrez e nas damas

Dominó foi disputado peça a peça

Nova Colônia de Tramandaí foi espaço de confraternização

Premiados no vôlei de praia

Rústica (5 km) foi modalidade inédita

Futebol soçaite livre e máster chamou atenção do público

Futebol de Mesa é modalidade muito popular

Bocha teve a presença de atletas de todas as idades

Jantar preparado pelo Núcleo de Cultura Gaúcha

Fotos: Jéssica Sobreira e Regina Azevedo/APCEF

Galeria de Fotos



Crianças da Casa Brasil aproveitaram

para tirar foto com o Coelhinho

“Cabine em Fotos” registrouem imagens a alegria da festa

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Regina A
zevedo/A

PCEF

Ginásio de Esportes repleto de brincadeiras

Contação de histórias com Leila Pereira
e Karine da Cunha

Crianças se encantaram com

os coelhinhos de verdade

Pinturas faciais deram asas

à imaginação da gurizada

Pequenos(as) foram presenteadoscom delícias e guloseimas

reúne centenas de pessoas na APCEFFesta de Páscoa

Um público de mais de 400 pes-
soas esteve presente na Sede A da 
APCEF na tarde do dia 19 de março. 
O motivo: celebrar, junto com o coe-
lhinho, a tradicional Festa de Páscoa 
da Associação. “É uma grande alegria 
para nós, da APCEF, estar promoven-
do novamente este grande evento. 
A festa está maravilhosa, cheia de 
crianças, inclusive as da Casa Brasil, 
da ONG Moradia e Cidadania, que 
são a razão das nossas vidas”, ex-
pressou a diretora de Social e Lazer, 
Stella Moraes.

Logo na chegada, as crianças 
já ganharam chocolates e outras 
guloseimas do Sr. Coelho, além de 
aproveitarem para tirar fotos com o 
grande astro da festa. Os pequenos 
também se divertiram com as mais 
variadas atrações preparadas pela 
APCEF. Dentre elas: a piscina de 
bolinhas, o tobogã, o escorregador 
e o pula-pula, brinquedos sempre 
muito apreciados. 

Já no Camarim e no Cantinho 
das Pinturas, a criançada deixou a 
fantasia tomar conta, com as ma-
quiagens corporais e com a confecção 
de desenhos que embelezaram ainda 
mais a decoração da festa quando 
pendurados no varal. No espaço da 
brinquedoteca, a criançada também 
aproveitou para se divertir, enquan-
to os adultos jogavam sinuca. Além 
disso, uma grande fila se formou para 
fazer o registro na cabine Emoções em 
Fotos, impressas na hora para serem 
levadas como lembrança. 

Como de praxe, a APCEF tam-
bém fomentou atividades lúdicas. 
Neste ano, a contadora de histórias 
Leila Pereira se vestiu de Vovó Co-
elha e foi acompanhada musical-
mente por Karine da Cunha. “Todos 
os nossos espetáculos misturam a 
contação, juntamente com a mú-
sica. Além disso, tem as histórias 
que contamos hoje procuraram des-
mistificar a questão dos símbolos 

da Páscoa”, explicou Karine.

O Núcleo de Cultura Gaúcha, 
como sempre, se fez presente com 
o Cantinho do Chimarrão. E, para a 
gurizada ter energia para aproveitar 
todas essas atrações, não poderia fal-
tar aquele lanchinho caprichado: ca-
chorro-quente, pão de queijo, churros 
e um delicioso brigadeiro de colher. 
Mas além de todas as atrações, uma 
fofa novidade capturou o coração 
do público: seis coelhinhos exibiram 
toda a sua fofurice, cativando não só 
as crianças como também os adultos.

O associado Juliano Coelho de 
Souza, da Agência Açorianos, ficou 
impressionado com o evento.“É a 
primeira vez que eu venho na Festa 
de Páscoa na APCEF. A estrutura me 
surpreendeu: vários brinquedos, ativi-
dades. Eu recomendo para os colegas 
que ainda não vieram que compare-
çam e aproveitem, porque realmen-
te é muito bom”, declarou. Os(as) 

associados(as) infanto-juvenis, por 
sua vez, adoraram a experiência: 
“Até eu que já não brinco mais, fiquei 
com bastante vontade de brincar. 
Gostei muito de estar aqui hoje. Foi 
muito legal”, afirmou Juliana Corte-
se, de 14 anos.

Assista ao programa de vídeo 
sobre a Festa de Páscoa na APCEF, em 
www.apcefrs.org.br ou na Página da 
Associação no Facebook.


