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A Campanha Salarial já está nas ruas. 

De agora em diante, precisamos, 
mais do que nunca, mantermo-nos in-
formados e em busca de uma campanha 
bem-sucedida. A APCEF assume o com-
promisso de levar as informações aos(às) 
bancários(as) com a maior eficiência e 
agilidade que pudermos. Para tanto, é 
essencial a nossa união para tomar deci-
sões. O lugar de decisão de Campanha 
Salarial é a assembleia. Todos e todas 
devem estar presentes para enriquecer 
o debate, analisar a conjuntura e tomar 
as melhores decisões.

Estivemos presentes no Encontro 
Nacional de Isonomia, em São Paulo, 
e seguimos demonstrando, com nossa 
prática, como se deve sempre levar a 
sério as lutas da categoria e as decisões 
da categoria. 

Em outra área nacional, das com-
petições esportivas, a APCEF também 
estará bem representada, como mostra-
mos nesta edição. Este mês, acontecem 
os Jogos da Fenae no Espírito Santo e as 
equipes das modalidades coletivas e indi-
viduais que defenderão a bandeira gaúcha 
estão prestes a embarcar. Técnicos e 
atletas garantem que irão a Vitória para 
fazer bonito e trazer muitas medalhas. 

Editorial

OPINIÃO

DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2012 - 2015 • Titulares • Presidência: Marcos Leite 
de Matos Todt (Ag. Praça Rui Barbosa) • Vice-Presidência: Célia Margit Zingler (Aposen-
tada/Santa Cruz do Sul) • Relações de Trabalho: Marcello Husek Carrion (Ag. Santa Maria) • 
Esportes: Sérgio Edgar Simon (Aposentado/ Porto Alegre)• Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto 
(Aposentado/POA) • Social e Lazer: Ana Maria Laroca (Ag. Cristal) • Cultura: Maria Julia Silva 
Santos (GIREC/PO)• Previdência e Jurídico: Rafael Balestrin (JURIR/PO) • Aposentados e 
Saúde: Leonardo Roberto Rigon (Aposentado/Porto Alegre)• Administrativa: • Diretoria 
de apoio • Cláudia Santos (Ag. Porto dos Casais) • Luiz Carlos Lasek – Aposentado/Porto 
Alegre)• Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (CIREC) • Olívia Rodrigues Baptista (GIRET/Leste 
Gaúcho) • Stela Maris Gemer Moraes (Ag. Rua da Praia) • Nelson Ferreira Filho (GiREC/
PO) • Diva Maria Guerra (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. 
Gravataí) • 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 Solaro (GIPES/PO)• 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 (GIPES/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 Justiça do 
Trabalho Passo Fundo) • Suplente: Eroni Rodrigues Schleder (Aposentado/Passo Fundo) • REG. 
VALE DOS SINOS • Titular: Lucas Figueiredo dos Santos (Ag. Canudos)• Suplente: Delamar 
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:  Mau-
ro Pederzoli (Ag. Torres) • REG. LITORAL SUL • Titular: Eunice Romeu Pitrez (Ag. Rio 
Grande)• 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) • Antônio Gabriel Bueno Bones (Aposentado/Porto Alegre).

Dentro do seu processo de regio-
nalização, a APCEF abre espaço no João 
deBarro para a reunião ocorrida em Pelo-
tas sobre o Saúde Caixa. A deficiência no 
atendimento e a falta de estrutura foram 
alguns dos graves problemas debatidos na 
Zona Sul do Estado. Dias depois, um ato 
público tomou as ruas do Centro de Por-
to Alegre, onde a Associação protestou 
contra a precariedade do plano de saúde.

Trazemos também, nesta edição, 
assuntos de grande interesse dos(as) 
aposentados(as) e pensionistas da Caixa, 
que foram discutidos ao longo do mês em 
dois eventos de nível estadual promovi-
dos pela APCEF. Durante o Encontro de 
Aposentados(as) e Pensionistas, a Dire-
toria e a equipe de advogados do Seguro 
Jurídico ajudaram a explicar a dívida da 
Caixa com a Funcef, além de fornecer 
informações sobre a possibilidade de 
retirada de patrocínio dos planos de 
previdência complementar. Já o Encontro 
Estadual do Reg/Replan serviu para escla-
recer pontos relativos à decisão judicial 
que anulou as migrações à Estrutura 
Salarial Unificada (ESU). 

São assuntos que merecem atenção 
redobrada nesta Campanha Salarial. Par-
ticipe e faça a diferença! 



RADAR
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AGENDA DE EVENTOS

AGOSTO

18 (Sábado) a 25 (Sábado) - 
10ª Edição dos Jogos Nacionais 
da Fenae, em Vitória/ ES

SETEMBRO

02 (Domingo) - Participação 
do Coral da APCEF no evento 
da PUC “Universo Feminino 
em Debate”

04 (Terça) - Dia do Jurídico 
(Salão Panorâmico)

15 (Sábado) - Botequim  
do Esporte (Ginásio de  
Esportes)

29 (Sábado) - Jantar Baile 
Campeiro

OUTUBRO

20 (Sábado) - Festa do Saci

27 (Sábado) - Galeto  
Coral APCEF (Galpão  
Crioulo - Sede B)

Dia do Jurídico 
em setembro

A APCEF realiza no dia 4 de se-

tembro, uma nova edição do Dia do 

Jurídico. O evento é aberto a todos e 

cumpre uma das principais missões da 

Associação, que é lutar pelos direitos 

dos(as) empregados(as) da Caixa.

Na oportunidade, serão dados 

esclarecimentos, através da asses-

soria jurídica, sobre todas as ações 

judiciais, além de respondidas dúvidas 

sobre Funcef, INSS e também sanados 

questionamentos sobre ações tra-
balhistas. Todos(as) os(as) novos(as) 
aposentados(as) e demais interes- 
-sados(as) estão convidados a compa-
recer no Salão Panorâmico da Sede A 
da APCEF, a partir das 9h. Serão dois 
turnos de atendimento prestado pelas 
assessorias previdenciária e trabalhista, 
e o (a) associado (a) pode escolher em 
qual turno participar. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone: 51 
3268.1611

Jantar Baile  
Campeiro em  
setembro

Anote na agenda: a próxima edição do tradi-
cional Jantar Baile Campeiro acontece no dia 29 
de setembro, no Galpão Crioulo da Associação 
(Av. Coronel Marcos, 851). 

Além da boa e velha culinária campeira es-
pecialmente preparada pelo Núcleo de Cultura 

Gaúcha, o público terá algumas surpresas. O 
Galpão será decorado com motivos farroupilhas 
e a bailanta terá banda ao vivo, com variado 
repertório de canções gauchescas para animar 
os festeiros até a madrugada. Os ingressos são 
limitados e devem ser adquiridos antecipada-
mente junto à APCEF. 

Coral participa de evento 
voltado às mulheres

Sob a coordenação da 
psicóloga motivacional Rosane 
Machado, o encontro “Univer-
so Feminino em Debate” pro-
moverá, ao longo de três dias, 
uma série de atrações focadas 
na cultura e na sensibilidade 
da mulher de hoje. O Coral 
da APCEF terá a importante 
missão de encerrar o evento, 
no dia 2 de setembro, às 18h. 

Aberto ao público em 
geral, o encontro acontece 
nos dias 31 de agosto e 01 e 
02 de setembro, no Prédio 
40 da PUCRS, em Porto Alegre. Entre 
os participantes, estarão Isabela Fogaça, 
Fernando Campani, Flávio Medina, Mar-
tha Medeiros, Renan Tombesi e Eliane 
Carvalho, além das palestrantes Regina 

Navarro Lins, Fernanda Carlos Borges, 
Diza Gonzaga, Maria Cristina Pimentel 
Franceschi, Jaqueline Poersch Moreira, 
Marta Regina Cemin e Marília Fischer 
Menezes. 

Coordenado 
por Iracema Mendes 
e sob a regência do 
maestro Luiz Carlos 
Andrade, o Coral da 
APCEF está prepa-
rando um repertório 
diferenciado, mon-
tado especialmente 
para a ocasião. 

A programação 
completa do encon-
tro está disponível 
no site www.univer-
sofemininoemdeba-

te.com.br. Neste espaço é possível tam-
bém se inscrever para o evento, através 
de uma taxa única de R$ 60 (funcionários, 
diplomados e alunos da PUCRS possuem 
20% de desconto).  

Grupo da APCEF prepara um repertório especial para o evento na PUCRS

Foto: Fernando Halal/Interlig



APCEF cobra posição dos 
diretores e conselheiros 

eleitos da Funcef

À Diretoria e Conselho  
Deliberativo Eleitos da Funcef - 
Fundação dos Economiários  
Federais Brasília/DF

Marcos Leite de Matos Todt 
Diretor Presidente da APCEF
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RETIRADA DE PATROCÍNIO

Prezados(as) Senhores(as),

Consoante informações e notícias veiculadas na imprensa e, 
especialmente, nos órgãos e entidades que integram o sistema de 
previdência complementar das entidades fechadas de previdência 
complementar, bem como nos ambientes políticos de Brasília/DF, 
a minuta de Resolução que trata da RETIRADA DE PATROCÍNIO 
dos fundos de pensão, elaborada pela Secretaria de Política de 
Previdência Complementar -SPPC para deliberação e aprovação 
do Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC, 
acabou por ser  consistentemente  rechaçada pelos participantes e 
assistidos beneficiários do sistema através do encaminhamento de 
mais de 2.400 propostas com sugestões de alterações à Consulta 
Pública aberta pelo Ministério da Previdência Social. 

Não obstante o movimento contrário promovido pelos 
participantes e assistidos, não observamos na grande imprensa 
ou nos veículos de comunicação da Funcef qualquer manifestação  
significativa  dos Conselheiros ou Diretores eleitos a respeito do 
tema em defesa dos interesses dos participantes e assistidos, fato 
que, a princípio, demonstra o distanciamento existente entre a 
pauta defendida pelos dirigentes eleitos e a de seus representados. 

Neste sentido a APCEF/RS, no dia 20 de julho de 2012, em 
reunião do Conselho Deliberativo   aprovou o  encaminhamento  
da  presente  correspondência  para  requerer  que  os  diretores  
e  conselheiros  eleitos manifestem-se publicamente contrários à 
minuta de resolução que trata sobre a retirada de patrocínio, que 
admite a retirada de forma unilateral e sem justo motivo, bem 
como adotem medidas efetivas, políticas e administrativas, para 

que conste na resolução as sugestões 
aprovadas no CONECEF, no prazo de até 
trinta dias a contar do recebimento deste, visando 
o atendimento dos interesses dos participantes e assistidos e, ao 
fim e ao cabo, do próprio sistema de previdência complementar 
das entidades fechadas. 

  Atenciosamente.

Rafael Balestrin  
Diretor de Previdência e Jurídico

A luta contra a minuta de Re-
solução que trata da RETIRADA DE 
PATROCÍNIO dos fundos de pensão, 
elaborada pela Secretaria de Política 
de Previdência Complementar (SPPC), 
continua. Semanas atrás, a APCEF 
encaminhou correspondência a todos 
os diretores e conselheiros eleitos da 
Funcef cobrando manifestação pública 

contrária à minuta de resolução que 
trata do assunto, elaborado pela Secre-
taria de Política de Previdência Com-
plementar (SPPC). O documento em 
questão admite a retirada do patrocínio 
de forma unilateral e sem justo motivo. 

O documento enviado pela  
APCEF solicita ainda que os diretores 

e conselheiros eleitos adotem medidas 
“efetivas, políticas e administrativas” 
que busquem “o atendimento dos in-
teresses dos participantes e assistidos 
e, ao fim e do próprio sistema de pre-
vidência complementar das entidades 
fechadas”. 

A APCEF ressalta ao(à) associado(a) 

que o aprofundamento do debate é 
importante para que a nova resolução 
traga segurança e estabilidade para o 
sistema fechado de previdência com-
plementar, garantindo os contratos e 
o direito adquirido dos participantes. 

Confira abaixo a carta na ín-
tegra. 

Leonardo Roberto Rigon 
Diretor de Aposentados  
e Saúde

Ivan Canal 
Presidente do Conselho  
Deliberativo da APCEF
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Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista
assejurtrabalhista@apcefrs.org.br 
www.fse.adv.br

APOSENTADOS 

COBRANÇA JUDICIAL DOS DELTAS - 
PROMOÇÃO POR MERECIMENTO

Nos últimos tempos, foram profe-
ridas decisões favoráveis aos trabalhado-
res, nos processos em que empregados 
da Caixa Econômica Federal postulam 
os deltas e as diferenças salariais pelas 
promoções por merecimento que fo-
ram sonegadas desde o ano de 2000. 

Com estas ações, os trabalhado-
res pretendem o enquadramento na 
referência e na correta faixa salarial 
pelas promoções por merecimento que 
deixaram de forma ampla e irrestrita de 
ser concedidas. 

Exemplos destas decisões estão 
abaixo listados:

“Acórdão - Processo 0000591-
91.2010.5.04.0351 (RO)

Redator: RICARDO HOFMEIS-
TER DE ALMEIDA MARTINS COSTA 
• Data: 13/10/2011 - Origem: 1ª Vara 
do Trabalho de Gramado  EMENTA: 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
PROMOÇÕES POR MERECIMENTO. 
Vencido o relator, o Colegiado adota 
entendimento no sentido de que há 
alteração lesiva do contrato de traba-
lho em torno do direito às promoções 
por merecimento previstas no PCS-89 
da Caixa Econômica Federal, que, a 
partir da implementação do PCS-98, 
deixaram de ser automáticas, fazendo 
jus o empregado às diferenças salariais 
daí resultantes.”

“Acórdão - Processo 0000280-
07.2011.5.04.0791 (RO)

Redator: MARIA MADALENA 
TELESCA • Data: 26/01/2012 - Origem: 
Vara do Trabalho de Encantado - CEF. 
PROMOÇÕES POR MERECIMENTO. 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA. 
As promoções por merecimento são 
benefícios concedidos por liberalidade, 
conveniência e oportunidade pela em-
pregadora, desde que dispostas em re-
gulamento interno. O Plano de Cargos, 
Salários e Benefícios possui natureza de 
regulamento interno e, portanto, adere 
ao contrato de trabalho do empregado. 
Não pode haver alteração que acarrete 
prejuízo, nos termos do entendimento 
jurisprudencial dominante expresso 
na Súmula nº 51, do TST. Sempre que 
atingidos os requisitos previstos no PCS, 
para fins de promoção por merecimen-
to, nas datas previstas, é obrigação do 
empregador conceder as referidas 
promoções, pois constituem direito do 
empregado. “ 

“RECURSO DE REVISTA. PRES-
CRIÇÃO. 

A admissão do Apelo encontra-se 

obstaculizada pela Súmula n.º 297/TST, 
ante a ausência de prequestionamento 
da controvérsia. PROMOÇÕES. A de-
cisão, assim como posta, em nada con-
traria os arts. 114 do Código Civil e 2.º 
e 7.º, XXVI, da Carta Magna. Ademais, 
a decisão recorrida está em consonância 
com a Súmula n.º 51, I, desta Corte, 
no sentido de que as cláusulas regula-
mentares, que revoguem ou alterem 
vantagens deferidas anteriormente, só 
atingirão os trabalhadores admitidos 
após a revogação ou alteração do regu-
lamento. Incidência da Súmula n.º 333/
TST e do art. 896, § 4.º, da CLT. Recurso 
de Revista não conhecido.   

P r o c e s s o :  R R  -  9 4 1 0 0 -
03.2008.5.04.0010 Data de Julgamento: 
08/02/2012, Relatora Ministra: Maria de 
Assis Calsing, 4ª Turma, Data de Publi-
cação: DEJT 10/02/2012. “ 

A reclamatória trabalhista tem por 
finalidade basicamente discutir a altera-
ção lesiva, determinada pela adminis-
tração da Caixa Econômica Federal na 
concessão desta modalidade de promo-
ção, que passou a ficar vinculada a uma 
determinada dotação orçamentária.    

A pretensão dos trabalhadores 
está amparada no descumprimento de 
norma coletiva, vigente na época de 
admissão (para empregados admitidos 
antes do PCC/98). A mudança dos 
critérios exigidos para a promoção 
por merecimento caracteriza inegável 
prejuízo, na forma da Súmula nº 51 
do Tribunal Superior do Trabalho e do 
artigo 468 da CLT. 

Portanto, constata-se que a altera-
ção promovida pela Caixa Econômica 
Federal, a partir de 2000, resultou em 
prejuízo aos trabalhadores admitidos 
antes do PCC/98, no curso do contrato 
de trabalho, eis que houve a alteração 
unilateral (e para pior) de regras mais 
benéficas ao empregado e que já es-
tavam incorporadas ao seu patrimônio 
jurídico.

Desta forma, a Caixa Econômica 
Federal vem sendo condenada ao pa-
gamento de diferenças salariais decor-
rentes das promoções por mérito não 
concedidas a partir de 2000, de forma 
alternada com as promoções por anti-
guidade já pagas, em valor de “Deltas” 
arbitrados pelo Magistrado, em parcelas 
vencidas e vincendas, respeitando-se a 
prescrição quinquenal.

Qualquer dúvida ou suges-
tão, não hesite: entre em contato.  
miltonfagundes@fse.adv.br

A mais recente edição do Encon-
tro de Aposentados(as) e Pensionistas 
contou com expressiva participação do 
público. A reunião aconteceu no dia 1º 
de agosto, novamente no Salão de Bridge 
do Clube do Comércio. 

O encontro serviu para debater 
assuntos como o contencioso judicial 
da Funcef e a responsabilidade da Caixa, 
além de fornecer informações sobre a 
possibilidade de retirada de patrocínio 
dos planos de previdência complementar 
e demais notícias sobre ações judiciais. 

Retirada de Patrocínio

O Presidente Marcos Todt leu a 
carta enviada pela APCEF aos diretores 
e conselheiros da Funcef, que trata da 
minuta de resolução sobre a Retirada 
de Patrocínio dos fundos de pensão.  
“Quem leu as últimas edições do João de 
Barro sabe da gravidade dessa situação, 
que estamos acompanhando de perto”, 
observou o diretor de Aposentados e 
Saúde, Leonardo Rigon. Leia a íntegra 
da carta na página ao lado.

Efeito Gangorra

É grande o número de associados(as) 

Dívida da Caixa com  
a Funcef é debatida  
por aposentados(as)  
e pensionistas

e beneficiados(as), inclusive pessoas ido-
sas, por isso a pressão sobre os prazos de 
apuração e respectivo pagamento. 

Dívida Caixa-Funcef

Rigon lembrou que 9 meses haviam 
passado desde a última reunião com o 
presidente  da Funcef, Carlos Caser, e 
que a Fundação não havia manifestado 
retorno formal sobre a questão. Ficou de-
cidido que a APCEF dará um prazo de 30 
dias para a Funcef tomar as providências 
cabíveis. “A Funcef está nos obrigando a 
dar um passo adiante”, afirmou o diretor 
de Previdência e Jurídico, Rafael Balestrin. 
“Além de a instituição ser notificada, tam-
bém devem ser responsabilizadas pesso-
almente as demais autoridades. Somente 
assim é possível chegar a uma solução 
que atenda, de forma mais objetiva, os 
interesses dos(as) integrantes da ação”, 
completou o advogado Ricardo Castro. 

Saúde Caixa

Ao final da reunião, foi deliberada a 
realização de Ato Público para protestar 
contra as precárias condições do Saúde 
Caixa. Confira a matéria na página 8 desta 
edição. 

Evento reuniu quase 200 pessoas no Salão de Bridge do Clube do Comércio

Foto: Fernando Halal/Interlig

SEUS DIREITOS



Como escreveu Horkheimer, importante pensador 
da famosa Escola de Frankfurt, a denúncia do que é hoje 
chamado de razão é o maior serviço que a razão pode prestar.  
Trazendo para nossa realidade: é preciso desconstruir a 
forma supostamente racional como a cúpula do movimen-
to sindical vem conduzindo nossas campanhas salariais. Ela 
não nos serve.

Pela rotina construída por essa direção nos últimos 
anos, é “lógico” que nossa categoria reivindique 10,25% de 
reajuste (assim como é “lógico” terminar uma campanha 
salarial sem ao menos negociar a pauta específica com a  
Caixa). Mas, se refletimos sobre o lucro recorde do siste-
ma financeiro, vemos que essa “lógica” está relacionada à 
postura governista da direção majoritária. 

Para citar apenas mais um exemplo: foi realmente 
estarrecedor o boicote feito ao Encontro Nacional pela 
Isonomia, realizado dia 11 de agosto passado. Tal atividade, 
que aprovamos no 28º Conecef, era para ser aberta e dar 
grande visibilidade a essa luta. Mas isso foi prejudicado, 
pois o encontro foi marcado com somente uma semana 
de antecedência, praticamente não foi divulgado, e o local 
foi definido apenas na véspera! 

O problema ainda maior é que os valorosos - e im-
prescindíveis - dirigentes sindicais que se insurgem a esses 
verdadeiros absurdos são perseguidos politicamente. É o 
caso do diretor do Sindicato dos Bancários de Santa Cruz, 
Oscar Siqueira, e dos diretores do Sindicato dos Bancários 
de Porto Alegre, Cristiana Garbinatto e Francisco Maga-
lhães, que tiveram suas liberações canceladas no decorrer 
do mandato por conta de suas corretas posições em defesa 
da categoria. 

Desse modo, não nos autorizam a lutar de fato por 
temas que não estão no horizonte da Caixa (isonomia, 
recuperação das perdas, fim das discriminações aos Reg/
Replan, tíquete e cesta alimentação para aposentados[as] 
e pensionistas, Saúde Caixa...), e acabamos funcionando 
como espécie de correia de transmissão dos negociadores 
da empresa. 

Nessa Campanha Salarial que se aproxima, precisa-
mos retomar a autonomia de nosso movimento, superar 
a prática atual que nos conduz a negociar apenas o que a 
empresa se propõe a debater, e impulsionar de verdade 
nossa luta. 

Marcello Carrión 
Diretor de Relações de Trabalho da APCEF.Marcello Carrión 

OPINIÃO

Caixa registra  
lucro recorde;  
é hora de  
mobilização!

São impressionantes os números 
do Sistema Financeiro no primeiro 
semestre de 2012. A Caixa não foge 
à regra. O banco registrou, no perío-
do, o maior lucro de sua história - o 
montante líquido foi de R$ 2,8 bilhões, 
expansão de 25,2% em comparação 
ao obtido no mesmo período do ano 
passado. 

Esse lucro recorde foi conquistado 
a partir do esforço e dedicação de 
todos(as) os empregados(as), que se 
desdobram no dia a dia para cumprir 
da melhor forma possível com suas 
tarefas, primordiais para a sociedade 
brasileira.

Como você pode conferir nos 
gráficos ao lado, o lucro de todo o 
Sistema Financeiro é muito alto e 
avançou, nos últimos anos, incompa-
ravelmente mais do que o número de 
contratações, o PIB e a remuneração 
média dos(as) bancários(as). Assim, 

essa é a hora de reforçarmos nossa 
luta e exigirmos, com força total, o 
atendimento a nossas legítimas rei-
vindicações.  

Vamos pressionar por avanços 
e exigir a ampliação do número de 
empregados(as), recomposição do 
poder de compra dos salários, isono-
mia, Saúde Caixa, tíquete e cesta-ali-
mentação para os(as) aposentados(as) 
e pensionistas e outros tantos temas 
importantes. Vamos também exigir 
melhoria das condições de saúde e 
trabalho, uma vez que há sobrecar-
ga de serviços e adoecimento de 
muitos(as) trabalhadores(as). 

É preciso arrancar novas conquis-
tas econômicas e sociais nas nego-
ciações com a Fenaban, bem como 
novos avanços nas rodadas com a 
Caixa sobre a pauta de reivindicações. 
Basta de exploração, vamos à luta! 

Foto: Fernando Halal/Interlig

Fonte: DIEESE 

Lucros - Primeiro trimestre  
de 2012 - Cenário de Baixo  

Crescimento???

Evolução dos Lucros, Rem. Média, PIB  
e Emprego Bancária (Em número  

índice - 1997=100)

Fonte: DIEESE 



Mais Saúde, Caixa!

A APCEF realizou um protesto 
publico contra a insustentável condição 
do Saúde Caixa, uma das prioridades da 
Campanha Salarial. Em Porto Alegre, um 
grupo reuniu-se na Rua dos Andradas, dia 
9 de agosto, para o ato público. 

O tema integra a pauta de reivindi-
cações aprovada no 28º Conecef. O ato 
refletiu a extrema preocupação dos(as) 
associados(as) quanto às condições do 
plano de saúde (leia mais no texto da pá-
gina 8). O presidente da APCEF, Marcos 
Todt, destacou que é “necessário e urgen-
te” que a Caixa faça mais investimentos 
que possibilitem estrutura e equipe ade-
quadas, “tanto na parte do atendimento 
do plano, com maior credenciamento de 
profissionais, quanto na Gipes, que conta 
com carência de profissionais”. 

A decisão do ato foi resultado do 

Presidente  
Marcos Todt (D)  
coordenou a atividade

Fotos: Arquivo/APCEF

debate realizado no último Encontro 
de Aposentados(as) e Pensionistas, no 
início do mês. Seja no interior do Estado 
ou na Capital, existe uma grande falta 
de profissionais credenciados, deixando 
os(as) empregados(as) muitas vezes 
desprovidos(as) de assistência médica. 

Também por parte da Gipes, o quadro 
funcional é reduzido, resultando em so-
brecarga de trabalho. Uma das propostas 
é de que cada SR tenha, no mínimo, um 
empregado(a) responsável pelo acom-
panhamento do Saúde Caixa, do mesmo 
modo que trabalham outros setores da 

Ao final, carta foi protocolada na Gipes

empresa, como o Marketing da Caixa. 

O diretor de Aposentados e Saúde, 
Leonardo Rigon, destaca a importância do 
ato: “É uma manifestação da preocupação 
com as condições do plano e reflexo da 
união, que demonstra o engajamento 
dos(as) aposentados(as)”. Para a associa-
da e aposentada Sarita Viera, “a situação 
do Saúde Caixa precisa melhorar, com 
mais médicos, mais credenciamento e 
melhores condições para todos(as)”. 

Estiveram presentes no ato tam-
bém a Vice-Presidenta da APCEF, Célia  
Zingler, os diretores Ricardo Hubba, 
Rafael Balestrin, Marcello Carrión, o 
conselheiro Clélio Gregory, além de 
dirigentes da UNEI, Fetrafi/RS, e dos 
Sindicatos dos Bancários de Santa Maria 
e de Porto Alegre. 

com o objetivo de encaminhar soluções 
para minimizar, de forma emergencial, 
os problemas relacionados à rede de 
credenciados(as) ao plano de saúde na 
região.

O Presidente da APCEF, Marcos 
Todt, representou a Associação ao lado 

da Diretora de Apoio aos Aposentados 
e Saúde, Lúcia Helena Leal. Um grupo 
de associados(as) aposentados(as) de 
Pelotas manifestou o interesse em par-
ticipar de uma força-tarefa que buscará 
minimizar a delicada situação de falta 
de profissionais credenciados(as) ao 

Saúde Caixa no Sul do Estado. A APCEF 
encaminhou proposta para que essa 
força tarefa conte com o a apoio da SR 
e do Sindicato dos Bancários de Pelotas 
e Região, que esteve representado na 
reunião. Ambos manifestaram interesse 
na iniciativa. 

Os graves problemas relativos ao 
Saúde Caixa foram debatidos no dia 18 
de julho, na Superintendência Regional 
Extremo Sul, em Pelotas. 

A reunião foi solicitada pela APCEF 

Reunião 
em Pelotas

O direito dos colegas pertencentes 
ao Reg/Replan não saldado voltou a ser 
tema de mais um Encontro Estadual 
organizado pela APCEF. Desta vez, o 
encontro foi realizado no Auditório do 
CPERS/Sindicato no dia 4 de agosto, e 
serviu para esclarecer pontos relativos à 
decisão judicial que anulou as migrações 
à Estrutura Salarial Unificada (ESU).

Sob a coordenação do presidente 
Marcos Todt, a reunião propiciou uma 
discussão política e jurídica sobre o  
importante tema. Após apresentação 
de Todt, o assessor jurídico da APCEF, 
Henrique Schneider, explicou os aspectos 

legais, fazendo um histórico das decisões 
desde a primeira instância até a decisão 
final. 

A Justiça do Trabalho determinou a 
nulidade das migrações à ESU, tanto da 
carreira profissional, ocorrida em 2006, 
como da carreira administrativa, ocorrida 
em 2008, por considerar ilegal duas exi-
gências da empresa: a de que só poderia 
migrar quem houvesse aderido ao Novo 
Plano da Funcef, e a assinatura de termo 
de desistência do que a empresa chamou 
de “ações colidentes”. A sentença deixa 
claro que a adesão não poderia estar 
vinculada ao abandono de ações judiciais 

que buscam o reparo de possíveis per-
das decorrentes do antigo PCS: “O juiz 
entendeu que houve extrapolação das 
decisões sindicais. Mas como o direito de 
ação é constitucional, e não pode haver 
renúncia de direitos, o juiz declarou invá-
lidas as adesões de pessoas que aderiram 
de forma coagida”, destacou Schneider.

Embora a decisão da Justiça do Tra-
balho seja definitiva, a Caixa utilizou um 
artifício jurídico para rediscutir o que já foi 
decidido, entrando com uma Ação Resci-
sória. Até o momento, a Caixa conseguiu, 
através de uma Cautelar, suspender o 
prazo para cumprimento da decisão, mas 

isso não a torna desobrigada de cumprir 
a sentença, que vale para todo o país.

“Esta é uma vitória contra a dis-
criminação dentro da Caixa, e é muito 
importante que as entidades deem ampla 
divulgação da sentença”, disse Todt. A 
diretoria e a assessoria jurídica da Asso-
ciação estão acompanhando de perto a 
situação. 

Os diretores Marcello Carrión e 
Cláudia Santos e o conselheiro Francisco 
Magalhães também marcaram presença 
no encontro.

APCEF realiza Encontro Estadual dos colegas do Reg/Replan não saldado
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Durante o  
ato público  

em defesa do  
Saúde Caixa,  

ocorrido em 9  
de agosto (leia  

matéria na  
página 7), a  

APCEF protocolou,  
na Gipes, carta  

referente ao tema.  
O documento foi  
encaminhado ao  

Vice-Presidente de 
Gestão de Pessoas e 
ao Gerente Nacional 

da Gesad. Confira  
ao lado a íntegra  

da carta, que  
exige uma  

atitude urgente  
sobre o plano  

de saúde. 

APCEF cobra soluções  
urgentes sobre Saúde Caixa 

Unidades da  
Caixa também  

escolhem  
representantes 

O processo eleitoral dos re-
presentantes da APCEF foi re-
alizado entre os dias 11 e 12 de 
julho, nas unidades da Caixa no Rio 
Grande do Sul. O pleito aconteceu 
em vários locais de trabalho em 
todo o Estado, e elegeu os nomes 
para o triênio 2012/2015. 

O comparecimento às urnas 
foi bastante expressivo, a exemplo 
das eleições majoritárias realizadas 
no primeiro semestre, onde foram 
escolhidos a Diretoria Executiva e 
os Conselhos Deliberativo e Fiscal. 

O mês de agosto está sen-
do movimentado nas Regionais da  
APCEF. Todas realizam, no período, o 
processo de eleição de seus Coorde-
nadores e Tesoureiros para o mandato 
2012/2015. 

O objetivo, além da escolha dos 
novos Coordenadores e Tesoureiros 
de cada Regional, é tratar de assun-
tos como a prestação de contas das 
atividades realizadas pelas Regionais e 

a apresentação da segunda etapa 
da obra da Colônia de 

Tramandaí. 

O Edital de Convocação e Co-
municação de Eleição de Coordena-
-dores(as) e Tesoureiros (as) está dis-
ponível no site: www.apcefrs.org.br.

A Diretoria Executiva ressalta a 
importância da participação de todos 
os/as associados/as no processo de 
escolha da coordenação da regional, 
desde já agradecendo especialmente 
a aqueles que se dispuserem a ser 
candidatos. 

Regionais elegem  
Coordenadores e Tesoureiros

Aos Senhores

Sergio Pinheiro Rodrigues / Vice-Presidente de Gestão  
de Pessoas 
Emerson Martins Garcia / Gerente Nacional da Gesad
C/C Renato Mendes Jardim / Gerente da Gipes/PO

Prezados,

No dia 01 de agosto passado, a APCEF promoveu Encontro 
de Aposentados e Pensionistas. O evento contou com a 
participação de quase 200 colegas, que debateram diversos 
temas de interesse coletivo. Dentre eles, o Saúde Caixa.

Nessa oportunidade, ficou ainda mais claro o que já sa-
bíamos: a extrema preocupação de todos e todas, sejam 
aposentados, sejam colegas da ativa, com a situação atual 
de nosso plano de Saúde.

Seja em Porto Alegre, seja no interior do Estado, estamos 
sofrendo com a grave falta de profissionais credenciados, 
deixando-nos muitas vezes totalmente desprotegidos de 
assistência médica. 

Em nome de nossos associados e associadas, afirmamos 
que essa situação não pode continuar. 

É necessário e absolutamente urgente que a Caixa assuma o 
compromisso de fazer mais investimentos que possibilitem 
estrutura e equipe adequadas, pois não é possível fechar 
os olhos para a atual realidade: a área da GIPES que cuida 
do Saúde Caixa trabalha com poucos colegas, que estão 
sobrecarregados na tentativa de atender à demanda. 

Sabemos que os problemas não se limitam à falta de em-
pregados destinados à área, mas é evidente que a solução 

dessa carência é um fator 
fundamental, juntamente 
com a imediata contratação 
de assessoria especializada 
para acompanhar a gestão 
do Saúde Caixa nas GIPES, 
para que consigamos dar a 
volta por cima e fortalecer 
novamente nosso plano. 

Nesse sentido, é urgente reavaliar a 
lógica da empresa de centralizar cada vez 
mais a estrutura e colocar em prática a proposta 
de que cada SR tenha no mínimo um(a) empregado(a) res-
ponsável pelo acompanhamento do Saúde Caixa. Do mes-
mo modo, aliás, que trabalham outras áreas da empresa. 

Reafirmamos também a pauta aprovada no 28º CONECEF, 
que representa os anseios dos trabalhadores(as) da Caixa, 
sejam os que estão na ativa, sejam os aposentados(as), de 
todo o Brasil. 

Atenciosamente, 

Marcos Leite de Matos Todt 
Diretor Presidente  
da APCEF

Leonardo Roberto Rigon 
Diretor de Aposentados  
e Saúde
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Há pouco mais de onze anos, nascia uma das 
publicações voltadas aos movimentos sociais de maior 
circulação no país, a revista Fórum – Outro Mundo 
em Debate. Lançada para registrar a realização do 1º 
Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, ela chegou 
com o compromisso de ser pautada pelos interesses 
da sociedade e rapidamente atrairia as atenções do 
público. 

A partir da boa repercussão alcançada com o 
número zero, e diante da percepção de que havia 
espaço para uma revista com perfil diferente dentro 
da imprensa alternativa, a primeira edição chegaria 
às bancas em agosto daquele ano. Os movimentos 
populares, sindicais e ambientais finalmente se reu-
niam para dar voz às suas demandas e dizer “não” ao 
pensamento único. 

Um dos diferenciais na Revista Fórum é a adesão, 
em seu Conselho Editorial, de sindicatos e demais 
entidades não-governamentais da sociedade civil. Um 
desses colaboradores é o bancário gaúcho Cândido 
Machado, 46 anos. Diretor de Comunicação no Sin-
dicato dos Bancários de Santa Cruz do Sul, ele parti-
cipa mensalmente de sugestões de pauta e eventuais 
avaliações de matérias mais polêmicas. “Participamos 
de um debate no FSM sobre a revista, então fizemos 
a assinatura e veio a notícia da possibilidade de haver 
cotas de assinaturas com participação no expediente”, 
lembra o bancário. “A partir dali, tive meu nome indica-
do pelo Sindicato e passei a sugerir pautas à editoria”. 

De acordo com Machado, as conversas ocorrem 
via e-mail e algumas dessas pautas já foram aprovadas 
pelo Conselho, indo parar nas páginas da revista im-
pressa. Ainda segundo ele, a revista é distribuída entre 
as 60 agências da região e a aceitação dos colegas tem 

sido grande. “Temos muitos leitores que não são ban-
cários, que vêm até o sindicato buscar um exemplar 
da revista. Se tivéssemos uma cota maior, certamente 
haveria mais e mais leitores”, observa. 

Hoje, a revista Fórum é mensal e circula nas ban-
cas de todo o país. Sua gama de leitores é extensa e 
inclui bancários, professores, intelectuais, sindicalistas, 
economistas, jornalistas, sociólogos, advogados, cien-
tistas sociais e estudantes universitários. Em setem-
bro de 2005, ao completar quatro anos, tornou-se a 
primeira revista em bancas a ser impressa totalmente 
em papel reciclado, integrando-se ainda mais na luta 
pelo desenvolvimento sustentável, uma das bandeiras 
do Fórum Social Mundial. 

Mantém ainda o site revistaforum.com.br que 
traz, além de sua versão eletrônica, notícias e conteú-
dos diários, com análises e informações sobre eventos 
políticos, econômicos e sociais. Na internet, a Fórum 
traz reportagens e entrevistas que buscam uma visão 
de mundo diferente daquela presente nos grandes 
meios de comunicação. As últimas notícias e análises 
pontuais ganham destaque diário na página. 

O boletim eletrônico da revista e da página na 
internet é o LadoB. Uma seleção de artigos e reporta-
gens é enviada periodicamente a uma lista de mais de 
40 mil cadastros. A inscrição pode ser feita na página 
inicial do revistaforum.com.br. 

De maneira arrojada, a revista vem construindo 
um sistema de venda de cotas a entidades, através de 
assinaturas coletivas. Somado às subscrições individu-
ais, atinge 8 mil assinantes. A revista chega às bancas 
com 12 mil exemplares mensais. 

DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO

Sindibancários/Santa Cruz  
colabora com revista Fórum

Arquivo Pessoal

Bancário gaúcho Cândido Machado é um dos 
membros do Conselho Editorial

“Temos muitos leitores 
que não são bancários, 

que vêm até o  
sindicato buscar um 
exemplar da revista.  
Se tivéssemos uma  

cota maior, certamente 
haveria mais e mais  

leitores”.
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ISONOMIA  

APCEF SAÚDE 

FONOAUDIOLOGIA, CONSUL-
TAS E EXAMES – Canoas – Oto-
prime Núcleo Atendimento Avançado 
em Fonoaudiologia e Otorringola-
ringologia). Rua Fioravante Milanez, 
58 Sala 301 – Bairro: Centro. Fone: 
(51) 3059-8359 / 3059-8259. E-mail: 
credenciamento@otoprime.com.br. 

PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA 
CLÍNICA E PSICOONCOLOGIA 
– Porto Alegre – Salete Terezinha 
Fonseca Fernandes. Rua dos Andradas, 
1781 Sala 305 – Bairro: Centro. Fone: 

NOVOS CONVÊNIOS (51) 9196-3688 / 8214-4106. E-mail: 
saletefernandes9@yahoo.com.br. 

PSICOLOGIA, TERAPEUTA CLÍ-
NICA, REICKIANA E PSICOPO-
DOLOGIA – Porto Alegre – Neli 
Correa Mendes. Rua dos Andradas, 
1781 Sala 305 – Bairro: Centro. Fone: 
(51) 9625-3481. E-mail: neli.cm@
terra.com.br. 

PSICOLOGIA CLÍNICA – Canoas 
– Renata Guenter. Rua Quinze de Ja-
neiro, 184 Sala 306 – Bairro: Centro. 
Fone: (51) 3476 6502. E-mail: rguen-
ter@terra.com.br. 

ODONTOLOGIA-CIRURGIÃ-
-DENTISTA – Porto Alegre – Lisane 

Bellini. Rua Mostardeiro, 333 Sala 509 
– Bairro: Moinhos de Vento. Fone: 
(51) 3222-9930. E-mail: lisanebellini@
yahoo.com.br.

ENDOCRINOLOGIA E PSIQUIA-
TRIA CLÍNICA – Canoas – Letícia 
Guenter. Rua Quinze de Janeiro, 184 
Sala 306 – Bairro: Centro. Fone: (51) 
3476 6502. E-mail: rguenter@terra.
com.br. 

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

OUTROS CONVÊNIOS

DECORAÇÃO PARA EVENTOS 

– Porto Alegre – Ballejos Eventos. 
Rua Waldemar Gonçalves Pires, 140 – 
Bairro: Nonoai. Fone: (51) 3241-7200 
/ 9245-4310. E-mail: ballejoseventos@
gmail.com. Site: www.ballejoseventos.
com.br.

ATIVIDADES DE ESTÉTICA E 
EMAGRECIMENTO – Porto Alegre 
– Instituto de Saúde e Emagrecimento 
Andradas Ltda-ME. Rua dos Andra-
das, 1234 Sala 03 – Bairro: Centro 
Histórico. Fone: (51) 3286-6601 / 
3221-8721. E-mail: portoalegre.cen-
tro@lipocenter.com.br. Site: www.
lipocenter.com.br.

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

BRIQUE

VENDO GM Ipanema 94 bor-
dô, gasolina, 66.700 Km rodados, 
único dono. R$ 7.500,00. Tratar 
com Flavio pelo e-mail flinx@terra.
com.br ou tel.: (51) 3311-9440. 

VENDO 10.920 m2 de área 
cultivada 70% com eucaliptos, ter-
reno fértil, localizado em Caseiros, 
próximo a Lagoa Vermelha. Tratar 
com Flavio ou Marinês pelo e-mail 
flinx@terra.com.br ou tel.: (51) 
3311-9440. 

VENDO apto. 2 dormitórios 
com vaga de garagem no empre-
endimento Confraria Bom Fim, à 
rua Irmão José Otão, 540 – Bom 
Fim – Porto Alegre. Entrega em de-
zembro/2013. Valor R$ 390.000,00. 
Prédio com infraestrutura completa 
no coração do Bom Fim. Tratar com 
Ana Claudia pelos fones (51)9959-
3071 e (51)3394-8678 ou e-mail 
ana.beckel@terra.com.br. 

ALUGO apartamento de um 
dormitório no bairro Cidade Baixa, 
aluguel R$ 550,00 e o condomínio 
R$ 130,00. Contato: Silvia F. de 
Córdova, fone 51 9625-7648.

VENDO apartamento de um 
dormitório, 40 m2, ensolarado, bem 
ventilado, próximo a supermerca-
dos e futuro shopping, comestacio-
namento, no bairro Vila Nova, Porto 
Alegre. Valor: R$ 95.000,00, tratar 
direto com a proprietária, Realda. 
Fone (51) 3246-2579. 

APCEF marca presença 
no Encontro Nacional  
pela Isonomia

Conforme decisão do 28º Congres-
so Nacional dos Empregados da Caixa 
(Conecef), foi realizado o Encontro Na-
cional pela Isonomia.

Promovido no dia 11 de agosto, o 
Encontro não foi organizado com a devida 
seriedade, sendo marcado com apenas 
uma semana de antecedência e definido 
o local apenas na véspera da atividade – 
evidentemente, a participação de colegas 
de todo o país poderia ser muito maior. 
Assim, os(as) participantes do encontro 
aprovaram, por ampla maioria, uma mo-
ção de crítica à organização do evento 
(Contraf e CEE/Caixa).

As principais propostas aprovadas no 
encontro foram: a realização de um Dia 
Nacional de Luta pela Isonomia, a ocorrer 
no dia 31 de agosto; a realização de Ca-
ravana Nacional pela Isonomia durante a 
Campanha Salarial, e o indicativo de que a 
Campanha Salarial não seja concluída sem 
que aconteçam avanços sobre o tema.

Os(as) trabalhadores(as) da Caixa 
aprovaram ainda moção de crítica à po-

sição do deputado federal André Vargas 
(PT/PR), atual relator do “PL da Isono-
mia” (PL 6259/05), atualmente parado na 
Comissão de Finanças e Tributação. Até 
agora, o parlamentar não se manifestou 

APCEF, Cláudia dos Santos, destacou 
que essa é uma luta de todos(as). “É 
necessária uma mobilização em massa e 
o entendimento de que essa é uma luta 
em defesa do direito dos(as) empregados 
da Caixa. Todos(as) estão convidados a 
acompanhar o calendário de atividades e 
atuar na mobilização para avançarmos na 
luta pela isonomia”, observou. Também 
participaram do Encontro o Presidente 
da APCEF, Marcos Todt, a diretora Diva 
Maria Guerra e o conselheiro Francisco 
Magalhães.

A luta pela isonomia nos bancos pú-
blicos sempre foi uma luta priorizada pela 
APCEF, que se manteve na linha de frente 
da mobilização. A APCEF já organizou 
dois encontros estaduais pela Isonomia 
(2007 e 2010), ajudou a organizar um 
encontro Interestadual em Florianópolis 
(2010), e vem defendendo insistentemen-
te que esse seja um dos temas prioritários 
na Campanha Salarial. Mais informações 
podem ser acessadas no link:

www.apcefrs.org.br/isonomia.

CONVÊNIOS

“É necessária 
uma mobilização 

em massa e o  
entendimento  

de que essa é uma 
luta em defesa 

do direito dos(as) 
empregados(as) 

da Caixa.”

sobre o assunto, o que ajuda a manter a 
discriminação em relação aos(às) colegas 
da Caixa que ingressaram no banco após 
1998. 

Presente no evento, a diretora 
de apoio de Relações de Trabalho da 
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Agosto é o mês da 10ª edição dos 
Jogos da Fenae! O evento, que acontece 
de dois em dois anos, desta vez será rea-
lizado em Vitória (ES), entre os dias 18 e 
25 de agosto. A preparação dos atletas é 
uma tarefa a cargo de cada APCEF.

A delegação que irá representar a 
APCEF gaúcha mostra-se bastante con-
fiante; do Rio Grande do Sul, embarcam 
94 atletas. Os treinamentos tiveram início 
em março, com ênfase nas modalidades 
coletivas. “Vamos fazer de tudo para 
figurar entre os três primeiros coloca-
dos”, avisa o Diretor de Esportes, Sérgio 
Simon. Em 2010, a Associação gaúcha 
conquistou 12 medalhas: sete de ouro, 
quatro de prata e uma de bronze. Na 
classificação geral, ficou em quinto lugar. 

No maior evento esportivo do pes-
soal da Caixa, as modalidades esportivas 
contempladas são basquete masculino, 
futebol society livre masculino, futebol 

Delegação  
gaúcha de olho 
nas medalhas  
em Vitória

Atletismo Masculino:
• Flavio Martins A. de Oliveira 
• Luis Paulo Centeno de Oliveira 
• Rafael Couto da Silva 
• Richardson Nitz da Rosa

Atletismo Feminino:
• Fabiola Leser Daudt  
• Flavia Valim Da Trindade
• Shirley Nardon Coelho 

Basquete Masculino:
• Christian Borges de Avila 
• Henrique Steibel Tabajara
• Jorge Peixoto de Mattos
• Marcio Wallerius Welp
• Maxsandro Sessim da Silva
• Tiago Schilling Lau
• Darlan Gustavo do Nascimento 
• Graziano Durante 
• Tomas Antero de Andrade Barth

Futebol Soçaite Livre:
• Alexandre Rodrigues de Freitas
• Andre Fensterseifer
• Daniel Jonas Storck 
• Diego Alves Feron
• Anderson Henz
• Carlos Viegas Neto
• Richardson Nitz da Rosa
• Laurence Sessim da Silva
• Roan Carlos Boff 
• Luis Paulo Centeno de Oliveira 
• Samuel Henrique Hauschild

Futebol Soçaite Master:
• Adauto Pereira de Oliveira
• Cesar Augusto Grassi
• Marcus Roberto Xavier
• Charles Alcides Scopel
• Ivan Ribas Verardi
• Julio Afonso Wallauer
• Claudio Graf Jardim
• Clézio de Oliveira Paiva
• Jorge Luis Minussi 
• Rodrigo Moreira Lins Pastl 
• Paulo Renato Schittler
• Paulo Roberto Pasqualotti
• Rene Menegussi
• Ricardo Joao Beneduzi

Futsal Feminino:
• Flavia Valim Da Trindade
• Marcia Danzberg
• Maria Clarice Pigatto Arrais
• Michelli Coll Casaccia 
• Sabrina Quinteros M. de Araujo
• Nicole Elyseu de Lima
• Vera Lucia Teixeira da Silva 

Futsal Masculino:
• Leonardo Silva de Carvalho
• Venceslau Nunes da Silva 
• Marcel Ângelo Sturbelle Gomes 
• Marcos Rafael de Souza Silva
• Antonio Augusto de M.Ferraz

• Gabriel Britto Barreto 
• Cesar Augusto Goncalves Perello
• Luiz Fernando Fereira Sassone

Jogos de Salão - Canastra:
• Valdir Santiago Barreto
• Valdir Gonçalves de Abreu

Jogos de Salão - Damas:
• Luiz Ricardo Santos da Rosa

Jogos de Salão - Sinuca:
• Julio Cesar Arcari

Jogos de Salão - Xadrez:
• Alzemiro Barboza Nardes 

Natação – Feminino:
• Luciane Maria Finger Ballico
• Maria Jurema de Souza Teixeira
• Maribel Kruger Lopes 
• Noemi Severo Soares

Natação - Masculino:
• Juarez Beitler da Cruz
• Lucas Figueiredo dos Santos 
• Rodrigo Santos Mazzuca 
• Norberto Henrique Andreis 

Tênis de Campo Dupla - Fem.:
• Margareth Luiza Marquardt
• Traudi Ingrid Meurer

Tênis de Campo Dupla - Masc.:
• Elias Ritter
• Jose Newton Dias Trindade

Tênis de Campo Simples - Masc.:
• Elias Ritter

Tênis de Campo Simples - Fem.:
• Laura Maria Dalcin Kern

Tênis de Mesa - Feminino:
• Liane Maria Dallegrave Baumann

Tênis de Mesa - Masculino:
• Pedro Daniel Rocha dos Santos 

Vôlei de Quadra - Feminino:
• Anemari Pott
• Betina Meinecke
• Catia Regina Delavald Thomas
• Helen Juchem
• Helena Nivia Brandt Hennig 
• Karin Fonseca Kestering
• Mirian Bonaldi Sgarbi 
• Gabriela Moro 
• Lorna Lehenbauer
• Rosane Isolete Weber Kessler

Vôlei de Quadra - Masculino:
• Geovane Emerson Sippel
• Joao Francisco da Fonte Abreu
• Leandro Santana Martins
• Marcelo Thiele
• Mauro Renato Javiel Borowsky
• Paulo Andre Kahl Scheiber
• Sidnei Ranger Lang Otto
• Thiago da Cunha Goulart
• Jeisson Faller
• Tiago Campos da Silva
• Fernando Gerhardt

Está chegando o evento de 
confraternização e que homenageia 
os(as) atletas da APCEF. Em sua 
sexta edição, o Botequim do Espor-
te acontece no sábado, dia 15 de 
setembro, às 20h30min, no Ginásio 
de Esportes (Av. Cel. Marcos, 627 - 
Ipanema - Porto Alegre). 

O chope é liberado, e haverá 

Botequim do  
Esporte vem aí

society master masculino, futsal mascu-
lino, futsal feminino, voleibol masculino, 
voleibol feminino, tênis de campo simples 
masculino, tênis de campo simples femi-
nino, tênis de campo dupla masculino, 
tênis de campo dupla feminino, tênis de 
mesa masculino, tênis de mesa feminino, 
xadrez, natação absoluto masculino equi-
pe, natação absoluto feminino equipe, na-
tação máster masculino equipe, natação 
master feminino equipe, sinuca, damas, 
atletismo masculino equipe, atletismo 
feminino equipe, vôlei de praia masculino 
dupla, vôlei de praia feminino dupla e 
canastra dupla. 

Segue ao lado a listagem que com-
põe a delegação dos atletas do Rio 
Grande do Sul. Quem quiser saber mais 
informações sobre as tabelas, as chaves e 
o regulamento, além de imagens e vídeos, 
basta acessar o hotsite: www.fenae.org.
br/jogosfenae2012. 

show de samba de raiz e animação 
musical com DJ. Serão oferecidos 
para venda, no dia do evento, petis-
cos e demais bebidas. Os convites 
a R$ 25 (vinte e cinco reais) são 
limitados e disponibilizados apenas 
antecipadamente. Adquira já o seu 
no setor de eventos da APCEF, pelo 
telefone: (51) 3268-1611 ou através 
do email: eventos@apcefrs.org.br. 

Comissão realiza os últimos ajustes antes do início dos Jogos da Fenae

Foto: Divulgação/Fenae
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A quinta edição do Costelão foi um 
grande sucesso. O evento, realizado no 
dia 22 de julho pelo Núcleo de Cultura 
Gaúcha da APCEF, contou com a pre-
sença de mais de 200 associados(as), 
familiares e convidados(as). 

São vários os recursos para se pre-
parar um bom churrasco, mas em meio 
a toda essa evolução, a tradição do fogo 
de chão se mantém. No Costelão, o que 
se destaca não é apenas a refeição em si, 
mas também o prazer de reunir pessoas 
e confraternizar ao redor do fogo. 

Os preparativos começaram logo 
cedo, às 5h30min, quando 170 quilos de 
carne começaram a assar. Os(as) convi-
dados foram chegando enquanto a carne 
era preparada, aproveitando para tomar 
um mate. 

A recepção ficou a cargo do coor-
denador do Núcleo de Cultura Gaúcha 
e conselheiro da APCEF, Paulo Cesar 
Ketzer, que anunciou a abertura do bufê. 
Com tanto capricho e empenho da equi-
pe de assadores, o resultado não poderia 
ser outro: a costela desmanchava na boca! 

Um grupo de 18 associados(as) de 
Pelotas viajou quatro horas para pres-

tigiar o evento, sob a coordenação da 
diretora Lúcia Leal. O aposentado Carlos 
Alberto Santos comentou: “fomos muito 
bem recebidos e é ótimo reencontrar os 
amigos”. 

Para o associado Newton Pereira, 
que foi ao Costelão acompanhado da fa-
mília, o evento é um espaço de reencon-
tro dos amigos: “Recomendo a todos(as) 
que participem dos eventos, pois a Asso-
ciação é um espaço de congraçamento 
e união entre os(as) empregados(as) da 
Caixa”.

Entre os demais representantes da 
APCEF presentes, também estiveram os 
diretores Rafael Balestrin, Ricardo Hubba, 
Ana Maria Laroca, Diva Maria Guerra, 
Lúcia Leal e os conselheiros Sérgio Pi-
nheiro, Telmo José de Boita e Gilberto 

Público recorde prestigia 
quinta edição do Costelão

COSTELÃO

dos Santos Netto. 

Em seguida ao almoço, o evento 
seguiu marcado pela alegria e confrater-
nização. A dupla Jauri Oliveira e Pedro 
Fontoura animou o público apresentando 

canções como “Nossa Vanera” e “Surun-
go no Campo Fundo”. 

A diretoria da APCEF agradece 
a todos(as) a participação no evento, 
convidando os(as) interessados(as) a 
participarem dos encontros do Núcleo de 
Cultura Gaúcha, todas as terças-feiras, no 
Galpão Crioulo da Associação. 

Galpão Crioulo teve a presença de mais de 200 associados(as), familiares e convidados(as)

Equipe responsável pelo assado começou cedo os preparativos

Fotos: Arquivo/APCEF


