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Lamentável é um país que, ao mesmo 
tempo em que idolatra ditaduras e entrega 
sua soberania à exploração estrangeira, joga 
contra o seu próprio povo, desvalorizando 
a Educação, a Cultura, a Saúde, a Segurança 
e a Assistência Social. E esse é apenas um 
resumo, “curto e grosso”, do que o Governo 
Bolsonaro tem representado para o Brasil.

Acompanhando os notíciários, temos a 
impressão de que o líder do Executivo vive 
em um mundo paralelo, combatendo um 
comunismo imaginário pelas redes sociais, 
enquanto 12,7 milhões de pessoas estão 
desempregadas no Brasil. O “deserto de 
ideias” - bem definido por Rodrigo Maia, 
presidente da Câmara dos Deputados - só 
não é tão deserto assim, porque, quando 
se trata de prejudicar o povo brasileiro, o 
Governo Bolsonaro é um poço de iniciativas: 
Vamos comemorar o golpe de 64! Vamos 
liberar o porte de armas! Vamos criar um 
pacote anti-crime e explodir a população 
carcerária! Vamos liberar agrotóxicos! Va-
mos fazer a Lava-Jato da Educação! Vamos 
entregar Alcântara para os Estados Unidos! 
Vamos privatizar as estatais! Vamos aprovar 
a Reforma da Previdência!!!

Reforma da Previdência... Nunca, 
na história do País, os direitos dos(as) 
brasileiros(as) estiveram tão ameaçados. 

Tudo o que a Reforma da Previdência 
do Governo Bolsonaro poderia fazer para 
dificultar a vida do(a) cidadão(ã), ela faz: au-
menta a idade para aposentadoria, aumenta 
o tempo de contribuição e reduz a possi-
bilidade de acúmulo de benefícios. Ainda 
propõe, como forma de financiamento da 
Previdência, a capitalização, em que o(a) con-
tribuinte financia sozinho, com o seu salário 
- que já é mínimo -, a sua poupança para o 
futuro, eliminando o modelo tripartite atual, 

em que empregado(a), empregador(a) e 
Estado contribuem. A capitalização individual 
não garante aposentadoria e rompe o pacto 
de solidariedade geracional, o que significa 
faltar recursos logo adiante para garantir 
os benefícios de quem já está aposentado. 
O que se propõe, em resumo, é apagar da 
Constituição o direito à aposentadoria.

Mas, entre outros itens, o que se des-
taca na perversidade é a exigência de 70 
ANOS para que idosos(as) em condição de 
miserabilidade possam receber integralmen-
te o salário mínimo mensal do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). Enquanto isso, 
Bolsonaro “faz um afago” aos(às) militares, 
quando propõe uma reforma tímida em 
comparação com a dos(as) civis. Além de 
manter privilégios a altos oficiais, o Governo 
oferece uma reestruturação das carreiras 
que custaria mais de R$ 86 bilhões aos cofres 
públicos. 

Conforme a auditora fiscal aposenta-
da da Receita Federal e coordenadora da 
Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia 
Fattorelli, em entrevista ao JB de Janeiro e 
Fevereiro, quando a conta é feita hones-
tamente, computando todas as fontes de 
receitas e despesas da Seguridade Social, 
o discurso do déficit da Previdência cai por 
terra. “A Previdência é o maior programa 
social que existe no País. Deveríamos estar 
dedicando nossas energias para melhorar 
cada vez mais o modelo de Previdência So-
cial pública e universal, garantindo emprego 
para a população, combatendo sonegações 
e desonerações e corrigindo privilégios de 
certos setores”, defendeu.

Por isso, antes de qualquer “reforma”, 
recomenda-se ao presidente que saia do 
Twitter e venha conhecer a realidade do 
Brasil e de seu povo.
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RADAR

Regional Serra promove 3º 
Boteco APCEF
Associados(as) e familiares abriram o ano festivo na 
sede de Farroupilha

A Regional Serra abriu o ano fes-
tivo com a terceira edição do Boteco 
APCEF. O evento - ocorrido no dia 9 
de março, na sede de Vila Forqueta, em 
Farroupilha - teve a animação musical 
da banda Time Line. Para saborear, 
a Regional serviu aos(às) presentes 
petiscos diversos, como pastéis, pica-
dinho e batata frita. Chope, cerveja, 
refrigerantes e água também estiveram 
à disposição.

O codiretor de Aposentadas(os), 
Previdência e Saúde da APCEF, James Do-
minot, prestigiou o evento e relatou: “O 
Boteco foi muito animado. Associados(as) 
lotaram as dependências da Regional, 
numa autêntica confraternização entre 
amigos(as). A música, de excelente quali-
dade, animou os(as) presentes, que dan-
çaram ao ritmo do melhor do pop rock”.

* Colabourou Gregório Mascarenhas

UFRGS inaugura programa para pessoas acima de 60 anos
No dia 13 de março, a Univer-

sidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) realizou a abertura oficial do 
programa Universidade Aberta Para 

Rogério Capitani/Arquivo Pessoal

Abril 
 
6 – Festa de Páscoa (Sede A) 
 
Maio 
 
4 – Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa (Gasômetro/Porto 
Alegre)
 
18 – VII Tertúlia Bancária 
(Pub do Shopping Total/Porto 
Alegre) 
 
Junho 
 
8 – Aniversário de 66 anos da 
APCEF/RS, com XXVII Festa 
de Queijos & Vinhos e show 
de Duca Leindecker e Banda

20 a 22 – Jogos do Sul e São 
Paulo (Foz do Iguaçu/PR)

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

Agenda de Eventos

Associados(as) e familiares confraternizaram no 3º Boteco APCEF

A APCEF/RS é campeã quando o 
assunto é esporte. A cada ano que passa, 
vem promovendo mais e mais saúde, 
bem-estar e integração, através do fo-
mento à prática esportiva. Neste ano, 
além dos eventos já tradicionais, como os 
Jogos de Integração e a Corrida do Pessoal 
da Caixa, a APCEF/RS vai estar presente 
em mais uma grande competição regional, 
que são os Jogos do Sul e São Paulo. 

O evento está marcado para os dias 
20 a 22 de junho, na bela e turística cida-
de de Foz do Iguaçu (PR). Em 2017, os 
Jogos ocorreram em Bento Gonçalves, 
reunindo cerca de 450 atletas do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e 
São Paulo, na disputa de 26 modalidades 
esportivas individuais e coletivas.

A delegação gaúcha ainda não está 
definida para esta edição dos Jogos Re-
gionais. Os Jogos de Integração - que 
ocorreram no dia 23 de março, em 
Tramandaí (leia mais na página central) 
- e a Corrida do Pessoal da Caixa - que 
será no dia 4 de maio, em Porto Alegre 
- servirão para aquecer os(as) atletas, 
mas muito treino ainda vai rolar para a 
seleção de nossos(as) representantes. 
Confira a agenda e participe!

Se você gostou da nossa programa-
ção esportiva e ainda não é associado(a), 
não perca tempo e associe-se! Para 
participar dos Jogos do Sul e São Paulo, 
o prazo de associação vai até 31 de mar-
ço. Mais informações: (51) 3268-1611 
ou esportes@apcefrs.org.br.

Pessoas Idosas (Unapi). 
O projeto é voltado para pessoas 

com mais de 60 anos, e tem como obje-
tivo a socialização de idosas(os), através 

ASSOCIE-SE

A Regional Sul reuniu associados(as) 
em um tradicional café da Praia do La-
ranjal, em Pelotas, no último dia 19 de 
fevereiro, para mais um encontro de 
confraternização. O evento também 
serviu para que os(as) colegas orga-
nizassem novas atividades para 2019. 
“Combinamos mais uma viagem, dessa 
vez ao Chile e à Argentina. O grupo, de 
35 pessoas, sairá no dia 31 de março, 
em um itinerário que durará 12 dias”, 
informou Cristina Gularte, coordena-
dora da Regional Sul. Para receber os 
comunicados da Regional, a coorde-
nação pede que os(as) associados(as) 
mantenham seus cadastros atualizados.

Associados(as) da 
Regional Sul se 
encontram em café 
da Praia do 
Laranjal

Reunião também serviu para organizar 
novas atividades

de experiências e aprendizagens sobre 
o ritmo e a sequência das mudanças 
evolutivas no curso de vida. Para isso, 
a programação contará com oficinas, 

cursos, exibições de filmes e palestras. 
Confira o calendário para este ano, 

em www.ufrgs.br/centrocultural/unapi, 
e aproveite! 

Fotos: Arquivo/APCEF
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JURÍDICO

Confira o andamento das últimas ações trabalhistas propostas pela APCEF/RS

Ajuizamentos pretendem assegurar que associados(as) não percam direitos previstos em lei

Sempre pioneira na defesa dos direitos dos(as) trabalhadores(as), a APCEF/RS têm várias ações judiciais trabalhistas em andamento. Neste box, você confere o 
andamento de alguns ajuizamentos que têm audiências marcadas para este ano. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail apcefrs@apcefrs.org.br 
ou do telefone (51) 3268-1611.

Status dos processos

PAGAMENTO DE 7ª e 8ª HORAS 

OBJETIVO DAS AÇÕES: Estas ações 
têm como finalidade requerer que a 
Justiça condene a Caixa a pagar as 7ª e 
8ª horas como extras, por considerar 
que as atividades desta função, segundo 
o MN RH 183, não são de confiança e, 
por isso, deve ser seguida a regra do 
artigo 224 da CLT. 
 
> Tesoureiros(as) 
SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: 
Aguardando a primeira audiência, que 
será no dia 03/04/2019, às 9h, 7ª Vara 
do Trabalho de Porto Alegre.
PRÓXIMOS PASSOS: Na segunda audi-
ência serão apresentadas as provas.

> Gerentes de Canais e Negócios 
SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: 
Aguardando a primeira audiência, mar-
cada para o dia 03/06/2019, às 8h50, na 
27ª Vara do Trabalho de Porto Alegre.

> Supervisores(as) de Atendimen-
to 
SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: 
Aguardando a audiência de provas, 
designada para o dia 06/05/2019, às 
09h50, na 13ª Vara do Trabalho de Por-
to Alegre.
PRÓXIMOS PASSOS: Nesta audiência, 
já poderá ser marcada a data da sen-
tença.

> Assistentes de Agência 
SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: 
Aguardando a primeira audiência do 
dia 22/04/2019, às 8h20, na 1ª Vara do 
Trabalho de Porto Alegre. 
PRÓXIMOS PASSOS: Uma nova audi-
ência deverá ser marcada para apresen-
tação de provas.

> Gerentes de Relacionamento
SITUAÇÃO ATUAL DO PROCES-
SO: Primeira audiência ocorreu no 
dia 07/02/2019 e a próxima, a de 
provas, será no dia 07/11/2019, às 
15h30, na 28ª Vara do Trabalho de 
Porto Alegre. 
PRÓXIMOS PASSOS: Depois da 2ª 
audiência, é marcada a data da sen-
tença.

> Gerentes de Atendimento 
SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: 
Sentença mandou apresentar o processo 
já com os cálculos.
PRÓXIMOS PASSOS: Foi apresentado 
recurso ao TRT

> Assistentes de Negócios 
SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: 
Aguardando a 1ª audiência na 21ª Vara do 
Trabalho de Porto Alegre.
PRÓXIMOS PASSOS: Aguardar designa-
ção da audiência.

> Gerentes de Atendimento e Ne-
gócios 
SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: 
Audiência inicial designada para o dia 
04/06/2019, às 13h55, na 11ª Vara do 
Trabalho de Porto Alegre.
PRÓXIMOS PASSOS: Esta audiência 
designará a data da audiência de provas.

> Assistentes
SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: 
Aguardando a designação da audiência 
inicial.
PRÓXIMOS PASSOS: Aguardar audiência.

PAGAMENTO DE QUEBRA DE 
CAIXA 
 
OBJETIVO DAS AÇÕES: Requerer 
que o Judiciário condene a Caixa a 
pagar a verba Quebra de Caixa a Cai-
xas, Tesoureiros(as), Avaliadores(as) e 
Avaliadores(as) Executivos(as). 
 
> Caixas
ASSOCIADOS(AS) 
BENEFICIÁRIOS(AS): Todos(as) os 
associados(as) da APCEF/RS que exer-
ceram a função entre 12/09/2012 a 
12/09/2017.
SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: O 
pedido de Quebra de Caixa não foi con-
cedido, porque o juiz considerou que não 
é possível receber esta verba cumulando 
com a Gratificação de Caixa.
RECURSO: Demonstramos ao Tribunal 
que a Quebra de Caixa e a Gratificação 
de Caixa são verbas distintas. Por isso, a 
necessidade de ser concedida.
PRÓXIMOS PASSOS: TRT deve julgar o 
nosso recurso ainda neste semestre.

> Tesoureiros(as)
ASSOCIADOS(AS) 
BENEFICIÁRIOS(AS): Todos(as) os 
associados(as) da APCEF/RS que exer-
ceram a função entre 12/09/2012 a 
12/09/2017.
SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: O 
pedido de Quebra de Caixa não foi con-
cedido porque o Juiz considerou que não 
é possível receber esta verba cumulada 
com a Gratificação de Tesoureiro – tese 
da empresa.
RECURSO NOSSO: Demonstramos ao 
Tribunal que a Quebra de Caixa e a Grati-
ficação de Caixa são verbas distintas. Por 
isso, a necessidade de ser concedida.
PRÓXIMOS PASSOS: É possível que o 
TRT julgue o nosso recurso ainda neste 
semestre. 
 
> Avaliadores(as)
ASSOCIADOS(AS) 
BENEFICIÁRIOS(AS): Todos(as) os(as) 
associados(as) da APCEF/RS que exer-
ceram a função entre 19/12/2011 a 
19/12/2016. 
SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: 
Sentença considerou que a ação deveria 
ter sido ajuizada até o dia 24/11/2008, 
data em que completou cinco anos da 
publicação da Resolução que retirou o 
Adicional de Quebra de Caixa.
PRÓXIMOS PASSOS: Recurso nosso ao 
TRT. 
 
> Avaliadores(as) Executivos(as)
ASSOCIADOS(AS) 
BENEFICIÁRIOS(AS): Todos(as) que 
eram associados(as) em dezembro 
de 2016 e que exerciam a função de 
avaliador(a) executivo(a).
SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: 
No dia 18/02/2019, o Juiz da 19ª Vara do 
Trabalho de Porto Alegre proferiu sua 
sentença, dizendo que não concedia o 
direito porque a Ação deveria ter sido 
proposta até o dia 01/01/2009, quando 
completou cinco anos da extinção da 
Quebra de Caixa, abolida em 01/01/2004 
– súmula 294 do TST.
AVALIAÇÃO DA SENTENÇA: A ava-
liação dos advogados da APCEF é que 
esta súmula do TST não se aplica ao 
caso da extinção da quebra de caixa, 
porque se trata de uma lesão continu-

ada: mês a mês, o direito deveria ter 
sido pago e não foi. Portanto, cada 
mês que não é cumprido o direito, os 
cinco anos vão se renovando. Além do 
mais, a esmagadora maioria das deci-
sões até agora proferidas sobre a que-
bra de caixa consideram que o prazo 
para a morte do direito (a prescrição) 
se renova mês a mês. Por isso, consi-
deram ser bem possível modificar esta 
decisão no TRT.
PRÓXIMOS PASSOS: No dia 
27/02/2019, a APCEF entrou com 
embargos declaratórios, com a finali-
dade de esclarecer alguns pontos da 
sentença. Depois de realizados estes 
esclarecimentos, o próximo passo será 
a apresentação de um recurso ao TRT. 
 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
A AVALIADORES(AS)

OBJETIVO DA AÇÃO: Pedir que o 
Judiciário Trabalhista garanta o direito à 
continuidade do recebimento do Adi-
cional de Insalubridade, que está per-
manentemente sob ameaça de deixar 
de pagar. 
SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: 
Audiência de provas designada para o 
dia 04/09/2019, às 10h40, na 17ª Vara 
do Trabalho de Porto Alegre.   
PRÓXIMOS PASSOS: Depois da au-
diência será marcada a publicação da 
sentença.

GRATIFICAÇÃO POR 10 ANOS 
DE FUNÇÃO 

ASSOCIADOS(AS) 
BENEFICIÁRIOS(AS): Todos(as) os(as) 
associados(as) da APCEF/RS que exer-
ceram a função entre 28/09/2012 a 
28/09/2017.
OBJETIVO DA AÇÃO: Pedimos que 
o Judiciário condene a Caixa a garantir 
a Gratificação de Função para quem 
já tinha 10 anos na função quando en-
trou e vigor as mudanças na CLT, em  
10/11/2017.
SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO: 
A audiência final foi agendada para o dia 
01/04/2019, na 17ª Vara do Trabalho
OS PRÓXIMOS PASSOS: Publicação da 
Sentença.
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Sem nenhum(a) empregado(a) 
da Caixa, Funcef empossa 
nova Diretoria Executiva
Profissionais ditos “do mercado” desconhecem as ne-
cessidades dos(as) participantes

A Funcef, que historicamente 
sempre contou com empregados(as) 
da Caixa nos quadros de direção, que-
brou essa tradição ao empossar, no 
dia 19 de fevereiro, os(as) novos(as) 
integrantes da Diretoria Executiva. 
Nenhum(a) deles(as) é empregado(a) 
da Caixa. Dos(as) empossados(as) 
para o Conselho Deliberativo (CD), 
apenas um é empregado da Caixa, 
mas, ainda assim, é consultor da Pre-
sidência do banco.

Todos(as) os(as) empossados(as) 
são nomes tidos como “de mercado”, 
com a justificativa que são profissionais 
renomados e técnicos, mas que, na ver-
dade, não conhecem a fundo a realidade 
e as necessidades do pessoal da Caixa e 
parecem estar mais alinhados aos dese-
jos dos bancos privados, que pretendem 
passar a administrar os planos de benefí-

FUNCEF SEUS DIREITOS

Um dos “efeitos colaterais” 
da Reforma da Previdência, que 
não está sendo muito comenta-
do, diz respeito à possibilidade 
de demissão automática de 
mais de 60 mil empregados(as) 
de empresas públicas – como 
é o caso da Caixa Econômica 
Federal – e das empresas de 
economia mista, a exemplo do 
Banco do Brasil, do Banrisul e 
da Petrobras. 

O número aproximado de 
empregados(as) que podem ser 
atingidos, caso a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 
006/2019 seja aprovada, foi ex-
traído do Boletim de Empresas 
Estatais Federais do Ministério 
do Planejamento (3º trimestre 
2018), localizável no. A análise 
destas informações indica que 
73.518 empregados(as) têm 
mais de 56 anos de idade, por-
tanto, já estão aposentados(as) 
pela Previdência Social ou em 
vias de adquirir tal condição. Na 
Caixa, segundo dados do mes-
mo Boletim, mais de 8 mil cole-
gas poderiam ser desligados(as) 
automat icamente,  por este 
critério.

Para conseguir seu objetivo, 
o Governo Federal pretende 
alterar o inciso 10º do artigo 
37 da Constituição Federal, 
não deixando nenhuma margem 
para dúvidas de que este seg-
mento de empregados(as) não 
poderá receber a aposentadoria 
da Prev idência  cumulat iva-
mente com o salário de outra 
instituição que tenha capital 
público.

C o n t r a d i t o r i a m e n t e ,  o 
mesmo pacote de medidas 
estimula as empresas priva-
das a darem continuidade ao 
contrato de trabalho dos(as) 

aposentados(as) que, por não 
receberem o Fundo de Garantia 
(FGTS), custam “mais barato” 
para os(as) empregadores(as). 
Enquanto isso, para os(as) 
empregados(as) das estatais, 
a proposta de Reforma abre 
essa brutal obrigatoriedade de 
desligamento automático após 
a aposentadoria.

Também é  importante 
ter presente que, na hipótese 
desta Emenda Constitucional 
ser aprovada sem ressalvas, o 
motivo do desligamento não 
será “sem justa causa” (o que 
ensejaria o recebimento da 
multa dos 40% do FGTS), e 
sim “desligamento por apo-
sentadoria”.

Apresentar este terrível 
cenár io  jur íd ico  não quer 
dizer que não iremos dispor 
de ferramentas para as lutas 
judiciais, com o objetivo de 
diminuir os prejuízos que po-
dem advir, caso a proposta seja 
aprovada. Proposta essa que, 
repita-se, na essência, tem o 
objetivo de “se livrar dos(as) 
aposentados(as)”. 

Princípios constitucionais, 
como o Ato Jurídico Perfeito e 
o Direito Adquirido, serão as 
nossas principais ferramentas 
nas batalhas judiciais. E, se o 
Governo levar a cabo as suas 
piores intenções, esta será, ne-
cessariamente, uma das fren-
tes da nossa batalha em defesa 
dos(as) trabalhadores(as).

Agora, cabe perguntar qual 
é o objetivo final dessa enorme 
(e dura) mudança na vida das 
pessoas. A “cereja do bolo” do 
Governo Bolsonaro parece ser 
bem fácil de entender: enxugar 
as estatais para entregá-las ao 
capital internacional.

Reforma da Previdência autoriza 
demissão em massa nas estatais, 
facilitando privatizações

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

cios dos fundos de pensão. O presidente 
da Funcef, Renato Villela, por exemplo, 
foi membro dos governos de Geraldo 
Alckmin, em São Paulo e Luiz Fernando 
Pezão, no Rio de Janeiro.

Conforme aponta a diretora de 
Aposentadas(os), Previdência e Saúde 
da APCEF/RS, Célia Zingler, a Caixa tem 
mais de 80 mil empregados(as), sendo 
que boa parte tem formação e plenas 
condições de assumir um cargo como 
esse. “Além de um grande desrespei-
to aos(às) empregados(as) da Caixa, 
essa medida da Funcef mostra de que 
lado ela está. E não é do lado dos(as) 
trabalhadores(as)! Nós, enquanto par-
ticipantes, precisaremos estar com os 
olhos ainda mais abertos para os pró-
ximos passos da Fundação”, defendeu 
Célia.

* Com informações da Fenae. 

Liminar define equacionamento 
apenas sobre remuneração líquida

O TRF 4 decidiu, em liminar, que 
as contribuições extraordinárias para 
a Funcef devem ser descontadas da 
base de cálculo da margem consigná-
vel, por serem descontos determina-
dos em lei.

Conforme argumentou o de-
sembargador relator do caso, “o 
custeio de déficits via contribuição 
extraordinária está, de fato, previsto 
na lei. O equilíbrio atuarial é um dos 
princípios que regem a Previdência 
Complementar, e o beneficiário nada 
pode fazer para evitar a sua incidên-
cia. Desse modo, não há razão para 

considerar estes valores, os quais 
o executado sequer recebe, como 
integrantes dos seus rendimentos 
para efeito de cálculo da margem 
consignável.”

Desta forma, eventuais penhoras 
judiciais e demais descontos, somados 
a consignações voluntárias realizadas, 
não poderão ultrapassar o limite de 
30% da remuneração líquida do(a) 
participante da Funcef, sendo as 
contribuições extraordinárias des-
contadas do cálculo da remuneração 
líquida.

*Por Escritório Direito Social.
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Modalidades coletivas foram realizadas no JR Centro Esportivo

ESPORTES

Jogos de Integração reúnem atletas de todo o Estado em Tramandaí
Regionais Missões, Passo Fundo, Serra, Vale do Taquari, Fronteira Sul, Porto Alegre e Agea disputaram modalidades esportivas individuais e coletivas no dia 23 de março

Fotos: Jéssica Sobreira/Especial

No dia 23 de março, atletas, familia-
res e amigos(as) das regionais Missões, 
Passo Fundo, Serra, Vale do Taquari, 
Fronteira Sul, Porto Alegre e da Agea 
se encontraram em Tramandaí para mais 
uma edição dos Jogos de Integração da 
APCEF/RS. Durante todo o sábado, 
foram disputadas modalidades coletivas 
- Futebol Society Livre e Máster, Vôlei 
de Praia e Vôlei de Quadra Misto - e 
individuais - Canastra, Xadrez, Damas 
e Corrida Rústica 5 km.

Nilo Motta, diretor de Esportes, 
acompanhou de perto a confraterni-
zação dos(as) associados(as). “É uma 
alegria poder congregar tantos(as) atle-
tas do Rio Grande do Sul, com várias 
regionais participando. É uma oportuni-
dade de confraternizar e buscar novos 
talentos também”, disse Motta.

Durante a manhã, foram realizadas 
as competições de Xadrez, Damas e 
Canastra na Colônia de Tramandaí. E, 

no JR Centro Esportivo, aconteceram 
as partidas de Futebol Society Livre e 
Máster, além do Vôlei de Quadra Misto.

Durante a tarde, prosseguiram as 
disputas de Canastra e as duas modali-
dades de Futebol no Centro Esportivo. 
Enquanto isso, o Vôlei de Praia ocorreu 
entre equipes na beira-mar. Logo após, 
foi dada a largada da Corrida Rústica 
de 5 km, indo pela praia e voltando 
pelo calçadão, totalmente revitalizado. 
Foi um dia inteiro de muita alegria e 
confraternização esportiva. (Confira os 
medalhistas na tabela abaixo).

À noite, a APCEF fez uma homena-
gem às regionais e à parceira Agea, com 
a entrega de uma placa comemorativa. O 
jantar de confraternização – com direito 
a churrasco, arroz, aipim e saladas – foi 
preparado pelo Núcleo de Cultura Gaú-
cha. Em seguida, os(as) participantes se 
divertiram ao som do DJ.

Valmir de Oliveira, da Agência Ga-

ribaldi, participou com a Regional Serra 
do Futebol Society Máster. “Esta é a 
segunda vez que eu estou participando 
em Tramandaí. Já participei dos Jogos 
da Fenae, dos Jogos do Sul e, além de 
competir, a é muito bom rever os(as) 
amigos(as)”, afirmou o associado. Já 
Simone Bogo, aposentada de Porto 
Alegre, disputou a canastra. “Participo 
há mais ou menos três anos, sempre no 
grupo da canastra. É muito legal. Convi-
vemos com outros colegas, aposentados 
ou não, de vários lugares, e a APCEF tem 
ótimas acomodações”, lembrou Simone.

“A gente é sempre grato pelo con-
vite da APCEF. Participamos no Vôlei de 
Quadra Misto e no Vôlei de Praia. Eu já 
tenho participado há uns quatro, cinco 
anos, e é sempre muito bom”, destacou 
Plínio Schmidt, da equipe da Agea. Fá-
tima Dorneles, da Agência Carazinho, 
integrou a Regional Passo Fundo. “É a 
segunda vez que eu participo dos Jogos 

de Integração e quero parabenizar a 
APCEF pela excelente oportunidade 
de passar um dia maravilhoso junto de 
pessoas maravilhosas, disputando e va-
lorizando o esporte. Parabéns, APCEF!”, 
completou Fátima.

Nilo Motta lembrou que este 
evento é apenas o início do calendário 
esportivo. “Os Jogos de Integração são 
um momento muito legal de iniciar os 
trabalhos do esporte. Em maio, acon-
tece haverá a Corrida Fenae; em junho, 
os Jogos do Sul; e vários campeonatos 
e torneios. Então, aproveitamos para 
convidar os(as) associados(as), que ve-
nham desenvolver as suas aptidões para 
o esporte na APCEF. Se não puderem 
participar dos Jogos agora, entrem em 
contato e já comecem a treinar. É muito 
importante a participação de todos(as)”, 

Veja mais fotos dos Jogos de Integra-
ção 2019 em www.apcefrs.org.br ou na 
página da APCEF no Facebook

Competição de Canastra ocorreu na Colônia de Tramandaí

Vale do Taquari conquistou o primeiro lugar no Vôlei de Quadra Misto

Confraternização dos(as) associados(as) na Corrida Rústica de 5 km
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Jogos de Integração reúnem atletas de todo o Estado em Tramandaí
Regionais Missões, Passo Fundo, Serra, Vale do Taquari, Fronteira Sul, Porto Alegre e Agea disputaram modalidades esportivas individuais e coletivas no dia 23 de março

APCEF/RS sedia NBA Basketball School

A Sede A da APCEF/RS, em Porto 
Alegre, agora sedia a NBA Basketball 
School, uma escola de basquete que 
utiliza um método especial de ensino 
do esporte para crianças e jovens de 
seis a dezoito anos. O programa - de-
senvolvido por especialistas, jogadores 
e treinadores antigos e atuais da NBA, 
liga de basquete norte-americana 
- conta com amplo material meto-
dológico, treinamento em campo, 
força, condicionamento e educação no 
basquete, sob quatro grandes pilares: 
Diversão, Desenvolvimento de Habili-
dades, Bem-estar e Desenvolvimento 
de Valores.

Em Porto Alegre, a APCEF é a 
única entidade a sediar o programa, 

que está sendo implementado também 
em Caxias do Sul e Cachoeira do Sul, 
pela empresa Rising Stars. O Brasil é 
o quarto país a receber a escola, após 
Grécia, Índia e Turquia. A NBA Basket-
ball School contará, neste primeiro ano, 
com somente 20 unidades chanceladas 
em território nacional, devido à busca 
por excelência pela qual a marca é 
conhecida no mundo todo.

Neste primeiro momento, serão 
criadas turmas femininas, masculinas 
e mistas, de acordo com a idade. As 
sessões, com uma hora de duração, 
acontecem duas vezes por semana, 
com dias e horários de acordo com 
a categoria.  A mensal idade para 
associados(as) custa R$ 130, enquan-

to não associados(as) pagam R$ 180, 
com planos anuais ou semestrais em 
pacotes. A taxa de inscrição custa R$ 
260, com direito a uniforme.

“Com o intuito de melhorar cada 
vez mais o esporte, a APCEF busca 
parcerias para aprofundar o desenvol-
vimento das modalidades e propiciar 
mais uma oportunidade de convívio 
esportivo a associados(as) e depen-
dentes. Certamente, a partir dessa 
parceria, outras virão, envolvendo 
outras práticas, contribuindo para o 
crescimento do esporte na Associa-
ção”, comemorou Nilo Motta, diretor 
de Esportes.

* Com a colaboração de Gregório 
Mascarenhas.

DAMAS 
1 Alzimiro Barboza Nardes
2 Pedro Daniel
3 Clóvis Andrade Goulart
 
XADREZ 
1 Alzimiro Barboza Nardes
2 Clóvis Andrade Gourlart
3 Pedro Daniel
 
VÔLEI DE QUADRA MISTO 
1 Vale do Taquari
2 Porto Alegre
3 Agea
 
VÔLEI DE PRAIA 
1 Porto Alegre
2 Vale do Taquari
3 Agea
 

FUTEBOL SOCIETY LIVRE
1 Regional Passo Fundo
2 Regional Fronteira Sul
3 Regional Serra
 
FUTEBOL SOCIETY MÁSTER
1 Porto Alegre
2 Regional Passo Fundo
3 Regional Missões
 
CANASTRA
1 Valdir Barreto / Valdir Abreu 
2 Geni Schmidt / Milton José da Silva
3 Marisa da Graça Silveira / Simone Bogo 

CORRIDA RÚSTICA

Masculino

1ª Categoria
1 Marcelo de Mesquita 
2 Pietro Fogaça 
3 Gabriel Maciel 

2ª Categoria
1 Rodrigo Maciel 
2 Nestor Schuster

3ª Categoria
1 Paulo Pasqualotti
2 Mario Henrique Pádua 

4ª Categoria
1 Alzimiro Nardes

Feminino

1ª Categoria
1 Fernanda Sertoli 
2 Valéria Andrade
3 Cristiane Teixeira

3ª Categoria
1 Angelita Webber
2 Fátima Dorneles

Vencedores(as) dos Jogos de Integração 2019

Time máster da 
APCEF/RS participa da 
Copa APAA Integração 
de futebol soçaite

O time máster de futebol soçaite 
da APCEF/RS foi convidado pela Asso-
ciação de Pais e Amigos Anchietanos 
(APAA) para mais um campeonato 
promovido pela entidade. As competi-
ções da 2ª Copa APAA Integração serão 
realizadas de março a setembro deste 
ano, no Estádio da PUCRS, em Porto 
Alegre. O time apcefiano participa de 
uma primeira seletiva no próximo dia 
30 de março, a partir das 8h. A segunda 
classificatória será no dia 25 de maio, 
às 11h; e a terceira, no dia 6 de julho, 
às 9h30. Boa sorte aos atletas! 

No Vôlei de Praia, Porto Alegre ganhou medalha de ouro Vencedores do Xadrez e das Damas com a diretoria

Assista ao programa de vídeo 
APCEF em Ação sobre os Jogos 
de Integração 2019 em 
www.apcefrs.org.br, na página da 
Associação no Facebook, ou em 
nosso canal no YouTube.
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ADMINISTRAÇÃO

Assembleia aprova por unanimidade 
Balanço Patrimonial e 
Relatório de Atividades 2018 
Conselho Fiscal avaliou que a gestão aplicou corretamente os recursos da Entidade

Sempre prezando pela transpa-
rência, a APCEF/RS realizou, no dia 
16 de março, a Assembleia Geral 
Ordinária de Prestação de Contas 
relativa ao exercício de 2018. Mesmo 
com um cenário um tanto quanto 
instável - seja economicamente, seja 
politicamente -, a Associação, mais 
uma vez, demonstrou a sua fortaleza, 
mantendo um sólido patrimônio e 
uma ampla agenda de atividades para 
o corpo associativo.

A part ir  da apresentação do 
Balanço Patrimonial  e das notas 
explicativas, a assessora contábil 
Jandira Pereira Amador lembrou 
que a APCEF/RS fez investimentos 
expressivos em suas colônias. Além 
de inúmeras melhorias feitas em se-
des por todo o Estado - como uma 
significativa reforma no Ginásio de 
Esportes da Sede A, em Porto Alegre 
-, Jandira destacou especialmente o 
ousado investimento realizado no 
Espaço Bem Viver São Francisco 
de Paula, com a instalação de um 
moderno telescópio, oferecendo o 
Observatório Didático sob a orienta-
ção da Confraria Astronômica Caixa 
de Joias. “As receitas se mantiveram 
praticamente estáveis, e as despesas 
tiveram uma pequena redução, com 
olhar atento sobre custos. Apesar da 
instabilidade do mercado, a APCEF/
RS foi desafiada e enfrentou a crise 
com muita coragem, criatividade e 
organização”, analisou a contadora.

Regina Azevedo/Especial

O Relatório de Atividades de 
2018, por sua vez, foi apresentado 
pelo vice-presidente da APCEF, Paulo 
Belotto, que pontuou algumas das 
diversas ações promovidas pela As-
sociação no último ano. 

Entre as atividades de destaque, 
Belotto fez questão de lembrar do 
pertinente trabalho de reflexão e 
mobilização impulsionado a partir 
do Curso de Capacitação de Lide-
ranças “Líder A”. O vice-presidente 
também assinalou a luta em Defesa 
da Caixa do Povo e 100% Pública, 
com a campanha homônima, e a 
campanha em defesa do Bem Co-
mum. Além disso, em 2018, a APCEF 
se manteve atuante juridicamente, 
impetrando ações judiciais e extraju-
diciais em defesa dos associados(as), 
tanto no âmbito trabalhista como 
previdenciário (saiba sobre o an-
damento das principais ações, na 
página 4).

Além da já tradic ional  agen-
da de eventos -  com Dia da(o) 
Aposentada(o), Festa de Páscoa, 
Festa de Queijos & Vinhos, Dia do 
Saci, Festa de Abertura das Piscinas -, 
a entidade continuou apostando firme 
na cultura: com nada menos que três 
livros lançados na Feira do Livro de 
Porto Alegre, a realização da Tertúlia 
Bancária, a participação no Talentos 
Fenae/APCEF, as oficinas literárias 
e de teatro, as apresentações do 
Coral APCEF, e a estreia da peça “O 

Carnaval é nosso”, do Grupo Caixa 
de Pandora. O Núcleo de Cultura 
Gaúcha, por sua vez, manteve uma 
movimentada agenda de eventos. 
No esporte, a APCEF também co-
memorou excelentes resultados, seja 
reunindo as regionais em Tramandaí, 
para os Jogos de Integração, seja nos 
Jogos da Fenae. 

O Conselho Fiscal, que esteve 
reunido na entidade no dia 13 de 
março para dar o seu parecer sobre 
o exercício do ano de 2018, avaliou 
que a gestão foi eficaz, aplicando 
corretamente os recursos da Enti-

dade, e deu parecer favorável pela 
aprovação das contas do últ imo 
ano. Os(as) presentes na Assem-
bleia referendaram a decisão por 
unanimidade.

Marcello Carrión, presidente 
da Associação, se mostrou orgu-
lhoso pelas conquistas da entidade 
e declarou: “Nossa luta é por uma 
APCEF cada dia mais forte, com mais 
e mais associados(as) participando e 
lutando para a construção do bem 
comum”.

Confira, nos boxes ao lado, o 
balanço geral e as notas explicativas.

Jandira Amador, Marcello Carrión e Paulo Belotto compuseram a mesa

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

FSKD - Fagundes, Schneider, Köhler e 
Dresch Advogados

Especializado em ações trabalhistas como hora extra, 6ª e 8ª 
horas, PCC/PFG, FGTS sobre tíquete e 

tíquetes para aposentados(as) e ativos(as). 
Atendimento com hora marcada na Sede B da 

Associação (Av. Coronel Marcos, 851, Porto Alegre), na sala 
central da APECF (Av. Otávio Rocha, 134, sala 81, 7º andar, Porto 
Alegre) ou também no escritório de advocacia (Av. Pedro Adams 
Filho, 5573/1206, Novo Hamburgo). Para agendar a assessoria, 

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

Integrantes do Seguro Jurídico têm

Atendimento especializado com a equipe de 
advogados(as) do Escritório de Direito Social em 

orientações sobre ações previdenciárias, 
tributárias, seguros, plano de saúde e 

defesa em processos administrativos e assessoria 
em saúde do(a) trabalhador(a). Atendimento com hora 

marcada no escritório na Av. Borges 
de Medeiros, 612, cj.21 - Porto Alegre. 

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

Assessoria em saúde do(a) trabalhador(a)

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

UFRGS, referente a doenças 
ocupacionais. Laudos periciais para 

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

apcefrs@apcefrs.org.br e faça um agendamento. Mais 
informações: (51)3268-1611, 3019-9344 e 98151-9947. 

Atendimentos na Av.Carlos Gomes, 1000/302, 
Porto Alegre.
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NOTA 1 - Contexto operacional
A Associação do Pessoal da Caixa Econômi-
ca Federal do Rio Grande do Sul - APCEF/
RS, com sua sede e foro em Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, fundada em 13 
de junho de 1953, é uma Entidade Civil, sem 
fins lucrativos, tendo como objetivo principal 
congregar os empregados e empregadas da 
Caixa Econômica Federal, incentivar, propor-
cionar, desenvolver, produzir e implementar 
programas e ou atividades assistenciais, 
sociais, culturais, esportivas, de relação do 
trabalho, lazer e descanso. Também atua na 
defesa dos interesses de classe nas esferas 
administrativas e judiciais de forma individual 
e coletiva dos associados e das associadas e 
na defesa do meio ambiente. 

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

NOTA 3 – Principais Práticas Contábeis
    • Ativos e Passivos Circulantes – Os ativos 
e passivos de até 360 dias estão demonstra-
dos no circulante, e as Aplicações Financeiras 
representadas por seus valores nominais.
    • Estoque – A Entidade não possui estoque.
    • Despesas de Exercícios Seguintes – O 
saldo é referente à despesa com seguros lan-
çados pelo regime de competência.
    • Ativo Permanente – Investimentos – 
refere-se as ações da Integra Participações 
S.A,  e outras menos relevantes. 
    • Em 2018 foi recebido o valor de R$ 
898.806,60 (Oitocentos e noventa e oito mil, 
oitocentos e seis reais e sessenta centavos), 
referente a dividendos anuais da Integra Par-
ticipações S.A. 
    • Em 09 de maio de 2018, em decorrên-
cia da vontade dos acionistas, foi realizada 
uma Assembleia Geral Extraordinária, onde 
foi feita uma reestruturação societária. A 
Companhia FPC Participações Corporativas 
S.A, foi incorporada pela Companhia Integra 
Participações S.A. 
A composição da participação acionária da 
APCEF/RS, apresenta-se da seguinte forma:

    • Imobilizado – está sendo demonstrado ao 
custo de compra ou construção, acrescido de 
correção monetária até 31 de dezembro de 
1995, ajustado por depreciação acumulada, 
calculada pelo método linear, à taxa esta-
belecida em função do tempo de vida útil, 
fixado por espécies de bens. Em 2018 não 
foi realizada depreciação.
    • Em 2018 foram realizados  os seguintes 
investimentos relevantes:
    • R$172.117,90 na reforma das instalações 
na Sede-A em Porto Alegre.
    • R$ 32.526,42 nas melhorias no campo de 
futebol na Sede B.
    • R$ 72.453,08 na instalação do observató-
rio astronômico na Colônia de Férias de São 
Francisco de Paula.
    •  O valor repassado às catorze Regio-
nais, incluída a parcela do 13º salário, com 
base nas mensalidades em 2018, foi de R$ 
542.465,04 (Quinhentos e quarenta e dois 

mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais  e 
quatro centavos).
    • Em fevereiro de 2009, a empresa 
Embraval Consultoria e Engenharia Ltda 
foi contratada para avaliar os vinte imóveis 
pertencentes a APCEF/RS, emitindo um laudo 
de Avaliação de Mercado no valor total de 
R$ 13.467.274,45. Com a venda do Box no 
Edifício Garagem Sete de Setembro, em Porto 
Alegre em 2014, passou a possuir 19 imóveis.
    • Provisão para indenização de prêmio de 
seguro - Em dezembro de 2018 foi atualizado 
o valor em R$100.000,00 referente a ação 
ordinária de cobrança em que a Entidade é 
ré,  conforme avaliação da Assessoria Jurídica, 
pois o mesmo já transitou e julgado.
    • Provisão para indenização na Vara Civil 
de Bagé – Em dezembro de 2018 foi provisio-
nado o valor de R$ 10.000,00, referente ação 
reparação por danos morais sobre a ameaça 
de queda do muro, conforme avaliação da 
Assessoria Jurídica.
    • Provisão de Contingências Trabalhistas – A 
Entidade é ré em 2 (dois) processos judiciais 
envolvendo contingência trabalhista. Esta pro-
visão foi constituída mediante a probabilidade 
de insucesso na ação, conforme avaliação da 
Assessoria Jurídica.

NOTA 4 – Patrimônio Social
O Patrimônio Social é apresentado em valores 
atualizados, e compreende o Patrimônio So-
cial inicial, somado ao superávit  do exercício. 
Em 2018 o superávit foi de R$ 197.712,29 
(Cento e noventa e sete mil, setecentos  e 
doze reais e vinte e nove centavos).  O Patri-
mônio Liquido passa a ser;  R$ 39.153.034,74 
(Trinta e nove milhões, cento e cinquenta 
e três mil, trinta e quatro reais e setenta e 
quatro centavos).  

NOTA 5 – Apuração do Resultado
O resultado é apurado pelo regime misto, 
sendo o regime de caixa para as receitas, e o 
de competência para as despesas. 

NOTA 6 – Seguros
A Entidade possui seguro de todos os seus 
imóveis junto a Caixa Seguradora, com o obje-
tivo de delimitar riscos e prejuízos, buscando 
no mercado coberturas compatíveis com 
seu porte e atividades. As coberturas foram 
contratadas por montantes, considerados 
suficientes pela administração para cobrir 
eventuais sinistros, considerando a natureza 
de sua atividade, os riscos envolvidos e a 
orientação dos seus corretores de seguros.

NOTA 7 – Seguro Jurídico Previdenciário
A Entidade possui aplicado no Fundo Caixa 
Fic Executivo RF LP em 31/12/2018 o valor 
de R$ 113.948,82(Cento e treze mil, nove-
centos e quarenta e oito reais e oitenta e dois  
centavos),  relativo a esta rubrica. 

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2018.

Marcello Husek Carrión
Diretor Presidente APCEF/RS

Jandira Pereira Amador
Contadora- CRC RS 068708/0-4

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2018:

NOTA 1 - Contexto operacional

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul - APCEF/RS, com sua sede e foro
em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, fundada em 13 de junho de 1953, é uma Entidade Civil, sem fins
lucrativos, tendo como objetivo principal congregar os empregados e empregadas da Caixa Econômica Federal,
incentivar, proporcionar, desenvolver, produzir e implementar programas e ou atividades assistenciais, sociais,
culturais, esportivas, de relação do trabalho, lazer e descanso. Também atua na defesa dos interesses de classe
nas esferas administrativas e judiciais de forma individual e coletiva dos associados e das associadas e na defesa
do meio ambiente. 

NOTA 2 – Procedimentos Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Legislação
Societária, em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e NBCT 10.18.

NOTA 3 – Principais Práticas Contábeis

 Ativos e Passivos Circulantes – Os ativos e passivos de até 360 dias estão demonstrados no circulante, e
as Aplicações Financeiras representadas por seus valores nominais.

 Estoque – A Entidade não possui estoque.

 Despesas de Exercícios Seguintes – O saldo é referente à despesa com seguros lançados pelo regime de
competência.

 Ativo Permanente – Investimentos – refere-se as ações da Integra Participações S.A,  e outras menos
relevantes. 

 Em 2018 foi recebido o valor de R$ 898.806,60 (Oitocentos e noventa e oito mil, oitocentos e seis reais
e sessenta centavos), referente a dividendos anuais da Integra Participações S.A. 

 Em 09 de maio de 2018, em decorrência da vontade dos acionistas, foi realizada uma Assembleia Geral
Extraordinária,  onde  foi  feita  uma  reestruturação  societária.  A  Companhia  FPC  Participações
Corporativas S.A, foi incorporada pela Companhia Integra Participações S.A. 
A composição da participação acionária da APCEF/RS, apresenta-se da seguinte forma:

Companhia
2017-Qt.Ações e

percentual
2017-Vlr. s/Patr.

entidade
2018-Qt.Acões e

percentual
2018- Vlr. s/Patrim.

Entidade

Integra Part.SA 13.157 - 4,49% R$ 17.106.121,84 13.565 – 4,501% R$ 18.527.931,26

FPC Part.Corp. 22.760 - 4,49% R$ 548.545,78 0 0

 Imobilizado  –  está  sendo  demonstrado  ao  custo  de  compra  ou  construção,  acrescido  de  correção
monetária até 31 de dezembro de 1995, ajustado por depreciação acumulada, calculada pelo método
linear, à taxa estabelecida em função do tempo de vida útil, fixado por espécies de bens. Em 2018 não
foi realizada depreciação.

 Em 2018 foram realizados  os seguintes investimentos relevantes:
 R$172.117,90 na reforma das instalações na Sede-A em Porto Alegre.
 R$ 32.526,42 nas melhorias no campo de futebol na Sede B.
 R$  72.453,08  na  instalação  do  observatório  astronômico  na  Colônia  de  Férias  de  São

Francisco de Paula.
  O valor repassado às catorze Regionais, incluída a parcela do 13º salário, com base nas mensalidades

em 2018, foi de R$ 542.465,04 (Quinhentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais
e quatro centavos).

1

 Em fevereiro de 2009, a empresa Embraval Consultoria e Engenharia Ltda foi contratada para avaliar os
vinte imóveis pertencentes a APCEF/RS, emitindo um laudo de Avaliação de Mercado no valor total de
R$ 13.467.274,45. Com a venda do Box no Edifício Garagem Sete de Setembro, em Porto Alegre em
2014, passou a possuir 19 imóveis.

 Provisão para indenização de prêmio de seguro - Em dezembro de 2018 foi atualizado o valor em
R$100.000,00 referente a ação ordinária de cobrança em que a Entidade é ré,  conforme avaliação da
Assessoria Jurídica, pois o mesmo já transitou e julgado.

 Provisão para indenização na Vara Civil de Bagé – Em dezembro de 2018 foi provisionado o valor de
R$ 10.000,00, referente ação reparação por danos morais sobre a ameaça de queda do muro, conforme
avaliação da Assessoria Jurídica.

 Provisão de Contingências Trabalhistas – A Entidade é ré em 2 (dois) processos judiciais envolvendo
contingência trabalhista. Esta provisão foi constituída mediante a probabilidade de insucesso na ação,
conforme avaliação da Assessoria Jurídica.

Ano Demandas Provisões Depósito Judiciais

2018 2       20.000,00 0,00      

2017 1 8.000,00    0,00

NOTA 4 – Patrimônio Social

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados, e compreende o Patrimônio Social inicial, somado ao 
superávit  do exercício. Em 2018 o superávit foi de R$ 197.712,29 (Cento e noventa e sete mil, setecentos  e 
doze reais e vinte e nove centavos).  O Patrimônio Liquido passa a ser;  R$ 39.153.034,74 (Trinta e nove 

milhões, cento e cinquenta e três mil, trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos).  

NOTA 5 – Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime misto, sendo o regime de caixa para as receitas, e o de competência para as
despesas. 

NOTA 6 – Seguros

A Entidade possui seguro de todos os seus imóveis junto a Caixa Seguradora, com o objetivo de delimitar riscos
e prejuízos,  buscando no mercado coberturas  compatíveis  com seu porte e  atividades.  As coberturas  foram
contratadas  por  montantes,  considerados  suficientes  pela  administração  para  cobrir  eventuais  sinistros,
considerando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos e a orientação dos seus corretores de seguros.

Nota 7 – Seguro Jurídico Previdenciário

A  Entidade  possui  aplicado  no  Fundo  Caixa  Fic  Executivo  RF  LP  em  31/12/2018  o  valor  de  R$
113.948,82(Cento e treze mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois  centavos),   relativo a esta
rubrica. 

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2018.

______________________
Marcello Husek Carrión

Diretor Presidente APCEF/RS

                            ______________________
                         Jandira Pereira Amador

                               Contadora- CRC RS 068708/0-4
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018:

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

                                      BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2018 E 31/12/2017

ATIVO 2018 2017

CIRCULANTE                      6.753.176,67                          7.702.478,92 

      DISPONIVEL                      6.601.005,06                          7.078.058,37 

      CREDITOS                         126.314,55                             594.214,80 

      DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE                           25.857,06                               30.205,75 

NÃO CIRCULANTE                    33.015.716,61                        31.910.437,27 

      INVESTIMENTOS                    11.385.167,04                        11.385.167,04 

      IMOBILIZADO                    21.630.549,57                        20.525.270,23 

TOTAL DO ATIVO                    39.768.893,28                        39.612.916,19 

                                     PASSIVO                                                    2018 2017

CIRCULANTE                         485.858,54                             569.593,74 

      FORNECEDORES/CREDORES DIVERSOS                         403.547,05                             461.064,17 

      OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                           72.726,58                               88.551,58 

      OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS                             9.094,12                               19.487,20 

      OUTROS DÉBITOS                                490,79                                    490,79 

NÃO CIRCULANTE                         130.000,00                               88.000,00 

      EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                         130.000,00                               88.000,00 

PATRIMÔNIO LIQUIDO                    39.153.034,74                        38.955.322,45 

      PATRIMÔNIO SOCIAL                    38.955.322,45                        38.241.539,96 

      RESULTADO DO EXERCÍCIO                         197.712,29                             713.782,49 

TOTAL DO PASSIVO                    39.768.893,28                        39.612.916,19 

           DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT                    2018                       2017

(+) RECEITAS OPERACIONAIS                      6.782.983,79                          7.009.903,38 

      SEDE ADMINISTRATIVA                      5.882.066,43                          6.136.201,44 

      DIRETORIA DE ESPORTES                           82.209,17                             201.772,00 

      DIRETORIA CULTURAL                             9.476,42                                 4.675,00 

      COLÔNIAS DE FÉRIAS                         809.231,77                             667.254,94 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS                      7.012.927,75                          7.226.115,82 

      DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      3.807.059,04                          3.894.112,67 

      DIRETORIA DE ESPORTES                         223.688,70                             346.345,39 

      DIRETORIA CULTURAL                         238.613,57                             255.063,06 

      DIRETORIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO                           96.255,07                               34.988,31 

      AÇÕES CONTRA PRIVATIZAÇÕES                           33.782,61                               49.213,94 

       EVENTOS SOCIAIS                         229.502,02                             244.090,18 

      COLÔNIAS DE FÉRIAS                      1.248.678,02                          1.247.460,82 

      SEDES REGIONAIS                      1.135.348,72                          1.154.841,45 

(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                         428.350,98                             973.019,06 

      REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         428.350,98                             973.019,06 

(=)RESULTADO OPERACIONAL                         198.407,02                             756.806,62 

(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL 0,00 (43.024,13)

       GANHO/PERDA NA BAIXA DO ATIVO IMOBILIZADO 0,00 -43.024,13

       PERDA COM RECEBIMENTO DE CREDITOS 694,73 0,00

       GANHO DA VENDA DE AÇÕES 0,00 0,00

(=) SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO                         197.712,29                             713.782,49 

Marcello Husek Carrión
Diretor Presidente APCEF/RS

Jandira Pereira Amador
Contadora- CRC RS 068708/0-4
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CULTURA/PATRIMÔNIO

Abertas as inscrições para oficina teatral 
“Despertando seu talento”
Curso com dramaturga Sandra Loureiro inicia em abril. Participe!

Pelo sétimo ano consecutivo, a atriz 
e diretora Sandra Loureiro comandará 
a oficina teatral da APCEF/RS. Intitulado 
“Despertando seu talento”, esta edição do 
curso abordará exercícios de integração 
de grupo, jogos dramáticos, improvisa-
ções, exercícios de expressão corporal e 
trabalhos de sensibilização e criatividade. 
O resultado poderá ser conferido no final 

Arquivo Pessoal

Prepare-se! Vem aí a VII Tertúlia Bancária!

da jornada, através da apresentação de 
uma cena de texto dramático ou esquete, 
na Noite Cultural da APCEF.

A oficina teatral “Despertando 
seu talento” vai de abril a novembro, 
com aulas semanais de duas horas, nas 
terças-feiras, na Sede B da APCEF (Av. 
Coronel Marcos, 851, Pedra Redonda), 
em Porto Alegre. O investimento, para 

Estão abertas, até o dia 18 de 
abril, as inscrições para a sétima 
edição da Tertúlia Bancária: Mostra 
de Todos os Estilos para Todo o Rio 
Grande! O evento será no dia 18 de 
maio, no Pub do Shopping Total, em 
Porto Alegre.

Podem participar associados(as) 
da  APCEF/RS ou das  ent idades 
apoiadoras, além de pessoas não 
associadas para completar a ban-
da, desde que um(a) associado(a) 

associados(as), é de R$ 75 mensais, 
e, para não associados(as), de R$ 100 
mensais. Podem participar jovens e 
adultos(as), com idade mínima de 16 
anos, não sendo necessária experiência 
prévia em teatro. 

Inscreva-se logo, pois as vagas são 
limitadas! Mais informações: cultural@
apcefrs.org.br ou (51) 3268-1611.

Sandra Loureiro ministra oficina teatral

Inaugurado em julho do ano passa-
do, no Espaço Bem Viver São Francisco 
de Paula, o Observatório Astronômico 
Didático Caixa de Joias já iniciou as 
suas atividades em 2019. As sessões 
de observação - sempre com monito-
ria - ocorrem nas quartas-feiras e nos 
sábados, dependendo das condições 
meteorológicas.

O Observatório, localizado no 

Visite o Observatório Astronômico Didático 
Caixa de Joias

GT estuda novo modelo de 
reservas para as colônias

O Conselho Deliberativo da AP-
CEF aprovou, em reunião realizada no 
dia 15 de março, a proposta de criação 
de um grupo de trabalho que irá estudar 
um novo modelo de classificação para 
as colônias. 

Conforme explicou o vice-pre-
sidente da APCEF, Paulo Belotto, a 
proposta visa a facilitar o entendi-
mento do processo de classificação. 

APCEF Saúde 
 
NUTRIÇÃO – Geneci Fischer Lisbôa – Rua Tupi, 974, bairro Centro – Novo 
Hamburgo/RS – Fone: (51) 3593-5111 / (51) 99979-2178 – 
E-mail: genecifischer@globo.com  
 
PEDIATRIA – Pronto Baby – Rua General Osório, 1225, bairro Centro – 
Pelotas/RS – Fone: (53) 3272-2300 – E-mail: prontobaby@gmail.com  
 
Veja mais convênios em www.apcefrs.org.br/saude.html

Confira outros convênios em www.apcefrs.org.br/convenios.html

Convênios

Telescópio de alta tecnologia 
possibilita observação celeste

terraço do Centro de Convivência (re-
fúgio) da colônia serrana da APCEF, está 
equipado com um moderno telescópio, 
e pode ser destinado tanto para o lazer 
quanto para estudos científicos.

Para eventos programados, contate a 
APCEF, através do e-mail apcefrs@apce-
frs.org.br ou do telefone (51) 3268-1611, 
ou membros da Confraria Astronômica 
Caixa de Joias, em sua página no Facebook.

“É fantástico constatar o entusiasmo 
de crianças, jovens e adultos/as nas visitas 
realizadas em nosso Observatório. Esta-
mos no caminho certo. Encontramos 
uma ótima maneira de reforçar didati-
camente nossa preocupação com a vida 
humana, a preservação da natureza”, 
explica Ricardo Hubba, coordenador 
da Confraria e também idealizador do 
grupo, aprovado pela diretoria em 2009.

efetue a inscrição e se apresente 
no evento. 

As apresentações podem ser 
de qualquer est i lo musical ,  com 
duração de até se is  minutos.  A 
Associação disponibi l izará a juda 
de custo para cada banda ou grupo 
inscrito.

O evento, neste ano, será reali-
zado com o apoio do Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Santa Maria e Região, 

“Nosso objetivo é oportunizar mais 
transparência e facilidade de planeja-
mento para que os(as) associados(as) 
possam planejar em tempo hábil e 
financeiramente a utilização dos lindos 
espaços que APCEF oferece, com 
aumento de prazos para reservas. 
Assim, haverá também uma melhoria 
na gestão de ocupação dos espaços 
em todas as colônias”, declarou.  

Jéssica Sobreira/Especial

do Sindicato dos Bancários Pelotas 
e Região, da Associação das Empre-
sas do Grupo Banrisul (AGBAN), do 
Sindibancários Santa Cruz do Sul e 
Região, e do Sindicato dos Bancários 
do Vale do Caí.

Inscreva-se, preenchendo o for-
mulário em www.apcefrs.org.br/form/
tertulia/form.html, e venha mostrar 
o seu talento! Mais informações: cul-
tural@apcefrs.org.br ou (51) 3268-
1611. 



Mestre e doutor pela Universida-
de de Berkeley, nos Estados Unidos, 
professor da Faculdade de Economia e 
Negócios da Universidade do Chile, e 
ex-conselheiro da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), o economista 
chileno Andras Uthoff conversou com 
o Jornal João de Barro sobre a Reforma 
da Previdência do Governo Bolsonaro. 
Confira a entrevista exclusiva.

JOÃO DE BARRO -  Como o 
senhor tem acompanhado, o minis-
tro da Economia do Governo Bol-
sonaro, Paulo Guedes, pretende 
implementar no Brasil o chamado 
modelo chileno de Previdência 
Social. Esse modelo deu certo no 
Chile? 

ANDRAS UTHOFF – Clara-
mente, não funcionou. O sistema 
no Chile se compõe de um pilar de 
capitalização individual obrigatório 
e de um pilar de assistência social 
focalizado para o alívio da pobreza. 
A maioria da população, 79%, recebe 
pensões abaixo do salário mínimo, e 
44%, abaixo da linha de pobreza. Em 
consequência, há uma crise profunda, 
que todas as reformas até agora não 
conseguiram resolver.

JB - Quais são os principais 
problemas desse modelo? O senhor 
acredita que funcionaria no Brasil?

AU – O sistema chileno se ba-
seia no que chamamos de princípio 
de equivalência atuarial,  em que 
cada trabalhador(a) estabelece um 
contrato com uma administradora 
de fundos de pensões. Sua cotização 
para a Seguridade Social passa a ser 
de poupança. Uma vez que se chega à 
idade de aposentadoria, essa poupança 
acumulada não é de propriedade deste 
aposentado(a) para fazer qualquer coi-
sa, mas exclusivamente para ter uma 
renda vitalícia ou fazer um saque pro-
gramado. Esse contrato atuarialmente 
equivalente tem uma dificuldade con-
ceitual, pois é totalmente contrário 
ao princípio de solidariedade que se 
necessitaria em países como Chile ou 
Brasil, que têm ampla desigualdade. Há 
pessoas que conseguem economizar, 
mas a grande maioria não consegue 
fazê-lo, em absoluto, e acaba se apo-
sentando com benefícios baixíssimos, 
insuficientes. 

Além disso, podemos ainda men-
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Reforma da Previdência: benefícios abaixo 
do salário mínimo e da linha de pobreza
Modelo chileno defendido pelo Governo Bolsonaro gerou crise profunda no país andino

Andras Uthoff é professor da Universidade do Chile

Arquivo Pessoal

ENTREVISTA: Andras Uthoff, economista e ex-conselheiro da OIT

cionar o seguinte: 1) Seus parâmetros. 
Ou seja, se cotizar a uma baixa taxa 
de cotização, especialmente quando 
não se tem estabilidade no empre-
go – comum nas sociedades latino-
-americanas -, não se alcança uma boa 
colocação aos 65 anos; 2) Não há um 
ajuste apropriado entre o sistema e o 
mercado de trabalho. O sistema está 
exclusivamente desenhado para as 
necessidades de um(a) assalariado(a), 
sem permit ir  a incorporação de 
trabalhadores(as) autônomos(as) ou 
informais, que não têm empregadores 
que descontam as taxas e as enviam 
às administradoras de fundos de pen-
são; 3) O sistema não está legitimado, 
pois foi desenhado e implementado 
durante a Ditadura, sem um debate 
democrático. Inclusive, as reformas 
posteriores foram marginais a esse 
sistema que a maioria da população 
não gosta. Além dessa ilegitimidade 
política, também há uma ilegitimidade 
com relação à propriedade dos fundos. 
Os(as) trabalhadores(as), que são 
os(as) verdadeiros(as) donos(as) dos 
fundos de pensão, não têm nenhuma 
ingerência na administração financeira 
desses fundos; 4) Existe uma geração 
que já passou pela “ativa” e que não 
conseguiu economizar suficiente, que 
necessita ser compensada por diversas 
razões, entre elas, porque foi a gera-
ção que pagou o custo da transição 
– muito elevado no Chile – e também 
foi a que sofreu a crise da dívida – 
produto da má gestão das autoridades 
militares. O sistema não tem nenhum 
mecanismo de compensação a essas 
pessoas.

JB - Que impactos socioeconô-
micos o senhor avalia que o Brasil 
pode enfrentar, se aprovada a Re-
forma da Previdência do Governo 
Bolsonaro?

AU – Os impactos que podemos 
calcular não devem ser muito diferen-
tes do que os que ocorreram no Chile. 
Para implementar esse sistema, em 

algum momento, o Estado deverá se 
responsabilizar pelo custo da transição. 
No Chile, o custo foi muito elevado, e 
só foi imposto porque estávamos sob 
uma Ditadura. Em outros lugares onde 
se tentou implementar algo similar, não 
se conseguiu. O Brasil não deverá ser 
uma exceção. Depois, para ajustar pa-
râmetros, será preciso mudar direitos 
adquiridos de trabalhadores(as) que 
já estão aposentados(as) sob certas 
normas. E um terceiro impacto é que, 
se as taxas de cotização não forem 
suficientes e não houver aportes dos 
empregadores, como no caso chile-
no, mesmo com apoio estatal, os(as) 
trabalhadores(as) terão benefícios 
muito baixos, abaixo, inclusive, do 
salário mínimo e da linha de pobreza.

JB - Em vez da Reforma que 
está sendo proposta, que tipo de 
mudanças o senhor proporia para 
aprimorar o sistema previdenciário 
brasileiro?

AU – O que se observa de fora, 
a partir do que tenho conhecimen-
to, é que o sistema brasileiro veio 
se transformando, pouco a pouco, 
em um sistema de muitos pilares, 

contemplando a realidade dos(as) 
diferentes trabalhadores(as) que 
existem no Brasil. Essa é a modalida-
de com a qual países desenvolvidos 
da Europa têm conseguido dar conta 
de seu sistema previdenciário para 
todas as categorias. Hoje, vocês têm 
uma Previdência rural para os(as) 
trabalhadores(as) do campo, têm 
Previdência Pública, têm Previdência 
Complementar, têm um sistema que 
dá conta do mercado de trabalho 
brasileiro, o que é bom. 

O que se poderia colocar é que, 
comparando com outros países, alguns 
direitos são bastante generosos. Mas 
são questões que poderiam ser corrigi-
das facilmente através de mecanismos 
atuariais. 

Na minha avaliação, o melhor se-
ria manter a estrutura multipilar que o 
sistema de pensões brasileiro já tem, 
organizando, muito cuidadosamente 
e com disciplina atuarial-financeira, 
a capacidade que cada pilar tem de 
cumprir com as obrigações hoje e 
no futuro, mas não transformar em 
um sistema de capitalização indivi-
dual. Se isso acontecer, o debate que 
existe sobre Seguridade Social acaba 
se transformando em um debate 
exclusivamente sobre a indústria fi-
nanceira, sobre grupos econômicos 
que capturarão os recursos dos(as) 
trabalhadores(as) para intermediá-los 
financeiramente. Isso seria muito ruim 
para o Brasil, como aconteceu aqui 
no Chile.

“A maioria da população, 79%, recebe pensões 
abaixo do salário mínimo, e 44%, abaixo da linha 

de pobreza. Em consequência, há uma crise 
profunda, que todas as reformas até agora não 

conseguiram resolver.”



CAIXA 100% PÚBLICA

Governo Bolsonaro prepara 
fatiamento da Caixa
Objetivo da venda de setores é enfraquecer o banco, abrindo caminho para privatização

O destino da Caixa Econômica 
Federal nunca esteve tão ameaçado. 
O Governo Jair Bolsonaro não esconde 
suas intenções de diminuir o protago-
nismo do banco, fatiando, privatizando 
setores e enfraquecendo a empresa 
que sempre esteve ao lado do povo. 
Para isso, conta com o novo presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães, que vem 
colocando em prática um processo de 
desmonte sem precedentes. A nova 
gestão já anunciou que passará ao 
mercado unidades rentáveis nas áreas 
de seguro, assets (gestão de ativos), 
loterias e cartões. 

Segundo avaliação do Departa-
mento Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese), 
apenas na área de assets, a Caixa 
obteve crescimento expressivo nos 
últimos anos, superando o patamar 
de R$ 1,8 bilhão, em 2017, e com 
previsão de mais de R$ 2,1 bilhões, 
em 2018. Receita importante também 
foi observada no segmento de cartões, 
com números superiores a R$ 2 bi-
lhões anuais nos últimos cinco anos. O 

montante estimado para 2018 supera 
R$ 2,1 bilhões, com variação em torno 
de 2,8% em relação a 2017. Essas são 
as áreas que a nova diretoria pretende 
entregar ao mercado.

Conforme sustenta o presidente 
da APCEF, Marcello Carrión, o fa-
tiamento da Caixa atende exclusiva-
mente a interesses privados. “Com o 
enfraquecimento da empresa, ficará 
mais fácil para o Governo justificar 
uma privatização a preço de bana-
na, como recentemente fez com os 
aeroportos e outras estatais. Com 
isso, toda a sociedade perde, pois 
deixaremos de ter um banco público 
social e economicamente estratégico 
para o Brasil”, defendeu.

Provisão e PLR 

No fim de fevereiro, a imprensa 
noticiou, a pedido de Pedro Guima-
rães, que a Caixa deve fazer uma 
provisão extraordinária de aproxi-
madamente R$ 7 bilhões para cobrir 
possíveis perdas com calotes na car-

teira de financiamento imobiliário e a 
desvalorização de imóveis retomados 
pelo banco. No entanto, conforme 
defende a Comissão Executiva de 
Empregados (CEE), a inadimplên-
cia na Caixa é mais baixa que a dos 
demais bancos, não justificando um 
provisionamento tão elevado. O 
provisionamento extra diminuirá 
drasticamente o lucro da empresa 
e, consequentemente, os recursos 
destinados aos(às) empregados(as) 
da Caixa, a título de Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR). “Trata-se 
de mais uma manobra que visa enfra-
quecer a empresa e facilitar o cami-
nho da privatização”, avaliou Carrión. 
 
Fim da Caixa do Povo?

A Caixa é o banco da casa pró-
pria, sendo responsável por sete em 
cada dez financiamentos habitacio-
nais no Brasil (no caso da moradia 
popular, chega a 90%). A Caixa é o 
banco do(a) trabalhador(a), pois paga 
o seguro-desemprego, o abono sala-
rial e o PIS, entre outros benefícios. 
Também é a marca mais lembrada nas 
pesquisas, e é o banco da poupança 
(40% das poupanças brasileiras); e o 
banco da infraestrutura, levando sane-
amento básico, energia e urbanização 
aos municípios mais distantes. Além 

disso, 37% da arrecadação das lote-
rias vão para programas sociais que 
atendem milhões de brasileiros(as). 
Todos(as) em Defesa da Caixa

Para tentar conter o enfraque-
cimento do maior banco público da 
América Latina e principal agente do 
desenvolvimento social do País, várias 
entidades têm somado forças contra a 
privatização da Caixa. No último dia 15 
de março, a categoria promoveu o Dia 
Nacional de Lutas, com reuniões, atos 
em frente às agências e distribuição de 
materiais informativos em todo o Bra-
sil. A mobilização também ocorreu nas 
redes sociais, com a hashtag #ACaixa-
édoBrasil.

A APCEF/RS naturalmente aderiu 
à luta e, como estratégia para fortale-
cer o movimento, deverá intensificar 
as ações das campanhas “Caixa do 
Povo e 100% Pública” e “Em Defesa 
do Bem Comum”. Interessados(as) 
em se informar melhor sobre o tema 
podem acessar digitalmente as obras 
“A Caixa é do Povo!” e “Em Defesa 
do Bem Comum”, em www.apcefrs.
org.br, ou encomendar os livros em 
versão impressa ao valor simbólico de 
R$ 10. E, na próxima edição, confira 
como foi o seminário promovido pela 
Associação na Câmara Municipal de 
Novo Hamburgo.

* Com informações da Fenae.


