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Como você poderá conferir ao 
percorrer as páginas deste João de 
Barro, a edição vem carregada de muita 
informação importante para o associado 
e a associada. Tanto para aqueles(as) que 
estiveram presentes na assembleia geral 
ordinária do último dia 29 de março quan-
to para os(as) que não puderam compa-
recer, aqui registramos boas notícias: o 
balanço patrimonial da nossa APCEF/RS 
vai muito bem, obrigado. Apesar de estar 
trabalhando com investimentos pesados, 
como a obra da colônia de Tramandaí, a 
entidade conseguiu se manter superavi-
tária em mais de R$ 1 milhão, em 2013. 
Tal resultado pode ser conferido detalha-
damente nas páginas 10 e 11.

Mas a saúde financeira da entidade 
não teria sentido se todos esses recursos 
não estivessem sendo bem aproveitados 
pelos(as) associados(as). Por isso, a ges-
tão Ousadia para Fazer, Independência 
para Lutar prima por oportunizar ativi-
dades que contemplem as preferências 
de seus mais de cinco mil associados(as). 
Nesse sentido, há espaço para aqueles 
que gostam de cultura, de lazer, de es-
porte e, especialmente, da luta em defesa 
dos direitos dos(as) trabalhadores(as).

Na página central, confira as opções 
de oficinas culturais que estão sendo pro-
movidas pela Associação para você. São 
três novos cursos nas mais diversas artes: 
teatro, dança e literatura. Todos eles 
ministrados por profissionais altamente 
reconhecidos(as) em suas áreas. 

Editorial

OpiniãO

Na página 8, informe-se sobre como 
participar das seletivas para a maior com-
petição esportiva de todas as APCEF’s 
do País: os Jogos da Fenae. Amantes da 
corrida, por sua vez, preparem-se, pois 
vem aí a XI Corrida do Pessoal da Caixa. 
E ainda: conheça a nova sala de jogos da 
Sede A, o mais novo espaço de integra-
ção de sua Associação.

Como de praxe, o João de Bar-
ro cumpre o seu papel de contribuir 
para a formação e a informação de 
trabalhadores(as) mais conscientes. Para 
isso, trazemos uma entrevista exclusiva 
com o senador da República Paulo Paim, 
quando aproveitamos para pressionar 
por avanços na retirada do fator previ-
denciário. O político gaúcho fala, entre 
outros assuntos, sobre desafios e pers-
pectivas da Previdência, como o fator e 
a desaposentadoria. 

Também destinamos um espaço 
para informar e incentivar a sua adesão às 
eleições da Fundação dos Economiários 
Federais – Funcef, que acontecerão do 
dia 5 a 9 maio, em turno único. Quatro 
chapas estão inscritas ao pleito, sendo 
que a diretoria da APCEF/RS apoia a 
Chapa 2 - Novo Rumo na Funcef.  Ainda 
sobre a Funcef, explicamos para você por 
que a Associação está entrando com duas 
novas ações judiciais contra a Fundação 
e a sua patrocinadora, a Caixa.

Este é o seu João de Barro. O car-
dápio da leitura está à mesa. Bon appétit!
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RadaR

Já está confirmado: no dia 30 de 
abril, será realizada a entrega do prédio 
da Nova Colônia de Tramandaí. O edi-
fício, concluído após três anos de muito 
trabalho, será entregue para a diretoria 
da APCEF/RS pelo arquiteto responsá-
vel, Pedro Sosa. Ou seja, associado e 
associada, podemos comemorar, pois o 
nosso sonho de muitas décadas já é uma 
realidade!

De acordo com o diretor de Patri-
mônio da Associação, Paulo Belotto, no 
momento, agora falta pouco para concluir 
obra. “Durante este mês, três empreitei-
ras trabalham na finalização dos detalhes, 

A Regional Sul promoveu mais um 
de seus momentos de integração entre 
associados(as): um tradicional café da 
tarde. O encontro, que contou com a 
presença de aposentados(as), pensionis-
tas e ativos(as), foi a primeira atividade 
do ano, e ocorreu no dia 26 de fevereiro, 
na Padaria A Popular, em Pelotas.

O conselheiro Gilberto dos Santos 
Netto, aposentado de Pelotas, parti-
cipou do evento e comentou: “O café 
teve um bom número de pessoas, e o 
ambiente era ótimo. Espaços como esse 
são fundamentais para o reencontro dos 
amigos e a troca de ideias”. Também 

prestigiou o evento o conselheiro da 
APCEF/RS, Luiz Antonio Rech de Araú-
jo, da Agência Pelotas.

*Com a colaboração da jornalista 
Regina Azevedo

O 30º Congresso Nacional dos Em-
pregados da Caixa (Conecef) já tem data 
marcada. Será nos dias 6, 7 e 8 de junho, 
no Hotel Holiday Inn Parque Anhembi, 
em São Paulo. A plenária final do evento 
definirá a pauta de reivindicações a ser le-
vada à mesa de negociações permanentes 
com a Caixa, assim como a estratégia e 
o calendário da Campanha Salarial 2014.

Instância máxima de deliberação do 
movimento dos(as) trabalhadores(as) da 

Caixa Econômica Federal, o Conecef 
será realizado com a participação de 
delegados(as) eleitos(as) nas bases sin-
dicais de bancários(as) de todo o País. 
Pelo Rio Grande do Sul, participarão 35 
delegados(as), sendo 23 da ativa e 12 
aposentados(as). A pauta e a delegação 
gaúchas serão acordadas na Conferência 
Estadual dos Trabalhadores e Trabalha-
doras em Instituições Financeiras, que 
ocorrerá nos dias 31 de maio e 1º de 
junho, em local a ser definido.

Uma importante melhoria foi reali-
zada nas cabanas da colônia de São Fran-
cisco de Paula, a fim de proporcionar 
ainda mais conforto aos(às) usuários(as). 
Foram adquiridos aparelhos televisores 

de LCD, de 16 polegadas, para todas as 
13 cabanas que compõem a colônia ser-
rana. Fique atento às datas de inscrição 
pelo site www.apcefrs.org.br e aprovei-
te mais esse patrimônio da sua APCEF!

assegurando que tudo esteja pronto no 
dia 30”, revelou. 

Nos próximos dias, serão concluídas 
as pinturas, a colocação de equipamentos 
hidrossanitários, o piso das escadarias, 
algumas soleiras e rodapés. A partir de 
maio, a construção da parte externa se-
gue, com jardim, calçadas, área de lazer, 
demolição do prédio antigo, entre outras 
finalizações. A previsão é de que a Nova 
Colônia de Tramandaí esteja disponível 
para uso dos(as) associados(as) já no pró-
ximo verão. A inauguração está marcada 
para o dia 8 de novembro. 

Fotos: Arquivo/APCEF/RS

Agenda

Prédio da Colônia 
de Tramandaí fica 
pronto neste mês
Construção da parte externa segue com 
jardim, calçadas e área de lazer

Abril 
26/4 - II Tertúlia Bancária 
30/4 - Entrega do prédio da nova 
Colônia de Tramandaí

Maio 
20/5 - Lançamento do livro "A História 
do Vinho", em Paris

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

Regional Sul reúne 
associados(as) em café

Cabanas em São Chico foram 
equipadas com TV’s

Definida data do 30º Conecef

Ativos(as) e aposentados(as) 
em momento de integração

Previsão é de que colônia já esteja disponível para o próximo verão
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ELEIÇÕES FUNCEF 2014

Divulgação

O voto é uma ferramenta poderosa 
que nos permite participar ativamente 
dos rumos de uma entidade. E quando 
essa entidade tem a responsabilidade 
de garantir o nosso futuro, a nossa par-
ticipação é ainda mais importante. Por 
acreditar nisso, a APCEF/RS destinou 
este espaço no João de Barro para infor-
mar e incentivar a adesão de seus(suas) 
associados(as) às eleições da Fundação 
dos Economiários Federais – Funcef, que 
acontecerão do dia 5 ao dia 9 maio, em 
turno único. 

Quatro chapas estão inscritas ao 
pleito: Movimento pela Funcef (Chapa 
1), Novo Rumo na Funcef (Chapa 2), 
Controle e Resultado (Chapa 3) e Funcef 
na Base (Chapa 4). Compreendendo a 
necessidade de mudança na gestão da 
Funcef, a diretoria da APCEF/RS apoia a 
Chapa 2 - da qual fazem parte os gaúchos 
Sérgio Simon e Leonardo Rigon, ambos 
aposentados e dirigentes da Associação, 
e Ilídio Teixeira Filho, que trabalha na 
GIDUR/PO. Confira no quadro abaixo 
a nominata completa dos integrantes 
das chapas concorrentes e não deixe 
de votar.

Composição diretiva

A diretoria executiva e o conselho 
deliberativo da Fundação contam com 
seis integrantes cada, três eleitos(as) e 
três indicados(as) pela patrocinadora, 
no caso, a Caixa. No conselho fiscal, são 
quatro membros, dois(duas) eleitos(as) 
e dois(duas) indicados(as). Tal paridade 
é resultado de uma conquista histórica, 
legitimada no novo estatuto de 2007, 
que possibilitou aos(às) participantes voz 
ativa nas decisões tomadas em prol da 
valorização do patrimônio e do equilíbrio 

do plano de benefícios.  

O processo eleitoral deste ano, no 
entanto, definirá os ocupantes de três 
vagas de diretores(as) eleitos(as). Pre-
encherá, ainda, duas das três vagas do 
conselho deliberativo e uma do conselho 
fiscal, bem como seus(suas) suplentes. 
Não há suplência na diretoria. A eleição 
para a terceira vaga no conselho delibe-
rativo e para a segunda vaga no conselho 
fiscal acontece em momento distinto, 
daqui a dois anos.

Como votar

São considerados(as) eleitores(as) 
todos(as) os(as) participantes ativos(as) 

e assistidos(as) maiores de 18 anos, com 
benefício vitalício, que tenham se inscrito 
até o dia 31 de janeiro deste ano em 
plano de benefícios administrado pela 
Funcef. 

Para participar, é simples. Das 11h 
do dia 5 de maio às 18h do dia 9 maio, 
ativos(as) e inativos(as) poderão votar 
eletronicamente. Ativos(as) terão a op-
ção de eleger seus(suas) representantes 
através da Intranet, na própria agência, 
mediante senha pessoal. Aposentados(as) 
e pensionistas receberão em casa uma 
senha para votar pela Internet, através 
do site www.funcef.com.br, ou pelo te-
lefone 0800-722-0158. Quem não tiver 
recebido a senha até a data da eleição 

deve contatar a Funcef pelo mesmo 0800 
indicado para votar.

A APCEF/RS incentiva a adesão de 
todos(as) às eleições, pois acredita que 
essa é a forma mais eficaz de atuar na 
construção de uma Funcef cada vez mais 
forte, transparente e capaz de honrar 
com seus compromissos.

Divulgação do resultado

A Comissão Eleitoral divulgará, já no 
dia 9 de maio, o resultado das eleições. 
Será considerada vencedora a chapa que 
obtiver o maior número de votos válidos, 
excluídos os nulos e brancos. Os eleitos 
serão empossados no dia 2 de junho.

Todos(as) os(as) participantes do plano podem votar: ativos(as) e aposentados(as)

CHAPA 1: 
MOVIMENTO PELA FUNCEF

CHAPA 3: 
COnTROLE E RESULTadO

Diretoria Executiva: José 
Carlos Alonso Gonçalves, 
Pedro Eugenio Beneduzzi 
Leite e Renata Marotta.
Conselho Deliberativo: 
Jaqueline Maria Fonseca 

Diretoria Executiva: 
Antonio Augusto de Miranda 
e Souza, Max Mauran Pantoja 
da Costa e Délvio Joaquim 
Lopes de Brito. 
Conselho Deliberativo: 
Gilson Tavares da Costa, 

Diretoria Executiva: 
Giovanni Riccio, Sergio Edgar 
Simon e Denerval Batista de 
Holanda.
Conselho Deliberativo: 
Maria Bernadeth Vieira 

Diretoria Executiva: Ciro 
Cormack Junior, Celso 
Alvares de Carvalho e Marta 
Turra. Conselho Deliberativo: 
José Maria Ribeiro de Lima, 
Rinaldo Paes Barreto de 

Mello, Emanuel Souza de 
Jesus, Olívio Gomes Vieira e 
Celso Matos. 
Conselho Fiscal: Marilde 
Perin Zarpellon e Gilmar 
Cabral Aguirre.

Ayda Pereira Dantas, Herbert 
Otto Homolka e Normando 
Kleber Xavier Alves. 
Conselho Fiscal: Jairo 
Dantas, Paulo Roberto Fogaça 
dos Santos.

Martins, Leonardo Roberto 
Rigon, Carine Martins Vieira e 
João Maceno Araújo Gomes. 
Conselho Fiscal: Ilidio 
Teixeira Filho e Léo Paim de 
Mesquita.

Alencar, Júlio César Pinto 
Teixeira e Bruno Amadei 
Sandin. 
Conselho Fiscal: Marcos 
Antônio Guimarães Mendes e 
José Eugênio Cunha da Costa.

CHAPA 2: 
NOVO RUMO NA FUNCEF CHAPA 4: FUNCEF NA BASE

CHAPAS INSCRITAS * Numeração por ordem de inscrição

Voz ativa nos rumos da Fundação
Entidade de previdência complementar realiza eleições de 5 a 9 de maio. Participe!
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jURídiCO SEUS diREiTOS

Shutterstock

A discussão a cerca da dívida que a 
Caixa tem com a Funcef vem de longa 
data. Prova disso é que a reunião de 
aposentados(as) e pensionistas da AP-
CEF/RS de setembro 2012 já cobrava a 
questão junto ao presidente da Fundação, 
Carlos Alberto Caser, que veio a Porto 
Alegre para participar do encontro. Na 
ocasião, Caser assumiu um compromisso 
claro perante mais de uma centena de 
associados(as) gaúchos(as): que tomaria 
providências com relação a essa pen-
dência em um prazo de nove meses. 
Passados cerca de dois anos, a Funcef 
segue sendo prejudicada por sua própria 
patrocinadora.

Tal impacto atuarial deve-se, em 
grande parte, por conta de inúmeras 
ações de ordem trabalhista, de respon-
sabilidade exclusiva da Caixa, que acabam 
repercutindo nas reservas matemáticas 
dos planos de benefícios administrados 
pela Funcef. Por esta razão, a APCEF/
RS ingressará com uma demanda judi-
cial contra o banco, a fim de cobrar os 
valores correspondentes a esse impacto 
atuarial, visando a recomposição dos va-
lores devidos. A medida foi autorizada na 

assembleia geral extraordinária realizada 
no último dia 29 de março.

Outra deliberação da mesma as-
sembleia foi a autorização do ingresso de 
ação judicial pretendendo responsabilizar 
os dirigentes da Funcef que eventual-
mente tenham se omitido de proceder a 
cobrança dos valores referidos. “Existem 
muitas ações judiciais repercutindo na 
Funcef que foram geradas por má gestão 
da Caixa como, por exemplo, a 7ª e 8ª 
hora. Então, quando a Caixa desrespei-
ta direitos e isso, posteriormente, traz 
impacto na Fundação, a empresa tem 
que aportar os recursos equivalentes na 
Funcef. E os dirigentes da Funcef não 
estão cumprindo o seu papel de cobrar 
a empresa de todos os meios possíveis. 
Por isso, nós estamos entrando com 
essas duas ações”, explicou o presidente 
da APCEF/RS, Marcos Todt.

A assembleia geral extraordinária 
ocorreu após a sessão ordinária de 
prestação de contas e teve ambos os 
ajuizamentos aprovados 
por unanimidade.

APCEF entrará com 
novas ações contra 
Caixa e Funcef
Assembleia extraordinária autorizou ajuizamentos, responsabili-
zando entidades por perdas nas reservas do plano de benefícios

Ações visam evitar perdas na Funcef

Assista ao programa APCEF/RS em Ação sobre as 
demandas judiciais aprovadas em assembleia, em 
www.apcefrs.org.br ou pelo Facebook da Associação

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

A Young, Dias, Lauxen & 
Lima Advogados esclarece aos(às) 
associados(as) da APCEF/RS os 
aspectos que envolvem a SUSPEN-
SãO dos processos contra a Caixa 
Econômica Federal, ajuizados para 
fins de buscar as diferenças decor-
rentes da defasagem gerada pela 
adoção da TR frente aos índices 
inflacionários. 

Tranquilizamos a categoria, 
esclarecendo que a suspensão dos 
processos poderá significar maior 
segurança jurídica para as ações 
que tramitam no País, a fim de 
evitar decisões contraditórias ou 
desfavoráveis aos trabalhadores. 
Trata-se de um método utilizado 
no processo de uniformização da 
jurisprudência, unificando as deci-
sões sobre mesmo tema. 

O Superior Tribunal de Justiça 
determinou a suspensão de todos os 
processos que buscam as diferenças 
de FGTS pela adoção dos índices do 
INPC. A decisão foi prolatada pelo 
ministro Benedito Gonçalves nos 
autos do processo Nº 1.381.683 - 
PE (2013/0128946-0), em sede de 
recurso especial. Neste processo, 
o Ministro avaliou a controvérsia 
sobre a possibilidade de afastamen-
to da TR como índice de correção 
monetária dos saldos das contas de 
FGTS, podendo ser adotado índice 
mais favorável. 

A decisão se fundamenta no 
fato de haver mais de 50.000 (cin-
quenta mil) ações em trâmite no 
Poder Judiciário, para com as quais 

deverão ser garantidas a presta-
ção jurisdicional homogênea, eis 
que os processos versam sobre a 
mesma matéria de direito. Desta 
forma, se evitará desnecessária 
e dispendiosa movimentação do 
aparelho judiciário. 

Entendeu o ministro que resta 
inequívoca a necessidade de que 
todas as ações judiciais, individuais 
e coletivas, sejam suspensas em 
sua tramitação em todas as instân-
cias da Justiça Comum, Estadual e 
Federal, inclusive Juizados Espe-
ciais Cíveis e as respectivas Turmas 
ou Colégios Recursais.

Desta forma, mesmo diante 
da suspensão operada pelo Supe-
rior Tribunal de Justiça, prevalece a 
necessidade de continuar o regular 
ajuizamento das ações individuais, 
ainda que as mesmas permaneçam 
suspensas até decisão final, eis 
que, tendo sido ajuizada a ação, a 
sentença determinará que sejam 
contabilizados os juros e a corre-
ção monetária, incidentes sobre 
as diferenças que vierem a ser 
deferidas. 

A assessoria jurídica da APCEF 
entende que a garantia de reaver a 
integralidade das perdas do FGTS 
somente serão consideradas caso 
a caso, para os que demandaram 
judicialmente o pedido específico 
de pagamento das diferenças com 
juros e atualização monetária, 
operando-se, desta forma, a plena 
entrega da prestação jurisdicional.

Esclarecendo a 
suspensão das ações 
de revisão do FGTS
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CULTURa

CAlEnDário DA APCEF já iniCiA 
Com TrÊS noVAS oFiCinAS

Teatro, dança  
e literatura 
compõem agenda 
cultural neste ano. 
Participe!

Após ministrar oficinas de sucesso - 
como as que deram origem aos livros 
Entre o Sena e o Guaíba e A Casa 
do João-de-Barro -, o escritor Alcy 
Cheuiche ministrou, nos dias 5 e 6 de 
abril, um curso intensivo de iniciação 
à escrita em Santa Maria, para os(as) 
associados(as) da Regional Centro e 
público em geral. A atividade abriu 
oficialmente a temporada 2014 de 
oficinas na APCEF/RS. “O curso 
integra a proposta da Associação 
em levar as oficinas também para 
o interior, proporcionando que 
pessoas de diversos locais do Estado 
participem das atividades culturais”, 
afirmou a diretora de Cultura, Maria 
Julia Silva Santos.

O diretor do Sindicato dos Bancários 
de Santa Maria, Claudenir Teixeira 
de Freitas, participou do curso e 
aprovou: “A recepção foi excelente. 
Inclusive já surgiu, dos próprios 
participantes, o interesse de uma 
nova edição para a continuidade do 
trabalho”. 
* Com a colaboração da jornalista 
Regina Azevedo

Em SAntA mARiA, AlCy 
ChEuiChE miniStRA 
1ª oFiCinA Do Ano

Maiquel Rosauro/Especial

noVA SAlA
A fim de dar maior conforto 
para os(as) alunos(as) 
no desenvolvimento das 
atividades propostas nas 
oficinas e demais eventos, a 
APCEF/RS providenciou uma 
nova sala para os encontros, 
localizada no centro da 
Capital, à Av. Otávio Rocha, 
134/81. O espaço é bem 
conservado, confortável, 
amplo, de boa acústica e, o 
melhor de tudo: é de fácil 
acesso para associados(as) 
de todas as localidades, pois 
está próximo aos terminais 
de ônibus municipais e 
intermunicipais.

Regional Centro teve oficina com Alcy Cheuiche

Quem acompanha de perto a rotina 

da APCEF sabe que a promoção 

da cultura é uma prioridade para a 

Associação. Exemplo disso são as 

diversas atividades que a entidade 

realiza ao longo dos meses. No ano 

passado, promovemos três oficinas 

de grande sucesso – de dança, teatro 

e literatura -, além de mantermos as 

atividades dos consolidados grupos 

como o Caixa de Pandora e o Coral 

APCEF/RS. Sem contar os eventos 

tradicionais, como os promovidos 

pelo Núcleo de Cultura Gaúcha, que 

periodicamente se encontra para 

cultuar as nossas ricas tradições.

 Para este ano, a agenda cultural 

está ainda mais rica. Já temos 

abertas as inscrições para três 

novas oficinas. A professora Milene 

Gelbcke dá início ao seu primeiro 

curso de dança livre na APCEF/RS. 

A diretora teatral Sandra Loureiro 

empresta o seu talento para os(as) 

associados(as) brilharem nos palcos, 

com a oficina “Teatro para todos”. 

Já o escritor Alcy Cheuiche – que 

recentemente presidiu um curso 

intensivo de iniciação à escrita para 

os(as) associados(as) da Regional 

Centro – começará, em junho, mais 

um trabalho de pesquisa e produção 

literária de primeira linha, com a 

oficina “Água: Elemento Essencial da 

Vida”. 
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inSCRiÇÕES ABERtAS
Vamos lá, associado(a), não perca a chance de desenvolver o talento que 
há em você! As inscrições estão abertas! Basta acessar o site da APCEF/
RS (www.apcefrs.org.br), preencher a sua ficha e encaminhar para o 
setor cultural da Associação, através do e-mail cultural@apcefrs.org.br. 
Informações: (51) 3268-1611. Confira as opções e participe!

Professor: Alcy Cheuiche 

Quando: Quintas-feiras, de junho de 2014 a março de 2015

Horário: 18h às 21h

Local: Av. Otávio Rocha, 134/81, Centro, Porto Alegre

Investimento: A definir

Professor: Sandra Loureiro

Quando: Segundas-feiras, até o final do ano

Horário: 20h às 22h

Local: Av. Otávio Rocha, 134/81, Centro, Porto Alegre

Investimento:R$ 60 mensais (associados/as) 

e R$ 80 mensais (não associados/as) 

Professor: Milene Gelbcke

Quando: Sábados, até o final do ano

Horário: 10h às11h

Local: Av. Otávio Rocha, 134/81, Centro, Porto Alegre

Investimento:R$ 60 mensais (associados/as) 

e R$ 80 mensais (não associados/as) 

Oficina de criaçãO literária 

Oficina de teatrO Para tOdOS

Oficina de dança liVre

“Água: elemento essencial da vida”

Alcy Cheuiche é um dos nomes mais importantes da literatura do Rio Grande do Sul. Autor de livros como “Sepé Tiarajú”, “Ana 
Sem Terra”, “O Mestiço de São Borja”, “Guerra dos Farrapos”, foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre e recebeu inúmeras 
premiações de destaque. Entre outras entidades culturais a que pertence, é membro vitalício da Academia Riograndense de Letras e 
sócio fundador da Associação Gaúcha de Escritores.

Sandra Pimentel Loureiro é atriz, professora de teatro e diretora. Bacharel em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Sandra iniciou suas atividades na função de atriz em 1984 e já participou de mais de 30 espetáculos teatrais desde lá, recebendo 
inúmeros prêmios por sua atuação. Atualmente, dirige o prestigioso grupo de teatro da APCEF/RS, Caixa de Pandora.

Educadora física formada pela Universidade Luterana do Brasil e pós-graduada pela Universidade Castelo Branco (Rio de Janeiro), 
Milene Gelbcke tem vasta experiência na área educacional. Há mais de dez anos, atua como professora de dança em academias, 
escolas e clubes. Atualmente, se destaca por seu trabalho com a dança do ventre, mas, para a oficina da APCEF/RS, abordará vários 
ritmos: salsa, zumba, pagode, axé, arrocha, além de pop nacional e internacional.
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O mês de março teve muitas novi-
dades no setor esportivo da Associação. 
Além do início das seletivas para os Jogos 
da Fenae, a APCEF/RS inaugurou, na Sede 
A, em Porto Alegre, mais um espaço de 
integração para seus associados e asso-
ciadas: a nova sala de jogos. Com direito 
a mesas de sinuca, futebol de botão, 
pingue-pongue, xadrez, pebolim e jogos 
de cartas, o espaço é diversão garantida 
para toda a família. “Eu acho que foi 
um investimento muito bem feito pela 

APCEF/RS, pois aproxima ainda mais o 
associado da entidade”, afirmou Sidnei 
Otto, que compareceu à inauguração 
junto com o filho de 10 anos, Marcelo.

A nova sala de jogos da APCEF/RS 
está disponível para associados(as) dia-
riamente, das 9h às 23h. Para utilizar o 
espaço, basta identificar-se na por-
taria, apresentando a 
carteira social.

ESpORTES

Começaram, no dia 8 de março, com 
a modalidade futebol soçaite, as primeiras 
seletivas para os Jogos da Fenae 2014 – 
marcados para os dias 15 a 23 de agosto, 
em Goiânia (GO). A partir de agora, os(as) 
desportistas da APCEF/RS têm encontro 
marcado, todos os sábados até agosto, 
para intensificar a rotina de treinos para a 
competição nacional. Estão em andamento 
treinamentos do futsal, vôlei, futebol 
soçaite livre e máster, e basquete. Confira 
a agenda abaixo e participe! 

Já no dia 29 de março, a APCEF/RS 
selecionou os atletas que representarão 
o Rio Grande do Sul nos jogos de salão. 
Júlio Arcari será nosso representante na 
sinuca; Valdir Gonçalves de Abreu e Valdir 
Santiago Barreto participarão da canastra; 
e, nas damas, se classificou Luís Ricardo 
Santos da Rosa. 

Acompanhe, em breve, no site 
www.apcefrs.org.br, a data das seletivas 
para xadrez, tênis de mesa, de campo e 
atletismo. Todos(as) os(as) associados(as) 
estão convidados(as)!

Arquivo/APCEF/RS

Seletivas para   
jogos da Fenae   
já começaram
Fique atento(a) à agenda de treinamentos e participe!

Seletivas de futebol soçaite começaram no dia 8 de março

Mais sobre a Corrida

A Corrida do Pessoal da Caixa 
faz parte do calendário esportivo das 
APCEF’s de todo o País desde 2009. 
Realizada com o apoio da Fenae, visa 
promover o esporte e o lazer entre 
associados(as) e também marca a come-
moração do aniversário da Federação, 
que acontece em 29 de maio. Neste 
ano, a Fenae deverá distribuir camisetas 
e medalhas nas cores verde e amarelo, 
em alusão à Copa do Mundo.

 Regina Azevedo/APCEF/RS

novos Convênios

apCEF SaÚdE
CIRURGIÃO DENTISTA – Arnaldo Rech - Rua 
Amazonas, 512/4, bairro Jardim América – 
Caxias do Sul/RS – Fone: (54) 3244-3424 / 9186-
1696 – E-mail: arnaldorech@yahoo.com.br 

FiSiOTERapia/piLaTES – Aline Cristiane 
Duarte - Rua dos Andradas, 1234/2402, bairro 
Centro – Porto Alegre/RS – Fone: (51) 8101-
9488 – E-mail: contato@dermatopilates.
com.br – Site: www.dermatopilates.com.br

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

OUTROS COnVÊniOS
FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – Prima 
Fórmula - Rua Grão Pará, 28, bairro Menino 
Deus – Porto Alegre/RS – Fone: (51) 3232-
3800/ 3233-6923 – E-mail: primaformula@
hotmail.com – Site: www.primaformula.
com.br 

Veja outros convênios em 
www.apcefrs.org.br/convenios

Vem aí a Corrida 
do Pessoal da 
Caixa!

Atenção, atenção, atletas! Preparem 
seus fôlegos, pois se aproxima a 6ª edição 
da Corrida do Pessoal da Caixa. A data 
ainda não foi definida por conta de trâ-
mites com o Comitê da Copa em Porto 
Alegre, com percurso de 5 quilômetros. 
Acompanhe, em breve, mais informações 
sobre data, local e inscrições no site 
www.apcefrs.org.br.

inaugurada nova sala de 
jogos na Sede A

Mesa de sinuca é uma das atrações da nova sala de jogos

Agenda de Treinamentos

Vôlei masculino - Das 9h às 11h - 
Ginásio de Esportes da APCEF/RS

Vôlei feminino - Das 11h às 13h - 
Ginásio de Esportes da APCEF/RS

Futsal masculino - Das 10h às 12h  
- Ginásio de Esportes do Clube do 
Professor Gaúcho

Futsal feminino - Das 13h às 15h  -  
Ginásio de Esportes da APCEF/RS

Futebol soçaite - Das 10h às 12h - 
Campo de Futebol da APCEF/RS

Basquete masculino - Das 10h às 12h 
- Parque Esportivo da PUCRS, 4º andar, 
quadra 2.

Informações: www.apcefrs.org.br, esportes@apcefrs.org.br ou (51) 3268-1611.

Assista ao programa de vídeo APCEF/RS em Ação sobre a 
nova sala de jogos, em www.apcefrs.org.br ou pelo Facebook da Associação.

Representantes dos jogos de 
salão também já foram definidos
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pp - Sim. É repassado para outras fi-
nalidades. A própria construção de Brasília, 
a ponte Rio/Niterói, a Transamazônica tive-
ram dinheiro da Previdência, entre outros 
exemplos. E isso vem ocorrendo até hoje. 
Por isso que nós entendemos que dinheiro 
da Previdência é da Previdência. Sou autor 
da PEC 24/2003. Essa proposta prevê que 
o dinheiro da Previdência deve continuar na 
Previdência para beneficiar os aposentados e 
pensionistas. Outra questão: se a Previdência 
é deficitária, como diz o Executivo, como 
explicar que ele abriu mão de mais de R$ 50 
bilhões via desoneração da folha? Não tem 
lógica. Os trabalhadores e os aposentados 
também têm carências, necessidades. É uma 
questão de justiça. O governo desonerou a 
folha de pagamento. Houve uma contrapar-
tida para beneficiar os trabalhadores? A cesta 
básica foi desonerada, e daí? É só entrar num 
supermercado. Ficamos horrorizados com 
os preços.

jB - Durante negociações com cen-
trais sindicais em agosto do ano passado, 
o Planalto prometeu a substituição do 
fator. Quanto tempo o senhor ainda 
estima que isso vá levar?

pp - A bancada de senadores do PT 
esteve reunida com o governo, no Palácio do 
Planalto, no dia 8 de agosto. Lá foi dito que o 
governo estava trabalhando para solucionar 
a questão do fator. Isso já faz mais de seis 
meses, e, infelizmente, até agora nada. Sem-
pre reitero ao movimento sindical que essa 
cobrança tem que ser diária. O movimento, 

o trabalhador, o cidadão tem que cobrar do 
seu deputado e do seu senador o fim do fator. 

 JB - Como ficarão os cálculos das 
contribuições caso o seu projeto seja 
aprovado?

pp - O meu projeto prevê o fim do fa-
tor. Portanto, é simples: acaba-se com o fator 
e se mantêm a integralidade, com o cálculo 
das 50 maiores contribuições de 1994 para 
cá. Agora, temos que lembrar que tanto o 
governo federal como o movimento sindical 
trabalham também com uma alternativa ao fa-
tor, que seria a fórmula 85/95 (soma da idade 
e do tempo de contribuição para mulheres e 
homens, respectivamente).

 JB - Com o aumento da expectativa 
de vida, é seguro que a saúde financeira 
da Previdência se resguardará a longo 
prazo?

pp - Essa é uma resposta que depende 
de inúmeros fatores. Segundo pesquisas re-
centes, em 2050, a porcentagem de maiores 
de 65 anos deve quadruplicar, além do que, 
em torno de 15% a 40% desses idosos não 
terão contribuição previdenciária para apo-
sentadoria. O grande desafio é encontrar 
mecanismos de poupança previdenciária, 
ou seja, de inclusão de trabalhadores num 
sistema que possa financiar essa população. 
O programa mais ambicioso de registro dos 
trabalhadores informais foi o Micro Empre-
endedor Individual – MEI, que registrou, em 
três anos, mais de 3 milhões dos 16 milhões 

ENTREVISTA: Paulo Paim, senador (PT-RS)

APCEF cobra e senador fala sobre desafios e perspectivas de Previdência, como o fator previdenciário 
e a desaposentadoria

João de Barro - O senhor é autor do 
projeto de lei que defende o fim do fator 
previdenciário. Esse projeto foi aprovado 
por unanimidade no Senado, em 2008, e 
está parado na Câmara até hoje. Consi-
derando a relevância da matéria, por que 
o senhor acredita que, após seis anos, ele 
ainda não tenha sido votado?

 Paulo Paim - Primeiramente sempre 
é bom esclarecer que o fator previdenciário 
é uma fórmula maldita que retira 50% do 
salário da mulher e 45% do salário do homem 
na hora da aposentadoria. Considero o fator 
o maior crime contra a classe trabalhadora 
brasileira. O projeto, atualmente, está na 
Câmara, nas mãos dos deputados, pronto 
para votação. Por que isso ocorre? Creio 
que são vários fatores. Entre eles, o lobby do 
setor privado para fortalecer a previdência 
privada, tanto no Legislativo quanto no Exe-
cutivo. Outra coisa: nos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, o teto é de R$ 30 mil, 
a aposentadoria é integral e não existe fator 
previdenciário. Por que, então, no Regime 
Geral da Previdência (RGPS), no qual o teto 
é de R$ 4.159,00, o fator é aplicado? Como se 
explica uma coisa dessas? Falta coragem para 
o Congresso Nacional acabar com o fator.

 JB - O fator previdenciário foi 
criado, em 1999, pelo governo FHC, 
com a justificativa de desestimular 
aposentadorias precoces, mas significou 
uma redução dos benefícios. Apesar de 
combatido pelo PT na época, foi mantido 
nos governos Lula e Dilma, com um forte 
discurso de que o governo precisa do 
fator para que a Previdência sobreviva. 
No entanto, o senhor mesmo afirmou, 
em diversas ocasiões, que a Previdência 
não é deficitária. Por que há esse esforço 
em manter o fator?

pp - A alegação de que não existem 
recursos para promover o fim do fator não 
procede, pois a cada ano bilhões de reais saem 
oficialmente dos cofres da Seguridade Social 
para serem aplicados em outros fins. Vários 
estudos comprovam isso. Um deles é o da 
Associação Nacional dos Auditores Fiscais da 
Receita Federal do Brasil. Nos últimos 15 anos 
foram mais de R$ 100 bilhões. A Previdência 
é uma espécie de galinha dos ovos de ouro 
para os governos, já que eles, ao longo dos 
anos, se acomodaram com o dinheiro fácil 
desse caixa.

 JB - Se o fator aumentou as contri-
buições e a Previdência não é deficitária, 
quanto o governo tem "economizado"? O 
que se faz com esse excedente? É utiliza-
do em outras pastas?

Divulgação

Fim do fator previdenciário é uma das bandeiras de Paulo Paim

de trabalhadores por conta própria. A forma-
lidade passou de 20%, em 2009, para 24%, 
em 2011. Atualmente, para cada aposentado 
existem 10 trabalhadores potenciais. Em 
2050, essa proporção cairá para três traba-
lhadores para cada aposentado. A meu ver, o 
grande desafio para manter o equilíbrio fiscal 
da Seguridade Social é aumentar a inclusão 
previdenciária, sob pena desses cidadãos im-
pactarem o orçamento da Assistência Social 
num futuro muito próximo.

JB - O senhor é bastante conhecido 
por ser defensor dos aposentados. Que 
outras medidas o senhor vem adotando 
em prol desse grupo?

pp - Já aprovamos no Senado três pro-
jetos: o fim do fator previdenciário, o projeto 
que recompõe o valor das aposentadorias e 
pensões e o que estabelece uma política de 
reajuste de aposentadorias e pensões com 
aumentos reais mais o PIB. Os projetos estão 
na Câmara aguardando votação, nas mãos 
dos deputados. No dia 12/02, a Comissão de 
Assuntos Sociais aprovou nosso substitutivo 
ao PLS 159/13, mantendo, pelo menos até 
2021, a atual política de reajuste do salário 
mínimo. A proposta também garante ganho 
real aos aposentados que recebem acima 
desse piso, hoje com benefícios corrigidos 
apenas pela inflação. As aposentadorias pas-
sariam a ser corrigidas pela média do cresci-
mento da massa salarial, um valor próximo 
à variação do PIB do ano anterior. Agora, 
vamos para outra peleia, pois o projeto será 
discutido e votado na Comissão de Assuntos 
Econômicos.Tem também a questão da desa-
posentadoria. Mais de 500 mil pessoas estão 
esperando a aprovação do nosso projeto. Há 
24 mil ações judiciais requerendo a desapo-
sentadoria, de acordo com levantamento 
da Procuradoria do INSS, que resultaria em 
70 mil ações, segundo o Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), por conta dos recursos 
apresentados. O próprio STJ já reconhece a 
desaposentadoria. Aprovamos o projeto na 
Comissão de Assuntos Sociais e ele foi en-
caminhado para o plenário. Infelizmente, foi 
solicitado recurso e o projeto deverá passar 
por mais seis comissões temáticas. A desa-
posentadoria é necessária. O trabalhador 
e o aposentado não perdem nada com ela. 
Pelo contrário, só têm a ganhar, pois permite 
que aquele que se aposentou e continuou a 
trabalhar e a recolher INSS consiga rever o 
valor do benefício, baseado nas contribuições 
atuais. Não há gasto para a Previdência. Ao 
contrário do que falam por aí, o cálculo será 
feito pelo que o trabalhador descontou. A 
desaposentadoria também é uma alternativa 
ao fator previdenciário.

“A Previdência é uma espécie de galinha 
dos ovos de ouro para os governos”
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ADMINISTRAÇÃO

Anne Ledur/APCEF/RS

Arquivo APCEF/RS

Marcos Todt, Ivan Canal e Jandira Amador

Conselho fiscal analisou documentação contábil

No dia 27 de março foi a vez de 
o conselho fiscal se reunir na sede 
administrativa da APCEF/RS. Como 
de praxe, os integrantes analisaram 
atentamente a documentação contábil 
de outubro a dezembro de 2013. 
Além disso, os conselheiros fizeram 
uma análise do balanço geral de 2013. 
Conforme pode ser conferido no 
quadro publicado na página ao lado, o 
superávit do ano passado superou R$ 
1 milhão.

Assembleia ordinária 
aprecia balanço patrimonial 
e relatório da diretoria
No último dia 29, plenário aprovou documentação por unanimidade 

No cumprimento de suas obrigações 
legais, a diretoria da APCEF/RS convocou, 
por meio de edital publicado na última 
edição do João de Barro, todos(as) 
os(as) seus(suas) associados(as) a 
comparecerem à assembleia geral 
ordinária, a fim de prestar contas 
sobre o balanço patrimonial de 2013 
e também apresentar o relatório das 
atividades desenvolvidas pela Associação 
no ano passado. O plenário – que 
ocorreu na manhã do último dia 29 de 
março – aprovou, por unanimidade, 
a documentação apresentada, bem 
como outros encaminhamentos 
relativos à pauta. “Considero que a 
assembleia transcorreu em ambiente 
muito tranquilo. Todos(as) tiveram 
oportunidade de tirar dúvidas e 
aprovaram os itens colocados em 
votação”, avaliou o presidente do 
conselho deliberativo, Ivan Canal.

Seguindo o protocolo, Canal 
iniciou a sessão, conduzindo a palavra 
à assessora contábil da APCEF/RS, 
Jandira Amador, que realizou uma 
apresentação detalhada sobre o 
balanço da entidade. “Apesar de 
estar trabalhando com investimentos 
pesados, como a obra da colônia de 
Tramandaí, a entidade conseguiu se 
manter superavitária”, observou a 
contadora. 

Sobre esse aspecto, o presidente 
do conselho fiscal, Telmo José de Boita, 
também deu o parecer de sua instância 
a cerca do exercício financeiro de 
2013: “Percebemos que a gestão foi 
eficaz, aplicando corretamente os 
recursos da Associação, bem como 
maximizando os resultados, motivo 
pelo qual o conselho aprovou as contas 
da diretoria”.

Para apresentar as atividades 
realizadas pela Associação em 2013, 
ano em que a APCEF/RS completou 
60 anos, o presidente, Marcos Todt, 
fez a leitura de um detalhado relatório, 
relembrando as inúmeras realizações 
culturais, esportivas, de lazer e de luta 
pelos direitos dos(as) empregados(as) 
no referido período. Confira o 
documento, na íntegra, em www. 
apcefrs.org.br. 

A assembleia ainda contou com 
a participação do advogado Ricardo 
Cantalice, que avaliou as principais 
ações do Seguro Jurídico em 2013.

Uma  segunda  a s semb le i a , 
extraordinária, foi realizada no mesmo 
dia, em seguida à ordinária. Confira as 
deliberações na página 5.

Conselho 
deliberativo se 
reúne na nova 
Colônia de 
tramandaí

Conselho 
fiscal avaliou 
previamente o 
balanço geral 
2013

É usual que o conselho deliberativo 
se reúna previamente à assembleia 
geral ordinária para avaliar o conteúdo 
previsto para a plenária, mas, neste ano, 
a reunião teve um cenário diferente. 
Os conselheiros realizaram, no dia 28 
de março, o encontro de apreciação da 
pauta na Nova Colônia de Tramandaí. 
O local foi escolhido para que os 
membros do conselho pudessem 
acompanhar o andamento da obra, 
cujo prédio será entregue no dia 30 
de abril, restando apenas a finalização 
do entorno.

Conselho deliberativo conferiu como 
estão as obras da Nova Colônia

Regina Azevedo/APCEF/RS



ABRIL DE 2014     11

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, incentivar, proporcionar, 
desenvolver, produzir e implementar 
programas e ou atividades assistenciais, 
sociais, culturais, esportivas, de relação 
do trabalho, lazer e descanso. Também 
atua na defesa dos interesses de classe 
nas esferas administrativas e judiciais 
de forma individual e coletiva dos 
associados e associadas e na defesa do 
meio ambiente. 

NOTA 2 – Procedimentos Contábeis
As demonstrações contábeis foram 
elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis emanadas da Legislação 
Societária, em conformidade com 
os Pr inc íp ios Fundamenta is  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, 
as Aplicações Financeiras estão 
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 PAR 
Participações 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 Participações Corporativas 
S.A., conforme determina o Art. 183 
da Lei 6404/76.

Em 2013 foi recebido o valor de R$ 
534.514,15 de dividendos da Par 
Participações S/A, relativas as ações 
abaixo discriminadas;

• Imobilizado – está sendo demonstrado 
ao custo de compra ou construção, 
acrescido de correção monetária 
até 31 de dezembro de 1995, 
ajustado por depreciação acumulada, 
calculada pelo método linear, a taxa 
estabelecida em função do tempo 
de vida útil, fixado por espécies de 
bens. Em 2013 não foi realizada 
depreciação.

• Em fevereiro de 2009, a empresa 
Embraval  Consultoria e Engenharia 
Ltda foi contratada  para avaliar os 
vinte imóveis pertencentes a APCEF/
RS, emitindo um laudo de Avaliação 
de Mercado no valor total de R$ 
13.467.274,45.

• Devedores de Computadores e 
Fianças Locatícias – Existem ações 
judiciais em andamento com vistas 
a recuperar estes valores, oriundos 
de operações da década de 90, 
mas estão se mostrando de difícil 
recuperação pela não localização dos 

devedores e/ou a localização de bens 
penhoráveis.

• Prov i sões  de  Cont ingênc i a s 
Trabalhistas – A Entidade é ré em 
processos jurídicos envolvendo 
contingências trabalhistas. Esta 
provisão foi constituída mediante a 
probabilidade de insucesso nas ações, 
baseada no parecer da Assessoria 
Jurídica da Entidade.

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 todos os 
seus imóveis junto a 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, 
cons iderados  su f i c i en tes  pe l a 
administração para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de 
sua atividade, os riscos envolvidos e 
a orientação dos seus corretores de 
seguros.

NOTA 7 – Construção da Colônia 
de Férias em Tramandai
No ano de 2013 foi investido R$ 
2.500.422,62 em obras da nova Colônia 
de Férias em Tramandaí.
Este valor é proveniente do superávit 
apurado em 2013 de R$ 1.325.256,52, 
juntamente com os  valores já existentes 
em contas de aplicações financeiras.
Em 31 de dezembro de 2013, a entidade 
possui saldo de R$ 2.858.156,05, no 
Fundo de Construção da Colônia 
em Tramandaí, a serem utilizados na 
continuidade do empreendimento.

N o t a  8  –  S e g u r o  J u r í d i c o 
Previdenciário
A entidade possui aplicado no Fundo 
Caixa Fic Execut ivo RF LP em 
31/12/2013 o valor na conta de R$ 
195.187,07.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2013.

ADMINISTRAÇÃO

CiRCULanTE
      DISPONIVEL
      CREDITOS
      DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE
aTiVO nãO-CiRCULanTE
      DEPÓSITOS JUDICIAIS
      DEVEDORES FIANÇA E COMPUTADORES
PERMANENTE
      INVESTIMENTOS
      IMOBILIZADO
TOTaL dO aTiVO

aTiVO  

paSSiVO

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT 

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2013

CiRCULanTE
      FORNECEDORES/CREDORES DIVERSOS
      OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
      OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS
      OUTROS DÉBITOS
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
      PROV. DE CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS
PATRIMÔNIO LIQUIDO
      PATRIMÔNIO SOCIAL
      RESULTADO DO EXERCÍCIO
TOTaL dO paSSiVO

(+) RECEITAS OPERACIONAIS
      SEDE ADMINISTRATIVA
      DIRETORIA DE ESPORTES
      DIRETORIA CULTURAL
      COLôNIAS DE FÉRIAS
      SEDES REGIONAIS
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
      DESPESAS ADMINISTRATIVAS
      DIRETORIA DE ESPORTES
      DIRETORIA CULTURAL
      COLôNIAS DE FÉRIAS
      SEDES REGIONAIS
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
      REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
(=)RESULTADO OPERACIONAL
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL
       GANHO NA VENDA DO ATIVO IMOBILIZADO
(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO
(=) SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO

MARCOS LEITE DE MATOS TODT
diRETOR-pRESidEnTE

JANDIRA PEREIRA AMADOR
COnTadOR - CRC/RS 068708/O-4

 3.171.074,96 
 3.064.306,52 
 88.592,45 
 18.175,99 
 132.090,59 
 11.008,21 
 121.082,38 
 12.230.914,40 
 54.568,87 
 12.176.345,53 
 15.534.079,95 

 672.925,95 
 602.561,08 
 50.266,35 
 4.012,84 
 16.085,68 
 82.000,00 
 82.000,00 
 14.779.154,00 
 13.453.897,48 
 1.325.256,52 
 15.534.079,95 

4.851.899,83 
4.303.325,43 
74.842,50 
29.944,50 
405.721,79 
38.065,61 
3.671.556,42 
1.445.499,10 
130.117,53 
132.575,15 
1.195.877,59 
767.487,05 
132.133,58 
132.133,58 
1.312.476,99 
12.779,53
12.779,53
1.325.256,52 
1.325.256,52 

aSSOCiaÇãO dO pESSOaL da CaiXa 
ECONÔMICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013

Quant. ações
2012/201

22.760

Cotação em 
31/12/2012

R$ 160,52

Cotação em 
31/12/2013

R$ 161,78

Dividendos 
recebidos

R$ 534.514,15

Valor 
atualizado em 
31/12/2013

R$ 3.682.112,80

Ano Demandas

7

Provisões Depósito 
Judiciais

82.000,00 11.008,212013

Conta Saldo 
31/12/2012

7.639,36 

 113.443,02

113.443,02

113.443,02

121.082,38

Saldo 
31/12/2013

7.639,36 
Devedores. 

Computadores

Devedores 
Fiança

Totais

MARCOS LEITE DE MATOS TODT
diRETOR-pRESidEnTE

JANDIRA PEREIRA AMADOR
COnTadOR - CRC/RS 068708/O-4

Assista, no site da Associação, 
ao vídeo de avaliação 
da diretoria sobre as 
deliberações das assembleias.



apOSEnTadOS/aS

Com a presença de mais de 120 
pessoas, a APCEF/RS promoveu, no 
dia 19 de março, a primeira reunião de 
aposentados(as) e pensionistas deste 
ano, no Salão de Bridge do Clube do 
Comércio, no centro de Porto Alegre. 
Como destaque do encontro - além da 
tradicional participação da assessoria 
jurídica -, foi cedido um espaço aos 
representantes das quatro chapas 
inscritas às eleições da Funcef, a fim de 
defenderem as suas propostas.

Para representar a Chapa 1 - 
Movimento pela Funcef, o associado 
Gilmar Aguirre tomou a palavra. A 
Chapa 2 – Novo Rumo na Funcef contou 
com a defesa do diretor de Esportes da 
APCEF/RS, Sérgio Simon. A associada 
Lia Menezes falou sobre as propostas 
da Chapa 3 – Controle e Resultado. 
E, por sua vez, para defender a Chapa 
4 – Funcef pela Base, o associado Júlio 
Teixeira finalizou com um discurso.  

Além de esclarecimentos sobre ações, evento abriu espaço para informar sobre eleições da Funcef
Anne Ledur/APCEF/RS

As eleições da Funcef ocorrem de 5 a 
9 de maio. Informe-se como votar na 
página 4 e não deixe de exercer o seu 
direito de participante.

A diretoria da APCEF/RS apoia 
a Chapa 2 - da qual fazem parte os 
gaúchos Sérgio Simon e Leonardo Rigon, 
ambos aposentados e dirigentes da 
Associação, e Ilídio Teixeira Filho, que 
trabalha na GIDUR/PO.

Vitórias judiciais

Após as defesas, o advogado 
Ricardo Cantalice foi convidado a 
prestar esclarecimentos sobre as 
principais ações em andamento. O 
assessor jurídico detalhou as vitórias 
judiciais alcançadas nos processos do 
Efeito Gangorra e da Bitributação, que 
já transitaram em julgado. Segundo 
ele, a ação do Efeito Gangorra está 
em decisão definitiva, ou seja, a Funcef 

terá, obrigatoriamente, que revisar os 
benefícios, excluindo as reduções que 
fazia quando o INSS era majorado. 
A ação da Bitributação também teve 
decisão favorável. “Agora, estamos 
trabalhando para a confecção dos 
cálculos do que cada um tem para 
receber, por isso, estamos solicitando 
uma série de documentos”, afirmou 
Cantalice. 

A APCEF/RS também dispo- 
nibilizou aos participantes da reunião a 
assessoria de profissionais da empresa 
contábil Quantic, que auxiliou os(as) 
aposentados(as) e pensionistas, de forma 
personalizada, a cerca da documentação 
exigida para a execução das ações da 
Bitributação e do Efeito Gangorra. 

Para mais informações sobre esses 
e outros processos, entre em contato 
com a Associação, pelo telefone (51) 
3268-1611.

Retirada de patrocínio

O advogado Ricardo Cantalice 
também retomou o assunto da já 
ajuizada ação civil pública contra 
retirada de patrocínio dos fundos de 
pensão, em que a APCEF/RS teve um 
papel de vanguarda, visto que não 
há conhecimento de nenhuma outra 
entidade que tenha ajuizado ação 
sobre o tema. “Nós entendemos que 
a resolução número 11 do CNPC, da 
forma com que foi editada, contém 

diversos pontos que são potencialmente 
prejudiciais para os participantes, pois 
não os protege de eventual retirada 
de patrocínio pela patrocinadora. Não 
existe qualquer indício de que a Caixa 
esteja estudando uma retirada de 
patrocínio da Funcef, mas ajuizamos 
esta ação como uma prevenção”, 
afirmou.

Integração pela informação

A reunião de aposentados(as) e 
pensionistas tem sido uma realização 
de muito sucesso da APCEF/RS, pois 
tem integrado, a cada edição, mais 
e mais associados(as) em torno da 
informação. Para a aposentada Maria das 
Graças Gusmão, esse espaço é muito 
importante, pois traz esclarecimentos 
precisos com pessoas especializadas. 
“Eu, particularmente, não acompanho 
de perto pela internet toda hora, então, 
aqui é um lugar onde a gente tem 
as informações com as pessoas que 
entendem do assunto”, defendeu. 

Já o aposentado Nelson Dreissig 
valoriza o encontro por acreditar que 
“as reuniões são fundamentais para ser 
bem informado”. “Além do noticiário 
escrito e das mídias sociais, aqui é o lugar 
que a gente tem para - além de rever 
os colegas, que é sempre um prazer 
- assistir os debates e se aprofundar 
nas informações que 
são tão caras para 
nós”, revelou.

reunião de aposentados(as) e 
pensionistas reúne grande público

Confira, em www.apcefrs.org.br ou pelo 
Facebook da Associação, o programa APCEF/RS 
em Ação sobre a reunião.

Aposentados(as) e pensionistas atentaram para novidades da categoria


