
SOB O CÉU 
DE SÃO CHICO: 
INAUGURAÇÃO 
DO OBSERVATÓRIO 
ASTRONÔMICO 
DIDÁTICO CAIXA 
DE JOIAS

 APCEF defende gestão paritária 
da Funcef (Página 5)

Caixa ignora mais de 
30 itens do ACT (Página 8)
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OPINIÃO

Charge

Editorial

DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2018 - 2021 • Presidência: Marcello Husek Carrión 
(Ag Santa Maria) • Vice-Presidência: Paulo Ricardo Belotto (Aposentado/ Porto Alegre) • 
Diretoria Executiva: • Carla Vanessa Nunes Gomes (Relações de trabalho / Ag. Gravataí) • 
Célia Margit Zingler (Aposentados, previdência e saúde / Aposentada Santa Cruz do Sul) • 
Diva Maria Fernandes (Cultura / Aposentada Porto Alegre) • Marcos Leite de Matos Todt 
(Formação para o Bem Comum / Ag. Pça. Rui Barbosa) • Nilo Sérgio Flores Motta (Esportes 
/ Aposentado Porto Alegre) • Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (Patrimônio / Aposentado 
Porto Alegre) • Stella Maris Germer Moraes (Social e Lazer / Aposentada Porto Alegre) • 
Carlos Heitor Culau Tourrucoo (Ag. Pça. do Portão) • César Augusto Gonçalves Perelló 
(GIFUG/PO) • James Ávila Dominot (Aposentado Porto Alegre) • Júlio César Jardim 
Pereira (CEOCV/PO) • Michel de Oliveira Michels (Ag.Charqueadas) • Naiara Machado 
da Silva (GIGAD/RS) • Sérgio Tolentino Pinheiro (Aposentado Porto Alegre) • Silvia Regina 
Hohgräwe (Aposentada Porto Alegre) • Simoni Fernandes Medeiros (JURIR/PO).

CONSELHO DELIBERATIVO •  Regional Porto Alegre • Felipe Leandro Fernandes 
Mendonça (Ag.Vila Santa Isabel) • Felisberto Machado de Souza (Aposentado / Mariana 
Pimentel) • Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF) • Luiz Carlos Lasek (Aposentado 
/ Porto Alegre) • Marcelo Antônio de Marchi (Aposentado / Eldorado do Sul) • Paulo 
Cesar Ketzer (Aposentado / Porto Alegre) • Pedro André Marchese Sessegolo (Ag.
Cachoeirinha) • Antônio Roberto Araújo Lourenço (Ag. Cavalhada) • Clélio Luiz Gregory 
(Aposentado / Porto Alegre) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Guia Lopes) • Juarez 
Machado de Oliveira (GIGAD/PO) • Lucas Figueiredo dos Santos (SR Leste Gaúcho) • 
Nelson Ferreira Filho (GIGAD/PO) • Rosaura de Fátima Berni Couto (Aposentada / Porto 
Alegre) • REGIONAL ALTO URUGUAI • Paulo Telles Garcias (Ag. Erechim) • Simone 
Adriana Vesenick (Ag. Alto Uruguai) • REGIONAL CENTRO - Paulo Adelmo Castaman 
(Aposentado / Itaara) • Luiz Fernando Flores Acunha (Ag. Ymembui) • REGIONAL 
FRONTEIRA OESTE • Olívio Chervinski (Aposentado / Uruguaiana) • Edgar Germano 
Cesar Gundlach (Ag. Livramento) • REGIONAL FRONTEIRA SUL • Ronaldo de Faria 
Nunes (Ag. Bagé) • Jane Mara Bueno Lins (Ag. Bagé) • REGIONAL LITORAL NORTE 
• Humberto Silva Solaro (Aposentado / Imbé) • Clodely Elisabete Soares (Aposentada / 
Imbé) • REGIONAL LITORAL SUL – Petra Alexandra Melzert (Ag. Cidade Nova) • Sílvia 
Maria Cavalheiro Girardon (Aposentada / Rio Grande) • REGIONAL MISSÕES • Leandro 
Winter (Ag. Santo Augusto) • Nestor Vanderlei Schuster (Ag. Santo Ângelo) • REGIONAL 
PASSO FUNDO • Marlon Roberto Monteiro de Andrade (GIGOV/PF) • Angelita 
Maria Weber (SR Norte Gaúcho) • REGIONAL SERRA • Romeu Pressi (Aposentado / 
Caxias do Sul) • Carlos Roberto Botti (SR Norte Gaúcho) • REGIONAL SUL • Rogério 
Fernandes de Farias (Ag. Três Vendas) • Gilberto dos Santos Netto (Aposentado / Pelotas) 
• REGIONAL VALE DO PARANHANA • João Alberto Holsbach (Aposentado / Taquara) 
• Dirceu D’avila Sampaio (Aposentado / Taquara) • REGIONAL VALE DO RIO PARDO 
• Nelson Schlindwein (Aposentado / Santa Cruz do Sul) • Cássio Alexandre Pires (Ag. 
Rio Pardo) • REGIONAL VALE DO TAQUARI • Milton Gustavo Schnack (Aposentado / 
Lageado) • Clécio Paulo Franz (Aposentado / Estrela) • REGIONAL VALE DOS SINOS • 
Delamar Teixeira Albino (Aposentado / São Leopoldo) • Gean Francisco Farias Espindula 
(Ag. Canudos).

CONSELHO FISCAL • Adroaldo Schmidt Carlos (Aposentado / Cachoeira do Sul) • 
Gilmar Delvan (Aposentado / Canoas) • Suzana Machado Ritter (Aposentada / Cruz Alta) • 
Ademir Spadotto (Aposentado / Sapiranga) • Leonardo Roberto Rigon (Aposentado / Porto 
Alegre) • Telmo José de Boita (Aposentado / Tenente Portela).
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Poderíamos dedicar este espaço 
para destacar todas as atividades 
que a APCEF vem realizando em 
prol  de seus(as)  associados(as) . 
Seria um editorial bastante positivo, 
cons iderando  a  quant idade  de 
boas  not íc ias  que a  Assoc iação 
orgulhosamente publica neste JB. 
No entanto, a conjuntura política nos 
obriga a encarar temas muito menos 
agradáveis do que gostaríamos. Não 
podemos calar.

No último dia 9, com um sofrível 
primeiro debate entre presidenciáveis, 
as eleições se tornaram mais concretas 
para boa parte dos(as) brasileiros(as). 
Em meio a rasas discussões sobre 
a descriminalização do aborto, a 
segurança pública e o desemprego – 
assuntos importantes, obviamente, 
mas levantados na ocasião sem reais 
intenções de avançar na reflexão -, um 
tema fundamental foi esquecido: as 
privatizações.

As privatizações e seus efeitos 
tremendos sobre uma nação não 
podem ser temas secundários. Na 
década de 90, o Brasil experimentou 
o gosto amargo das privatizações, 
comprometendo seriamente a sua 
soberania. Nos últimos meses, o 
governo ilegítimo de Michel Temer 
tem colocado em prática uma pauta 
privatista sem precedentes, com 
a venda de dezenas de empresas 
nacionais. 

Temos acompanhado,  a través 
das medidas desse “desgoverno”, 
a taques  fe rozes  no  sent ido  de 
sucatear as empresas públ icas e 
vendê-las a preço de banana. E a 

Caixa, sendo uma das empresas 
mais importantes para a economia 
deste País, está, é claro, na mira 
desses sanguessugas! No último dia 
10, a direção do banco anunciou 
que os(as) próximos(as) ocupantes 
das vice-presidências da empresa 
serão escolhidos(as) em processo 
seletivo externo, coordenado por 
consultoria privada. 

Esse processo tem como foco 
trazer “quadros” do “mercado” para 
a direção, como se apenas fora da 
Caixa houvesse eficiência. A medida 
é um “abraço” para entregar, de vez, 
o banco ao setor privado. Ou seja, 
priorizar o lucro em detrimento de 
qualquer função social que o banco 
possa desempenhar.

Junto a tudo isso, as negociações 
específicas da Caixa nesta Campanha 
Salarial têm deixado ainda mais claras 
as intenções do Governo: desmontar, 
um a um, direitos historicamente 
conquistados pelos(as) bancários(as). 
Após cinco rodadas de negociações, 
o banco ignorou mais de 30 itens do 
Acordo Coletivo de Trabalho, baseado 
na Reforma Trabalhista aprovada 
no ano passado para contentar os 
“patrões”.

Dessa  forma ,  nós ,  enquanto 
empregados(as) e defensores(as) da 
Caixa, não podemos ignorar o tema 
das privatizações nestas eleições e, 
muito menos, ignorar a luta nesta 
Campanha Salarial. Se a memória dos 
anos 90 nos faltar, temos o governo 
atual para nos lembrar o quanto 
uma agenda entreguista pode ser 
devastadora.
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RADAR

Regional Serra promove IV Baile de Inverno
Cerca de 80 pessoas participaram da festa, que teve jantar típico da região 
e música ao vivo

No último dia 21 de julho, a Regional 
Serra promoveu a quarta edição de seu 
tradicional Baile de Inverno. 

“Tivemos um excelente jantar, 
preparado pelo caseiro Neri - já famoso 
pela qualidade gastronômica. Logo após, 

o público se divertiu ao som de diversos 
estilos musicais, com o show de Joce 
Sampaio”, relatou Rogério Capitani, 
coordenador da Regional Serra. 

O jantar incluiu tortéi, galeto, risoto, 
polenta com molho, costelinha de porco, 

APCEF participa de atos contra a “PPP do Esgoto” de Sartori

No dia 11 de julho, a Câmara de Ve-
readores de Canoas abriu suas portas para 
um debate sobre a chamada “PPP do Esgo-
to”, que, por decisão do Governo Sartori, 
quer entregar à iniciativa privada a coleta e 
o tratamento de esgoto em nove cidades 
da Região Metropolitana de Porto Alegre. A 
APCEF/RS, enquanto signatária do Fórum 
Mundial Alternativo da Água (Fama), já 
havia se manifestado na Tribuna Popular do 
parlamento canoense no dia 28 de junho, 
através da diretora de Aposentados(as), 
Previdência e Saúde, Célia Zingler, e voltou 
a marcar presença neste evento.

O debate - presidido pelo deputado 

Arquivo/APCEF

Agosto

25 - Talentos Fenae/Audição das 
músicas (Sede A)
25 - XII Botequim do Esporte 
(Sede A)

Setembro
  
1 – Aniversário 25 anos Coral 
APCEF (Sede A)  
29 – Jantar Baile Campeiro (Sede B)
   
Outubro  

10 – Estreia do Caixa de 
Pandora - “O Carnaval é Nosso” 
(Auditório Dante Barone/Porto 
Alegre) 
20 – Dia do Saci (Sede A)
    
Novembro 
 
6 – Lançamento do livro “A 
Caixa é do Povo” (Feira de POA)
8 – Lançamento do livro “Poesia 
& Declamação” (Feira de POA)
13 – Lançamento do livro “Em 
Defesa do Bem Comum” (Feira 
de POA)
24 – Festa de Abertura das 
Piscinas (Sede A)
28 – Noite Cultural (Sede A)
   
Dezembro  
   
4 a 8 – Talentos Fenae/APCEF 
(Natal/RN)

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

Agenda de Eventos

Cerca de 80 pessoas participaram da confraternização

Célia Zingler representou a APCEF 
no debate

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre a “PPP do Esgoto”, em www.apcefrs.org.br, na página da Associação no Facebook ou em nosso canal no YouTube.

G
uilherm

e dos Santos/Especial

Neste mês,  o 
João de Barro 
está  lançando 
um novo espa-
ço de divulgação 
da APCEF/RS: 

a coluna ASSOCIE-SE! O ob-
jetivo desta seção é que os(as) 
leitores(as) tenham mais uma 
opção de informação sobre a 

entidade e, com isso, sintam-se 
convidados(as) a participar ainda 
mais das variadas frentes de atua-
ção da Associação. 

Seja desfrutando do patrimô-
nio, da cultura, do esporte, do 
lazer, dos serviços, ou se enga-
jando na luta em defesa dos(as) 
trabalhadores(as), todos(as) são 
chamados(as) a fazer parte da fa-

mília APCEF! Nesse sentido, cada 
edição, publicaremos alguma van-
tagem de ser associado(a).

E se você ainda não é associado(a), 
não perca tempo! Para se associar, basta 
entrar no site www.apcefrs.org.br e 
preencher a sua proposta de associa-
ção. Ou, se preferir, entre em contato 
direto com a nossa equipe por telefone 
(51-3268-1611). 

Fr
ee

pi
k.

co
m

saladas e sobremesas. Na madrugada, 
foram servidos café com grôstoli. Para 
beber, vinhos, cervejas, refrigerantes e 
água. Cerca de 80 convidados(as), entre 
associados(as) e amigos(as), participa-
ram da confraternização.

estadual Nelsinho Metalúrgico – teve o 
plenário da Câmara lotado pela comuni-
dade local, e contou com a participação 
de parlamentares de Canoas, Esteio e 
Alvorada; do conselheiro fiscal da AP-
CEF, Gilmar Delvan; de representantes 
do Fama -; e do Sindiágua.

Conforme lembrou Célia Zingler, a 
APCEF está fortemente envolvida na defesa 
pelo bem comum. Isso inclui a defesa da 
Corsan. “Nós não podemos permitir que 
todo o investimento que já foi feito na Região 
Metropolitana em tratamento de esgoto seja 
simplesmente entregue para iniciativa priva-
da, que pretende ganhar muito dinheiro por, 

no mínimo, 37 anos, que é o que prevê essa 
PPP. Tudo que sai da mão do Estado sempre 
sai caro para o povo”, defendeu a diretora. 
Confira, no site, a manifestação completa 
de Célia Zingler, assinada por 21 entidades. 

O valor da mensalidade é de 
apenas 1% da remuneração para 
ativos(as) e 0,5% para aposentados(as) 
e pensionistas. 

E o melhor: você pode incluir 
toda a sua família (pais e mães, avôs 
e avós, filhos(as), enteados(as) de até 
30 anos e cônjuge ou companheiro(a)) 
como dependente sem pagar nada 
mais por isso! ASSOCIE-SE!

ASSOCIE-SE
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ELEIÇÕES APCEF/RS

Associados(as) elegem representantes 
em 203 unidades da Caixa
Processo eleitoral segue com escolha de coordenadores(as) e tesoureiros(as) regionais

O processo que define os rumos da 
Associação pelos próximos três anos não se 
resume apenas à eleição da nova diretoria, 
dos conselhos deliberativo e fiscal, e dos(as) 

coordenadores(as) e tesoureiros(as) regio-
nais. Dos dias 9 a 13 de julho, associados(as) 
de 203 unidades da Caixa no Estado elege-
ram os(as) seus(suas) representantes. 

“Me associei à APCEF, pois vejo a entidade como sendo de fundamental importância no 
relacionamento entre empregados(as) da Caixa e seus(suas) familiares, 

promovendo a integração e o fortalecimento dos laços de amizade. Também percebo que a APCEF vem 
representando os interesses do pessoal da Caixa na busca pela melhoria das condições de trabalho”. 

VINÍCIUS GIACOMELLI MACHADO, Ag. Frederico Westphalen, Regional Passo Fundo

“Já sou representante da APCEF em Bento Gonçalves há bastante tempo, mais de 15 anos. Uma das 
nossas marcas é presentear os(as) associados(as) no Natal com uma cesta, com o valor do repasse da 

mensalidade para as agências”. 
SÍLVIO BLANKENBURG, Ag. Bento Gonçalves, Regional Serra

“Tenho 28 anos de Caixa. Participei dos Jogos da Fenae, em Salvador, em 1998, e em Vitória, 
em 2014. Sempre gostei muito de ir para São Chico, onde vou, pelo menos, duas vezes por ano. 
Quando trabalhei em Porto Alegre, frequentava muito a piscina da Sede A. Fiz vários churrascos 

nas duas sedes. Também fiz parte da equipe de vôlei”. 
JUAREZ BEITLER DA CRUZ Ag. Camaquã, Regional Sul

“A APCEF é sinônimo de esporte, lazer, luta na defesa dos(as) trabalhadores(as), 
confraternização. Tem tido um papel marcante na vida de seus(suas) associados(as)”.

 SAMUEL HENRIQUE HAUSCHILD, Ag. Taquari, Regional Vale do Taquari

“Sempre vi a APCEF como uma associação preocupada com o bem-estar dos(as) empregados(as) 
Caixa. Sempre tomando a frente na defesa da Caixa e do seu quadro de empregados(as). 

FELIPE CABREIRA WILLE, Ag. Santa Vitória do Palmar, Regional Litoral Sul

“A APCEF é a representação legal da nossa classe e seus anseios, o canal para 
pleitearmos direitos e manter conquistas da categoria. É evidente que devemos nos unir, como 

associados(as), para enfrentarmos esse momento instável em que se encontra nosso País. 
Unidos(as), somos mais fortes, e nossas famílias, mais seguras. 

CARLOS HORÁCIO PINHEIRO DA SILVA, Agência Torres, Regional Litoral Norte

“É uma entidade que nos representa nas nossas lutas em prol dos nossos direitos 
enquanto trabalhadores(as). Nos meus 29 anos de Caixa, a Associação sempre esteve presente 

em todos os momentos difíceis, que não foram poucos. A entidade também se preocupa com o lazer, seja 
através das suas festividades, como pelas colônias no RS e no resto do Brasil a um custo muito baixo”. 

ELAINE HERTER BARTH BARASUOL, Ag. Panambi,Regional Missões

“Nos momentos atuais, com o nosso dia-a-dia tão atribulado, metas a serem batidas no 
trabalho, metas na vida pessoal, o estresse é constante. Aí, 

entra, dentre outros papéis, a APCEF, para nos proporcionar momentos de lazer, de união com 
nossos(as) familiares e colegas. Uma válvula de escape nesses momentos turbulentos”! 

UBIRAJARA ELISEU ÁVILA, Ag. Montenegro, Regional Vale dos Sinos

“Acompanho todas as lutas que a APCEF tem realizado por nós, empregados(as), além das 
vantagens e colônias de férias. A colônia de Tramandaí ficou ótima, e ainda quero conhecer este 

ano as  novas cabanas de São Francisco. 
Estamos planejando passar um final de semana lá com um grupo de colegas e amigos(as)”. 

SUZANE GRESSLER ZUEHL, Ag. Santa Cruz do Sul, Regional Vale do Rio Pardo

“Com essa reeleição para representante, espero continuar fazendo esta ponte 
entre a associação e os(as) colegas aqui da Restinga. Pretendo me inteirar mais dos assuntos da 

associação e sempre atualizar os(as) colegas. Podem contar comigo”. 
PAULO ROBERTO LAUTERT, Ag. Bairro Restinga, Porto Alegre e Região

O(a) representante é o elo da APCEF 
em cada local de trabalho, reforçando a 
importância que a entidade dá para a atua-
ção nos esportes, na cultura, no lazer e na 

defesa dos direitos dos(as) empregados(as). 
Leia, nesta página, um depoimento 

de alguns(mas) colegas eleitos(as) de 
2018.

Fotos: Arquivo pessoal
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APCEF participa de 
audiência sobre gestão da 
Previdência Complementar

Associação defendeu gestão paritária em entidades 
como a Funcef

A Subsecretaria do Regime de 
Previdência Complementar do Minis-
tério da Fazenda realizou, no dia 27 
de julho, em Brasília, uma audiência 
pública para discutir a gestão do Re-
gime de Previdência Complementar 
(RPC), operado pelas Entidades Fe-
chadas de Previdência Complementar 
(EFPC), entre as quais está a Funcef.

Representando a APCEF/RS, o 
advogado do Escritório Direito Social 
Lucas Abal Dias defendeu a proteção 
de participantes nos fundos de pensão, 
com objetivo de assegurar a atuação 
na gestão do fundo. Dias sustentou 
que há uma necessidade de atuação 
de participantes e assistidos(as), 
tanto na gestão do fundo quanto nos 
órgãos de governo que regulamentam 

JURÍDICO

Está marcada para o dia 22 de 
agosto, às 14h, no Supremo Tribunal 
Federal (STF), mais uma audiência da 
ação dos 10% Mulheres. A APCEF/
RS, enquanto amicus curiae (do latim, 
amiga da corte), está inscrita para fazer 
a sua intervenção, através do advoga-
do constitucionalista Marthius Sávio 
Cavalcante Lobato. Lobato trabalha 

Ação dos 10% Mulheres tem 
audiência marcada no STF

SEUS DIREITOS

Em novembro de 2017, en-
trou em vigor uma nova Lei Tra-
balhista, que a imprensa, patroci-
nada pelos(as) empregadores(as), 
apelidou de “Reforma Trabalhis-
ta”, mas que, na verdade, é um 
violento golpe nas regras básicas 
da Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT). 

Os princípios da CLT, que 
regularam o mundo do trabalho 
durante muitas décadas, sempre 
levaram em conta que, na relação 
entre patrões e empregados(as), 
os(as) trabalhadores(as) são sem-
pre a parte mais fraca e, por isso, 
devem ser protegidos(as).

Agora, a lógica desta inegável 
inferioridade da classe trabalha-
dora – diante do enorme poder 
dos patrões – foi profundamente 
quebrada, mudando, de forma 
radical, um conjunto de direitos 
que existiram até novembro de 
2017 e que, aos poucos, já começa 
a ser sentido. 

O objetivo, aqui, é tratar de 
três temas que fazem parte desta 
nova Lei, e estão vinculados, dire-
tamente, com os prejuízos que ela 
trouxe para classe trabalhadora, 
todos eles relacionados com os 
Acordos Coletivos de Trabalho.

ULTRATIVIDADE: 

É uma figura jurídica que 
permite que as cláusulas de uma 
Norma Coletiva de Trabalho 
(Acordo ou Convenção) con-
tinuem vigorando depois que 
vence o prazo do acordo. No 
caso dos(as) empregados(as) 
da Caixa, é bom lembrar que 
o prazo de vigência do Acordo 
Coletivo termina no dia 31 de 
agosto próximo. Pelas anteriores 
a novembro de 2017, todas as 
cláusulas continuariam vigorando 
até que um novo Acordo viesse a 
ser assinado. Agora, com a cha-

mada “Reforma Trabalhista”, a 
continuidade das cláusulas está 
proibida, por isso, foi necessário 
antecipar a Campanha Salarial.

 
RISCO DA JORNADA DE SEIS 
HORAS ACABAR:

Com as históricas lutas 
dos(as) empregados(as) da Cai-
xa, nos anos 1980, a jornada de 
trabalho passou a ser de seis 
horas diárias. Com a nova Lei, 
foi aprovada a possibilidade da 
jornada normal ser ampliada para 
oito horas, por meio da chama-
da “prevalência do negociado 
sobre o legislado”. Ou seja, os 
patrões e os(as) empregados(as) 
podem “negociar” tudo, inclusive 
aquilo que está previsto na Lei, 
respeitando-se apenas o que está 
na Constituição Federal. Como 
a jornada de seis horas para a 
categoria bancária está previsto 
somente na CLT (a Constituição 
Federal diz que o limite máximo 
é de oito horas), os banqueiros 
podem condicionar a negociação 
de um novo Acordo à aceitação 
da jornada de oito horas.

PARÂMETROS SALARIAIS 
PODEM VIR A SER 
REBAIXADOS: 

Como esta “Reforma Tra-
balhista” permite que os ban-
queiros subst i tuam os(as) 
atuais empregados(as) por 
trabalhadores(as) terceirizados(as), 
autônomos(as) ou pessoas jurí-
dicas, em todas as atividades dos 
bancos, é fácil concluir que os 
parâmetros salariais nos Acordos 
Coletivos futuros podem vir a ser 
drasticamente rebaixados.

Enfim, esta chamada “Re-
forma Trabalhista” é - isto sim 
- a porta do inferno para a classe 
trabalhadora.

Os acordos coletivos e o 
Golpe na CLT

Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista
miltonfagundes@fse.adv.br

e fiscalizam essas entidades, a fim de 
proteger seus interesses. Propõe-se, 
com isto, que o antidemocrático “voto 
de qualidade’, geralmente a serviço 
das patrocinadoras, seja, por fim, 
extinto, prevalecendo a decisão por 
maioria absoluta nos diferentes órgãos 
de gestão.

No mesmo sentido, é fundamen-
tal que se incentive a transparência 
na gestão dos planos de previdência, 
para que os(as) beneficiários(as) 
tenham segurança na gestão de seu 
patrimônio. A prévia e clara fisca-
lização da Previc deve se sobres-
sair, para que o órgão de fiscaliza-
ção do sistema não se caracterize 
como um órgão ineficaz e punitivista. 
*Fonte: www.apcefrs.org.br

Após revogação de RH 151, liminar 
garante gratificação de função 

A APCEF tem ação postulando 
a garantia da manutenção da Grati-
ficação de Função a empregados(as) 
que, na data do início da Lei 13.367/17 
(“Reforma Trabalhista”), já desem-
penhassem função gratificada há dez 
anos ou mais.

Atualmente, decisão liminar dada 
em Mandado de Segurança pela de-
sembargadora Maria Regina Machado 
Guimarães, do TRT da 10ª Região, 
suspendeu os efeitos da revogação do 
RH 151, ‘abrigando’ todos(as) os(as) 

empregados(as) nesta situação. Para a 
magistrada, o RH 151 é norma interna 
e, por isso, incorpora ao contrato de 
trabalho. 

Assim, conforme a l iminar, a 
Caixa deve aplicar o normativo in-
terno, incorporando a gratificação 
para o(a) empregado(a), quando 
houver dispensa da função sem justo 
motivo e o exercício desta tenha se 
dado por período maior ou igual a 
dez anos.
* Por Fagundes & Schneider

em conjunto com o Escritório Direito 
Social nesse processo.

A ação requer tratamento iguali-
tário no cálculo da aposentadoria pro-
porcional no Plano Reg para mais de 
cinco mil mulheres que se associaram 
à Funcef até o dia 18 de junho de 1979. 
Elas recebem cerca de 10% menos que 
seus colegas do sexo masculino.
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APCEF inaugura Observatório 
Astronômico Didático Caixa de Joias

Na noite de 27 de julho, a AP-
CEF/RS teve a alegria de inaugurar, 
no seu Espaço Bem Viver São Fran-
cisco de Paula, o Observatório As-
tronômico Didático Caixa de Joias. 
A data foi cuidadosamente escolhida 
para contemplar a observação de 
importantes eventos astronômicos, 
como a Lua em eclipse total e o 
planeta Marte em seu melhor ponto 
de visibilidade desde 2003. Os(as) 
presentes também puderam apreciar, 
através de um telescópio de altíssima 
tecnologia, um céu abundantemente 
estrelado e os planetas Vênus, Satur-
no e Júpiter.

Conforme explicou o vice-pre-
sidente da APCEF, Paulo Belotto, a 
instalação será mais uma opção de 
lazer para os(as) associados(as), mas 
também servirá para atender a co-

munidade local. “Estamos fazendo 
convênios com a UERGS e a Secre-
taria de Educação e Cultura de São 
Francisco de Paula, para possibilitar 
que alunos(as) e professores(as) da 
Rede Pública também venham utilizar 
este equipamento para aprofundar o 
seu conhecimento sobre o universo”, 
declarou.

O Observatório será administra-
do pela Confraria Astronômica Caixa 
de Joias, grupo criado em 2009, por 
iniciativa do diretor Ricardo Hubba, 
para fomentar estudos em Astronomia. 
“Para mim, é uma satisfação enorme 
inaugurar este espaço. O objetivo da 
Confraria sempre foi, justamente, 
transmitir conhecimento. E a gente 
tem a convicção de que isso se faz, 
principalmente, com as crianças, com 
os jovens que poderão desfrutar de 

toda esta infraestrutura”, sustentou 
Hubba.

A associada Meri Elen Soares, da 
SR Extremo Sul, prestigiou a inaugura-
ção e ficou impressionada: “Vim lá de 
Pelotas para participar da inauguração, 
nesta noite tão especial, cheia de even-
tos astronômicos, e achei maravilhoso! 
Os(as) demais associados(as) têm que 
conhecer este lugar. É um espaço 
único”.

Para marcar o ato solene, foram 
feitos o descerramento da placa de 
inauguração pela gestão 2018/2021 
da APCEF e a entrega do certificado 
de Confrade Honorário ao professor 
Gentil César Bruscato, que tem asses-
sorado a Confraria desde o início de 
suas atividades. 

Participe você também das ati-
vidades da Confraria Astronômica 

Associados(as) e comunidade agora têm mais uma razão para frequentar o 
Espaço Bem Viver São Francisco de Paula

Caixa de Joias! O acesso ao obser-
vatório acontece nas quartas e sába-
dos, sempre com acompanhamento 
de um(a) monitor(a). Para eventos 
programados, inscreva-se através do 
e-mail apcefrs@apcefrs.org.br ou 
da página do grupo no Facebook, e 
encante-se com o nosso universo! Mais 
informações, em www.apcefrs.org.br. 

Posição solar deixou a Lua em eclipse com tom avermelhado no dia da inauguração

Assista ao programa de 
vídeo APCEF em Ação 
sobre a inauguração do 
Observatório, em 
www.apcefrs.org.br, 
na página da 
Associação no 
Facebook ou em 
nosso canal 
no YouTube.

Divulgação
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Inauguração ocorreu em data de melhor alinhamento planetário

Diretoria descerra placa de inauguração Paulo Belotto: “Observatório é fomento ao conhecimento”

Público prestigiou inauguração do Observatório Convidados(as) saborearam um apetitoso jantar

Prof. Gentil Bruscato (E) agora é Confrade Honorário Telescópio de altíssima tecnologia transfere imagens ao computador

Atividades da Confraria vêm desde 2009

Fotos:Jéssica Sobreira/Especial
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CAMPANHA NACIONAL

ASSESSORIA JURÍDICA
A APCEF oferece a seus(suas) associados(as) assessoria jurídica em diferentes áreas, através 
de escritórios de advocacia. Para atendimento, associados(as) podem marcar horário 
nos plantões semanais.

Advocacia Fagundes & Schneider

Especializado em ações trabalhistas como hora extra, 6ª e 
8ª horas, PCC/PFG, FGTS sobre tíquete e 
tíquetes para aposentados(as) e ativos(as). 

Atendimento com hora marcada na Sede B da 
Associação (Av. Coronel Marcos, 851, Porto Alegre), na 

sala central da APECF (Av. Otávio Rocha, 134, sala 81, 7º 
andar, Porto Alegre) ou também no escritório de advocacia 
(Av. Pedro Adams Filho, 5573/1206, Novo Hamburgo). Para 

agendar a assessoria, contate os(as) advogados(as) 
através dos telefones (51) 3595-3995 ou (51) 99121-9566.

Integrantes do Seguro Jurídico têm

Atendimento especializado com a equipe de 
advogados(as) 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. 

Telefone (51) 3215-9000, 
e-mail: segurojuridico@apcefrs.org.br

Assessoria em saúde do(a) trabalhador(a)

Acolhimento, orientação e tratamento especializado com 
psicóloga clínica, psicanalista e mestre em Psicologia 

pela UFRGS, referente a doenças 
ocupacionais. Laudos periciais para 

instrumentalizar ações judiciais. Solicite a sua ficha de 
identificação através do e-mail 

apcefrs@apcefrs.org.br e faça um agendamento. Mais 
informações: (51)3268-1611, 3019-9344 e 98151-9947. 
Atendimentos na Av.Carlos Gomes, 1000/302, Porto 

Alegre.

Caixa ignora mais de 30 itens 
do Acordo Coletivo
Além disso, proposta da Fenaban se resume apenas a cobrir a inflação. 
A mobilização é agora!

Após se is  rodadas de nego-
ciação, os banqueiros mostraram 
que não brincam em serviço quan-
do o assunto é prejudicar os(as) 
bancários(as). A Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban) apresentou, 
no último dia 7 de agosto, uma pro-
posta ínfima, que se resumiu apenas 
a cobrir a inflação nos salários, PLR, 
vales e outras verbas econômicas, 
sem aumento real. Além disso, anun-
ciou que pretende alterar cláusulas 
da Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT) da categoria.

As negociações específicas da 
Caixa, em sua quinta rodada, fo-
ram ainda mais decepcionantes, 
deixando claras as intenções dos 
patrões: desmontar, um a um, di-
reitos historicamente conquistados 
pelos(as) bancários(as). A proposta 
apresentada pela empresa ignora 
mais de 30 itens do Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT), como horas ex-
tras, adicional noturno, PLR social, 
isenção de anuidade de cartão de 
crédito, juros diferenciados do che-
que especial, ausências permitidas, 
escala de férias, jornada de trabalho, 
suplementação do auxílio-doença 
(licença caixa), adicional de pericu-
losidade e insalubridade, intervalo 
para descanso, GT Saúde Caixa, 
GT saúde do(a) trabalhador(a), GT 

contencioso Funcef,  negociação 
permanente, incentivo a elevação 
por escolaridade, Incorporação Reb, 
mais contratações e Saúde Caixa. 

Proposta aniquila Saúde Caixa

Com relação ao Saúde Caixa, a 
direção da Caixa apresentou a seguin-
te proposta: “A Caixa oferece aos(às) 
empregados(as) e respectivos(as) 
dependentes assistência à saúde, em 
modalidade, forma e condições modi-
ficáveis a qualquer tempo, respeitadas 
as normas da ANS e orientações es-
tabelecidas pela CGPar”.

A resolução 23 da CGPar (Comis-
são Interministerial de Governança 
Corporativa e de Administração de 
Participações Societárias da União) 
exclui os(as) aposentados(as) atuais 
e futuros do plano de saúde; elimina 
contribuição por grupo familiar; e 
“quebra a solidariedade”, o princí-
pio pelo qual os(as) empregados(as) 
contribuem da mesma forma, inde-
pendentemente do tempo de banco 
e idade.

Herança da Reforma Trabalhista 

Durante as negociações, os(as) 
representantes dos bancos disseram 
que se pautarão pela Reforma Tra-

balhista, lei que modificou dezenas 
de artigos da CLT. “Essa ‘Reforma’ 
representou um verdadeiro desmonte 
aos direitos dos(as) trabalhadores(as). 
Se os bancos já afirmaram que vão se 
pautar por ela, a categoria deve se 
preparar para uma das campanhas 
mais difíceis dos últimos tempos. Se 
não travarmos uma mobilização forte, 
corremos seriamente o risco de per-
der o que foi conquistado com anos e 
anos de luta. A mobilização é agora”, 
sustentou o presidente da APCEF, 
Marcello Carrión.

Bancários(as) se mobilizam

No dia 10 de agosto, Dia do Basta, 
a categoria promoveu um atraso na 
abertura de agências e realizou ativi-
dades contra os ataques aos direitos 
dos(as) trabalhadores(as), o desem-
prego e a retirada de direitos. 

Já no dia 15 de agosto, será re-
alizado um Dia Nacional de Luta em 
defesa dos bancos públicos e contra 
as resoluções 22 e 23 da CGPar, em 
frente ao Ministério da Fazenda, reper-
cutido nos estados que não puderem 
participar do ato em Brasília. 

Fique atento às atividades de seu 
sindicato e não deixe de participar! 
A manutenção de nossos direitos 
depende de nós!

ANS suspende 
adesão de 
novos(as) 
usuários(as) ao 
Saúde Caixa

No dia 9 de agosto, a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
suspendeu a entrada de novos(as) 
usuários(as) no Saúde Caixa, devido a 
problemas relacionados à cobertura 
assistencial, como negativas de aten-
dimento e descumprimento de prazos 
máximos. 

Esta é a primeira vez em que o 
Saúde Caixa é suspenso pela ANS, 
situação que evidencia o quadro de 
sucateamento do programa por parte 
da direção da Caixa, que decidiu fazer 
reestruturação nas Gipes e terceirizou 
todo o atendimento, fechando as por-
tas para o relacionamento com os(as) 
usuários(as), prestadores(as) de serviços 
e terceiros(as) contratados(as).

Outro ponto que tem gerado 
polêmica é a forma como a regulação 
da ANS pode ou não se sobrepor ao 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), que 
prevê a cobertura do Saúde Caixa para 
ativos(as), aposentados(as) e depen-
dentes. A suspensão acaba impedindo, 
mesmo que temporariamente, o pleno 
cumprimento do ACT até que a Caixa 
regularize a situação.

O Saúde Caixa poderá sair da 
condição de “suspenso”, em setembro, 
quando a ANS fará um novo ciclo de 
monitoramento. 

 
Fonte: Fenae



Pedagogia Empresarial e, atualmente, 
estuda Filosofia, na UFRGS. Conheceu 
o voleibol na infância, tendo repre-
sentado o Estado em campeonatos 
brasileiros na adolescência. Hoje, 
é integrante da seleção de vôlei da 
APCEF/RS.

“Em 2013, iniciei uma oficina lite-
rária com o Alcy Cheuiche, que muito 
me estimulou a escrever, explicando 
como melhorar a escrita. Por isso que 
continuei. A didática dele faz toda a 
diferença. E, assim, cheguei a quatro 
oficinas com livros publicados, mais 
duas este ano, todas pela APCEF”, 
contou a autora.

“Nina Desvendando Chernobyl”, de 
Ariane Severo

O livro “Nina Desvendando Cherno-
byl”, de Ariane Severo, conta a história de 
Nina, uma psicanalista brasileira nascida 
em Moscou, que volta à então capital 
soviética com o desejo de ajudar pessoas 
que ainda sofrem com a catástrofe de 
Chernobyl. Além disso, a personagem 
busca entender o desastre de sua própria 
vida, através da leitura do diário de sua 
mãe.

Para escrever este emocionante 
romance histórico, a autora, que tam-
bém é psicanalista e professora, foi 
inspirada pelo livro “Vozes de Tcher-
nóbyl”, da vencedora do Prêmio Nobel 
de Literatura de 2015, Svetlana Aleksié-
vitch. “Quando li, chorei. A história me 
tocou. E havia uma indignação: como eu 
não sabia tudo o que havia acontecido 
no maior desastre socioambiental do 
século XX? Na mesma época, estava 

Gilmar Delvan, com “Raidman”

O livro “Raidman”, do associado 
e conselheiro fiscal da APCEF, Gilmar 
Delvan, é baseado em fatos reais 
e conta a história de um imigrante 
alemão, Leopoldo Lanz, que resolve 
migrar de Porto Alegre a Nova Iorque 
na década de 30, com a mulher e a 
filha pequena. Nada improvável, não 
fosse o meio de transporte: um barril 
transformado em habitação, que seria 
rolado por todo o percurso, com a 
família morando em seu interior. 

Gilmar - que iniciou os estudos 
de escrita no início dos anos 2000, 
com uma oficina promovida pela AP-
CEF - lançou a obra ainda em 2016, 
mas, neste ano, o trabalho voltou a 
lhe render destaque, quando o CTG 
M’Bororé ganhou o tricampeonato 
estadual do Festmirim, em julho 
passado, com uma performance 
baseada na obra. “Foi através de 
uma entrevista que concedi para a 
TVE que o pessoal do CTG tomou 
conhecimento do livro e desenvol-
veu a proposta”, contou. [Confira o 
vídeo da performance, em https://
bit.ly/2niOnpY]

O autor revela que ideia do 
tema do livro, publicado pela Edito-
ra Metamorfose, surgiu durante as 
pesquisas históricas que realizou no 
decorrer de uma oficina de Alcy, em 
2008. “Me deparei com um artigo no 
jornal Diário de Notícias, de setem-
bro de 1931, informando a intenção 
de Leopoldo de viajar de Porto Ale-
gre a Nova Iorque. Mais tarde, me 
dediquei à investigação sobre aquela 
aventura, para verificar se era mesmo 
verdadeira. Pesquisando em jornais 
da época, constatei que o alemão 
realmente empreendeu a aventura, 
acompanhado da esposa e uma filha 
de dois anos de idade”.

Conforme expl ica  Gi lmar,  o 
título do livro refere-se a como os 
jornais chamavam as pessoas que 
empreendiam esses “raids”, isto é, 
jornadas, incursões por caminhos 
difíceis. “Se agora já seria difícil tal 
viagem, imagine durante os anos 30, 
quando as estradas não eram pavi-
mentadas e os caminhos passavam 
por regiões bastante selvagens, onde 
até feras eram encontradas no ca-
minho”, comentou. “Raidman” pode 
ser adquirido através do e-mail gdel-
van@gmail.com, ao preço de R$ 35. 

Karin Kestering, com “Cordas ao 
Vento”

Karin Fonseca Kestering, coautora 
de quatro livros resultantes de oficinas 
literárias da APCEF -  Histórias do 
Vinho; Água, elemento essencial da 
vida; Poesia & Declamação; e Gaia, 
a Mãe Terra –,  estreia, agora, como 
escritora-solo, através do livro de poe-
sias “Cordas ao Vento”. A obra, lançada 
no dia 7 de agosto, em Porto Alegre, é 
um mosaico de poemas com os quais a 
autora pretende “tocar o coração das 
pessoas”. “Cordas ao Vento”, publicado 
pela Consultor Editorial, também será 
lançado na Feira do Livro de Caxias 
do Sul, no dia 5 de outubro, às 16h; 
e na Feira do Livro de Porto Alegre. 
Em breve, acesse a programação do 
evento para conferir data e horário do 
lançamento. 

“A proposta do meu l ivro é 
apresentar as habilidades que desen-
volvi e a capacidade de escrever em 
diferentes formas e sobre qualquer 
assunto. É um projeto de vida que 
estou assumindo a partir de agora. 
Com poucas palavras, podemos tocar 
o coração das pessoas. E nosso mun-
do está precisando muito de poesia. 
Nossas relações pedem mais tole-
rância e respeito às opiniões alheias, 
principalmente àquelas que divergem 
das nossas, e a poesia pode fazer isto 
com maestria, de forma elegante”, 
explicou.

Mãe de três filhos, Karin fez car-
reira gerencial na Caixa. Com más-
ter em Neurolínguística, a escritora 
também cursou Medicina Veterinária, 
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Ex-oficinandos(as) da APCEF lançam livros-solo
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O fomento dado pela APCEF no âmbito da Cultura tem rendido muitos frutos. Confira os lançamentos literários 
de colegas que despontaram como talentosos(as) escritores(as) a partir das oficinas de Alcy Cheuiche

vivendo o desastre de Mariana e as-
sociava os acontecimentos da Rússia 
com o Brasil. Então, quando percebi, 
tinha sido tomada por uma necessidade 
de urgência para escrever”, revelou 
Ariane.

Para construir a narrativa, Ariane 
se valeu de muita pesquisa. Primei-
ramente, contou com o tio, que 
estudou em Moscou e lhe auxiliou 
com inúmeros relatos, entrevistas e 
traduções. Também analisou docu-
mentários, fotografias e leituras sobre 
o tema. Como havia participado de 
uma oficina coletiva do Alcy Cheuiche 
para a construção de um romance 
histórico, sabia como fazer esse tipo 
de pesquisa. 

“Entrevistei biólogos, geólogos, 
agricultores, veterinários, pescadores, 
advogados, cineastas, arquitetos e um 
sobrinho, que é diretor de fotografia. 
O tema ecológico também sempre 
esteve presente nas oficinas dele. Ter 
participado da oficina ‘Água: elemento 
essencial da vida’ me ajudou a desper-
tar para a importância e atualidade do 
tema”, relatou. 

Como psicanalista, Ariane conta 
que também escreveu “Nina Desven-
dando Chernobyl” pensando na natu-
reza das resistências que habitam as 
questões do trauma. “A transmissão 
do traumático é um enigma. O sujeito 
não detém a autonomia de narrar, 
escrever ou rememorar aquilo que 
lhe escapa. Eu precisava colocar o 
leitor neste clima”, contou. E isso, 
conforme avaliou o mestre Alcy, 
lhe rendeu este “romance de tirar 
o fôlego”.



CULTURA
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Oficinas culturais de vento em 
popa na APCEF
Alcy Cheuiche ministra dois cursos de criação literária, e Sandra Loureiro comanda 
oficina teatral

A cultura é uma das prioridades 
de atuação da APCEF. Há muitos anos, 
a Associação mantém grupos como o 
Coral, o Caixa de Pandora e o Núcleo 
de Cultura Gaúcha, pilares da agenda 
cultural da entidade. A APCEF ainda 
vem desenvolvendo iniciativas como 
oficinas literárias e teatrais, nas quais 
associados(as) e colaboradores(as) 
são incentivados(as) a desenvolver 
suas aptidões, através de trabalhos 
coletivos. 

Poesia & Declamação - 2ª Edição 

A segunda edição desta oficina 
inédita de Poesia & Declamação, 
ministrada por Alcy Cheuiche, teve 
início em outubro do ano passado e 
se encerra em setembro de 2018. A 
revisão final da obra, que será lançada 
na Feira do Livro de Porto Alegre, 
ocorrerá nos dias 24 e 25 de agosto, 
na Colônia de Tramandaí. Agende-se 
para o lançamento do livro, que está 
marcado para o dia 8 de novembro, a 
partir das 16h30, no Salão Mourisco, 
da Biblioteca Pública da Capital. Mais 
detalhes, em breve.

Por Uma Caixa do Povo e 100% 
Pública

Alcy Cheuiche ministra também, 
desde abril, a oficina “Por Uma Caixa 
do Povo e 100% Pública”. A jornada 
se encerra em outubro, com revisão 
final do livro “A Caixa é do Povo!” 
nos dias 28 e 29 de setembro, em 
Tramandaí. O lançamento oficial da 
obra será na Feira do Livro de Por-
to Alegre, no dia 6 de novembro, 
a partir das 17h, na Sala Leste do 
Santander Cultural. Mais detalhes, 
em breve.

Caminhos Cênicos 

A atriz e diretora Sandra Loureiro 
comanda, desde abril, a oficina teatral 
“Caminhos Cênicos”. O curso, que 
se compromete a qualificar os(as) 
alunos tecnicamente para a cena dra-
matúrgica, trabalha com exercícios de 
improvisação, desinibição, presença 
cênica e colocação vocal. A oficina 
entra na sua reta final, ensaiando a 
esquete que será apresentada na Noi-
te Cultural, no dia 28 de novembro. 

APCEF Saúde 

FISIOTERAPIA – Fisioterapia 
Vitta - Rua Júlio de Castilhos, 
917/203, bairro Centro – 
Lajeado/RS – Fone: (51) 3011-
2143 – E-mail: vittafisiote-
rapia@yahoo.com.br – Site: 
www.vittafisioterapia.com.br. 

GASTROENTEROLOGIA – 
Gustavo Gonzales Real - Rua 
Santos Dumont, 172/801, 
bairro Centro – Pelotas/RS – 
Fones: (53) 3305-4445 / (53) 
98147-3983 – E-mail: 
gustavogreal@yahoo.com.br. 

Veja mais convênios em 
www.apcefrs.org.br/servicos/
apcef-saude   

Outros convênios 
 
FACULDADE – Faculdades 
João Paulo II - Av. 
Independência, 343/201, bairro 
Independência – Porto Alegre/
RS – Fone: (51) 3517-8912 / 
(51) 99810-8075 – 
E-mail: 
joaopaulofac.poa@gmail.com
 
Confira outros convênios em 
www.apcefrs.org.br/convenios.
html 

Convênios

Brique

VENDO - Apartamento de 1 dormi-
tório, em Capão da Canoa, c/ box, 
churrasqueira, área de serviço sepa-
rada, mobiliado, dois splits novos, em 
ótimo estado de conservação e exce-
lente localização, a 2 quadras do mar 
e 4 do centro. R$ 208 mil. À vista, 
tem negociação.

Poesia & Declamação: lançamento de livro acontece no dia 8 de novembro

Por Uma Caixa do Povo e 100% Pública: obra será lançada no dia 6 de novembro

Caminhos Cênicos: esquete será apresentada na Noite Cultural

Errata

O João de Barro noticiou, na últi-
ma edição, que a associada Luciane 
Ballico havia conquistado quatro 
medalhas nos Jogos Fenae 2018. Na 
verdade, ela recebeu três medalhas: 
uma de ouro (Natação – 50 metros 
Peito Máster) e duas de bronze (Na-
tação 50 metros Costas Máster e 50 
metros Livre Máster). 

Fotos: Arquivo/APCEF



O grupo teatral da APCEF, Caixa 
de Pandora, está se preparando para 
mais um espetáculo extraordinário. A 
peça “O Carnaval é Nosso” estreia nos 
palcos gaúchos no dia 10 de outubro. 
A apresentação – com entrada franca, 
conforme horário de chegada - será no 
Auditório Dante Barone, na Assembleia 
Legislativa, em Porto Alegre.

“O Carnaval é Nosso” aborda, com 
senso crítico e comprometimento, as 
dificuldades de comunidades populares 
perante os grandes interesses econômi-
cos. A história se passa na década de 70, 
quando a proprietária de um tradicional 
bar recebe a informação de que será 
transferida para uma região periférica da 
cidade, assim como toda a comunidade. 
O bar é o ponto de encontro dos(as) 
moradores(as), que, nesse momento, 
estão se organizando para o Carnaval, 
festa cultural e popular que também 
corre risco de não acontecer. No local, 
a Prefeitura pretende construir uma 
avenida e um centro comercial. 

Com texto do associado e ator Paulo 
Caetano e direção de Sandra Loureiro, o 
espetáculo é uma reflexão sobre o mo-
mento político atual. Conforme explica 
o autor, o ponto de partida do roteiro 
foram as mudanças que ocorreram no 
Brasil pós-2016. “O retrocesso, o con-
servadorismo, o autoritarismo e a pre-
valência dos objetivos econômicos sobre 
os objetivos culturais que me motivaram 
a escrever esse texto”, revelou Caetano.

De acordo com Sandra Loureiro, o 
processo de criação da peça está sendo 
conduzido conjuntamente com todo o 
Caixa de Pandora. “Sendo um grupo 
grande e heterogêneo, o resultado está 
ficando bastante interessante. Os(as) 
diferentes personagens da peça refle-
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Caixa de Pandora se prepara para 
estreia de nova peça
“O Carnaval é Nosso” será apresentado ao público pela primeira vez no dia 10 de outubro, no Auditório Dante 
Barone, em Porto Alegre. Agende-se!

tem essa diversidade do próprio grupo 
e representam também os diferentes 
segmentos da sociedade”, avaliou a 
diretora teatral.

Conforme a diretora de Cultura, 
Diva Fernandes, a APCEF está apos-
tando nesse trabalho desenvolvido 
pelo Caixa de Pandora. “Em um mo-
mento em que a cultura é colocada em 
xeque no País, a Associação cumpre 
com o seu papel de resistência quando 
fomenta essa arte tão mobilizadora. 
Todos(as) estão convidados(as) a pres-
tigiar este espetáculo”, sustentou Diva. 

Coral APCEF comemora 25 anos com grande evento

O Coral APCEF completa 25 anos 
de história com um grande evento no 
Ginásio de Esportes da Associação, no 
dia 1º de setembro, às 20h. Para a co-
memoração, serão esperadas 250 pes-
soas, dentre convidados(as) e coros. 
Os grupos se preparam para realizar 

um recital memorável, com canções 
clássicas e populares. Confira, em 
breve, a programação do evento, em 
www.apcefrs.org.br. 

E para a festividade ficar com-
pleta, será servido um coquetel de 
salgados. Bebidas estarão disponíveis 

para venda. Para participar, basta 
solicitar convite, através do e-mail 
cultural@apcefrs.org.br. “Estamos 
muito orgulhosos(as) de todo o traba-
lho que o Coral realiza ano após ano. 
Essa festa só vem coroar esse legado”, 
declarou Diva Fernandes.Coral APCEF, na Noite Cultural 2017

Grupo ensaia peça “O Carnaval é Nosso”

Interesses econômicos são pano de fundo do enredo
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Fotos: Jéssica Sobreira/Especial



XI Costelão da APCEF reúne amigos(as) 
de diversas localidades
Convidados(as) puderam desfrutar de um saboroso churrasco assado em fogo de chão

 Colegas de Pelotas também 
 prestigiaram o evento

Associados(as) colocaram a prosa          
em dia

 Assadores capricharam no Costelão  Carne foi servida com acompanhamentos

Associados(as) e amigos(as) de di-
versas localidades participaram, no dia 
22 de julho, da 11ª edição do Costelão 
da APCEF. O tradicional evento promo-
vido pelo Núcleo de Cultura Gaúcha foi 
um prato cheio aos(às) apreciadores(as) 
de um churrasco de primeira. A tradição 
gaúcha também esteve presente nas 
músicas, nos vestidos, nos lenços, nas 
bombachas e nas rodas de chimarrão. 
O domingo ensolarado foi um convite 
para colocar a prosa em dia na bela Sede 
B da APCEF. 

A convidada Ilse Zenker, que veio 
de Maceió, Alagoas, participou do Cos-
telão e se surpreendeu. “Eu moro há 
32 anos em Maceió e sempre venho a 
Porto Alegre para matar a saudade do 
friozinho e das tradições gaúchas. Este 
evento está maravilhoso, uma grande 

oportunidade para comer bem e tomar 
um vinho da terra”, afirmou.

Já o coordenador da Regional Passo 
Fundo, Ivo Luthi, destacou a importân-
cia do Núcleo de Cultura Gaúcha no 
fomento às nossas tradições. “Eu acho 
muito interessante a questão do pessoal 
manter a cultura gaúcha, do churrasco 
no fogo de chão. Vale a pena a gente 
participar”, declarou.

E o Núcleo de Cultura Gaúcha não 
esconde o segredo para manter viva 
a tradição na APCEF: fazer tudo com 
muito capricho e carinho. Aprontar essa 
boia saborosa e tipicamente campeira 
demandou trabalho e dedicação. Os 
assadores madrugaram para temperar a 
carne, preparar o fogo de chão e assar 
os seis costelões na vala por várias horas. 
Na hora do almoço, uma longa fila se 

formou dentro do Galpão Crioulo para 
conferir o inigualável sabor do prato 
principal do dia, juntamente com seus 
acompanhamentos e sobremesa.

O codiretor de Patrimônio da AP-
CEF e integrante do Núcleo de Cultura 
Gaúcha, Sérgio Tolentino Pinheiro, agra-
deceu a presença dos(as) convidados(as) 
e já avisou: em setembro, tem mais. 

“Gostaria de deixar o convite para o 
nosso próximo evento, o Jantar Baile de 
Encerramento da Semana Farroupilha, 
no dia 29 de setembro. Teremos comida 
tradicional - carreteiro, feijão mexido e 
outras delícias - e um baile bem família, 
para todos(as) se divertirem”. Acompa-
nhe, em breve, novidades sobre o Jantar 
Baile, em www.apcefrs.org.br.

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o XI Costelão, em www.apcefrs.org.br, na página da Associação no Facebook ou em nosso canal no YouTube.

Fo
to

s:
 Jé

ss
ic

a 
So

br
ei

ra
/E

sp
ec

ia
l

Por você, estamos 
de olhos bem abertos.
Já o banqueiro, está cada 
vez mais com o olho grande.


