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Para a APCEF/RS, seria praticamente 
impossível pensar o mês de março sem 
levar em conta o dia internacional da 
mulher. Compreendemos e valorizamos 
imensamente a importância histórica de 
suas lutas por igualdade, democracia e me-
lhores condições de vida e trabalho. Por 
isso, nesta edição, dedicamos um espaço 
especial de reflexão sobre os desafios e 
perspectivas da luta feminista no mundo 
atual. Aproveitamos também para desejar 
aqui, a todas as nossas queridas associadas, 
um feliz dia da mulher, sempre destacando 
que a luta que segue é de todos(as) nós!

O João de Barro deste mês também 
tem o orgulho de anunciar a realização da 
II Tertúlia Bancária – Mostra Musical de 
Todos os Estilos para Todo o Rio Grande. 
O evento - que teve a sua primeira edição 
em 2013, com a presença de bancários(as) 
de todo o Estado, em Santa Cruz do 
Sul - ocorrerá no dia 26 de abril, no Bar 
Opinião, em Porto Alegre. De caráter não 
competitivo, a mostra tem um nobre obje-
tivo: promover a integração da categoria. 
Sintam-se todos(as) convidados(as)!

Ainda no âmbito cultural, confira, na 
página 10, todas as opções de oficinas que 
estão com inscrições abertas para este 
ano: duas literárias com o escritor Alcy 
Cheuiche, um novo curso de teatro com a 
diretora Sandra Loureiro, duas oficinas de 
dança comandadas por Viviane Bassols e, 
na arte do canto, as aulas ficam por conta 
da professora Carolina Veloso.

Editorial

OPINIÃO

No esporte, os(as) atletas também 
podem ir se preparando, pois já começam 
neste mês as seletivas para os Jogos da 
Fenae, marcados para agosto, em Goiânia. 
A ideia da diretoria é de que, quanto mais 
cedo a seleção gaúcha se definir, mais 
tempo para treinar e fazer bonito entre 
as 27 APCEF’s participantes de todo o 
País. Confira, na página 11, as datas e as 
modalidades em jogo e participe!

E se você está ansioso para saber 
mais sobre a maior obra da APCEF/RS 
dos últimos anos, corra para a contracapa 
e surpreenda-se. É quase inacreditável, 
mas a nova Colônia de Tramandaí está a 
pouco mais de um mês de se tornar uma 
realidade. Está marcada para o dia 30 de 
abril a entrega do prédio. A partir daí, 
só faltam a demolição do edifício antigo, 
a colocação dos móveis e a conclusão 
das instalações externas, como jardim e 
calçadas. 

Também confira, nas páginas 8 e 9, 
duas reportagens especiais. Na primeira, 
a APCEF mostra como irregularidades 
nas eleições do Conselho de Usuários 
do Saúde Caixa levantaram dúvidas so-
bre a legitimidade do processo eleitoral 
deste órgão tão importante para os(as) 
empregados(as) da Caixa. Em seguida, 
acompanhe a entrevista com o rodoviário 
Luís Afonso Martins, que revelou, com ex-
clusividade para o JB, como se organizou a 
maior greve de sua categoria dos últimos 
27 anos. Boa leitura!
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RADAR

APCEF lança 
vídeo institucional

Há exatamente um ano, a Asso-
ciação dava mais um passo na melhoria 
da comunicação com os(as) seus(suas) 
associados(as). Em março de 2013, 
nascia o APCEF/RS em Ação, um pro-
grama de vídeo com o objetivo de levar, 
semanalmente, de forma diferenciada, as 
principais notícias da entidade para os(as) 
associados(as). Passados 12 meses e 45 
programas, temos certeza de que cada 
imagem registrada pelas nossas câmeras 
enriqueceu ainda mais a nossa história, 
que, diga-se de passagem, ainda tem 
muito para contar.

Devido a todo esse sucesso, a gestão 
“Ousadia para Fazer, Independência para 

Festa de Páscoa

A APCEF já está está preparando 
uma festa muito especial para celebrar a 
chegada do Coelho da Páscoa. O evento 
está marcado para o dia 12 de abril, a partir 
das 14h, na sede A da Associação (Av. Co-
ronel Marcos, 627, em Porto Alegre). No 
ano passado, o evento reuniu nada menos 
que 300 pessoas em uma tarde recheada 
de opções para diversão. Mais informa-
ções, em www.apcefrs.org.br. Participe!

Almoço Campeiro

O Núcleo de Cultura Gaúcha convida 
todos(as) os(as) associados(as) a partici-
parem do próximo Almoço Campeiro, a 
ser realizado no dia 13 de abril, a partir do 
meio-dia. O evento acontece no Galpão 
Crioulo (Av. Coronel Marcos, 851, Bairro 
Ipanema, em Porto Alegre). Reserve já o 
seu ingresso pelo telefone (51) 3268-1611 
ou pelo e-mail eventos@apcefrs.org.br. 
Acompanhe mais informações pelo site 
da APCEF/RS.

Os associados(as) da Regional Litoral 
Sul se reuniram no último dia 14 de fe-
vereiro, na colônia do Cassino, para mais 

uma confraternização: o já consagrado 
“churrasco do Jorjão”. De acordo com a 
coordenadora Carla Nogueira Petruzzi, 
o evento foi muito prestigiado pelos 
associados(as) da Regional, seus familiares 
e amigos(as), mas também contou com a 
presença de colegas de outras regionais, 
que estavam veraneando nos apartamen-
tos e no camping da colônia. “A festa foi 
muito animada. O colega Ricardo Rosa 
Cardoso deu a canja, com músicas re-
gionalistas”, relatou Carla.

Lutar” lança mais uma novidade na sua 
comunicação: um vídeo institucional com-
pleto, que vai abordar, de forma dinâmica 
e moderna, como está construída toda a 
riqueza de nossa sexagenária Associação 
em suas diversas áreas de atuação, do 
patrimônio à cultura.

Para você, que já faz parte da família 
APCEF/RS, ou para quem está recém 
chegando, esta é uma oportunidade de 
conhecer melhor a nossa querida Asso-
ciação. Acompanhe, em breve, através 
do site (www.apcefrs.org.br) ou de nossa 
página no Facebook, o vídeo institucional 
da APCEF/RS.

Nova mídia tem objetivo de aproximar ainda 
mais a Associação de seus(suas) associados(as)

Reprodução/APCEF/RS

Arquivo/APCEF/RS

Associados(as) da Regional Litoral 
Sul confraternizam no Cassino

Agende-se para os eventos de abril

Churrasco do Jorjão reuniu dezenas de 
associados(as) e familiares

Vídeo institucional visa aproximar ainda mais Associação da comunidade

Agenda

MARÇO 
15/03 - Lançamento da nova sala de 
jogos da Sede A 
19/03 - Encontro de 
Aposentados(as) e Pensionistas 
22/03 - Seletivas para Jogos da 
Fenae (Jogos de Salão)

ABRIL 
04/04 - Lançamento d’A Casa do 
João de Barro em Santa Maria 
12/04 - Festa de Páscoa 
13/04 - Almoço Campeiro 
26/04 - II Tertúlia Bancária 
30/04 - Entrega do prédio da nova 
Colônia de Tramandaí

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA APCEF/RS

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande 
do Sul - APCEF/RS, por sua diretoria legalmente constituída, CONVOCA 
todos(as) os(as) associados(as) a comparecerem na Assembleia Geral 
Ordinária de Apreciação do Balanço Geral e do Relatório da Diretoria, a 
realizar-se na sua sede “B”, situada na Av. Coronel Marcos, n° 851, bairro 
Ipanema, em Porto Alegre, às 9 horas, em primeira convocação; ou às 9 
horas e 30 minutos, em segunda e última, no dia 29 de março de 2014, 
para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Apreciar o Relatório da Diretoria e o Balanço Geral/2013 da entidade;
2. Deliberar sobre outros assuntos relacionados com o item anterior.

Porto Alegre, 20 de fevereiro de 2014.

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  - APCEF/RS
AV. CORONEL MARCOS, 851. CEP: 91760-000 PORTO ALEGRE - RS
F O N E :  ( 5 1 )  3 2 6 8 - 1 6 1 1  -  F A X :  ( 5 1 )  3 2 6 8 - 2 7 0 0
E-MAIL: apcefrs@apcefrs.org.com.br - PORTAL WEB: www.apcefrs.org.br

Marcos Leite de Matos Todt
Diretor Presidente



FEVEREIRO E MARÇO DE 2014     4

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

8 de março: 
Reafirmando a 
luta feminista
Data é resultado de uma 
história de lutas por igual-
dade, melhores condições 
de vida e trabalho

Pensar no dia 8 de março nos convida 
a compreender a luta das mulheres. A 
criação do Dia Internacional da Mulher 
– oficialmente proposto pela socialista 
alemã Clara Zetkin, em 1910, na primeira 
conferência internacional de mulheres 
da história, em Copenhague, Dinamarca 
- não foi motivada por um único fato de-
terminado, mas foi resultado da luta social 
das mulheres desde os primeiros anos do 
século XX, no contexto de suas lutas por 
igualdade, melhores condições de vida e 
trabalho, bem como pelo direito de voto 
e participação nos espaços de poder.

A celebração da data, no entanto, 
ganhou maior visibilidade a partir dos 
anos 60, com o fortalecimento do movi-
mentos de libertação em todo o mundo. 
No Brasil, o movimento de mulheres 
ressurgiu ligado às lutas pela democracia. 
Em reconhecimento a essas lutas, o dia 
8 de março foi instituído pela ONU, em 
1977, como Dia Internacional da Mulher. 

Por isso, no mês em que comemo-
ramos essa data tão significativa, o João 
de Barro destina esse espaço a fim de 
fomentar a reflexão sobre a importância 
da luta feminista, evitando as tentativas de 
apropriação ideológica que retiram o cará-
ter revolucionário inerente à sua história. 
Para isso, é necessário reafirmar essa luta, 
aumentando a participação feminina nos 
órgãos de poder, na vida política, econô-
mica, sindical, social e cultural.

Sabemos, no entanto, que há mui-
tos desafios a enfrentar, a começar pela 
desigualdade de gêneros imposta pelo 
sistema capitalista. As mulheres ainda 
são vítimas dos salários inferiores, do 
trabalho precário, dos atos de violência e 
de diversos tipos de discriminações. Por 
isso, te convidamos a repensar os papéis 
impostos socialmente para homens e 
mulheres, indo contra nossa cultura pa-
triarcal, mercantilizadora da mulher.

Para ajudar nessa reflexão, trazemos 
este belo artigo das companheiras Raquel 
Pereira Duarte e Maria do Carmo Bitten-
court, militantes da Marcha Mundial das 
Mulheres. E sigamos na luta!

Por Raquel C. Pereira Duarte e 
Maria do Carmo Bittencourt
Militantes da Marcha Mundial das Mulheres

Como em diversos estados e 
cidades pelo País, no dia 25 de janeiro 
ocorreu, em Porto Alegre/RS, durante 
o Fórum Social Temático – FST, o 
lançamento da Campanha Estadual 
pelo Plebiscito Popular por uma 
Constituinte Soberana e Exclusiva do 
Sistema Político. 

Diversos movimentos e enti-
dades já se integraram a essa luta, 
que será central para o ano de 2014. 
Mais de 100 organizações compõem 
o Comitê Nacional, que teve seu 
lançamento em Brasília, no dia 15 
de novembro do ano passado. O 
Comitê Estadual/RS já conta com a 
participação de movimentos de mu-
lheres – como a Marcha Mundial das 
Mulheres -, de juventude, sindical, de 
negros e negras, partidos políticos, 
diversas organizações da sociedade 
civil e, com a ampliação do debate e 
de ações, cada vez mais associações e 
movimentos sociais estão se juntando 
a essa mobilização. 

Mesmo tendo as mais diversas 
pautas de debates e reivindicações, 
estamos nos juntando com um objeti-
vo primordial: discutir e mobilizar em 
torno de uma pauta única, que pode 
realmente trazer a mudança para o 
Brasil que precisamos e queremos: 
a alteração do atual sistema político.

Para nós, feministas da Marcha 
Mundial das Mulheres, a construção 
desse Plebiscito é mais do que sim-
plesmente chamar a população para 
votar um ‘sim’ nos dias 1º a 7 de 
setembro. É a oportunidade para en-
tender e questionar o sistema político 
como um todo. É a oportunidade para 
debater com as mulheres os rumos do 
País, ouvir suas angustias e opiniões, 
promover o feminismo como alter-
nativa, e, principalmente, colocar as 
mulheres como protagonistas desse 
espaço.

Defender uma alteração no 
sistema político significa debater o 
empoderamento das mulheres no 
espaço público. A cultura patriarcal 
foi responsável pela exclusão das 
mulheres dos espaços de controle 
e decisão política, destinando-as ao 
mundo privado e do cuidado, que, por 
sua vez, foi desvalorizado pelo sistema 
capitalista. Desta forma, uma grande 

parte da população, as mulheres, mesmo 
com seu trabalho fundamental para a 
manutenção da vida familiar e em socie-
dade, estão subjugadas pelo sistema uma 
vez que, o desvaloriza no momento que 
não o qualifica economicamente, como é 
feito com o trabalho tido culturalmente 
como “de homem”. Essa é uma discussão 
fundamental para o movimento feminista. 

Durante a construção do Plebiscito 
Popular, devemos fazer o debate feminis-
ta chegar a todos os movimentos: o de-
bate da paridade e do empoderamento; a 
necessidade de incentivar o protagonismo 
das mulheres; dos homens estarem lado 
a lado com elas nos espaços de poder… 
Esses espaços são fundamentais para que 
possamos exercitar nossas lutas comuns 
e a luta contra a cultura patriarcal e ma-
chista que orienta o atual sistema político 
brasileiro.

Esse não é um debate novo para 
as militantes da Marcha Mundial das 
Mulheres. Por exemplo, quando falamos 
da mercantilização dos nossos corpos, 
falamos de um sistema político que ainda 
quer qualificar as suas poucas represen-
tantes no legislativo, em feias, bonitas e 
misses. Quando debatemos a luta pela 
defesa dos nossos territórios (a terra, a ha-
bitação, a água…), falamos de um sistema 
político que privilegia o capital econômico, 
que explora e esgota a natureza e a vida 
das mulheres, de suas crianças e famílias. 
Quando debatemos a luta pelo direito ao 
aborto, à contracepção eficaz e à saúde 
universal, debatemos um sistema político 
que tutela as mulheres, que lhes diz como, 
quando e com quem elas devem ter seus 
filhos.

Lembramos que a baixa representa-
ção feminina na política tem reflexos na 
vida de todas as mulheres. Não estarmos 
amplamente representadas no Legislativo 
e no Executivo significa aceitar que as 
mulheres não têm poder, que não têm 
voz. E, no sistema organizado e hierar-
quizado segundo a concepção machista, 
se os homens conduzem os rumos do 
País, podem conduzir também a vida das 
mulheres.

Isso dá o direito, por exemplo, de 
achar que o homem pode ganhar mais do 
que a mulher desempenhando a mesma 
jornada e as mesmas tarefas, caracteri-
zando, assim, a desigualdade no mercado 
de trabalho (o sistema atual mascara esta 

condição dando nomes diferentes a 
funções que desempenham tarefas 
iguais). Dá o direito também de 
responsabilizar apenas as mulheres 
pelo cuidado e educação dos filhos 
e pelas tarefas da casa, gerando a 
divisão sexual do trabalho. Mesmo 
trabalhando também fora de casa, 
as mulheres estão excluídas das fun-
ções de poder e decisão, o que as 
torna “dispensáveis” no mundo do 
trabalho e “indispensáveis” em casa. 
Dá o direito, inclusive, de pensar que 
os homens são donos da vida e dos 
corpos das mulheres, exigindo delas 
obediência, veneração e cuidados, 
gerando até mesmo a violência do-
méstica e institucional.

Assim, conquistar mais igualda-
de dentro do mundo político significa 
enfrentar diretamente a cultura pa-
triarcal e machista que nos encerra, 
nos destina de uma forma naturaliza-
da ao mundo privado.

O sistema político existente hoje 
definitivamente não nos representa! 
Ele exclui as mulheres. Mesmo com 
cotas de participação em alguns 
espaços, não cria reais condições de 
participação efetiva para as mulheres, 
e não as empodera.

Não queremos um sistema 
político refém do grande poder eco-
nômico. Por isso, pensar um novo 
sistema de financiamento de cam-
panha é essencial. Não queremos 
um sistema eleitoral que represente 
apenas a elite branca e masculina e 
não de toda a diversidade brasileira. 
Queremos mais jovens, mais negras 
e negros, índias e índios, lésbicas e 
gays nos cargos eletivos… Para isso, 
repensar a forma do voto e da nossa 
participação política para além do 
voto é importante.

Que tipo de discussão femi-
nista você está fazendo? Ainda não 
percebeu a relação existente com o 
sistema político? Nossas pautas de 
discussão têm relação direta com 
o sistema político, mas é necessário 
aprofundar nossa discussão. Quere-
mos mudar o mundo para mudar a 
vida das mulheres. Mas, para alcançar 
essa mudança, precisamos alterar 
esse sistema político que já está com-
provado que não funciona.

Mudar o Sistema Político? Comitês de 
Mobilização? Plebiscito Popular? 

O que nós temos com isso?
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APOSENTADOS(AS) SEUS DIREITOS

Golpe contra aposentados(as) volta à tona

Associação promoveu atividades de lazer e formação para 
celebrar a data especial

Diversos(as) associados(as) da APCEF/
RS têm relatado que voltaram a receber 
correspondências informando que teriam 
valores a receber em decorrência de pro-
cesso judicial, desta vez movido pelo Con-
selho Nacional de Seguros Privados. Para 
alguns(mas), foi solicitado que informassem 
seus dados bancários para que o depósito 
pudesse ser feito; a outros(as), foi requerido 
o pagamento de valores para a liberação do 
crédito decorrente da suposta ação.

De acordo com o assessor jurídico da 
Associação, Ricardo Cantalice, uma simples 
análise da correspondência recebida permite 
afirmar, com total certeza, que se trata de 

mais um golpe que busca ludibriar os(as) 
aposentados(as) e pensionistas. “A notifica-
ção não guarda qualquer semelhança com  as 
expedidas pelo Poder Judiciário. Trata-se de 
um golpe antigo, cuja existência é comentada 
em fóruns de discussões há mais de três anos. 
Orientamos a todos(as) os(as) associados(as) 
que ignorem a correspondência, não forne-
cendo, em hipótese alguma, seus dados pes-
soais ou bancários nem efetuando qualquer 
pagamento”, frisou o advogado.

Mais informações, entre em contato 
com o Escritório de Direito Social, pelo 
telefone (51) 3215-9000, ou pelo e-mail 
segurojuridico@apcefrs.org.br.

Enrico Benites/Especial

Ocorreu, no dia 23 de janeiro, mais 
uma edição de um dos grandes eventos 
que pautam a agenda da APCEF anu-
almente: o Dia do(a) Aposentado(a) e 
Pensionista. Com a presença de cerca 
de uma centena de pessoas, a Sede A, 
em Porto Alegre, foi cenário para um dia 
inteiro de atividades, que celebraram toda 
a vitalidade de nossos(as) queridos(as) 
associados(as) e convidados(as) da terceira 
idade. “O evento que a APCEF faz tem 
um grande objetivo, que é promover o 
reencontro. É aqui que muitos(as) têm a 
oportunidade de conversar e confraterni-
zar, e nós nos sentimos muito felizes por 
reunir tantos(as) colegas e amigos(as)”, 
afirmou a vice-presidenta da Associação, 
Célia Margit Zingler.

Para Alcy Cheuiche, ministrante das 
oficinas literárias promovidas pela Asso-
ciação, o aumento da expectativa de vida 
desencadeia um processo em que as pes-
soas buscam preservar a sua auto-estima. 
Nesse sentido, o escritor louva a iniciativa 
da APCEF em promover atividades que 
integrem os(as) aposentados(as). “Vejo 
que a APCEF está cumprindo o seu papel, 
valorizando a presença de cada um de 
seus(suas) aposentados(as) em eventos 
como esse”, avaliou.

Programação
A começar pela entrega de brindes 

e um saboroso café da manhã com pro-
dutos orgânicos, os(as) aposentados(as) e 
pensionistas começaram a comemoração 
de seu dia com uma palestra informativa. 

O engenheiro agrônomo especialista em 
Economia Política, Marcelo Leal Teles da 
Silva, compartilhou seus conhecimentos 
sobre agroecologia e saúde. “A nossa con-
versa abordou a importância do cuidado 
com a saúde, agregando mais qualidade de 
vida e longevidade. Os(as) aposentados(as) 
também foram convidados a participar de 
um projeto estratégico da reconstrução 
de uma agricultura ecológica”, explicou o 
palestrante.

Como de praxe, após o almoço de 
confraternização, foi promovida uma 
“Ação Entre Amigos” com fundos desti-
nados à construção da nova Colônia de 
Tramandaí. Em seguida, os(as) partici-
pantes se refrescaram em uma divertida 
e saudável aula de hidroginástica. Para 
encerrar o evento, o músico Marcelo de 
Marchi animou o encontro com o melhor 
do repertório dos anos 70, 80 e 90.

Presenças ilustres
Mesmo sendo realizado na Capital, 

o Dia do(a) Aposentado(a) e Pensionista 
é um evento que congrega colegas de 
todas as partes do Estado. Merece um 
destaque especial a presença ilustre 
dos(as) associados(as) de Pelotas, que se 
deslocam todos os anos, em caravana, 
para participar do evento. “Ficamos muito 
satisfeitos com a participação de tantos(as) 
associados(as) queridos(as). Esse evento é 
uma verdadeira homenagem a todos(as) 
aqueles(as) que, seja do Interior ou da 
Capital, contribuíram para que a APCEF 
se tornasse hoje a entidade forte que é”, 
afirmou o presidente da As-
sociação, Marcos Todt.

Aposentados(as) e 
pensionistas celebram 
seu dia na APCEF

Aposentados(as) passaram o dia na Associação

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

Como é de conhecimento de 
muitos que acompanham o noti-
ciário geral e, em especial, o João 
de Barro, desde o ano de 2013 já 
ingressaram nos tribunais em todo 
país mais de 35 mil ações buscando 
diferenças nas contas do FGTS re-
lativas aos expurgos inflacionários 
que advém da incorreta correção 
aplicada perla CAIXA, mês a mês, 
nos créditos devidos a cada traba-
lhador que possui ou possuiu contas 
de FGTS com valores depositados.

De uma forma sintética pode-
mos referir que tais ações judiciais 
buscam a substituição do índice 
aplicado pela CEF (TR) pelo INPC, 
seguindo tabela de correção própria, 
que garantiria que o reajuste nas 
contas do FGTS  não seja inferior a 
inflação dos períodos em que esti-
veram depositados no banco.

A APCEF/RS desde o final do 
ano vem encaminhando os proces-
sos ao escritório jurídico da entidade 
e várias ações já estão tramitando.

Passado o furor causado na 
mídia em face do alto montante 
que tais pedidos representam para 
o governo, bem como das opiniões 
“encomendadas” que anunciavam 
não haver o direito almejado, temos 
no horizonte as primeiras decisões 
oriundas da justiça  com ganho de 
causa aos correntistas do fundo.

É o caso de recente decisão 
proferida na ação número 5017226-
43.2013.404.7108/RS pela juíza fe-
deral Maria Cristina Saraiva Ferreira 
a Silva, e que determina a substitui-
ção do índice TR (taxa referencial) 
aplicado pelo INPC do período 
pleiteado.  De igual modo ocorre-
ram decisões em Minas Gerais, São 
Paulo e Rio de Janeiro.

Com efeito, apesar do cenário 
adverso dos meses anteriores, no 
qual as decisões desfavoráveis insis-

tiam em descaracterizar o dever do 
banco de corrigir as contas pelo cri-
tério inflacionário correto, temos 
que estas novas decisões podem 
vir a criar um cenário favorável a 
tese dos trabalhadores.

Cumpre esclarecer, no en-
tanto, que a disputa no judiciário 
está no seu início. Ainda veremos 
decisões pró e contra as diferenças 
do FGTS por mais algum tempo 
e, mesmo quando estas ações 
chegarem as cortes superiores,  o 
“duelo” de decisões vai pautar per-
sistir até que o Supremo Tribunal 
Federal  dê a palavra final e encerre 
a questão.

Diante desta realidade, devem 
os trabalhadores continuar a enca-
minhar suas ações para que possam 
ser beneficiados futuramente, caso 
do STF venha a julgar procedente 
o pedido para o pais todo. É im-
portante que neste momento os 
trabalhadores estejam com suas 
ações individuais na justiça.

Esclareça-se, ainda, que a 
opção individual mostra-se a mais 
adequada para cobrar o direito, 
haja vista que  as mencionadas 
ações coletivas ajuizadas país a fora 
não darão conta dos casos concre-
tos. Numa ação desta natureza, 
de qualquer forma deverá existir 
uma execução individual, o que nos 
remete a logica de que cada pessoa 
deva já encaminhar seu pedido 
na justiça sob pena de perder um 
grande tempo aguardando decisões 
coletivas.

A assessoria da APCEF/RS 
é representada pelo escritório 
Young, Dias, Lauxen & Lima Adv. 
Associados em todo o estado do 
RS e as instruções para envio dos 
documentos das ações constam no 
site da entidade. Para qualquer dú-
vida deve ser procurada a assesso-
ria pelo telefone (51) 3085-5507 ou 
pelo e-mail young@young.adv.br.

Primeiras decisões 
acerca das diferenças 

do FGTS

Assista ao programa 
de vídeo APCEF 
em Ação sobre o Dia 
do(a) Aposentado(a) e Pensionista, 
disponível em www.apcefrs.org.br ou 
no Facebook da Associação.
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Atenção, atenção, bancários(as) 
de todo o Estado! Já está marcada a 
data de um dos maiores eventos cul-
turais organizados pela APCEF/RS: a 
II Tertúlia Bancária. A segunda edição 
da Mostra Musical de Todos os Estilos 
para Todo o Rio Grande será realizada 
no dia 26 de abril, no Bar Opinião, 
em Porto Alegre. Como o nome já 
diz, as apresentações poderão ser de 
qualquer estilo, com canções clássicas 
ou inéditas, e podem ser interpretadas 
por qualquer pessoa, independente 
de ter experiência com a música. O 
importante é participar!

O evento estadual, de caráter 
não competitivo, tem um nobre 
objetivo: promover a integração de 
bancários e bancárias. De acordo 
com o presidente da APCEF/RS, 
Marcos Todt, a ideia é de dar unidade 
à categoria através da música. “Há 
alguns anos, houve uma discussão se 
deveríamos lutar ou assumir o papel 
de clube. Então, decidimos que não 
precisaríamos escolher entre um ou 

outro. Por isso, primamos para que 
os nossos eventos culturais também 
sejam instrumentos que promovam o 
enriquecimento da nossa coletividade 
como categoria”, afirmou.

Assim como na primeira edi-
ção, as inscrições são gratuitas e já 
começam neste mês de março, a 
partir do dia 20. Podem participar 
associados(as) da APCEF, bancários(as) 
sindicalizados(as) parceiros(as) e 
acompanhantes para completar a 
banda ou o grupo. No entanto, está 
garantida apenas a apresentação 
dos(as) 25 primeiros(as) inscritos(as). 
Por isso, não perca tempo e preencha 
já o formulário - disponível até 11 de 
abril no site www.apcefrs.org.br -, e o 
envie para o e-mail cultural@apcefrs.
org.br. Tratando-se de um evento 
não classificatório, serão selecionados 
para apresentação os 25 primeiros 
inscritos. Os demais, ficarão como 
suplentes.

Sendo uma mostra, a Tertúlia 
Bancária não oferece premiações. No 
entanto, como forma de incentivo para 
que mais pessoas façam parte dessa 
experiência única de integração, a 
APCEF oferece uma ajuda de custo de 
R$ 100 a R$ 400 para deslocamento, 
conforme a distância até Porto Alegre. 
Consulte o regulamento e não deixe 
de participar!

O Opinião é a mais importante 
casa de shows do sul do País. Criado em 
outubro de 1983, o bar sediou apresen-
tações dos maiores artistas do rock e 
do pop nacional e internacional. A casa 
é frequentemente indicada por revistas 
especializadas como o melhor espaço 
com música ao vivo de Porto Alegre.

Durante suas três décadas de 
existência, sofreu diversas reformas e 

foi aprimorando-se para estar sempre 
atualizado e oferecer serviços de quali-
dade. Além disso, tem funcionários em 
constante qualificação, carta diversifi-
cada de bebidas e petiscos, e ótima 
infraestrutura (tanto para o público 
quanto para os artistas).

Mostra Musical de Todos os Estilos para Todo o Rio Grande será 
sediada na maior casa de shows do sul do País, o Bar Opinião

Incentivo

Maior casa de shows do 
sul do País sedia Tertúlia

Inscrição

Tertúlia
Bancária

Vem aí a 2ª edição!

O quê   II Tertúlia Bancária 
- Mostra Musical de Todos 
os Estilos para Todo o Rio 
Grande

Quando   26 de abril

Onde   Bar Opinião 
(Rua José do Patrocínio, 834, 
Porto Alegre)

Inscrições   De 10 de março 
a 11 de abril, pelo e-mail 
cultural@apcefrs.org.br

Serviço
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No ano passado, a primeira edição 
da Tertúlia aconteceu em Santa Cruz 
do Sul e contou com a participação de 
bancários(as) de todo o Estado, se carac-
terizando como um verdadeiro espetá-
culo de integração. Foram apresentadas 
canções de todos os estilos, da cúmbia 
ao rock. A mostra simplesmente superou 
toda e qualquer expectativa, tanto da 
diretoria da APCEF quanto dos próprios 
talentos que se revelaram no evento.

Para o associado de Santa Maria, 
Rochester Soares de Lima, a Associação 
acertou muito com a ideia de integrar os 
bancários em torno da música. José Car-
los Pitzer, do Banrisul de Santa Cruz do 
Sul, e Mauro Balsan, do Banco do Brasil 
de São Sebastião do Caí, também lou-
varam a iniciativa. “Esperamos que esse 
evento se repita muitas e muitas vezes. 
Certamente somos presença confirmada 
em próximas edições”, revelou Balsan.

1. Do Objetivo

1.1 A II TERTÚLIA BANCÁRIA - Mostra 
Musical de Todos os Estilos para Todo o 
Rio Grande tem como objetivo estimular a 
expressão cultural dos(as) associados(as) da 
Associação do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal do Rio Grande do Sul – APCEF/
RS - e dos sindicatos apoiadores do evento, 
valorizando talentos nos mais diversos estilos 
musicais, bem como promovendo a integração 
entre os(as) bancários(as) gaúchos(as). 

1.2 O evento não tem caráter competi-
tivo ou classificatório.

2. Da Realização

2.1 A II TERTÚLIA BANCÁRIA será re-
alizada no dia 26 de abril de 2014, na cidade 
de Porto Alegre, no Bar Opinião (Rua José do 
Patrocínio, 834).

3. Dos Participantes

3.1 Poderão participar da II TERTÚLIA 
BANCÁRIA os(as) associados(as)  da APCEF/
RS e/ou sindicalizados(as) das entidades (sin-
dicatos) apoiadores(as).

3.2 Será permitida a participação de pes-
soas não associadas às entidades constantes 
no item 3.1 para completar a banda ou grupo, 
desde que um(a) associado(a) efetue a inscri-
ção e efetivamente se apresente no evento.

3.3 Eventuais associações ou sindicali-
zações podem ser feitas até o último dia de 
inscrição, ou seja, no dia 11 de abril de 2014.

4. Das Apresentações

4.1 As apresentações poderão ser de qual-
quer estilo musical.

4.2 A duração de cada apresentação deve 
ser de, no máximo, 5 minutos.

5. Das Inscrições

5.1 O período para inscrições será das 
8h30 do dia 20 de março até as 17h do dia 11 
de abril de 2014.

5.2 Estará garantida a apresentação dos 25 
primeiros inscritos. Os demais constituirão lista 
de suplentes, que, em caso de desistência, serão 
selecionados por ordem de inscrição.

5.3 A inscrição será realizada exclusiva-
mente por meio eletrônico, com o envio de 
formulário para o endereço cultural@apcefrs.
org.br.

5.4. O formulário de inscrição está dispo-
nível no endereço www.apcefrs.org.br. 

6. Da Comissão 
         Organizadora

6.1. Fica instituída nesta data a comissão 
organizadora da II TERTÚLIA BANCÁRIA, 
constituída a critério da diretoria da APCEF/RS.

6.2 Em nenhuma hipótese caberá recurso 
contra decisão da comissão organizadora.

7. Da Ajuda de Custo

7.1 Para cada banda ou grupo inscrito a 
APCEF/RS disponibilizará, a título de ajuda de 
custo, os seguintes valores, conforme a distância 
da cidade de Porto Alegre/RS:

Até 100 km de distância: R$ 100,00
De 101 a 300 km de distância: R$ 250,00
Mais de 300 km de distância: R$ 400,00

7.2 O valor, a título de ajuda de custo, é 
por artista ou banda/grupo, independente do 
número de integrantes.

8. Das disposições 
         Gerais 
 8.1 A APCEF/RS disponibilizará, no 
dia da apresentação, microfones, amplifica-
dores e bateria. Os demais equipamentos e 
acessórios necessários para a apresentação 
deverão ser providenciados pelo(a) próprio(a) 
artista ou banda/grupo.

9. Dos Casos Omissos

9.1 Os casos omissos deste regulamento 
serão tratados pela Comissão Organizadora. 

Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2014.

 

Regulamento da II Tertúlia Bancária

Um espetáculo de integração

Primeira edição do evento

Fotos: Anne Ledur/APCEF/RS
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Problemas levantaram dúvidas sobre a legitimidade do processo eleitoral

SAÚDE CAIXA

Irregularidades marcam eleições 
do Conselho de Usuários

É provável que muitos sejam pegos 
de surpresa com esta notícia, mas, entre 
27 e 31 de janeiro, a Caixa realizou as 
eleições do Conselho de Usuários do 
Saúde Caixa, órgão com a função de 
acompanhar a gestão do programa. O 
pleito, que registrou uma baixa participa-
ção de beneficiários votantes, teve outros 
problemas que levantaram dúvidas sobre 
a legitimidade do processo eleitoral.

O primeiro deles começou com a 
inscrição das chapas concorrentes. De 
acordo com o diretor de apoio ao Patri-
mônio da APCEF/RS e integrante de uma 
das chapas concorrentes, Ricardo Hubba, 
não foi nada fácil registrar a candidatura. 
Além de todas as dificuldades de coletar 
assinaturas em âmbito nacional em um 
curto período de tempo - que também 
correspondeu ao recesso de Natal e às 
férias -, o Caixa Mail foi configurado com 
um filtro que bloqueou qualquer mensa-
gem que mencionasse a palavra “chapa”. 
“Mandamos a inscrição em tempo hábil, 
mas a comissão eleitoral alegava o não re-
cebimento. Depois de muito insistirmos, 
a organização foi obrigada a reconhecer 

Com a participação de 15.001 usuá-
rios, a eleição ocorreu entre os dias 27 e 
31 de janeiro, sendo disputada por cinco 
chapas. O resultado foi divulgado no dia 
4 de fevereiro. A chapa 1 - “Movimento 
pela Saúde” foi eleita com 42,97% dos 
votos válidos. Em segundo lugar, ficou a 
chapa 4, “Novo Rumo no Saúde Caixa”, 
com 19,22% do total de votantes. Em 
terceiro, esteve a chapa 5 - “Saúde Caixa - 
Nosso Bem-Estar”, com 17,12%; seguida 
pela chapa 2 - “Saúde Caixa Padrão Fifa”, 
com 11,10%; e pela Chapa 3 - “Levando 

Saúde para Todo o Brasil”, com 9,59%.

No dia 13 de fevereiro, foram em-
possados os seguintes membros eleitos: 
Adeir José da Silva/MG, Alexandro Tadeu 
do Livramento/SP, Ivanilde Moreira de 
Miranda/SP, Paulo Roberto Borges de 
Lima/CE e Vanessa Sobreira Pereira/DF 
(titulares); e Álvaro Roberto de Figueiró 
Murce/RJ, Antônio Abdan Teixeira Silva/
DF, Ivoneide Gomes Brandão/PE, Lilian 
Minchin/SP e Tiago Vasconcelos Pedroso/
RS (suplentes).

A criação do Conselho de Usuá-
rios foi uma conquista dos emprega-
dos depois de muita luta do movimen-
to sindical e associativo. Resultado de 
discussões realizadas no âmbito do 
GT Saúde, o Conselho teve sua ins-
talação assegurada após negociações 
entre a direção da Caixa Econômica 
Federal e o movimento nacional dos 
empregados, passando a fazer parte 
do acordo coletivo de 2004.

Com o objetivo de acompanhar 
a qualidade do programa e oferecer 
à Caixa subsídios ao aperfeiçoamento 
da gestão e dos benefícios de acordo 
com as normas e legislação em vigor, 
o Conselho de Usuários é composto 
de forma paritária por cinco membros 
titulares eleitos pelos participantes e 
por cinco membros indicados pela 
Caixa, além de seus respectivos su-
plentes.

nossa inscrição”, testemunhou o diretor.

E, para selar a falta de respeito às 
regras, a Fenae enviou para todo o Brasil, 
via malote da Caixa, um grande volume 
de material de divulgação da chapa 1. O 
regulamento do processo eleitoral proibia 
o uso do malote. Desse modo, apenas o 
material da chapa 1 foi enviado para o 
Brasil inteiro. “Pelo malote, recebemos a 
propaganda da chapa 1 na nossa agência, 
em Santa Maria. Acredito que isso não 
deveria ter acontecido, mas, a partir do 
momento que uma chapa é beneficiada, 
todas deveriam ter a mesma chance”, 
afirmou Vilson Nicoloso, tesoureiro da 
Regional Centro.

Mesmo com o claro desrespeito às 
regras da eleição, o favorecimento do 
grupo pelo envio por malote não sofreu 
nenhuma medida impugnativa. Talvez isso 
se explique pelo fato de que a mesma 
entidade que indicou metade da comissão 
eleitoral (CONTRAF) apoiou formal-
mente a chapa 1, fato que indica falta 
de capacidade de tratar igualitariamente 
todos os candidatos.

Mas o descaso com o processo 
eleitoral não ocorreu somente antes 
do pleito. Além da tímida divulgação, 
comprovada pela baixa participação dos 
beneficiários nas votações – dos mais 
de 100 mil usuários do plano, apenas 15 
mil pessoas votaram -, não foi montada 
uma estrutura que favorecesse a eleição. 
Muito pelo contrário. Conforme relatou 
a diretora de apoio a Aposentados e 
Saúde, Lúcia Helena Leal da Silva, muitos 
colegas aposentados reclamaram que 
tentaram votar em suas agências, mas 
não conseguiram, devido ao desconheci-
mento dos ativos sobre as eleições. “Em 
Pelotas, apenas uma agência estava apta 
para receber os colegas aposentados, 
sendo que a orientação era de que todas 
as agências deveriam disponibilizar uma 
máquina especialmente para os colegas 
inativos votarem”, revelou Lúcia.

O problema anterior desencadeia 
outro ainda mais grave. De acordo com 
o diretor de Relações de Trabalho, Mar-
cello Carrión, o risco de fraude foi muito 
elevado, pois, aos que conseguiram votar, 
não foram exigidas senhas. “Apenas com 
a matrícula, os votos foram computados. 
Isso significa um alto risco de colegas vo-
tarem por terceiros, comprometendo a 
seriedade do pleito”, constatou Carrión. 
Um risco que certamente não poderia ter 
sido tomado.

Considerando a importância do 
Conselho de Usuários para o futuro do 
Saúde Caixa, a APCEF/RS lamenta que 
essas eleições tenham sido negligenciadas. 
A Associação também assume o compro-
misso de permanecer atenta à atuação da 
nova gestão, que tomou posse no dia 13 
de fevereiro, em Brasília.

Mais sobre as eleições
Conquista da Categoria

- Analisar o desempenho finan-
ceiro do Saúde Caixa; 

- Examinar as contas do Saúde 
Caixa, propondo alterações no 
seu formato de custeio sempre 
que necessário;

- Propor alterações para o aper-
feiçoamento do Saúde Caixa; 

- Propor sobre a inclusão ou 
exclusão de coberturas previstas 
no Saúde Caixa, com base nos 
recursos disponíveis; 

- Acompanhar o desempenho 
financeiro do programa, pro-
pondo alterações nos valores 
de contribuição dos titulares, 
sempre que houver necessidade; 

- Prestar esclarecimentos aos 
usuários;

- Avaliar os serviços prestados 
pelo Saúde Caixa;

- Promover o entrosamento e 
aproximação dos usuários com 
a Gerência de Filial de Gestão 
de Pessoas; 

- Acompanhar as condições de 
acesso do usuário aos serviços 
do Saúde Caixa;

- Discutir e propor soluções para 
os problemas vivenciados pelos 
usuários; 

- Sugerir políticas e programas 
de saúde, observados os recur-
sos disponíveis; 

- Remeter às instâncias compe-
tentes propostas de alterações 
do Regimento.

COMPETE AO 
CONSELHO DE 

USUÁRIOS 
Shutterstock
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“A sociedade paga com dinheiro e nós 
somos explorados com sangue e suor”
Comandante de greve, o rodoviário Luís Afonso Martins fala ao JB sobre a maior campanha de sua categoria dos últimos anos

João de Barro: Para o senhor, qual 
o principal problema do transporte 
público hoje?

Luís Afonso: O principal problema 
do transporte público em Porto Alegre é o 
conluio existente entre o Paço Municipal e 
os empresários. As empresas são favoreci-
das porque ganham através do quilômetro 
rodado e não do número de passageiros 
transportado. E quem paga essa quilome-
tragem é a Prefeitura. Existe um fundo 
único que retém todos os valores. Tem 
muitos ônibus que rodam vazios, ganhando 
horrores de dinheiro, sem que a população 

Se você encontrar Luís Afonso Martins 
na rua, vai imaginar que ele é um cidadão 
comum, pacífico, de bom senso, daqueles 
que acorda cedo para ir ao trabalho, que se 
preocupa em garantir o sustento da família e 
que aprecia o valor de uma boa amizade. Pois 
tudo é verdade. No entanto, Afonso é muito 
mais do que isso. 

Há 30 anos na luta de sua categoria, o 
rodoviário, servidor da Carris, se transformou 
em um verdadeiro líder. E não só porque 
ocupa posições institucionais - como a dire-
toria da Central Única de Trabalhadores, da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores 
em Transporte e do Conselho Municipal de 
Transportes Urbanos -, mas porque está, lado 
a lado com seus colegas, em todas as batalhas 
travadas por melhores condições de trabalho 
e pela valorização de sua profissão.

Na última campanha, que começou 
com manifestações de diversas naturezas na 
metade de janeiro e foi culminar com uma pa-
ralisação de 15 dias na Capital, Afonso esteve 
no Comando Geral da Greve, garantindo que 
esse fosse o maior movimento dos rodoviários 
dos últimos 27 anos. 

Após inúmeras rodadas de negociações 
sem acordo com os patrões, em 17 de feve-
reiro, finalmente a Justiça do Trabalho julgou 
o dissídio da categoria. Entre as principais 
cláusulas, os rodoviários conquistaram um 
reajuste salarial de 7,5%, vale-alimentação 
de R$ 19, participação de R$ 10 no plano 
de saúde e a extinção do banco de horas 
até 31 de julho. Mas, assim como muitos 
trabalhadores com a sua consciência, Afonso 
não se deu por vencido. “A ação do Judiciário 
foi tímida. Não vamos nos dar por abatidos 
e possivelmente vamos recorrer”, prometeu. 

Em entrevista exclusiva ao João de Barro, 
Luís Afonso Martins avalia a greve, fala sobre 
os principais problemas do transporte hoje, 
valoriza o apoio entre as categorias na luta 
de toda a classe trabalhadora e revela quais 
são as maiores dificuldades de negociar com 
os patrões. Acompanhe.

seja atendida. Ou seja, a sociedade paga 
com dinheiro e nós, rodoviários, somos 
explorados com sangue e suor.

JB: A decisão judicial foi satisfató-
ria aos anseios da categoria?

LA: Existia uma grande expectativa, 
tendo em vista os despachos dos outros 
tribunais do Brasil, que se posicionaram 
mais progressivamente. Aqui no Rio Grande 
do Sul, achamos que foi muito tímida a atu-
ação da Justiça, que esqueceu de problemas 
como o excesso da jornada de trabalho, eu 
diria até escravagista. Nós, trabalhadores 
rodoviários, ficamos expostos a até 14 horas 
por dia sem ganhar uma hora extra sequer.

JB: Qual o ponto mais crítico que 
essa decisão judicial deixou a desejar?

LA: A redução da jornada de traba-
lho para 36 horas, que não foi apreciada. 
Isso também demonstrou uma atitude de 
traição do sindicato, que, ao protocolar 
o dissídio coletivo, protocolou o do ano 
passado e não as pautas que foram tiradas 
em assembleia desse ano.

JB: Qual é a principal dificuldade 
de lidar com os patrões?

LA: Existe uma blindagem para que 
nada aconteça aos empresários, à prefeitura 
e à EPTC. Qualquer ação mais efetiva que 
nós, trabalhadores, vamos fazer, o Judiciário 
blinda. Nossas ações mais efetivas acabam 
não tendo efeito prático.

JB: O prefeito Fortunati anunciou 
um possível aumento na tarifa a partir 
de março. Qual é a expectativa para 
essa nova licitação?

LA: É importante frisar que nós, rodo-
viários, estaremos trabalhando ativamente 
para que isso não aconteça. Enquanto 
conselheiro municipal de transportes e 
representante da CUT na EPTC, nesses 
oito anos que estou à frente do Conselho, 
sempre defendi o não ao aumento da tarifa.

JB: Somente nesses 15 dias de pa-
ralisações, as empresas perderam R$ 
28,5 milhões. O senhor acredita que o 
impasse tem a ver com uma questão 
de perda de lucros?

LA: Certamente é uma questão de 
lucros, mas esse cálculo eles fazem porque 
deixaram de cumprir uma quilometragem. 
Eles nunca atuam sobre os passageiros que 
sobem e descem dos ônibus. É importante 
frisar que o empresário ganha pelo quilô-
metro rodado. Se ele deixa de cumprir uma 
quilometragem, ele vai deixar de estar ga-
nhando. Se o empresário rodar o mês todo 
com o ônibus vazio, da mesma forma ele vai 
ser remunerado pela Prefeitura. 

JB: Como é que você avalia o apoio 
entre as categorias?

LA: Os rodoviários, durante muitos 
anos, ficaram expostos a uma política 
nefasta do sindicato, que procurou alijar 
o trabalhador do processo político da 
sociedade. Esse apoio vindo de outros 
sindicatos mostra a importância da luta de 
classes, independente da categoria, é muito 
importante. Afinal de contas, todos somos 
trabalhadores e temos os mesmos objeti-

vos, de melhorar as condições de trabalho 
e ter uma valorização digna do profissional. 

JB: O senhor sente que a impren-
sa tenta criminalizar os movimentos 
sociais?

LA: A imprensa, assim como agiu 
contra o Bloco de Lutas, também pregou 
contra os rodoviários. Quando o Fortunati 
largou esses ônibus clandestinos para ex-
plorar o transporte em Porto Alegre, vários 
grupos ligados às próprias empresas de 
transporte vieram com um aparato muito 
grande, impedindo que os carros circu-
lassem. Mas a imprensa sempre procura 
moldar a notícia, nunca dá o fato como 
acontece. É um grande problema, pois 
a verdade não é levada a conhecimento 
público, o que acaba prejudicando demais 
a luta dos trabalhadores. 

JB: Como foi a atuação do Coman-
do Geral da Greve nesse ano?

LA: Nessa greve específica, nós cen-
tralizamos o comando de greve de todas 
as garagens na Carris. Tivemos uma forte 
atuação de uma oposição de esquerda, 
com o apoio da CUT pode Mais, CSP 
Conlutas, Intersindical, CS, PSTU e PSOL, 
que nos ajudou a divulgar todo o material 
de imprensa, adesivos, chamamento para 
as assembleias, carro de som, etc. Tudo foi 
através do grupo de oposição de esquerda.

JB: Vai haver uma nova assembleia 
para avaliar o dissídio?

LA: Segundo o que indica, o sindi-
cato não vai chamar nova assembleia; vai 
acatar o que o Tribunal determinou. Mas 
convém salientar que todo o trabalhador 
pode recorrer, pois, como integrante da 
categoria, ele tem essa liberdade. A gente 
está reunindo o Comando de Greve para 
tirar posições e alinhamentos das nossas 
próximas ações. Possivelmente, vamos 
recorrer e não vamos nos dar por abatidos. 

JB: Qual a sua avaliação final da 
greve?

LA: Acredito que nós tivemos um 
grande salto na luta de classes. Desde 1987 
que não havia uma greve tão grande como 
aconteceu agora. O ponto máximo foi o 
fortalecimento da unidade da categoria. 
Presenciamos uma grande mobilização 
de grupos indo pra frente das garagens 
e inclusive nas assembleias, patrolando o 
sindicato e a comissão de negociação. É o 
próprio trabalhador tomando as rédeas de 
seu futuro.

Regina Azevedo/APCEF/RS

ENTREVISTA: Luís Afonso Martins, comandante da greve dos rodoviários

Confira, em www.apcefrs.org.br, o programa de vídeo APCEF/RS 
em Ação sobre a greve dos rodoviários

Afonso está na luta dos rodoviários há 30 anos
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CULTURA

Nova oficina de Alcy Cheuiche 
terá água como tema

APCEF/RS promove 
curso de iniciação à 
escrita em Santa Maria

Literatura

Após ministrar oficinas de sucesso, 
como as que deram origem aos livros 
Entre o Sena e o Guaíba e A Casa do 
João-de-Barro, o escritor Alcy Cheui-
che se prepara para começar uma nova 
jornada de formação literária promovi-
da pela APCEF/RS. O curso, intitulado 
“Água: Elemento Essencial da Vida”, já 
está em fase de pré-inscrições. 

Assim como as demais atividades 
do gênero, esta oficina também se re-
alizará em encontros semanais, todas 

A comunidade de Santa Maria e re-
gião terá uma grande oportunidade de 
ingressar na arte da escrita. Em parceria 
com Sindicato dos Bancários de Santa 
Maria, a APCEF/RS promoverá, nos dias 
5 e 6 de abril, um curso intensivo com 
o escritor Alcy Cheuiche. A oficina, que 
ocorrerá na sede 2 do sindicato (Rua 
Serafim Valandro, 835, sala 21), terá 
duração de nove horas: no dia 5, das 
9h às 12h e das 15h às 18h; e no dia 6, 
das 9h às 12h. 

As inscrições são limitadas a 20 
alunos(as) e estarão sendo feitas até o dia 
21 de março, no próprio sindicato (Rua 
Dr. Bozano, 1147, salas 301, 302 e 306). 

O investimento para associados(as) é de 
R$ 140. Convidados(as) pagam R$ 170. 
As vagas serão garantidas por ordem 
de inscrição.

De acordo com Alcy Cheuiche, 
a arte de escrever é um dom, mas 
pode e deve ser aperfeiçoada pelo 
conhecimento científico de suas parti-
cularidades. “Em regra geral, os alunos 
começam duvidando de sua capacidade 
de escrever, de se tornar escritores. 
Isso acontece porque não tiveram 
uma oportunidade de desenvolver seu 
talento para essa arte. Mas escrever é 
preciso”, afirmou.

as quintas-feiras, das 18h às 21h, de 
junho de 2014 a março de 2015. O 
resultado do trabalho será um livro 
de contos, a ser lançado ao final do 
projeto. O valor do investimento será 
divulgado posteriormente, a depender 
do número de inscritos.

Para participar, não é necessário 
ter experiência com a escrita, pois 
serão ministradas técnicas de iniciação 
à arte de escrever. 

Como as vagas são limitadas, 
entre já em contato com a Associa-
ção e manifeste o seu interesse, até 
o dia 31 de março, enviando a sua 
ficha de inscrição (disponível no site  
www.apcefrs.org.br) por malote ou 
pelo e-mail cultural@apcefrs.org.br. 
Mais informações: (51) 3268-1611.

Fotos: Anne Ledur/APCEF/RS

Mestre Cheuiche ministrará oficina sobre a água

Dança

Viviane Bassols repete sucesso de 
“É sempre tempo para dançar”

“Baila comigo” é a nova oficina 
de dança de salão da APCEF/RS

A bailarina Viviane Bassols volta a 
ministrar, pela quarta vez consecutiva 
na APCEF/RS, a bem sucedida oficina 
de dança livre “É sempre tempo para 
dançar”. As atividades - que ocorrerão 
aos sábados, das 10h às 11h - começarão 
no dia 29 de março e serão desenvolvidas 
em dois semestres, culminando com 

uma apresentação, ao final do ano, 
na tradicional Noite Cultural. Como 
nas edições anteriores, a professora 
trabalhará conceitos de musicalidade, 
expressão corporal, equilíbrio e 
elasticidade, além, é claro, de promover 
momentos de lazer e integração. Tudo 
isso por um investimento mensal de R$ 
60 para associados(as) e R$ 80 para não 
associados(as). Interessados(as) devem 
se apressar, pois as vagas são limitadas. 
Contate já o setor cultural da APCEF/
RS ((51) 3268-1611/cultural@apcefrs.
org.br) e não perca essa oportunidade. 
Afinal de contas, “é sempre tempo para 
dançar”!

Aqueles que gostam de dançar terão 
um prato cheio neste ano. A APCEF/RS 
está promovendo mais uma alternativa 
de oficina cultural a partir do dia 31: o 
curso de dança de salão “Baila Comigo”. 
Ministrada por um casal de dançarinos 
- a nossa conhecida professora Viviane 
Bassols e seu companheiro Daniel Toc-
chetto Pereira -, a oficina poderá ser feita 
tanto por casais quanto individualmente. 
O programa é variado, trabalhando com 
diversos ritmos e movimentos. O curso 

será realizado todas as segundas-feiras, 
das 20h às 21h, ao longo de dois semes-
tres. O investimento mensal fica, para 
associados(as), por R$ 90 para o casal e R$ 
60, individual; e, para não associados(as), 
R$ 120 para o casal e R$ 80, individual.

Desenvolva a sua saúde física, men- 
tal e emocional através da dança de salão! 
Contate o setor cultural da APCEF/RS 
((51) 3268-1611/cultural@apcefrs.org.
br) e inscreva-se!

Alunas da oficina em 2013

Artes Cênicas e Canto

Sandra Loureiro desenvolve nova 
oficina de teatro a partir do dia 31

Oficina de canto será 
com Carolina Veloso

Uma nova oficina de teatro com 
a diretora Sandra Loureiro está con-
firmada para começar a partir do dia 
31 de março, todas as segundas-feiras, 
das 20h às 22h. Realizado em duas 
etapas - uma no primeiro semestre, 
até o dia 2/6; e a segunda, a partir de 
28/7 -, o curso desenvolverá qualidades 
como concentração, coordenação, 

autoconfiança, segurança, agilidade e 
a concretização de ideias, através de 
técnicas de improvisação, expressão 
corporal e jogos dramáticos. “O conhe-
cimento construído através da prática 
teatral promove o desencadeamento 
da criatividade e desperta habilida-
des importantes e necessárias para o 
profissional de qualquer área, pois 
desenvolve talentos humanos úteis para 
o crescimento individual e, consequen-
temente, o coletivo”, defendeu Sandra.

Para inscrever-se, contate o setor 
cultural da APCEF/RS, através do tele-
fone (51) 3268-1611 ou pelo e-mail cul-
tural@apcefrs.org.br. O investimento é 
de R$ 60 mensais para associados(as) e 
R$ 80 mensais para não associados(as).

Mais uma opção cultural para este 
ano será a Oficina de Técnica Vocal e 
de Canto com a professora Carolina 
Veloso. Neste curso, o(a) participante 
aprende a dominar e a conhecer a 
sua própria voz, empregando técnica 
e respiração adequadas, adquirindo 

consciência vocal para cantar. As aulas 
estão programadas para acontecer nas 
terças, das 19h30 às 20h30, a partir do 
dia 1o de abril. O investimento mensal 
para associados(as) é de R$ 70 e, para 
não associados(as), R$ 80.

No ano passado, Sandra comandou a oficina 
“Do texto à ação”
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CULTURA ESPORTES

APCEF/RS inaugura 
nova sala de jogos

Caixa de Pandora 
retoma ensaios

Seletivas para os Jogos da 
Fenae começam neste mês
No dia 22, APCEF/RS seleciona jogadores de canastra, xadrez, sinuca e damas

A APCEF/RS está apostando todas 
as suas fichas no desenvolvimento de 
seus(suas) atletas para os Jogos da Fenae, 
que ocorrem de 15 a 23 de agosto, em 
Goiânia (GO). A ideia da diretoria de 
Esportes é de que, quanto mais cedo a 
seleção gaúcha se definir, mais tempo 
para treinar e fazer bonito entre as 27 
APCEF’s participantes de todo o País. 

Por isso, neste próximo dia 22, 
os(as) atletas dos jogos de salão (ca-
nastra, xadrez, sinuca e damas) estão 
convocados(as) a comparecer à nova 
sala de jogos da Sede A (confira matéria 
sobre a inauguração), em Porto Alegre, 
às 9h, para competir nas suas modali-

dades e brigar por uma vaga na seleção 
que vai representar o Rio Grande do 
Sul nos jogos nacionais. Para participar 
das seletivas, inscreva-se pelo e-mail 
esportes@apcefrs.org.br.

Mais sobre os Jogos da Fenae

Os Jogos da Fenae são o maior even-
to esportivo dos(as) empregados(as) da 
Caixa. A última edição da competição 
contou com a participação de mais 
de 2.300 atletas para a disputa de 25 
modalidades, entre individuais, duplas 
e coletivas. A APCEF gaúcha ficou em 
quarto lugar no resultado geral, com a 
conquista de 15 medalhas e 440 pontos.

A APCEF/RS convida todos(as) 
os(as) associados(as) para a grande 
inauguração de sua mais nova sala de 
jogos, localizada na Sede A, em Porto 
Alegre (Av. Coronel Marcos, 627, bair-
ro Ipanema, Porto Alegre). O evento 
será no dia 15 de março, a partir das 
9h. E, para abrir o espaço com chave de 
ouro, será realizado um campeonato de 
canastra, xadrez, sinuca, damas, truco, 
futebol de mesa e dominó. As inscri-

ções podem ser realizadas até o dia 14, 
pelo e-mail esportes@apcefrs.org.br.

A nova sala de jogos da APCEF/
RS é mais uma surpresa que a As-
sociação reservou para seus(suas) 
associados(as). Localizada no espaço 
do antigo restaurante da colônia porto-
-alegrense, a sala agora conta com 
mesas de sinuca e pebolim totalmente 
reformadas e novas mesas de xadrez, 
pingue-pongue e carteado. 

O Grupo Teatral Caixa de 
Pandora também vai começar o ano 
a todo vapor. Inaugurando a nova 
temporada, a trupe liderada pela di-
retora Sandra Loureiro retoma seus 
ensaios no dia 12 de março. A equi-
pe se reúne todas as quartas-feiras, 
das 19h às 22h. Interessados(as) em 
participar do grupo podem contatar 
a APCEF/RS.

Arquivo/APCEF/RS

Em 2012, RS ficou em quarto lugar entre 27 APCEF’s do País

O quê:  
Seletivas para Jogos da Fenae 
Modalidades: Canastra, 
xadrez, sinuca e damas 
Quando: 22 de março 
Horário: 9h 
Local: Sala de Jogos da Sede 
A (Av. Coronel Marcos, 627, 
bairro Ipanema, Porto Alegre) 
Inscrições: 
esportes@apcefrs.org.br 
Mais informações: 
www.apcefrs.org.br

Em breve, as datas das demais 
seletivas já estarão disponíveis no 
site da APCEF/RS.

FIQUE LIGADO!

ENSINO INFANTIL - Escola Infantil 
Aquarela - Rua João Alfredo, 299, bairro 
Cidade Baixa – Porto Alegre/RS – Fone: 
(51) 3377-2534 - E-mail educaraquarela@
terra.com.br

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

Novos convênios

Alongamento 
será mais 
uma opção

Venha cantar 
e encantar 
com o Coral

Uma excelente oportunidade 
para você relaxar, trabalhando a sua 
musculatura, é a aula de alongamento 
“Corpo e Mente” que estará sendo 
oferecida neste ano pela APCEF/RS. 
As sessões acontecerão aos sábados, 
das 9h às 9h45, a partir do dia 29/3, 
e serão comandadas pela professo-
ra Viviane Bassols. O investimento 
fica, para associados(as), por R$ 60 
mensais; e para não associados(as), 
R$ 80 mensais. Aqueles(as) que 
também fizerem a oficina “É sem-
pre tempo para dançar” terão um 
desconto. Associados(as) pagam, 
pelas duas aulas, R$ 100; e não 
associados(as), R$ 130. Aproveite! 
Inscrições: (51) 3268-1611 ou  
cultural@apcefrs.org.br.

O Coral APCEF/RS retoma a 
agenda de encontros semanais no 
começo de março com um convite: 
venha fazer parte deste que é um 
dos mais tradicionais grupos cul-
turais da Associação! Com ensaios 
realizados todas as quintas-feiras, 
das 19h30 às 22h, o coro conta 
com a regência de João Araújo, uma 
autoridade na música, maestro de 
vasto currículo no Brasil, América 
Latina e Europa. 

Manifeste o seu interesse com 
o setor cultural da APCEF/RS, 
através do e-mail cultural@apcefrs.
org.br ou pelo telefone (51) 3268-
1611. Não é necessário possuir 
conhecimentos em canto. Cada 
novo(a) integrante passará por uma 
orientação personalizada.
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Azulejos, forros e portas refl etem acabamento moderno

TRAMANDAÍ

É quase inacreditável que o so-
nho da nova Colônia de Tramandaí 
está a pouco mais de um mês de se 
tornar uma realidade. Está marcada 
para o dia 30 de abril a entrega do 
prédio, que terá sido concluído 
após três anos desde que foi inicia-
da a construção. E, pelo zelo com 
que a obra tem sido levada, não há 
dúvidas de que o resultado será de 
se orgulhar.

De acordo com o diretor de 
Patrimônio da APCEF/RS, Paulo Ri-
cardo Belotto, importantes etapas 
de acabamento da obra já foram 
concluídas, como a colocação dos 
forros em gesso acartonado e dos 
azulejos nos banheiros e cozinhas 
de todos os apartamentos. A cola-
gem das pastilhas que revestem as 
paredes externas da frente e dos 
fundos do prédio também já foi 
fi nalizada. Agora, os construtores 
estão trabalhando no revestimento 
dos lados leste e oeste. “A obra está 
indo muito bem”, avaliou Belotto.

Conjuntamente à equipe que 
fi naliza os detalhes do lado externo, 
internamente a obra segue de vento 

Prédio concluído será entregue no dia 30 de abril. Próximo passo é a fi nalização da área externa

Fotos: Arquivo/APCEF/RS

em popa. Já foi iniciada a aplicação da pri-
meira demão de tinta acrílica nas paredes 
e forros, bem como a colocação de algu-
mas portas e a montagem dos quadros de 
distribuição de energia elétrica (disjunto-
res e circuitos elétricos). E, para aqueles 
que apreciam um belo churrasco, uma 
ótima notícia: já está sendo executado o 
revestimento interno das churrasqueiras, 
com plaquetas e tijolos maciços refratá-
rios. Logo, logo já vai dar para assar uma 
picanha bem saborosa na Colônia.

Próximos passos

Depois de entregue o prédio novo, 
em abril, está prevista a demolição do 
edifício antigo, que permanece em frente 
à construção. Estima-se que até o fi nal 
de outubro, entre outras instalações ex-
ternas, serão construídas a mini-quadra 
de esportes de areia, o estacionamento 
do ônibus, o playground, a varanda da 
cafeteria, calçadas, guarita e jardim. Con-
juntamente a isso, será feita a colocação 
do mobiliário de MDF, já defi nido para ser 
de cor branca, com detalhes em imbuia. 
Nesse ritmo, a nova Colônia de Traman-
daí já estará disponível para o uso do(a) 
associado(a) no próximo verão.

Vista de apartamento no 8º andar é privilegiada

Churrasqueiras estão recebendo 

revestimento de tijolos maciços refratários

Quadros de distribuição de energia já foram colocados

Agora sim, contagem regressiva

FEVEREIRO E MARÇO DE 2014     12

Pastilhas conservam paredes externas da maresia


