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OPINIÃO

DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2009 - 2012 • Titulares • Presidência: Célia Mar-
git Zingler (Aposentada / Santa Cruz do Sul) • Vice-Presidência: Marcos Leite de 
Matos Todt (Ag. Praça Rui Barbosa) • Relações de Trabalho: Marcello Husek Carrion 
(Ag. Santa Maria) • Esportes: Gilmar Cabral Aguirre (RSMRA/PO) • Patrimônio: 
Paulo Cesar Ketzer (Aposentado/POA) • Social e Lazer: Marisa Zancan Godoy (Ag. 
Gravataí) • Cultura: Paulo Daisson Gregório Casa Nova (CRMRA/PO) • Previdência 
e Jurídico: Sérgio Edgar Simon (Aposentado/POA) • Aposentados e Saúde: Noeli 
Maria Serra (Aposentada/POA) • Administrativa: Rafael Balestrin (RSJUR/PO) Di-
retoria de apoio • Carlos Alberto Träsel (RSJUR/PO) • Cláudio Graf Jardim (Ag. 
Juca Batista) • Luciano Fogaça Falkenbach (Ag. PAB SMOV) • Paulo Ricardo Belotto 
(Aposentado/POA) • Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (CRMRA/PO) • César Dias 
da Silva (CRMRA/PO) • Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF RS) • Maria Tereza 
Guerra Bernd (Aposentada/PO)

CONSELHO DELIBERATIVO • Presidência: Felisberto Machado (CRMRA/PO)• 
Secretaria-Geral: Clélio Luiz Gregory (Aposentado/POA) • REG. PORTO ALEGRE 
• Titulares • Júlia Estelita Claudino Brito (Ag. Cachoeirinha) • Marta Silva de Jesus 
(RSMRA/PO) • Pedro Andre Marchese Sessegolo (Ag. Shopping Iguatemi) • Amanda 
Angélica Gonzáles Cardoso • Suplentes • Marcelo Antonio de Marchi (RSRCR/PO) 
• Stella Maris Germer Moraes (Ag. Rua da Praia) • Maria Regina Pereira Figueiró 
(Aposentada/POA) • Horácio Lopes de Moraes (SR Porto Alegre) • Maria Júlia Silva 
Santos (RSMRA/PO) • Cláudio Níveo da Silva Terra (Ag. Praça Rui Barbosa) • REG. 
VALE DO RIO PARDO • Titular • Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do 
Sul) • Suplente • João Aristeu Moraes de Oliveira (Ag. 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 • Sonia Streb (Aposentada/Novo Hamburgo) • Suplente • Nestor 
Francisco Imhoff (Ag. São Leopoldo) • REG. VALE DO PARANHANA • Titular • 
Jorge Ferrari Freitas (Ag. Três Coroas) • Suplente • Ademir Arizoli Volkart (Aposen-
tado/Três Coroas) • REG. CENTRO • Titular • Rogênio Dellinghausen Reichembach 
(Ag. Tupanciretã) • REG.VALE DO TAQUARI • Titular • Milton Gustavo Schnack 
(Ag. Lajeado) • REG. SERRA • Titular • Luís Carlos Bianchi (RSLOG/PO – Extensão 
Caxias do Sul) • Suplente • Cezar Zavistanovicz (PAB Justiça Federal Caxias do Sul) 
• REG. MISSÕES • Titular • Moacir Scheuer Deves (Ag. Ijuí) • Suplente • Arlindo 
Antônio Bertolo (Ag. Santo Ângelo) • REG. ALTO URUGUAI • Titular • Hamilto de 
Jesus Fortes Câmara (Ag. Viadutos) • REG. LITORAL NORTE • Titular • Carmen 
Rejane Ramos (Ag. Osório) • Suplente • Nei Glades de Francisco (Aposentada/
Torres) • REG. LITORAL SUL • Titular • Carla Nogueira Petruzzi (Aposentada/
Rio Grande) • Suplente • Michael Vinicius da Silva Evangelista (Ag. Rio Grande) • 
REG. SUL • Titular • Lúcia Helena Leal da Silva (Aposentada/Pelotas) • Suplente • 
Luiz Antonio Reck Araújo (Ag. Pelotas) • REG. FRONTEIRA SUL • Titular • Cleo 
Fernandes Rodrigues (Ag. Bagé) • REG. FRONTEIRA OESTE • Titular • Jorge Daniel 
Casal Andina (Aposentado/Santana do Livramento) • Suplente • Riograndino Vieira 
de Oliveira (Ag. São Gabriel)

CONSELHO FISCAL • Titulares • Presidente: Regis Moreno Nogueira Santos (Ag. 
Passo Fundo) • Secretário: Telmo José de Boita (Aposentado/Frederico Westphalen) 
•Juarez Machado de Oliveira (RSMRA/PO) • Suplentes • Gilmar Delvan (CRMRA/
PO) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Menino Deus) • Antônio Gabriel Bueno 
Bones (Aposentado/POA)

Editorial

Em junho, os(as) associados come-
moraram os 58 anos da APCEF, que, ao 
longo de sua trajetória, tornou-se uma 
referência entre as entidades associativas 
de empregados não apenas da Caixa, 
mas também de outras instituições finan-
ceiras do Brasil. Nesta edição, relembra-
mos um pouco da história da Associação, 
destacando suas lutas e conquistas, sem-
pre na defesa dos interesses do pessoal 
da Caixa, e mostramos que, mesmo com 
a longa idade, a APCEF segue forte e 
disposta a ampliar os horizontes. 

Convidamos  todos a acompanhar as 
fotos que mostram o andamento da obra 
da Colônia de Férias de Tramandaí, que 
está seguindo o cronograma apresentado 
e aprovado na Assembleia realizada em 
fevereiro de 2011. Este é mais um sonho 
que está sendo concretizado e que irá 
valorizar ainda mais o patrimônio da As-
sociação e proporcionar maior conforto 
aos(às) associados(as). 

Na página central, os leitores po-
derão conferir o excelente desempenho 
dos nossos atletas na disputa dos Jogos 
Sul/Sudeste, que trouxeram um número 
significativo de medalhas para o Estado, 
mostrando que o trabalho da Associação 
está no caminho certo.

Em Assembleia Geral Extraordinária, 
em Porto Alegre, os(as) associados(as) 
aprovaram por unanimidade a ação de 

protesto ininterrupto de prescrição e ação 
coletiva perante a FUNCEF e a Caixa 
Econômica Federal.

Ainda em junho, ocorreu o Encontro 
Estadual dos Empregados e Empregadas 
da Caixa - durante a 13ª Conferência Es-
tadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
em Instituições Financeiras do RS - que 
definiu as propostas dos gaúchos para 
a pauta de reivindicações específica do 
segmento e que serão encaminhadas ao 
Congresso Nacional dos Empregados da 
Caixa, de 09 a 10 de julho, em São Paulo. 

Também destacamos os eixos prin-
cipais da nossa pauta específica: a repo-
sição das perdas salariais; a isonomia, o 
tíquete e cesta-alimentação para apo-
sentados e pensionistas, o Saúde Caixa, 
o fim da discriminação aos colegas do 
Reg/Replan.

Lembramos que, durante o Encontro 
Estadual dos(as) Bancários(as), em junho, 
a categoria apontou o percentual de 
20% de reajuste sobre os salários para 
a Campanha Salarial 2011. 

Temos pela frente um período de 
muita luta. Mas, para garantirmos re-
sultados positivos e que contemplem 
à grande maioria, é preciso uma boa 
mobilização de todo o pessoal da Caixa.

Boa luta e boa leitura a todos(as).

História de lutas e conquistas... 
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ANTENA

AGENDA DE EVENTOS

JULHO-----------------------------

16 (sábado) - Aula experimental gratuita de 

Dança de Salão – Salão Panorâmico (av. Cel. 

Marcos, 627 – Porto Alegre/RS)

17 (domingo) - IV Costelão (Local: Galpão 
Crioulo – Av. Coronel Marcos, 851 – Porto Ale-

gre/RS) - durante o evento acontecerá o sorteio 

06 (sábado) - Galeto do Coral APCEF (Local: 
Galpão Crioulo – Sede B)

20 (sábado) - V Botequim do Esporte (Local: 
Ginásio de Esportes Sede A de Porto Alegre)

SETEMBRO ----------------------------

24 (sábado) - Jantar Baile Campeiro (Local: Gal-
pão Crioulo Sede B)

da moto CB 300-R da ‘Ação Entre Amigos’ da 

APCEF

AGOSTO ------------------------------

04 (quinta-feira) - Comemoração dos 40 Anos 
da FENAE e lançamento do Memorial da APCEF 
(Av. Cel. Marcos, 851 - Porto Alegre/RS)

As diretorias da APCEF e da Fenae 
convidam a todos (as) para o coquetel 
em comemoração aos 40 anos da FE-
NAE, no próximo dia 04 de agosto, às 
19h. Na oportunidade, será apresentado 
o projeto do Memorial da Associação. 
Durante o evento, que ocorre na sede 
administrativa da Associação (Av. Cel 
Marcos, 851), haverá uma homenagem 
aos ex-diretores pelos serviços prestados 
às duas entidades. Solicitamos confirmar 
presença pelo email: eventos@apcefrs.
org.br.

Durante o Costelão, acontece o 
sorteio da Moto CB 300-R, prêmio da 
“Ação Entre Amigos”. A iniciativa da 
APCEF visa à arrecadação de fundos 
para a construção da Nova Colônia de 
Tramandaí. Cada bilhete custa R$10,00 e 
contém dois números, proporcionando a 
quem contribuir mais chances de ganhar. 
A participação é aberta a associados(as), 
dependentes e comunidade em geral. O 
talão para venda ou o bilhete pode ser 
adquirido junto ao setor de Eventos da 
Associação.

O Núcleo de Cultura Gaúcha da 

APCEF promove o IV Costelão, no dia 17 

de julho,, no Galpão Crioulo (Av. Coronel 

Marcos, 851 - Ipanema), em Porto Ale-

gre. A partir das 10h, o(a) associado(a) 

está convidado a participar da mateada 

na companhia de amigos(as) e familiares, 

curtindo uma bela paisagem à beira do 

Guaíba e desfrutando de toda a estrutura 

que a Associação oferece. Às 13h, será 
servida uma saborosa costela assada no 
fogo de chão por seis horas.

Os convites estão sendo vendidos 
a R$25,00. Crianças de até 8 anos não 
pagam e, para as de 8 a 12 anos, o valor 
é de R$15,00. Mais informações através 
do email eventos@apcefrs.org.br ou pelo 
telefone (51) 3268-1611.

A Regional Sul realizou a Assembleia 

Geral Extraordinária, em Pelotas, no dia 

16 de junho, que contou com a presença 

da presidenta da APCEF, Célia Zingler. Os 

trabalhos foram conduzidos pela coorde-

nadora da Regional, Loiva Valerão, e pelo 

conselheiro Luiz Antonio Reck Araújo. O 

encontro teve como finalidade deliberar 

sobre a melhor destinação do numerário 

extra em poder da Regional, originário de 

venda de terreno. 

Cumprindo determinação do Conse-

lho Deliberativo, que prevê que a venda 

de imóveis deve ser reinvestida em imó-

veis, a Assembleia definiu que os recursos 

serão destinados para a revitalização da 

Colônia do Cassino. 

A Regional Sul é formada pelas ci-

dades de Camaquã, Canguçu, Jaguarão, 

Pelotas e São Lourenço do Sul. 

Memorial  
da APCEF

Ajude a construir 
a nova Colônia 
de Tramandaí 

Participe do IV Costelão e da  
“Ação entre amigos”

Colônia  
do Cassino 
será  
revitalizada

atendimento especializado com a equipe de advogados 
do Escritório de Direito Social em orientações ações 
previdenciárias, defesa em processo administrativo, plano 
de saúde e tributária. Atendimento com hora marcada no 
escritório na Av. Borges de Medeiros, 612, cj.21 • Porto 
Alegre • Fone: 51 3215.9000 • E-mail: segurojuridico@
apcefrs.org.br 

Especializado em ações trabalhistas como hora-extra, 6ª 
e 8ª hora, PCC/PFG, FGTS sobre tíquete e tíquetes para 
aposentados e ativos. Fones: (51) 3595.3995/3268.1611 
• R.Pedro Adams Filho, 5573, cj.1206 • Novo Hamburgo 
- Plantão na APCEF com hora marcada nas quintas-feiras 
• E-mail: assejurtrabalhista@apcefrs.org.br

A APCEF/RS oferece aos seus associados 
assessoria jurídica em diferentes áreas, 
através dos escritórios de advocacia. Para 
atendimento, os associados podem marcar 
horário nos plantões semanais.

ADVOCACIA FAGUNDES E SCHNEIDER 
e advogados associados:

INTEGRANTES DO  
SEGURO JURÍDICO TÊMASSESSORIA JURÍDICA

Costelão realizado em 2010

Arquivo APCEF



No dia 2 de julho, o mundo re-
lembrou os 50 anos da morte de Ernest 
Hemingway, jornalista e escritor esta-
dunidense. Autor de vários romances e 
mais de 50 relatos, Hemingway cultivou 
uma imagem de aventureiro, com pro-
longadas viagens aos países europeus 
e africanos, onde testemunhou as duas 
grandes guerras mundiais e a Guerra Civil 
Espanhola.

Entre suas obras clássicas estão “O 
Velho e o Mar”, “Adeus às Armas” e “O 
Sol Também se Levanta”. O conjunto da 
obra lhe rendeu o Nobel de Literatura 
em 1954. Depois de Mark Twain e Jack 
London, é o escritor estadunidense mais 
traduzido para outros idiomas.

Hemingway nasceu em 1899, em 
Oak Park, Illinois, nos Estados Unidos. 
Filho de um médico da zona rural, cres-
ceu em um ambiente pobre e rude, que 
conheceu ao acompanhar o trabalho do 
pai na região. Esse ambiente foi descrito 
em seu livro de contos “In Our Time”(Em 
Nosso Tempo), de 1925. No ano seguin-

te, publicou “O Sol também se levanta”.

O escritor negou-se a cursar a uni-
versidade e, pouco depois de terminar 
seus estudos básicos, com 17 anos de 
idade, começou a trabalhar como repór-
ter no jornal “Kansas City Star”, onde 
ficou pouco mais de um ano. Neste perí-
odo, Hemingway já dava mostras de uma 
escrita de texto enxuto e frases curtas, 
o que se tornaria uma de suas marcas.

Vida de  
aventuras

Quando começou a Primeira Guerra 
Mundial (1914-1918), tentou se alistar, 
mas foi recusado por um problema de 
visão. Para poder ir à guerra, conseguiu 
uma vaga de motorista de ambulância na 
frente italiana. Do conflito, voltou para 
seu país ferido e com restos de estilhaços 
nas duas pernas.

Retornou à Europa como correspon-
dente do jornal “Toronto Star”e viveu em 

Paris durante a década de 1920, junto a 
um grupo de escritores estadunidenses, 
dentre os quais estavam Gertrude Stein, 
Ezra Pound, John dos Passos e F. Scott 
Fitzgerald. Foi nesta que Hemingway 
publicou “O Sol Também Se Levanta” 
(1926) e “Adeus às Armas” (1929).

Na década de 1930, trabalhou na 
cobertura da Guerra Civil Espanhola 
(1936-1939), que lhe rendeu inspiração 
para uma de suas obras mais famosas, 
“Por Quem os Sinos Dobram” (1940). 
Na Europa, ele ainda acompanhou o 
Desembarque na Normandia, durante a 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), e 
a libertação de Paris da ocupação nazista.

A escolha de 
Cuba

Depois de se casar pela terceira vez, 
o jornalista e escritor foi viver em Cuba, 
em Finca Vigía, onde concluiu a obra ‘O 
Velho e o Mar’, breve e renomado ro-

mance sobre um dia no mar de um velho 
pescador cubano, pelo qual recebeu o 
Prêmio Pulitzer, em 1953. Passou duas 
décadas de sua vida no país caribenho. 
Foi sob o sol da ilha que Heminway 
buscou inspiração e encontrou no mo-
delo político local o que desejava como 
solução para a pobreza.

Em 1954, recebeu o Prêmio Nobel 
de Literatura, mas não foi recebê-lo por 
estar gravemente ferido devido a um 
acidente aéreo. Na época, chegou a 
declarar-se um cubano a mais e entregou 
a medalha do prêmio ao santuário de 
Nossa Senhora da Caridade do Cobre, 
Padroeira de Cuba e dos pescadores.

Seu último livro foi ‘Paris é uma 
Festa’ (1960), onde relata seus anos de 
juventude na capital francesa.

O escritor deixou Cuba em 1960, 
com a saúde já bastante debilitada, e 
ficou recluso em sua residência em Ke-
tchum, no estado de Idaho, nos Estados 
Unidos. Um ano e meio depois, com três 
romances ainda pendentes, Hemingway 
cometeu suicídio.

Homenagens a 
Hemingway

Nos Estados Unidos, o escritor é 
celebrado durante os chamados “He-
mingway Days”, que ocorrem no fim 
de julho, coincidindo com a data de seu 
nascimento (dia 21), com diversos even-
tos em Key West, entre os quais está um 
sarau de contos promovido por sua neta, 
a também escritora Lorian Hemingway

Em Cuba, o casarão onde o escritor 
viveu transformou-se em um museu, 
localizado cerca de 15 quilômetros ao 
leste do centro de Havana. A coleção 
possui aproximadamente 22 mil objetos 
pessoais e documentos do romancista, 
entre livros, troféus de caça, discos, 
armas, cartas, fotos e o barco Pilar, que 
pertenceu ao pescador Gregorio Fuentes.

Manifestações na ilha caribenha 
também marcaram os 50 anos da morte 
do escritor, no dia 2 de julho. Na vila de 
pescadores de Cojímar, situada a leste de 
Havana, os moradores organizaram um 
ato em frente ao busto de Hemingway 
erguido em 1962, com bronze colhido 
pelos pescadores.
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Meio século sem Hemingway

HOMENAGEM 
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O Encontro Estadual dos Empregados e Empregadas da Caixa, realizado durante a 13ª Conferência 
Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras do RS, no dia 18 de junho, definiu as 
propostas dos gaúchos para a pauta de reivindicações específica do segmento. As propostas serão encami-
nhadas ao Congresso Nacional dos(as) Empregados(as) da Caixa, nos dias 09 e 10 de julho, em São Paulo.

Presente no encontro, o vice-presidente da APCEF, Marcos Todt, afirmou ser fundamental eleger, desde 
já, os principais pontos para serem efetivamente negociados. “É necessário que tenhamos bem definido o 
eixo da campanha para que possamos focar as negociações nos pontos mais essenciais para a categoria”.

PRINCIPAIS EIXOS DE CAMPANHA: 
• reposição de perdas salariais; 
• isonomia; 
• tíquete e cesta-alimentação para aposentados e pensionistas; 
• Saúde Caixa;
• fim da discriminação aos colegas do Reg/Replan.

Mais de 600 bancários(as) participaram da 13ª Con-
ferência Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras em 
Instituições Financeiras do RS, nos dias 18 e 19 de julho, que 
definiu as propostas de estratégias e aprovou o percentual 
de 20%.para a Campanha Salarial 2011 A proposta será 
encaminhada à Conferência Nacional, juntamente com as 
demais reivindicações aprovadas durante o evento. Como 
estratégia de campanha, ficou definida a manutenção da 
mesa unificada de negociação com a Fenaban e mesas 
específicas concomitantes com os bancos públicos: Caixa, 
Banco do Brasil e Banrisul.

Entre as prioridades elencadas durante a Conferência 
estão a reivindicação do piso do Dieese; a luta pelo emprego 
decente; o enfrentamento à precarização do trabalho devido 
à terceirização; aumento real e melhoria da remuneração 
indireta; combate ao assédio moral e à violência organi-
zacional; novos critérios para definição de metas; novo 
modelo de gestão dos bancos para evitar o adoecimento 
dos trabalhadores; combate ao descaso dos bancos quanto 
à segurança e a importância da regulamentação do artigo 
192 da Constituição Federal, uma vez que, hoje, o Banco 
Central cria uma série de resoluções que flexibilizam regras 
sobre os serviços bancários.

O artigo 192 da Constituição Federal, que regulamenta 
o Sistema Financeiro Nacional e a bancarização, também 
foi debatido durante a plenária. O técnico do Dieese da 
Subseção da Contraf-CUT, Miguel Huertas, apontou as 
motivações do Bacen e das demais instituições financeiras 
para contratação de correspondentes bancários em vez da 
ampliação do número de agências. Ele explicou que, pela 
Resolução 3.954 (NR 3959), art. 3º, somente podem ser 
contratados, na condição de correspondente: sociedades, 
empresários, associações, prestadores de serviços notariais 
e de registro e as empresas públicas. “Na prática, os bancos 
podem criar empresas que atuem como correspondentes que 
podem estar ligadas à holding”, observou o economista.

O supervisor técnico do Dieese do RS, Ricardo Franzoi 
destacou o crescimento econômico do país nos últimos anos, 
salientando que: “Os sindicatos precisam exercer o poder 
de negociação para obter aumentos salariais substanciais, 
de acordo com a conjuntura atual. Este é o momento para 
as melhorias”.

Empregados(as) da Caixa 
definem estratégias para a 
Campanha Salarial

Sistema Financeiro 
Nacional

Gaúchos(as)  
propõem 20% de 
reajuste salarial

Conjuntura  
Econômica 
Nacional 

Eixo da Campanha

Algumas propostas 
aprovadas no  
Encontro:

Saúde Caixa

• Colocar peso nas negociações específicas 

com a Caixa;

• Definição de calendário com data limite para 

a negociação com a Caixa (14 de setembro) e 

assembleia de avaliação do movimento e de-

flagração da greve no dia 15 de setembro;

• Ampliação da mobilização nos dias de 

negociação e na entrega da pauta à direção 

da Caixa;

• Queda do voto de minerva da Caixa em 

relação à FUNCEF;

• Mobilização contra a discriminação aos Reg/

Replan, mantendo a luta jurídica e política;

• Continuar a luta pelo fim do fator previ-

denciário;

• Colocação de porta-giratória antes do au-

toatendimento;

• Colocação de vidros blindados;

• Ampliar os equipamentos de segurança dos 

correspondentes bancários;

• Bancarização e sindicalização dos correspon-

dentes, viabilizando a luta por equiparação 

Os(as) empregados(as) exigiram a me-
lhoria dos serviços de saúde e a criação de 
um grupo nacional para avaliar os danos 
gerados pelo trabalho aos bancários. Outra 
sugestão foi a nomeação de um consultor para 
o Saúde Caixa e a eleição de representantes 
por unidade.

• Ressarcimento integral das despesas onde 

não houver profissional credenciado;

• Revisão das tabelas dos profissionais da 

saúde;

• Gestão própria e profissionalizada do 

Saúde Caixa;

• Liberação do ponto do trabalhador sem 

descontos, quando o procedimento médico 

for realizado em outra cidade.

MOBILIZAÇÃO



DELEGAÇÃO GAÚCHA CONQUISTA 24 
MEDALHAS NOS JOGOS DO SUL/SUDESTE
Os atletas da APCEF/RS mais uma vez obtiveram excelentes resultados 
nos Jogos do Sul/Sudeste 2011, disputados no período de 22 a 26 de 
junho, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A delegação do Rio Grande 
do Sul conquistou 24 medalhas nas competições, sendo 13 de ouro, 4 
de prata e 7 de bronze, demonstrando garra, espírito de equipe e su-
peração. Esse expressivo resultado demonstra que o trabalho no espor-
te está no caminho certo.

CONFIRA AS MEDALHAS 

BASQUETE MASCULINO

a equipe gaúcha de basquete venceu a equipe pau-
lista na final por 82 X 68.

BASQUETE FEMININO

O time de basquete feminino venceu 
a equipe de São Paulo e sagrou-se 
campeã.

FUTEBOL SOÇAITE LIVRE

Os gaúchos venceram o 
time paranaense por 4 a 1. 
A comemoração foi grande 
da equipe, que também re-
petiu o excelente resultado 
do ano passado, trazendo o 
ouro para o RS.

FUTSAL FEMININO

As atletas lutaram para a inser-
ção da modalidade nos Jogos entre 
APCEF’s, e, nesta edição dos Jogos do 
Sul/Sudeste, comemoraram o ouro!

TÊNIS DE CAMPO DUPLAS MASCULINO

José Newton Trindade e Elias Ritter colocaram mais 
uma vez o Rio Grande do Sul no topo do pódio.

TÊNIS DE CAMPO SIMPLES MASCULINO

Elias Ritter trouxe novamente o ouro para o RS!

TÊNIS DE CAMPO DUPLA FEMININO

Liane Kogler e Laura Maria Dalcin Kern conquista-
ram o primeiro lugar!

CORRIDA 10KM CATEGORIA 2

Carolinne Lima trouxe o primeiro lugar 
para o Estado.

CORRIDA 5KM CATEGORIA 2

Horácio Lopes repetiu mais uma vez 
o excelente resultado dos jogos da 
FENAE e trouxe o ouro!

NATAÇÃO

Lucas Figueiredo conquistou a primeira 
colocação!

TÊNIS DE MESA FEMININO

A atleta Liane Baumann trouxe o ouro para o RS!

VÔLEI DE QUADRA MASTER E VÔLEI DE QUADRA 
FEMININO

A delegação gaúcha mostrou sua presença e comemorou 
mais dois ouros!

Futsal  
feminino



DELEGAÇÃO GAÚCHA CONQUISTA 24 
MEDALHAS NOS JOGOS DO SUL/SUDESTE

CORRIDA 5 KM FEMININO CATEGORIA 2

Caroline Lima

CORRIDA 5KM MASCULINO CATEGORIA 2

José Antônio Quadros

NATAÇÃO 50M PEITO MASTER

Luciane Ballico

NATAÇÃO REVEZAMENTO4 X 50 LIVRE MASTER 
FEMININO

Luciane Ballico, Maria Jurema de Souza Teixeira, Maribel 
Kruger e Noemi Severo Soares

SALTO À DISTÂNCIA MASCULINO

Alzemiro Nardes

400 M RASOS MASCULINO

Alzemiro Nardes

XADREZ

Alzemiro Nardes

CORRIDA 10KM CATEGORIA 1

José Antônio Quadros 

NATAÇÃO 50M LIVRE MASTER

Luciane Ballico

VÔLEI DE AREIA FEMININO

Aline Tres e Bianca Zoehler Crestani

VÔLEI DE AREIA MASCULINO

Fernando Gerhardt e Jeisson Faller

Equipe 
vencedora 

da Nata-
ção reve-

zamento 4 
X 50 livre 

master fe-
minino com 

o atleta Lucas 
Figueiredo, me-

dalhista de ouro na 
prova 50m livre

O atleta 
Alzemiro 

Nardes trouxe 
três medalhas de 

bronze para o RS.

Fotos: Arquivo APCEF
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Veja todos os convênios em www.apcefrs.org.br/convenios/saude.htm  

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

APCEF SAÚDE 

OUTROS CONVÊNIOS

NOVOS CONVÊNIOS

ODONTOLOGIA - Porto Alegre - 
Odontomoinhos (Moinhos de Vento 
Planos de Saúde LTDA). Rua Faria 
Santos, 164 – 1º andar – Bairro: 
Petrópolis. Fones: (51) 3062-7744/ 
3330-3275. E-mail:  odontomoi-
nhos@terra.com.br ..Site: www.
odontomoinhos.com.br

OFTALMOLOGIA – Porto Alegre – 
Clínica e Instituto de Oftalmologia 
Vilela S/S Ltda. Rua Felix da Cunha, 
496 – Bairro: Floresta. Fones:  (51) 
3395-3602/ Fax: (51) 3395-4868 E-
mail: iicm@terra.com.br.  Site: www.
cursoicm.com.br

NUTRICIONISTA - Santa Maria - Luiz 
Santos da Silva.  Rua Venâncio Aires, 
1366 Sala 03 – Bairro: Centro.  Fones: 
. (55) 3225-4119/ (55) 9963-2720 
E-mail: Luiz.46@terra.com.br

FISIOTERAPIA, ACUPUNTURA, 
MASSOTERAPIA, TRAUMATO-
LOGIA E QUIROPRAXIA –   Ivoti 
–Clínica de Reabilitação Barreto Ltda. 

Rua Paraguai, 261 – Bairro: Cidade 
Nova – CEP: 93900-000.  Fones: (51) 
3563-1751/ (51) 9988-7585.  E-mail: 
Tales.barreto@hotmail.com.

PSICOLOGIA – Pelotas - Vasthi Maria 
Mendes Caetano da Silva.  Rua Ge-
neral Neto, 1361 Sala 304 – Bairro: 
Centro. Fone: (53) 9122-8860. E-
mail: Vasthi.silva@pelotas.com.br

ENDOCRINOLOGIA – São Leopol-
do - Magda Weber & Elton Erhardt 
Serviços Médicos Ltda. Rua Bento 
Gonçalves, 806 Sala 301 – Bairro: 
Centro (nas dependências da Clínica 
Vitta). Fones: (51) 3592-7477 /Fax: 
(51) 3592-9388. E-mail: eerhrdt@
terra.com.br.

 PSICOLOGIA – Pelotas – Cristina 
Mara Soares da Silva Ceccagno. Rua 
Cassiano, 258 Sala 403  –  Bairro: 
Centro.  Fones: (53) 3027-4244 / 
(53) 9125-8151. E-mail: cris.ceccag-
no@gmail.com

INFORMÁTICA – Porto Alegre –Estil 

Informática Ltda. Rua João Wallig, 

109 – Bairro: Passo D’Areia. Fones: 

(51) 3357-1100 / (51) 9174-7530. 

E-mail: estilclaro3g@hotmail.com. 

Site: www.estilinformatica.com.br

RESTAURANTE – Porto Alegre – Val-

dir de Boita. Rua General Andrade 

Neves, 105 – Bairro: Centro. Fone: 

(51) 3361-6743. E-mail: boita@

hotmail.com.

Momentos de crises são uma cons-
tante no meio político. O sociólogo e 
cientista político Emir Sader destaca que 
é fundamental um cuidado especial com 
a ética pública por parte dos políticos. 
Ele argumenta que, nesse meio, muitas 
acusações são feitas com um objetivo 
claro de desestruturar determinados 
políticos ou governos, mas que algumas 
podem ser verdadeiras. Confira, abaixo, 
13 apontamentos de Emir Sader sobre 
como evitar crises na política:

1. Bombas de tempo podem tardar 
a explodir, mas terminam explodindo;

2. Devem ser examinados exaustiva-
mente os antecedentes de todos os que 
vão ocupar cargos públicos;

3. Uma vez estourada uma crise 
como essa, melhor desativá-la rapida-
mente. Deixar sangrar provoca danos 
muito maiores;

4. O zelo pela questão da ética pu-
blica, além de ser um fim em si mesmo, 
afeta diretamente os setores mais dinâ-
micos de apoio ao governo: militância de 
esquerda, movimentos sociais, juventu-
de, artistas, intelectuais, formadores de 
opinião pública em geral. Deve-se cuidá-
-los como a menina dos olhos;

5. Quando mudar, tratar sempre de 
inovar na escolha de quadros. A politica 

brasileira precisa disso;

6. Acompanhar as mudanças com 
discurso que explica o significado delas;

7. A consciência das intenções de 
quem faz acusações pode ser clara, sem 
que elas deixem de ser verdadeiras;

8. A recuperação do prestígio da 
prática política requer um cuidado estrito 
com a ética pública;

9. Não precipitar declarações incon-
dicionais de apoio a pessoas que recebem 
acusações, antes do apuro rigoroso delas;

10. Os partidos devem ter suas 
próprias posições, mais além do apoio 
firme ao governo. Devem expressar os 
sentimentos e as posições da militância 
do partido, dos movimentos sociais e do 
campo popular;

11. Apoio do PMDB é sempre abra-
ço de urso;

12. A mídia privada continua com 
grande poder de definir a agenda nacio-
nal e derrubar ministros.

Fazer política, e exercer o poder não 
é atividade técnica, nem de repartição 
de cargos, mas uma combinação de 
persuasão e força, isto é, construção de 
hegemonia.

Lições da Crise 

INDIQUE NOVOS  
CREDENCIADOS

pelo e-mail  
convenios@apcefrs.org.br  

ou pelo telefone (51) 3268-1611

CONJUNTURA

Arquivo pessoal
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para aqueles que ingressaram na 

Caixa até agosto de 1987. Apenas 

três processos tivemos decisões fi-

nais desfavoráveis. [Em relação aos 

(às) associados (as) que fazem parte 

destes três processos, os advogados 

da APCEF enviarão correspondências 

avisando os procedimentos jurídicos, 

para que estas decisões judiciais des-

favoráveis não lhes causem nenhum 

prejuízo.]

Por fim, a maioria das Decisões 

Judiciais não defere o direito como 

caracterização de verba salarial, aos 

admitidos na empresa após agosto 

de 1987, tendo em vista que no dia 

1º de setembro de 1987, a Caixa e a 

Contec firmaram um Acordo Coletivo 

de Trabalho dizendo que o Auxílio-

-Alimentação não era salário, e sim 

“verba indenizatória”.   

Outra característica jurídica do 

chamado Auxílio-Alimentação, é que 

em setembro de 2002 ele foi dividido 

em dois benefícios. Um ficou co-

nhecido como Tíquete e outro como 

Cesta-Alimentação, sendo o primeiro 

com um valor maior. 

Os aposentados que pretende-

rem receber o Cesta-Alimentação 

precisam entrar com uma ação na 

Justiça Comum, contra a FUNCEF, 

para buscar o recebimento do auxílio 

como complemento da aposenta-

doria.

Na década de 1960, os empre-

gados da Caixa já haviam conquista-

do o Auxílio-Alimentação. Na década 

de 1970, por meio de uma delibera-

ção da própria Diretoria da Caixa, o 

Auxílio-Alimentação foi estendido 

aos/as aposentados/as e pensionis-

tas. Esta deliberação da Diretoria, na 

nossa compreensão, passou a fazer 

parte dos contratos de trabalho de 

todos os empregados admitidos até 

janeiro de 1995, quando foi editada 

uma resolução suprimindo o direito.

Esta resolução só atingiu os no-

vos empregados pós-fevereiro/95,  

porque os demais já estavam com 

este direito consolidado. Ou seja, 

o direito de Auxílio-Alimentação 

ser acrescentado às aposentadorias 

e pensões já fazia parte dos seus 

patrimônios jurídicos. É isso que diz 

a Súmula 51 do Tribunal Superior do 

Trabalho.

Outro aspecto relacionado com 

o Auxílio Alimentação, diz respeito 

a sua caracterização como salário, 

para fins de recebimento dos refle-

xos desta verba nas demais parcelas 

remuneratórias, em especial no FGTS. 

Quanto a este direito, a APCEF/RS e 

os Sindicatos entraram com mais de 

40 ações judiciais em todo o Estado, 

cada uma delas envolvendo um gru-

po de associados, que em 2007 havia 

encaminhado documentos para o seu 

ajuizamento. 

Destes mais de 40 processos 

protocolados na Justiça do Trabalho, 

a grande  maioria já tem decisões 

favoráveis – alguns inclusive já estão 

em fase de cálculos – em especial 

o prazo prescricional para a inter-

posição de futuras ações pelos(as) 

associados(as).

Por se tratar de notificação judi-

cial, no Protesto não existe contesta-

ção da FUNCEF ou sentença do juiz. 

O juiz não decide nada no Protesto, 

apenas manda notificar a FUNCEF; o 

procedimento se esgota com a sim-

ples notificação da Fundação.

Com o Protesto, o prazo pres-

cricional para a interposição de ações 

contra a FUNCEF, pleiteando direitos 

decorrentes do saldamento, será re-

novado por mais cinco anos.

O ajuizamento do Protesto 

na Justiça Estadual será feito pelo 

Escritório de Direito Social, assessor 

previdenciário do Seguro Jurídico 

da APCEF. O Protesto na Justiça do 

Trabalho será ajuizado pelo escritório 

Fagundes, Schneider e Advogados 

Associados, assessor trabalhista do 

Seguro Jurídico.

Em Assembleia Geral Extraordi-

nária realizada no dia 18 de junho de 

2011, os(as) associados(as) da APCEF 

autorizaram o ajuizamento de Pro-

testo Interruptivo de Prescrição para 

conservar os direitos dos(as) partici-

pantes da FUNCEF que efetuaram 

a adesão ao REG/REPLAN Saldado. 

Também serão beneficiados(as) com 

esta medida todos(as) aqueles(as) 

trabalhadores(as) da Caixa que se 

associarem na APCEF até o dia 29 

de julho.

No dia 31 de agosto de 2011, 

completam-se cinco anos da data 

considerada como data do saldamen-

to. Com o objetivo de resguardar o 

interesse daqueles(as) associados(as) 

que ainda não ingressaram com ações 

judiciais pleiteando direitos referentes 

à adesão ao plano saldado, a APCEF 

ingressará com Protesto Interruptivo 

de Prescrição perante a Justiça Esta-

dual e a Justiça do Trabalho de Porto 

Alegre.

O Protesto não é uma ação judi-

cial, mas uma notificação judicial. No 

Protesto, não se buscará o reconhe-

cimento de qualquer direito dos(as) 

associados(as) nem o recebimento 

de valores, apenas a notificação da 

FUNCEF para que seja resguardado 

SEUS DIREITOSREG/REPLAN

Milton Bozano Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista

assejurtrabalhista@apcefrs.org.br 
www.fseadvogados.adv.br

Ricardo Cantalice  

Assessoria Jurídica Previdenciária 

segurojuridico@apcefrs.org.br 

www.direitosocial.adv.br 

Milton 
Fagundes

Ricardo 
Cantalice

Assessor jurídico da APCEFAssessor jurídico da APCEF

Auxílio tíquete-alimentação
Considerações Jurídicas

Todo(a) o trabalhador(a) 
que se associar à APCEF até 
29 de julho se beneficiará 

com a Ação de Protesto  
Interrupto de Prescrição
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A APCEF ofereceu mais uma oficina 
com o objetivo de oferecer novos conhe-
cimentos a seus(suas) associados(as). Em 
junho, foi realizada a Oficina de Ilumi-
nação Cênica que também contemplou 
as áreas que envolvam as artes visuais, 
como teatro, vídeo, cinema e eventos 
diversos, no Centro Cultural Companhia 
de Arte. As aulas foram ministradas pelo 
luminotécnico Carlos Azevedo.

Para a oficinanda Vilma Lorner, a ati-
vidade foi muito produtiva: “É uma bela 
iniciativa da APCEF, pois a iluminação é 
uma área restrita, e estes conhecimentos 
com certeza serão muito aproveitados”. 
A associada também elogiou o trabalho 
do ministrante: “Ele demonstrou seu co-
nhecimento e sua paixão pela atividade, 
estimulando os(as) alunos(as).”

Já a aposentada Salete Mattje 
considerou a oficina muito interessante. 
“Agora, eu estou prestando mais atenção 
aos ambientes e à iluminação e sei como 
fazer para chegar a um determinado 

efeito no local só com a iluminação”. 
Salete destacou que os eventos da APCEF 
valorizam os associados, “e eu participo 
sempre que tenho oportunidade”. 

E os(as) oficinandos(as) participaram 
de quatro aulas (nos dias 08, 15, 22 e 29 
de junho), quando foram apresentados 
conceitos como manipulação de equi-
pamentos, relações humanas neste tipo 
de trabalho e as últimas novidades em 
iluminação cênica, sempre com a adap-
tação conforme a necessidade dos(as) 
participantes. A formatura da turma 
ocorreu no último dia 29.

O diretor cultural da APCEF, Paulo 
Casa Nova, destacou que o objetivo 
da Associação foi o de oferecer aos(às) 
associados(as) um apanhado geral das 
possibilidades da iluminação cênica. 
“Esta oficina representou uma conquista 
para os(as) associados(as).E o professor 
Carlos Azevedo mostrou-se motivador, 
acessível, informado e comunicativo”, 
apontou Casa Nova. 

Oficina proporciona  
conhecimento de iluminação  
cênica para associados(as)

CULTURAL

Alunos com o diploma junto com o professor Carlos Azevedo

Arquivo APCEF
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Acompanhe o andamento da 
obra de Tramandaí

As obras da construção da nova 
Colônia de Tramandaí estão em pleno 
andamento. Os diretores de Patri-
mônio da APCEF, Paulo Cesar Ketzer 
e Paulo Ricardo Belotto, realizam 
vistorias sistemáticas e acompanham 
o andamento dos trabalhos.

De acordo com a Comissão 
Executiva, já foram executados os 
serviços de tubulações hidrossani-
tárias e pluviais sob o contrapiso do 
térreo, além de instalado o sistema 
de distribuição de gás e de prevenção 
contra incêndio no local. Também 
foram concluídos o estaqueamento e 
a concretagem dos blocos da funda-
ção. Na primeira semana de julho, foi 
concluído o contrapiso do térreo. Os 
encaminhamentos estão seguindo o 
cronograma apresentado e aprovado 
na Assembleia realizada em fevereiro 
de 2011.

05/07: execução do contrapiso

08/06: construção das formas das vigas de fundação 22/06: execução das tubulações hidrossanitárias e pluviais sob o contrapiso 
do térreo. 

NOVA COLÔNIA DE TRAMANDAÍ

Fotos: Arquivo APCEF
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Com uma grande variedade de 
queijos, vinhos, sucos de uva, frios, 
embutidos, pães, cucas e sopa de 
capeletti, associados(as), familiares e 
convidados(as) comemoraram os 58 anos 
da APCEF, na noite de 18 de junho. As 
mais de 250 pessoas que participaram da 
XIX edição do Baile de Queijos e Vinhos 
foram surpreendidas por uma decoração 
temática, onde havia até vinho jorrando. 

Tudo foi preparado com o máximo 
de carinho para celebrar a data especial 
para a Associação, que mantém uma 
história repleta de ações culturais, es-
portivas, de lazer e de defesa de direitos, 
sempre em benefício do(a) empregado(a) 
da Caixa. Após os parabéns e o bolo de 
aniversário, os(as) presentes dançaram 
e se divertiram ao som da Expressão 
Banda Show.

A presidenta, Célia Zingler, fez uma 
saudação, agradecendo a presença de 
todos(as) e lembrou um pouco da história 
de lutas e conquistas da Associação. O 
diretor de Patrimônio da APCEF, Paulo 
Cesar Ketzer, ressaltou a construção da 
Nova Colônia de Tramandaí, momento 
marcante na história da Associação. 

Festa dos(as) 
associados(as)

O associado Roberto Manica, de 

Três Coroas, acompanhado pela esposa, 
Ângela, e pelo casal de amigos Carlos e 
Marilda da Rosa, estava contente com 
a festa. “Está tudo ótimo e é bom fazer 
parte desta festa”.Já César Perelló, asso-
ciado há 22 anos da APCEF, levou à festa 
mais de dez convidados(as). Para ele, a 
Associação, além do papel de confrater-
nização, não deixa de lado a luta política. 
Eledir Custódio Soares participou pela 
primeira vez do Baile de Queijos e Vinhos 
e se disse encantada com a festa. “Aqui 
está tudo lindo, maravilhoso. Eu apoio a 
associação, pois quanto mais ela crescer, 
melhor para nós (associados), nossos 
filhos e netos”, destacou Eledir. 

“A Associação está de parabéns. 
Tudo está excelente, tanto a comida 
como a decoração”, afirmou a aposenta-
da Salete Mattele, que participa de outras 
atividades organizadas pela APCEF, como 
as oficinas de Iluminação e Literária. Para 
o aposentado Darci Almeida, “essa foi a 
melhor de todas as festas”. 

Parceiros  
prestigiaram  
a festa

O escritor Alcy Cheuiche elogiou a 
APCEF por desenvolver atividades que 
valorizam o pessoal da Caixa, tanto as 
de lazer como as culturais. Cheuiche foi 

o ministrante da Oficina Literária, desen-
volvida pela Associação. 

Também marcaram presença o 
presidente Juberlei Bacelos e a diretora 
Rachel Weber, do Sindbancários; os(a) 
diretores(a) Amaro Silva de Souza, Jor-
ge Vieira da Costa e Denise Falkenberg 
Corrêa, representando a Fetrafi-RS, e o 
diretor cultural da AGEA, Alcio Cancello 
Faria, além de bancários de Santa Cruz do 
Sul, Novo Hamburgo e Caxias do Sul.

História de  
Conquistas

A história da APCEF tem início no 
dia 13 de junho de 1953, quando foi 
criada a Associação do Pessoal da Caixa 
Econômica Federal. A primeira assem-
bleia geral da APCEFER (antiga sigla da 
Associação), com caráter reivindicatório, 
foi realizada em 30 de agosto de 1957. 
Nesse ano, circula a primeira edição do 
João de Barro. 

Durante a ditadura militar, a AP-
CEF deixou de ter qualquer caráter 
reivindicatório ou contestatório, fun-
cionando como efetivadora da política 
de recursos humanos da Caixa e sendo 
responsável pela realização de coquetéis, 
festas e eventos para a administração do  
banco. 

Na década de 80, com as mudanças 
no panorama político do país, a Asso-
ciação voltou-se também para a defesa 
dos direitos dos(as) empregados(as) da 
Caixa e da Caixa como banco público. 
Foi nessa década que, após uma grande 
mobilização e greve, a categoria conquis-
tou a jornada de seis horas e o direito à 
sindicalização dos empregados da Caixa. 
Vitórias que tiveram o envolvimento 
direto da APCEF. Mas a entidade não 
abandonou seu trabalho na área de lazer 
e recreação e, em 1993, inaugurou a sua 
sede administrativa em Porto Alegre. 

Mobilização
A mobilização da Associação está 

nas mesas de negociação permanente, 
nas campanhas salariais, na defesa da 
isonomia e em muitas outras frentes. 
A APCEF busca as melhores condi-
ções de trabalho para todos(as) os(as) 
empregados(as) da Caixa no Rio Grande 
do Sul.

Também está empenhada em pro-
mover a integração dos(as) associados(as) 
através do Lazer, da Cultura. e do Espor-
te. Além disso, o(a)_associado(a) tem à 
sua disposição diversos convênios e a as-
sistência suplementar em Saúde do APCF 
SAÚDE e o serviço do Seguro Jurídico.

APCEF comemora 58 anos  
de muitas conquistas

Presidenta, diretores e conselheiro da APCEF comemoraram os 58 anos da associação

Associados(as) se divertiram no Baile de Queijos e Vinhos

ANIVERSÁRIO

Fotos:  Fernando Halal


