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Impossível dizer que um mês é 
mais importante que outro para o 
calendário da APCEF. Prova disso é o 
conteúdo que recheia o João de Barro 
todos os meses. Em janeiro, prenun-
ciamos os 60 anos da Associação, 
lembrando das realizações de 2012. 
Em fevereiro, destacamos as dezenas 
de oportunidades de qualificação pro-
fissional que os convênios da APCEF 
possibilitam ao (à) associado(a). Em 
março, anunciamos a I Tertúlia Bancária 
– Mostra Musical de todos os estilos 
para todo o Rio Grande. Este mês, 
mostramos, com os Jogos de Integra-
ção, que esporte não é brincadeira 
para o time de atletas da APCEF. E as 
atrações nunca acabam. Sempre tem 
mais. Seja nas áreas culturais, espor-
tivas, sociais, jurídicas, patrimoniais e 
especialmente conjunturais.

Mas não é novidade que a APCEF 
é uma Associação “multiativa”. Basta 
correr até a página 8 e conferir a co-
bertura completa do 11º Congresso 
da Fetrafi-RS. Estivemos presentes e 
atuantes no evento que reuniu mais de 
300 delegados(as) de todo o Estado e 
definiu o plano de lutas da categoria 
para o próximo período. Conheça as 
ações prioritárias a serem desenvol-
vidas pela nova gestão da Federação, 
que agora conta com uma diretora da 

Editorial

OPINIãO

Associação na executiva.

Você vai ver também que a des-
centralização dos Jogos de Integração 
surtiu um resultado surpreendente: 
mais de 300 atletas envolvidos, novos 
talentos descobertos e quatro sedes 
destacadas. A expectativa se volta 
agora em fazer bonito nos Jogos do 
Sul e Sudeste, marcados para 30 de 
maio a 1º de junho, em Florianópolis, 
Santa Catarina.

Será possível também mergulhar 
no universo artístico-cultural da enti-
dade, que nunca para de borbulhar. 
Três oficinas estão em andamento – 
de dança moderna, teatro e literária 
-, e ainda mais está por vir. Também 
seguem abertas as inscrições para Ter-
túlia. Um convite àqueles que gostam 
de integrar com os(as) colegas no palco 
ou fora dele.

Confira ainda uma matéria espe-
cial sobre a conferência do geógrafo 
britânico David Harvey, que esteve no 
Estado para falar sobre a revolucionária 
obra de Karl Marx; sobre o andamento 
das ações judiciais do Seguro Jurídico; 
e sobre o brilho da Festa de Páscoa 
na APCEF.

Boa leitura!

DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2012 - 2015 • Titulares • Presidência: Marcos Leite 
de Matos Todt (Ag. Praça Rui Barbosa) • Vice-Presidência: Célia Margit Zingler (Aposentada/
Santa Cruz do Sul) • Relações de Trabalho: Marcello Husek Carrion (Ag. Santa Maria) • Esportes: 
Sérgio Edgar Simon (Aposentado/ Porto Alegre)• Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto (Aposenta-
do/POA) • Social e Lazer: Ana Maria Laroca (Ag. Cristal) • Cultura: Maria Julia Silva Santos (GI-
REC/PO)• Previdência e Jurídico: Rafael Balestrin (JURIR/PO) • Aposentados e Saúde: Leonardo 
Roberto Rigon (Aposentado/Porto Alegre)• Diretoria de apoio • Cláudia Santos (Ag. Porto 
dos Casais) • Luiz Carlos Lasek (Aposentado/Porto Alegre)• Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba 
(CIREC/PO) • Olívia Rodrigues Baptista (GIRET/Leste Gaúcho) • Stela Maris Germer Moraes 
(Ag. Rua da Praia) • Nelson Ferreira Filho (GIREC/PO ) • Diva Maria Fernandes (GIFUG/PO) • 
Heloisa Goetz (Ag. São João)• Lúcia Helena Leal da Silva (Aposentada /Pelotas).

CONSELHO DELIBERATIVO • REG. PORTO ALEGRE • Titulares:  Francisco Magalhães 
(GIPES/PO) • Paulo Cesar Ketzer (Aposentado/Porto Alegre) • Mariza Zancan Godoy (Ag. Gra-
vataí) • Felisberto Machado de Souza (CIREC/PO) • Clélio Luiz Gregory (Aposentado/Porto 
Alegre) • Pedro André Marchese Sessegolo (Ag. Mont Serrat) • Marcelo de Marchi (GIRIS/
PO) • Suplentes: Humberto Silva Solaro (Ag. Tramandaí)• Noeli Maria Serra (Aposentada/Porto 
Alegre) • Juarez Machado de Oliveira (GIREC/PO) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Guia 
Lopes) • Cláudio Níveo da Silva Terra (Ag. Praça Rui Barbosa) • Sérgio Tolentino Pinheiro (GI-
PES/PO) • Djalma Lucena Rodrigues (Ag. Praça da Alfandêga) • REG. VALE DO RIO PARDO 
• Titular: Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do Sul) • Suplente: Adroaldo Schmidt 
Carlos (Aposentado/Cachoeira do Sul)• REG. PASSO FUNDO • Titular: Ivan Canal (PAB Jus-
tiça do Trabalho Passo Fundo) • Suplente: Eroni Rodrigues Schleder (Aposentado/Passo Fundo) • 
REG. VALE DOS SINOS • Titular: Lucas Figueiredo dos Santos (Ag. Canudos)• Suplente: De-
lamar Teixeira Albino (Aposentado/São Leopoldo) • REG. VALE DO PARANHANA • Titular: 
João Alberto Holsbach (Ag. Três Coroas) • Suplente: Ademir Arizoli Volkart (Aposentado/Três 
Coroas) • REG. CENTRO • Titular: Rogênio Dellinghausen Reichembach (Ag. Tupanciretã) • 
Suplente: Paulo Adelmo Castaman (Aposentado/Santa Maria) • REG.VALE DO TAQUARI • 
Titular : Milton Gustavo Schnack (Ag. Lajeado) • Suplente: Clécio Paulo Franz (RERET/Estrela) 
• REG. SERRA • Titular: Cesar Zavistanovicz (PAB Justiça Federal Caxias do Sul) • Suplente: 
Norberto José Caberlon (Ag. Perimetral Norte) • REG. MISSÕES • Titular: Moacir Scheu-
er Deves (Ag. Ijuí) • Suplente: Milton Baron (Ag. Santa Rosa) • REG. ALTO URUGUAI •  
Titular :  Hamilto de Jesus Fortes Câmara (Ag. Viadutos) • Suplente: Elias Ritter (Ag. Erechim) 
• REG. LITORAL NORTE • Titular:  Carmen Rejane Ramos (Ag. Osório) • Suplente:  Mauro 
Pederzoli (Ag. Torres) • REG. LITORAL SUL • Titular: Eunice Romeu Pitrez (Ag. Rio Gran-
de)• Suplente: Luciano Delfino Pinto da Silva (Ag. Rio Grande) • REG. SUL • Titular:  Gilberto 
dos Santos Netto (Aposentado/Pelotas) • Suplente: Luiz Antonio Reck de Araújo (Ag. Pelotas) 
• REG. FRONTEIRA SUL • Titular: Ronaldo de Faria Nunes (Ag. Bagé) • Suplente: Liliane 
Maciel Orabe (PAB Justiça do Trabalho/ Bagé) • REG. FRONTEIRA OESTE • Titular: Jorge 
Daniel Casal Andina (Aposentado/Santana do Livramento) • Suplente: Edgar Germano Cesar 
Gundlach (Ag. Livramento).

CONSELHO FISCAL • Titulares: Regis Moreno Nogueira Santos (Ag. Passo Fundo) • Telmo 
José de Boita (Aposentado/Frederico Westphalen)  • Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF/
Porto Alegre) • Suplentes: Gilmar Delvan (CIREC/PO) • César Dias da Silva (CIREC/PO) • An-
tônio Gabriel Bueno Bones (Aposentado/Porto Alegre).

Charge
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Agenda

Brique

Terças-feiras – Encontro do 
Núcleo de Cultura Gaúcha

• MAIO/JUNHO

4/5 - Corrida do Pessoal da 
Caixa

IMÓVEIS

ALUGO - Desejo alugar 
apto no DF perto na UNB. 
Contato com (51) 3205-1551, 
32428-5976. Eliane Fucks 
Rodrigues

11/5 – I Tertúlia Bancária (Santa 
Cruz do Sul)

30/5 a 1/6 - Jogos Sul e Sudeste 
(Florianópolis)

VENDO - apto. 3 dormitórios na 
Capital, no Condomínio Jardim 
Zona Sul, defronte ao BIG da 
Avenida Eduardo Prado; excelen-
te condomínio, com segurança 24 
hs e ótima localização. Valor R$ 
210.000,00. Tratar com Sérgio ou 
Adriana nos fones (51) 32492083, 
99275881 ou 99680175.

Sejam bem-vindos(as) à I Tertúlia Bancária
Mostra musical de todos os estilos visa integrar bancários e bancárias do Estado

As inscrições já se encerraram, mas 
o convite para participar da I Tertúlia Ban-
cária - Mostra Musical de todos os estilos 
para todo o Rio Grande - que ocorre no 
dia 11 de maio, às 19 horas, no Clube 
Aliança, em Santa Cruz do Sul - segue 
aberto. Artistas profissionais, amado-
res, cantores “de chuveiro”, familiares, 
amigos(as), plateia, todos(as) são bem-
-vindos para este evento, que, mais do 
que um incentivo à cultura, tem o nobre 
objetivo de promover a integração de 
bancários e bancárias.

Diferentemente do Festival de 
Música - que ocorre a cada dois anos e 
seleciona o(a) representante gaúcho(a) 
para a competição nacional promovida 
pela Fenae -, a Tertúlia destaca-se por 
seu caráter não competitivo. As canções 
admitidas são de diversos estilos musicais, 
a fim de contemplar todos os gostos, e, 
após as apresentações, a festa continua 
com o palco livre!

Aproveite o espaço, junte seus ami-
gos e venha mostra o seu talento!

O quê   
I Tertúlia Bancária - 
Mostra Musical de to-
dos os estilos para todo 
o Rio Grande

Quando 
11 de maio, às 19h

Onde   
Clube Aliança (Rua Ma-
rechal Floriano, 898), 
em Santa Cruz do Sul

Informações 
(51) 3268-1611 ou cul-
tural@apcefrs.org.br

Sétima arte retorna ao Sindicato 
dos Bancários de SM Região

Maiquel Rosauro

O Cineclube Otelo voltou ao Sindi-
cato dos Bancários de Santa Maria e Re-
gião. Em 9 de abril, ocorreu o coquetel de 
reinauguração na Sede II da instituição. A 
cerimônia foi prestigiada por bancários e 
também pelos cineclubistas que ajudaram 
a formar o Otelo.

O primeiro ciclo do Otelo ocorreu 
entre 1995 e 1999. O nome do cineclube 
surgiu em homenagem ao ator brasileiro 
Grande Otelo, o que também indicava 

uma preocupação com a exibição de 
filmes nacionais.

O segundo ciclo do Otelo será 
desenvolvido através de uma parceira 
entre Sindicato dos Bancários e a Orga-
nização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (Oscip), Piazito Arte e Cultura. A 
primeira sessão será realizada em 24 de 
abril, às 19h, com vídeos que participam 
do Festival do Minuto. As sessões serão 
quinzenas, na Sede II (Rua Serafim Valan-
dro, 835, sala 21). A entrada será sempre 
gratuita e aberta à comunidade em geral.

Cineclube Otelo teve reinauguração em Santa Maria

Maiquel Rosauro
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Samir Oliveira/Sul 21*

Um dos maiores estudiosos de Karl 
Marx na atualidade, o geólogo e profes-
sor de antropologia da Universidade da 
Cidade de Nova York, David Harvey, 
esteve em Porto Alegre no último dia 25 
para proferir uma palestra sobre a obra 
do pensador alemão. A conferência teve 
como mote o lançamento de seu novo 
livro no Brasil: “Para Entender O Capital”

David Harvey fez questão de afirmar 
que a leitura de O Capital ainda é revolu-
cionária. “Ao ler Marx, sua compreensão 
sobre o mundo irá mudar radicalmente. 
Você verá as coisas de uma forma com-
pletamente diferente” asseverou. E deu 
espaço ao bom humor: “As pessoas ficam 
impressionadas com o quão inteligente 
você é, sem saber que o que você diz 
é apenas o que está escrito no primeiro 
livro de O Capital”.

Para Harvey, em O Capital, Marx 
optou por se debruçar exaustivamente 
sobre o sistema econômico para facilitar 
o entendimento sobre seus mecanismos 

e, consequentemente, embasar ações 
práticas para sua superação. “Marx des-
creve tão bem a engenharia econômica 
do capitalismo para que você saiba o que 
é ser anti-capitalista através de uma visão 
profunda sobre o que é o capital e como 
ele opera. O livro é um projeto político 
do que é ser anti-capitalista. É uma leitura 
importantíssima para o momento atual, 
quando o capital e o capitalismo enfren-
tam muitos problemas”, resumiu.

O fetiche da mercadoria

Segundo Harvey, uma das principais 
questões provocadas por Marx em O 
Capital é a reflexão sobre dinheiro e 
mercadoria. Ele insere o problema dentro 
da dialética a respeito do valor, na qual o 
pensador alemão divide o valor em duas 
categorias: valor de uso e valor de troca. 
“O valor de troca não pode existir sem 
uma medida. Ele requer algo chamado di-
nheiro. O que é o dinheiro?”, questionou.

Para o acadêmico, é preciso ler O 
Capital para entender como o fetichismo 
envolvendo o dinheiro e a mercadoria 

mascaram e invisibilizam relações sociais. 
“Você vai ao supermercado, entrega di-
nheiro e recebe mercadorias. É uma 
transação bastante simples, mas há 
muita coisa escondida por trás 
dela. Você não sabe nada sobre 
quem produziu aquelas mer-
cadorias, de onde elas vieram, 
e quais relações sociais e condi-
ções econômicas determinaram 
sua fabricação. A mercadoria 
torna-se apenas um objeto do 
qual nos apropriamos com 
um outro objeto chamado 
dinheiro”, observou.

Conforme Harvey, mais 
importante do que “desfetichi-
zar” a mercadoria, é “desfetichi-
zar” o dinheiro. “Marx explica que 
o dinheiro é uma medida da sociabi-
lidade do trabalho. Mas a sociabilidade 
do trabalho é uma relação social, e 
relações sociais são invisíveis e 
imateriais, portanto, precisam 
dessa representação material, 
que é o dinheiro”, comentou. 
Para ele, há uma contradição 

O Capital sob a ótica do geógrafo 
marxista David Harvey
Professor britânico esteve em Porto Alegre proferindo palestra sobre a obra de Karl Marx

entre o que o dinheiro representa e 
o que ele, de fato, é. “O dinheiro nos 
anima, nos dá uma sensação de poder, 
mas a sociabilidade do trabalho humano 
não. Perseguimos esse Santo Graal que 
é o dinheiro e o poder social que ele 
proporciona sem entender o que isso 
representa”, criticou.

Harvey entende que ler O Capital 
é entender as contradições do sistema 
e aprender a “desfetichizar” as relações 
envolvendo o valor de troca. “O livro nos 
provoca uma reflexão política. Devemos 
construir uma sociedade que se preocu-
pe, prioritariamente, com a disponibili-
zação de valores de uso para a maioria 
da população, sem colocar os valores 
de troca como fatores determinantes à 
produção”, defendeu.

* Texto gentilmente cedido pelo jornal 
Sul 21 (http://www.sul21.com.br)

Ramiro Furquim/Sul21

David Harvey é um dos maiores estudiosos de Karl Marx na atualidade
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O assédio moral consiste 
numa exposição cotidiana, repeti-
da e prolongada dos trabalhadores 
e trabalhadoras, durante o perío-
do do trabalho e no exercício de 
suas atribuições, a situações de 
humilhação e constrangimento – 
situações estas praticadas por seus 
superiores hierárquicos. Trata-se 
de constrangimento que, por sua 
longa duração, interfere direta-
mente na vida dos empregados e 
empregadas, no que diz respeito 
às suas próprias identidade e digni-
dade, causando-lhe danos à saúde 
física e mental, que podem evoluir 
até a incapacidade para o trabalho 
ou mesmo – em alguns casos - a 
morte, inclusive por suicídio.

Há uma enormidade de 
exemplos de práticas que, repe-
tidas à exaustão pelos gestores, 
se configuram em assédio moral: 
fazer reuniões periódicas amea-
çando o grupo de trabalho; cha-
mar aos inferiores hierárquicos 
de incompetentes; desqualificar 
o trabalho destes, dizendo que 
tudo está errado ou malfeito; des-
viar o empregado ou empregada 
de suas funções sem justificativa 
plausível ou fazer com que estes 
tenham que executar tarefas além 
ou muito aquém do seu conheci-
mento; hostilizar; fazer distinção 
entre homens e mulheres no local 
de trabalho; advertir ou punir o 
empregado que reclama algum 
direito (mesmo que de modo 
ameaçadoramente sutil); divulgar 
comentários desairosos sobre o(a) 
empregado(a); e muitos outros.

E, por fim, a própria sobrecar-
ga de trabalho. As metas.

Na categoria bancária – e de 
forma bem contundente na Caixa 
Econômica Federal -, o problema 
do assédio moral está se revestin-
do cada vez de maior gravidade 
e se mistura com outra grande 
preocupação do cotidiano do am-
biente de trabalho: a imposição e a 
cobrança de metas abusivas e ina-
tingíveis. Metas estas que, é claro, 

são impostas de cima para baixo.

Certo gestor da CEF deter-
minou aos seus subordinados que 
tentassem vender aos clientes um 
cartão da empresa, da seguinte 
forma: um cartão para o cônjuge 
masculino, colocando a esposa 
como dependente, e o mesmo 
cartão para à cônjuge feminina, 
colocando o esposo como depen-
dente!... Assim, segundo ele, seria 
possível atingir a meta! Ora, seria 
cômico, se não fosse trágico

Estas metas impossíveis de 
serem alcançadas – uma das ca-
racterísticas mais marcantes do 
trabalho bancário nos dias atuais -, 
hoje se constituem em importante 
fator de risco à saúde física e psí-
quica da categoria. Não é por acaso 
que os bancários e bancárias estão 
entre as categorias em que há 
mais afastamento do trabalho por 
problemas de cunho psicológico.

Na prática, no ambiente de 
trabalho inexiste qualquer espaço 
para o diálogo e para a discussão 
sobre tais metas, em especial para 
um diagnóstico das reais razões 
sobre o seu não-atingimento co-
tidiano.

Por tal razão – isto é, porque 
ainda não há uma condição propí-
cia para que bem se discuta a ques-
tão do assédio moral -, a matéria 
tem sido cada vez mais levada aos 
tribunais. As demandas que che-
gam à Justiça do Trabalho (tendo 
em vista que se trata de matéria 
relativa à relação de emprego) são 
crescentes, havendo diversas deci-
sões favoráveis buscando minorar 
tal situação.

O grande problema para 
este tipo de medida judicial são 
as provas. Porém, com as novas 
tecnologias, é muito fácil gravar ou 
filmar um superior hierárquico em 
flagrante de assédio moral.

Qualquer dúvida, entre em 
contato pelo endereço eletrônico 
miltonfagundes@fse.adv.br .

Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista 
assejurtrabalhista@apcefrs.
org.br 

O assédio moral no  
ambiente de trabalho

JURÍDICO SEUS DIREITOS 

Diário Oficial publica anulação 
de Rescisória
Juiz do TRT aguarda retorno do processo que anula 
migrações à ESU

O processo que conquistou a anu-
lação das migrações à Estrutura Salarial 
Unificada (ESU) sob as condições da 
Caixa, em 2006 e 2008, teve um peque-
no avanço junto ao TRT de Brasília. Foi 
publicada no último mês, no Diário Oficial 
do Judiciário, a nulidade da liminar de 
Ação Rescisória, que suspendeu o prazo 
de cumprimento da decisão por parte 
da Caixa.

De acordo com o advogado Milton 
Fagundes, o processo ainda não voltou 
para a apreciação do juiz da 5ª vara, mas 
pode acontecer a qualquer momento. 
“A Caixa ainda pode recorrer, apesar 
de não haver essa previsão. De todas as 
formas, tudo nos leva a crer que a Justiça 
será favorável a nós”, afirmou o assessor 

Quem ainda não entrou ainda tem 
tempo para entrar com a ação coletiva 
que pretende garantir o pagamento da 7ª 
e 8ª horas para tesoureiros(as) e FG’s de 
cargo técnico. Dezenas de associados(as) 
já uniram suas forças no começo do mês 
de março com o ajuizamento coletivo de 
ação reivindicatória ao pagamento das 
horas extras (HE’s) devidas por sobre-
carga de trabalho. Alguns, inclusive, já 
obtiveram audiências conciliatórias.

Empregados(as) são diariamente 
lesados(as) por trabalharem além da carga 
horária permitida por lei. A situação to-

jurídico da APCEF. Conforme Fagundes, a 
decisão garante o retorno ao Reg/Replan 
àqueles que realizaram o saldamento 
sob as condições impostas pela Caixa na 
época: só poderiam migrar para os novos 
planos os(as) empregados(as) que não 
pertencessem ao Reg/Replan e que abdi-
cassem de ações trabalhistas colidentes.

A APCEF sempre defendeu a não- 
discriminação aos(as) colegas do Reg/
Replan e está satisfeita com a decisão da 
Justiça. “É só uma questão de tempo para 
que a Caixa cumpra com a decisão de 
efetuar novamente as migrações à ESU, 
agora, sem aquelas exigências discrimi-
natórias”, comemorou o presidente da 
Associação, Marcos Todt.

mou grandes proporções em novembro 
passado, com a retirada dos supervisores 
de retaguarda das agências, obrigando 
tesoureiros(as) a assumirem funções 
que não lhes competiam. Muitos outros 
bancários portadores de FG’s também 
trabalham além do permitido sem rece-
ber o valor devido, que representa três 
vezes mais por hora extra trabalhada

Um novo lote de ações será ajuizado 
até o final do mês. Para participar, entre 
em contato com a APCEF, através do 
telefone (51) 3268-1611.

Arquivo/APCEF/RS

Assessor esclarece reviravolta do processo junto à diretoria

Ação coletiva busca  
pagamento de 7ª e 8ª horas



A participação recorde de associados(as) e o 
altíssimo nível dos(as) atletas na edição 2013 dos 
Jogos de Integração só evidenciou o que todos(a) 
já sabiam: que o esporte na APCEF não está para 
brincadeira. Mais de 300 pessoas de praticamente 
todas as regionais estiveram envolvidas diretamente 
na competição, sem contar o sempre essencial apoio 
da torcida. Treze modalidades esportivas estiveram 
em jogo - vôlei misto, futebol soçaite (livre e máster), 
futsal, tênis de quadra (masculino e feminino simples 
e masculino em duplas), tênis de mesa (masculino 
e feminino), xadrez, damas, canastra e sinuca –, nas 
quais se destacaram talentos que possivelmente 
estarão brilhando com a camisa da APCEF/RS nos 
Jogos do Sul e Sudeste, marcados para os dias 30 de 
maio a 1º de junho, em Florianópolis, Santa Catarina.

A adesão dos(as) associados(as) ao campeonato 
mais que dobrou neste ano, com a participação de 
muitos novos(as) atletas e, dezenas deles(as), em 
mais de uma modalidade. De acordo com o diretor 
de Esportes da Associação, Sérgio Simon, esse dife-

rencial deveu-se à descentralização da competição, 
que foi realizada em quatro datas e sedes diferentes 
– Estrela, Farroupilha, Passo Fundo e Porto Alegre. 
“Estamos satisfeitos com o resultado dos Jogos, pois 
nossa ideia sempre foi esta, de propiciar que mais 
gente pudesse participar”, avaliou.

As competições iniciaram no dia 9 de março, 
com o vôlei misto (três homens e três mulheres), 
em Estrela. No final de semana seguinte, dia 16, 
quem recebeu os atletas para jogos de salão foi a 
regional Serra. Farroupilha foi sede de competições 
de xadrez, damas e sinuca. Posteriormente, no 
dia 23 de março, o futebol soçaite livre e máster 
(acima de 40 anos) foi disputado em Passo Fundo. 
Pausa de dois finais de semana e finalmente os Jogos 
2013 se encerraram com um novo turno de futsal 
e tênis de quadra e de mesa, no dia 13 de abril, em 
Porto Alegre.

Para o diretor de apoio de Esportes da APCEF, 
Luiz Carlos Lasek, a maneira com que os Jogos fo-

ram organizados neste ano valorizou as sedes pelo 
Estado e possibilitou o fortalecimento de todas as 
modalidades esportivas, visto que os atletas não 
precisaram optar por apenas uma. “Comprovamos 
que os Jogos de Integração podem, sim, ocorrer 
fora do eixo Porto Alegre-Tramandaí, e que a  
APCEF não é só futebol”, destacou o diretor.

Na avaliação da vice-presidenta, Célia Zingler, 
a APCEF sempre incentivou prática esportiva como 
forma de cuidado com o corpo, com a saúde e com 
o bem-estar, mas, acima disso, está a integração 
entre os(as) associados(as) de diversas partes do 
Estado. “As pessoas viajam de todas as regionais 
para encontrar com os(as) colegas, trocar experi-
ências, dividir preocupações, mas, principalmente, 
confraternizar”, afirmou.

Vale a pena ressaltar também que o sucesso 
dos Jogos de Integração deveu-se especialmente ao 
empenho das coordenações regionais envolvidas, 
que trabalharam muito para mobilizar e acolher 
os(as) colegas visitantes.

Mais de 300 pessoas estiveram envolvidas na competição que percorreu o Estado

Fotos: Anne Ledur/APCEF

JOGOS DE INTEGRAÇÃO BATEM RECORDE 
DE PARTICIPAÇÃO DE ASSOCIADOS



VETERANO

Os companheiros da regional Mis-
sões costumam chamar Milton Schwerz, 
de Giruá, de dinossauro não só porque 
ele participa dos Jogos de Integração 
desde 1979, mas porque ele é uma 
autoridade no futebol soçaite. Afastado 
dos campos como jogador por conta 
de lesões, desta vez, o veterano se fez 
presente como orientador técnico. “Para 
nós é uma honra ter esse medalhão nos 
orientando. Sua experiência nos ajuda 
muito. Esperamos que continue assim”, 
afirmou o coordenador das Missões, Luiz 
Schommer.

AMOR AOS ESPORTES

Um exemplo de amor aos esportes 
foi dado pelo associado Pedro Daniel 
Rocha dos Santos, 58 anos. Originalmente 
competidor de futebol, o aposentado 
esteve presente em todas as etapas do 
campeonato neste ano, jogando vôlei, 
futsal, tênis de mesa, damas e xadrez. Mas 
o que mais impressiona não é isso, mas 
o fato de que Pedro compete utilizando 
uma prótese. Há 10 anos, o portoale-
grense sofreu um acidente de moto e 
perdeu uma perna, o que não mudou 
absolutamente nada a sua garra e vontade 
de vencer. Um exemplo para todos nós!

ESPORTE EM FAMÍLIA

JOGOS DO SUL E SUDESTE

Não é redundante reafirmar que, 
para a APCEF, esporte não é brincadeira. 
Antes mesmo do término dos Jogos de 
Integração, a Associação já havia come-
çado as seletivas para os Jogos do Sul e 
Sudeste, dos quais participarão Apcefs de 
sete estados do Brasil (Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo).

O treinamento intensivo ocorre 
semanalmente aos sábados e tem o obje-
tivo de levar a APCEF/RS a fazer bonito 
perante as suas coirmãs em Florianópolis. 
Na última edição do evento, em 2011, em 
Belo Horizonte, o Rio Grande do Sul trou-
xe nada menos que 24 medalhas, sendo 
13 de ouro, quatro de prata, e sete de 
bronze. “A nossa ideia é nunca mais voltar 
para Porto Alegre sem medalhas”, afirmou 
Sabrina Muniz, capitã do time feminino de 
futsal, ouro em Minas Gerais.

Sérgio Simon, por sua vez, pensa 
mais alto. “Obviamente que queremos 
superar nosso resultado de 2011, mas 
também temos foco lá adiante, nos Jogos 
da Fenae, em 2014. Por isso, investiremos 
em treinos mensais, com novos técnicos e 
novos talentos”, revelou. Na última edição 
dos jogos nacionais, houve a renovação de 
30% dos atletas, sendo que 50% proveio 
do Interior.

Na família de Lorna Lehenbauer, 51 
anos, de Arroio do Meio, o esporte é le-
vado muito a sério. A atleta, que faz parte 
da seleção feminina de vôlei da APCEF, não 
só tem a torcida das três filhas – Shana, 23 
anos; Stefanie, 21; e Nicole, 13 -, como 
as meninas treinam junto com a mãe. A 
mais velha integrou, com a matriarca, o 
time campeão desta edição, o Vale do 
Taquari. A mais nova só não entrou por 
causa da pouca idade, mas ficou torcendo 
muito do lado de fora da quadra, ao lado 
da segunda irmã.

Quadro de medalhas

Vôlei misto 
1º lugar: Vale do Taquari
2º lugar: Amandos
3º lugar: Amadores

Damas
1º lugar: Luiz Ricardo Santos da Rosa
2º lugar: Pedro Daniel Rocha dos Santos
3º lugar: Alzimiro Nardes

Xadrez
1º lugar: Alzimiro Nardes
2º lugar: José Ribeiro
3º lugar: Nailor Ribeiro

Sinuca
1º lugar: Júlio Arcari
2º lugar: Fernando Reis da Motta
3º lugar: Tiago Ribeiro

Canastra
Resultado será definido até o dia 30 de abril, em 
uma disputa que envolve cinco duplas

Futebol Soçaite Livre
1º lugar: Passo Fundo
2º lugar: Agea

Futebol Soçaite Máster
1º lugar: Passo Fundo
2º lugar: Litoral Norte
3º lugar: Porto Alegre

Futsal
1º lugar: Pelotas
2º lugar: Parceria/Fino da Bola - Porto Alegre
3º lugar: Santa Maria

Tênis de quadra feminino - simples
1º lugar: Laura Maria Dalcin Kern
2º lugar: Traudi Ingrid Neurer
3º lugar: Inajara dos Santos Pereira

Tênis de quadra masculino - simples
1º lugar: Elias Ritter
2º lugar: Walter Jovani Gallo da Silva
3º lugar: Odelcy Teles Fernandes

Tênis de quadra masculino - duplas
1º lugar: Elias Ritter e José Newton Dias Trindade
2º lugar: Odelcy Fernandes e Walter da Silva

Tênis de mesa feminino
1º lugar: Liane Maria Dallegrave Baumann
2º lugar: Laura Kern
3º lugar: Maria Elizabete Marques Gomes Pereira 
e Traudi Neurer

Tênis de mesa masculino
1º lugar: Pedro Daniel Rocha dos Santos
2º lugar: Nailor Ribeiro
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CONJUNTURA

11º Congresso da Fetrafi define  
plano de lutas para categoria
Evento elegeu nova diretoria, bem como ações prioritárias a serem desenvolvidas pela gestão

Depois de três dias de intensos de-
bates entre 322 delegados e delegadas 
de 38 sindicatos de todo o Estado, o 11.º 
Congresso da Fetrafi-RS – ocorrido de 5 
a 7 de abril, em Imbé – definiu como será 
a organização do movimento, o plano de 
lutas e quem deverá comandar a Fede-
ração nos próximos três anos. Dentre as 
principais resoluções, ficou decidido que 
a entidade deverá desenvolver ações que 
contemplem o conjunto da categoria, da 
sociedade e dos trabalhadores, priorizan-
do temas como relações e condições de 
trabalho, previdência complementar e 
segurança bancária.

Para a diretora de apoio de relações 
de trabalho da APCEF/RS, Cláudia dos 
Santos - que agora também integra a nova 
diretoria executiva da Federação -, o 
Congresso poderia ter ido além, fazendo 
uma crítica contundente à condução das 
últimas campanhas salariais, que restrin-

giram muito as negociações à Fenaban, 
deixando de lado as negociações espe-
cíficas com os bancos públicos. Outro 
ponto que deixou a desejar, segundo a 
diretora, foi a não aprovação de proposta 
que garantiria maior autonomia ao Fórum 
Estadual de Delegados(as) sindicais. “O 
Fórum deveria se auto-organizar: definir 
pautas, eleger coordenação própria e 
ter suas decisões efetivamente levadas 
em conta”.

Por outro lado, na avaliação de Cláu-
dia, boas proposições foram aprovadas, 
como, por exemplo, a da paridade. “Acre-
dito que a melhor proposta é a de que o 
número de mulheres delegadas seja igual 
ao de homens; uma decisão que será leva-
da a todos os sindicatos do Estado e que 
representa um avanço muito grande”, 
comemorou a nova diretora da mulher 
trabalhadora da Fetrafi-RS. “Como titu-
lar da pasta, pretendo levar adiante os 

projetos que já estão em andamento e 
desenvolver mais grupos femininos nos 
sindicatos”, revelou.

Nova diretoria

De seis teses que representavam 
diferentes forças políticas no princípio do 
Congresso, três chapas se apresentaram 
ao pleito. A maioria dos votos, 167, foi 
para a chapa Juntos Somos Fortes, com-
posição de unidade de quatro setores 
- CSD, Contec, BPL e CTB -, reunindo 
51,9% dos(as) delegados(as) e indicando 
15 membros à direção da Fetrafi-RS, 
sendo quatro no colegiado executivo. Em 
segundo lugar, ficou a chapa Articulação 
Sindical, com 79 votos (24,5%), e sete 
membros na diretoria, sendo dois na 
executiva. E, em terceiro, a chapa Novo 
Rumo, que conquistou 76 votos (23,6%) 
e terá seis integrantes no comando; um 
na executiva.

Delegados(as) aprovaram resolução que valoriza participação da categoria

Arquivo/Fetrafi-RS

Colegiado executivo

Titulares --------------------------

Diretoria Administrativa

1- Arnoni Hanke – Organização 
(Itaú Unibanco - Santo Ângelo)                              
2- Maristela da Rocha –  Finanças 
(Caixa – Porto Alegre)

Diretoria de Política Sindical

3- Juberlei Baes Bacelo - Comu-
nicação (Banco Santander Brasil 
- Porto Alegre)    
4- Carlos Augusto Oliveira Rocha 
- Formação (Banrisul - Alegrete)
5- Denise Falkenberg Corrêa - 
Saúde (Banrisul - Pelotas)
6- Luiz Carlos dos Santos Barbosa 
- Assuntos Jurídicos (Banco San-
tander Brasil -  Bento Gonçalves)

Diretoria Sobre a Mulher Tra-
balhadora

7 - Claudia dos Santos - Gênero, 
Etnia e Orientação Sexual (Caixa 
– Porto Alegre)

Suplentes -------------------------

1- Paulo Valneri Schmidt (Itaú 
Unibanco - Santa Rosa)          
2- Sérgio Rogério Moreira Hoff 
(Banrisul – Porto Alegre)
3- Gerson Marques dos Reis 
(Banrisul - Porto Alegre)     
4- Régis Tatsch Kilian (Itaú Uni-
banco – Porto Alegre)
5- Ari Aloraldo do Nascimento 
(Bradesco – Porto Alegre)
6- Lúcio Mauro Paz Barros (HSBC 
-  Porto Alegre)
7- Elisangela Gewehr Cardoso 
(BB – Porto Alegre)

Resultado da eleição

Chapa 1 – Novo Rumo  
76 votos - 23,6%

Chapa 2 – Articulação Sindical 
79 votos – 24,5%

Chapa 3 –  (CSD, CONTEC, 
BPL e CTB)  
167 votos – 51,9%
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CULTURA

Oficina de teatro 
teve aula inaugural

Na noite do dia 8 de abril, amantes 
do teatro encontraram-se no Centro 
Cultural Companhia de Arte para a aula 
inaugural do curso de interpretação 
teatral “Do texto à ação”, com Sandra 
Loureiro. A professora ministrou exercí-
cios de integração, orientação espacial e 
atividades de desinibição. Do texto à ação 
já chega à sua segunda edição, demons-
trando o sucesso da proposta.

A diretora de Cultura da Associação, 
Maria Julia Silva Santos, destaca: “Os alu-
nos são comprometidos, o que promete 
um excelente trabalho e também novos 
talentos para o grupo teatral da APCEF, 
o Caixa de Pandora”.

O setor cultural da APCEF ainda 
está aceitando inscrições! Não deixe de 
participar. Todos(as) estão convidados(as) 
a realizarem uma aula experimental para 
conhecer a atividade. Contato: (51) 3268-
1611 ou cultural@apcefrs.org.br.

OUTRAS  
OFICINAS

Dança Moderna

A oficina de de iniciação à 
Dança Moderna “É sempre 
tempo para dançar”, minis-
trada pela bailarina Viviane 
Bassols segue com inscri-
ções abertas. Os encontros 
acontecem todos os sába-
dos, às 9h, na Companhia de 
Arte. O investimento para 
associados da APCEF é de 
R$ 50 mensais e, para con-
vidados, de R$ 70 por mês.

Primeiro dia foi marcado pelo dinamismo

Arquivo/APCEF

APCEF SAÚDE

ENDOCRINOLOGIA/PSIQUIATRIA - Le-
tícia Guenter - Rua Quinze de Janeiro, 184, 
sala 306, Centro - Canoas/RS - Fone: (51) 
3476-6502 - E-mail: rguenter@terra.com.br

FISIOTERAPIA/ACUPUNTURA - Luciane 
Giovelli - Av. Diário de Notícias, 200, sala 313, 
bairro Cristal – Porto Alegre/RS - Fones: (51) 
3242- 2092 e 8582-0853 - E-mail: luciane@
acupunturaefisioterapia.com - Site: www.
acupunturaefisioterapia.com

FISIOTERAPIA/PILATES - Luiz Carlos 
Roberto de Matos - Rua Os Dezoito do Forte, 
2000, sala 204, Centro – Caxias do Sul/RS - 
Fone: (54) 9145 -7504 - E-mail: luizcrmatos@
hotmail.com

FONOAUDIOLOGIA - Tamim Centro 
Clínico - Rua Independência, 181, salas 1001 
e 1002, Centro – São Leopoldo/RS - Fones: 
(51) 3572-6481 e 8196- 8707. E-mail: cen-
troclinicotamim@hotmail.com

ODONTOLOGIA - Lucas Meneghelli Fialho 
- Rua General Câmara, 982, sala 01, bairro 
Frota – Cachoeira do Sul/RS - Fones: (51) 
3724-0313 e 9958-1375 - E-mail: lucasmfia-
lho@yahoo.com.br

ODONTOLOGIA - Suélen Massotti Hed-
ges - Rua General Câmara, 982, sala 01, 
bairro Frota – Cachoeira do Sul/RS - Fones: 
(51) 3724-0313 e 9854-0944 - suelenmh@
ibest.com.br

ODONTOPEDIATRIA - Lisane Bellini - Rua 
Mostardeiro, 333, sala 509, bairro Moinhos de 
Vento – Porto Alegre/RS - Fone: (51) 3222-
9930 - E-mail: lisanebellini@yahoo.com.br

PSICOLOGIA - Renata Guenter - Rua 
Quinze de Janeiro, 184, sala 306, Centro - 
Canoas/RS - Fone: (51) 3476-6502 - E-mail: 
rguenter@terra.com.br

PSICOLOGIA - Salete Terezinha Fonseca 
Fernandes - Rua dos Andradas, 1781, sala 
305, Centro – Porto Alegre/RS - Fones: (51) 
9196-3688 e 8214-4106 - E-mail: saletefer-
nandes9@yahoo.com.br

PSICOLOGIA - Neli Correa Mendes - Rua 
dos Andradas, 1781, sala 305, Centro – Porto 
Alegre/RS - Fone: (51) 9625-3481 - E-mail: 
neli.cm@terra.com.br

PSICOLOGIA - Gabriele Müller - Rua Fer-
nando Abott, 274, sala 404, Centro – Santa 
Cruz do Sul/RS - Fones: (51) 3056-4016 e 
9291-2492 - E-mail: gabrielle.m@terra.
com.br

PSICOLOGIA - Elisa Guterres Pereira - Rua 
Santos Ferreira, 2497, sala 201, bairro Mare-
chal Rondon - Canoas/RS - Fone: (51) 9994-
6222 - E- mail: elisaguterres@hotmail.com

PSICOLOGIA - Mairi Cason - Rua Santos 
Ferreira, 2497, sala 201, bairro Marechal 
Rondon - Canoas/RS - Fone: (51) 9996-0204 
- E-mail: masonpsi@gmail.com

PSICOLOGIA - Susani Luzia Silva - Rua San-
tos Ferreira, 2497, sala 201, bairro Marechal 
Rondon - Canoas/RS - Fone: (51) 8199-7932 
- E-mail: psico.susani@gmail.com

PSICOLOGIA - Maria Elisabete Kruger 
Goulart - Rua Santos Ferreira, 2497, sala 201, 
bairro Marechal Rondon - Canoas/RS - Fone: 

(51) 8451-3305 - E-mail: mariaelisabete123@
gmail.com

QUIROPRAXIA - Bruna Spadotto - Rua 07 
de setembro, 303, sala 208, Centro - Sapiran-
ga/RS - Fones: (51) 3064-0200 e 8197-6463 
- E-mail: brunaspadotto@gmail.com

RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA - Clíni-
ca de Radiologia Odontológica - Rua Uruguai, 
300, 4º andar, Centro - Porto Alegre/RS - 
Fones: (51) 3226-7926 e 3226-3723 - E-mail: 
contato@clro.com.br

OUTROS CONVÊNIOS

ACADEMIA - Cia. Athlética - Av. Diário de 
Notícias, 300, loja 3001, bairro Cristal – Porto 
Alegre/RS - Fone: (51) 3085-1777 - E-mail: 
carolina.bittencourt@ciaathetica.com.br - 
Site: www.companhiaathetica.com.br

CURSOS - Alcides Maya Tecnologia - Rua Dr. 
Flores, 396 e 402, Centro - Porto Alegre/RS 
- Fone: (51) 3254-8383 - E-mail: negocios@
alcidesmaya.com.br - Site: www.alcidesmaya.
com.br

CURSOS EAD - Senac/SC - Rua Felipe 
Schmidt, 785, 6º e 7º andares, Centro – 
Florianópolis/SC - Fones: 0800-648-6481, 
(48) 3357-4197, 3259-6247 e 8834-1790. 
E-mail: sasantos@sc.senac.br - Site: www.
sc.senac.br

DECORAÇãO - Ballejos Eventos - Rua Wl-
demar Gonçalves Pires, 140, bairro Nonoai 
– Porto Alegre/RS - Fones: (51) 3241-7200/ e 
9245-4310 - E-mail: ballejoseventos@gmail.
com - Site: www.ballejoseventos.com.br

EDUCAÇãO INFANTIL E FUNDAMEN-
TAL - Escola Menino Deus - Praça Menino 
Deus, 77, bairro Menino Deus – Porto Alegre/
RS - Fone: (51) 3233-1424 - E-mail: cobran-
ca@escolameninodeus.com.br

ESTÉTICA/EMAGRECIMENTO - Instituto 
de Saúde e Emagrecimento Andradas - Rua 
dos Andradas, 1234, sala 03, Centro Histórico 
– Porto Alegre/RS - Fones: (51) 3286-6601 e 
3221-8721, E-mail: portoalegre.centro@lipo-
center.com.br - Site: www.lipocenter.com.br

FARMÁCIA DE MANIPULAÇãO - Dro-
garia Capilé - Rua dos Andradas, 904,  Centro 
– Porto Alegre/RS - Fone: (51) 3226-9400 
- E-mail: fernando@farmaciascapile.com.br 
- Site: www.farmaciascapile.com.br

PRESTAÇãO DE SERVIÇOS - Fass 
Manutenção Elétrica e Hidráulica - Rua dos 
Andradas, 1155, sala 1011, Centro – Porto 
Alegre/RS - Fones: (51) 3019-6444 e 9117-
6620 - E-mail: atendimentoecpgree@gmail.
com - Site: www.ecparcondicionados.com.br

RESTAURANTE - Tartoni Ristorante - Av. 
Diário de Notícias, 300, luc 2097, bairro 
Cristal – Porto Alegre/RS - Fones: (51) 
3257-9007 e 9685-301 - E-mail: admbarra@
tartoni.com.br

VETERINÁRIA - Regina Costamilan - Rua 
José do Patrocínio, 1085, bairro São Pelegrino 
– Caxias do Sul/RS - Fone: (54) 8113-5052 - 
E-mail: ecostamilan@hotmail.com

Veja todos os convênios em  
www.apcefrs.org.br/convenios

Novos convênios

Setor cultural ainda aceita inscrições
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ASSEMBLEIA

Assembleia geral ordinária aprova 
balanço 2012
Mesmo com grandes investimentos, APCEF conseguiu se 
manter superavitária

No último dia 13, associados e 
associadas se reuniram na sede A, em 
Porto Alegre, para a assembleia geral 
ordinária que apreciou o balanço de 
2012 e o relatório da diretoria relativo 
ao período. Após a apresentação das 
atividades realizadas pela Associação, 
foram divulgados o balanço patrimonial, 
o demonstrativo de superávit ou déficit 
e as notas explicativas da contadora Jan-
dira Pereira Amador. “Mesmo fazendo 
grandes investimentos, como a obra em 
Tramandaí, por exemplo, a entidade con-
seguiu se manter superavitária”, apontou 
a profissional.

Entre os documentos aprovados 
pela plenária, o relatório da diretoria 
destacou como pontos altos do ano 
passado a entrega da segunda etapa das 
obras da nova colônia de Tramandaí; os 

investimentos em melhorias estruturais 
na colônia de Cassino; as atividades 
de aperfeiçoamento artístico-cultural 
disponibilizadas ao(à) associado(a); os 
eventos jurídicos, sociais e esportivos; e 
a ampliação da rede de convênios. Para 
o presidente da APCEF, Marcos Todt, 
é uma satisfação verificar que 2012 foi 
bem aproveitado. “Nosso trabalho, sério 
e sistemático, nos possibilitou realizar 
projetos importantes em diversas áreas 
de atuação da Associação”, avaliou.

A assembleia foi antecedida pelas 
reuniões dos conselhos fiscal, no dia 11, 
e deliberativo, no dia 12, que aprovaram 
previamente o conteúdo da plenária. 
“Verificamos que tudo está dentro do 
esperado”, avalizou o presidente do 
conselho deliberativo, Ivan Canal.

Jandira Amador, Ivan Canal e Marcos Todt

Anne Ledur/APCEF

ATIVO

CIRCULANTE     4.075.721,22

 DISPONIVEL     4.015.000,46

 CREDITOS     39.151,52

 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE   21.569,24

ATIVO NÃO-CIRCULANTE    142.260,59

 DEPÓSITOS JUDICIAIS    21.178,21

 DEVEDORES FIANÇA E COMPUTADORES  121.082,38

PERMANENTE     9.656.320,42

 INVESTIMENTOS     54.568,87

 IMOBILIZADO     9.601.751,55

TOTAL DO ATIVO     13.874.302,23

PASSIVO

CIRCULANTE     368.404,75

 FORNECEDORES/CREDORES DIVERSOS  309.246,62

 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS   41.255,85

 OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS    1.816,60

 OUTROS DÉBITOS    16.085,68

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO    52.000,00

 PROV. DE CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS  52.000,00

PATRIMÔNIO LIQUIDO    13.453.897,48

 PATRIMÔNIO SOCIAL    9.237.357,70

 RESULTADO DO EXERCÍCIO   4.216.539,78

TOTAL DO PASSIVO     13.874.302,23

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT

(+) RECEITAS OPERACIONAIS   3.995.669,39

 SEDE ADMINISTRATIVA    3.419.732,30

 DIRETORIA DE ESPORTES    82.208,11

 DIRETORIA CULTURAL    15.701,00

 COLÔNIAS DE FÉRIAS   440.961,26

 SEDES REGIONAIS     37.066,72

(-) DESPESAS OPERACIONAIS   3.217.708,77

 DESPESAS ADMINISTRATIVAS   1.270.876,41

 DIRETORIA DE ESPORTES    129.873,97

 DIRETORIA CULTURAL    99.379,55

 COLÔNIAS DE FÉRIAS    1.012.119,69

 SEDES REGIONAIS     705.459,15

(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  104.536,58

 REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS   104.536,58

(=)RESULTADO OPERACIONAL   882.497,20

(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL  3.334.042,58

 BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO   219,00

 GANHO COM A VENDA DE AÇÕES   3.334.261,58

(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO  4.216.539,78

(=) SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO   4.216.539,78

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

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM31/12/2012

MARCOS LEITE DE MATOS TODT 
DIRETOR-PRESIDENTE

JANDIRA PEREIRA AMADOR
CONTADORA - CRC/RS 068708/O-4
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Colônia de Tramandaí  
recebe elevador

A partir desta segunda quin-
zena de abril, a obra da nova 
colônia de Tramandaí dá mais 
um passo rumo a sua finalização. 
O avanço se deve à instalação de 
um elevador que permitirá que 
os operários prossigam com o 
trabalho de reboco e alvenarias a 
partir do terceiro pavimento. De 
acordo com o diretor de Patri-
mônio da APCEF, Paulo Belotto, 
o acabamento dos primeiros pisos 
já encontra-se em estágio avan-
çado. “Agora será possível visua-
lizar melhor o avanço acelerado 
do trabalho dos construtores”, 
afirmou.

A instalação do elevador, por 
sua vez, deve-se a um esforço 
da equipe em fazer aprovar um 
projeto provisório de energia 
junto à CEEE, possibilitando a ati-

vidade. A eletricidade resulta em 
um ganho ligado à iluminação dos 
ambientes, norma exigida pelo Mi-
nistério do Trabalho para a saúde 
e comodidade dos construtores 
civis que trabalham diariamente 
na edificação da colônia.

Até o momento, pode-se 
considerar concluídos os rebocos 
e alvenarias dos três primeiros 
pavimentos. O próximo passo, 
além da evolução para andares su-
periores, é a compra das pastilhas 
que revestirão o prédio externa-
mente. “Optamos por pastilhas 
da marca NGK e por manter as 
cores do projeto original, em tons 
de marrom com cinza”, revelou 
Belotto, que ainda ressaltou os 
benefícios do revestimento: “As 
pastilhas nos reduzem o custo de 
manutenção posterior do prédio”.

Terceiro pavimento já está concluído

Arquivo/APCEF

Acabamento avança para pisos superiores

NOTA 1 - Contexto operacional
A Associação do Pessoal da Caixa Econômi-
ca 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 pro-
gramas e ou atividades assistenciais, sociais, 
culturais, esportivas, de relação do trabalho, 
lazer e descanso e outros interesses dos seus 
associados, bem como defender os interes-
ses de classe de seus associados e defender 
também o meio ambiente.

NOTA 2 – Procedimentos Contábeis
As demonstrações contábeis foram elabo-
radas de acordo com as práticas contábeis 
emanadas da Legislação Societária, em con-
formidade com os Princípios Fundamentais 
de Contabilidade e NBCT 10.18.

NOTA 3 – Principais Práticas Contábeis
• Ativos e Passivos Circulantes – Os ativos e 
passivos de até 360 dias estão demonstrados 
no circulante, estando Aplicações Financei-
ras 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 Corretora 
de Seguros S.A., e outras menos relevantes. 
O registro desta variação não está sendo 
contabilizado porque não foram identifica-
dos cálculos de equivalência patrimonial por 
parte da FPC – PAR Corretora de Seguros 
S.A., conforme determina o Art. 183 da Lei 
6404/76.
Com o objetivo de dar continuidade na 
construção da nova Colônia de Férias de Tra-
mandaí, em 24 de novembro de 2012 a AP-
CEF/RS teve reconstituída sua participação 
acionária em 50.000 ações da Par Corretora 
de Seguros S/A, que haviam sido vendidas 
em 23/03/2011 no valor de R$ 1.494.057,11, 
corrigido monetariamente no valor de R$ 
147.683,51 importando o montante de R$ 
1.641.740,62. Essa reconstituição acionária 
foi possível devido ao direito de recompra 
das ações por 3 (três) anos que a Associação 
possuía junto à Fenae e, dessa forma a AP-
CEF/RS passou a dispor da totalidade de suas 
ações anteriores a março de 2011 – 53.760 
ações. E com a aprovação do Conselho Deli-
berativo e Assembleia Geral, foram vendidas 
31.000 ações da participação acionária da 
Par Corretora de Seguros S/A para a Fenae 
ao valor de R$ 4.976.002,20 e deduzida a 
quantia recebida de R$ 1.641.740,62 em 
março de 2011, restou o valor liquido de 
R$ 3.334.261,58 recebidos em
24/11/2012. Com esta negociação a APCEF/
RS passou a deter 22.760 ações, via cessão 
pela Fenae, da nova holding, a FPC Partici-
pações Corporativas S/A.

• Provisões de Contingências 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 atualiza-
dos, 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 re-
gime de caixa para as receitas, e o de competência para 
asdespesas.

NOTA 6 – Seguros
A Entidade possui seguro de todos os seus imóveis junto 
a Caixa Seguros, com o objetivo de delimitar riscos e pre-
juízos aos associados, buscando no mercado coberturas 
compatíveis com seu porte e atividades. As coberturas fo-
ram contratadas por montantes, considerados suficientes 
pela administração para cobrir eventuais sinistros, consi-
derando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos 
e a orientação dos seus corretores de
seguros.

NOTA 7 – Construção da Colônia de Férias em 
Tramandaí
No ano de 2012 foi investido R$ 1.219.214,01 em obras 
da nova Colônia de Férias em Tramandaí. Em 20/07/2012, 
o Conselho Deliberativo e a Assembleia Geral aprovaram 
a destinação dos recursos a serem obtidos com a venda 
das ações da PAR Corretora de Seguros S/A no valor de 
R$ 3.334.261,58, para serem
totalmente utilizados na continuidade das obras da 
nova Colônia de Férias de Tramandaí. Dessa forma, em 
31/12/2012, somados a valores já existentes em conta de 
aplicações financeiras, o Fundo de Construção da Colônia 
em Tramandaí perfaz o valor de R$ 3.719.574,27.

• Imobilizado – está sendo demonstrado ao custo de compra 
ou construção, acrescido de correção monetária até 31 de de-
zembro 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 2012 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 – Existem ações 
judiciais em andamento com vistas a recuperar estes valores.

Valor Contábil inicial   R$ 49.459,20

Ações/Dividendos recebidos R$ 3.334.261,58

Quantidades de ações  22.760

Cotação em 31/12/2012 R$ 160,52

Valor atualizado em 31/12/2012 R$ 3.653.435,20

Conta  Saldo
31/12/2011

Constituições
no Exercício

Amortizações Saldo
31/12/2012

7.639,36    7.639,36Devedores. 
Computadores

Devedores 
Fiança  

Totais                     121.082,38                                                        121.082,38

113.443,02                                                    

Ano 

Demandas 

Provisões 

Depósito Judiciais

2012

5

52.000,00 

21.178,21

MARCOS LEITE DE MATOS TODT 
DIRETOR-PRESIDENTE

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

113.443,02 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012.
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Um Coelho mais que popular
Público superior a 300 pessoas participou da tradicional Festa de Páscoa da APCEF

Não é novidade que a Festa de Páscoa é 
sempre um grande sucesso entre as atividades 
socioculturais promovidas pela Associação. 
No entanto, a adesão do público registrada 
nesse ano foi supreendente. De acordo com a 
diretora de social e lazer da APCEF, Ana Maria 
Laroca, mais de 300 pessoas compareceram à 
sede A portoalegrense no último dia 23 para a 
tão esperada chegada do Coelho. “O sucesso 
da Festa de Páscoa se deve a este ser um even-
to diferenciado, que dá espaço à congregação 
tanto de adultos como de crianças”, afirmou a 
diretora.

A tarde ensolarada também colaborou. A 
festa iniciou as 14h, terminando oficialmente às 
18h, mas ainda tinham famílias inteiras aprovei-
tando a sede depois das 19h, como a de Cilena 
Fagundes, que veio de Canoas acompanhando 
os filhos, Lisandra, de 6 anos e Eduardo, tam-
bém de seis. “A cada ano vemos que mais asso-
ciados participam. O evento está muito bom, 
com muitas opções de brinquedos, e a sede é 
um lugar ótimo para passar a tarde”, destacou 
a associada.

Atrações como brinquedos infláveis, cama 
elástica, piscina de bolinhas e pinturas faciais 
foram as preferidas da garotada, mas nada se 
compara à alegria da chegada do Coelho, com 
as suas deliciosas guloseimas. Tudo foi mini-
mamente planejado para que nenhum minuto 
sequer fosse perdido. Enquanto muitos brinca-
vam, outros tantos participavam de atividades 
lúdicas como a oficina de pintura com tinta 
têmpera – que rendeu um varal multicolorido 
com a arte produzida pelas crianças – e a ofici-
na de cestos de Páscoa – promovida em parce-
ria com a ONG Moradia e Cidadania.

Teatro e meio ambiente

Além das tradicionais atividades, neste 
ano, a Festa de Páscoa teve uma atração mais 
que especial: a participação do grupo teatral da 
APCEF, Caixa de Pandora, com a apresenta-
ção da premiada peça infantil “A última gota”, 
uma irreverente história sobre a preservação 
da água e do planeta. O espetáculo prendeu a 
total atenção do público, que lotou o salão de 
festas para assisti-lo. “Aproveitamos para pas-
sar a nossa mensagem de cuidado com o meio 
ambiente de uma forma simples e descontraí-
da. Coincidentemente, o dia 23 comemorava 
o dia da água, o que também foi uma grande 
alegria”, afirmou Ana Maria Laroca.

PÁSCOA

Coelho recepcionou as crianças  
com guloseimas

Movimentação foi intensa na sede A da APCEF

Família Fagundes veio de Canoas 
para prestigiar a festa

Pinturas para todos os gostos animaram os(as) pequenos(as)

Criançada atenta ao espetáculo A última gota

Fotos: Arquivo/APCEF


