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O ano mal começou, e o ritmo de 
trabalho na APCEF pode ser resumido 
em uma palavra: intenso. A temporada 
2012 teve um primeiro mês proveitoso e 
de realizações como há muito não se via. 

Acompanhamos o desenrolar do 
Fórum Social Temático, evento que se 
consolidou em Porto Alegre e na Região 
Metropolitana, e que já anunciou seu 
retorno em 2014. De dois em dois anos, 
pelo visto, os meses de janeiro não serão 
mais os mesmos na Capital gaúcha. O 
FST oportunizou debates importantes 
sobre democracia e privatizações, e um  
sem-número de outras atividades de 
cunho social e ambiental, sempre em 
busca de um mundo melhor. Mesmo com 
o orçamento limitado, o Fórum trouxe 
à região atrações de grande renome, 
como o jornalista Amaury Ribeiro Jr., 
autor do polêmico livro “A Privataria Tu-
cana”. Nesta edição, você confere uma 
entrevista exclusiva cedida pelo escritor 
ao João de Barro. 

Janeiro também se tornou sinônimo 
de comemorações ao Dia do Aposentado. 
O dia 24 foi inteiramente dedicado a um 
alegre e saudável reencontro, numa ho-
menagem à altura dos(as) veteranos(as) 
e valorosos(as) ex-funcionários(as) da 
Caixa. 

As atividades culturais também se-
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guem capitaneando os compromissos da 
gestão. O período de inscrições para as 
Oficinas Literária e de Canto vem sendo 
disputado por muitos interessados, assim 
como o Coral APCEF, que busca novas 
vozes. O Grupo de Danças Tradicionais, 
vinculado ao Núcleo de Cultura Gaúcha, 
amplia sua agenda com apresentações 
pelo Interior do Estado. Já o Grupo de Te-
atro Caixa de Pandora ensaia arduamente 
para estrear sua nova peça, “A Última 
Gota”, no primeiro semestre.

Os esportes também são prioridade 
na gestão Um Novo Tempo. O Ginásio 
da APCEF acaba de receber uma grande 
novidade: as tabelas de basquete eram 
um sonho antigo dos(as) desportistas e 
representam um grande avanço para o 
patrimônio da Associação. 

Por falar em patrimônio e grandes 
realizações, nada mais simbólico do 
que a construção da Nova Colônia de 
Tramandaí. Neste mês, além de acom-
panhar o estágio em que se encontra a 
maior obra da história da APCEF, você 
confere relatos de quem está do lado de 
fora: os(as) associados(as) que costumam 
frequentar a antiga colônia e estão con-
tando os dias para conferir a inauguração 
do novo prédio. 

Uma ótima leitura a todos, e que 
venham os próximos meses!
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O setor cultural da APCEF oferece 
neste ano a terceira edição da Oficina 
“Um Novo Tempo para Cantar”. As aulas 
têm início em 12 de março, e acontecem 
todas as segundas-feiras no Centro Cul-
tural Companhia de Arte, das 19h30min 
às 21h30min. 

A responsável é a professora Vera 
Catarina de Los Santos, cantora, pianista 
e especialista em musicografia em braille, 
além de professora aposentada da Ospa. 
Entre os benefícios da oficina, estão a me-
lhora da respiração e da postura corporal, 

Inscrições abertas para  
Oficina de Canto!

além de um melhor trabalho com a voz 
e os efeitos sociais, como a desinibição e 
a integração com os(as) colegas. 

O valor da mensalidade do cur-
so é R$ 50 (cinquenta reais) para 
associados(as) APCEF e dependentes. 
Para convidados(as), a mensalidade é R$ 
60 (sessenta reais).

Mais informações podem ser obtidas 
pelo e-mail: cultural@apcefrs.org.br ou 
pelo telefone (51)3268-1611. 

AGENDA DE EVENTOS

FEVEREIRO

11 (Sábado) - Amistoso de Bas-
quete - Treino Feminino e 
Amistoso Masculino às 17h na 
Sede A (Local: Av. Cel. Marcos, 
627)

MARÇO

12 (Segunda) - Início da Oficina 
de Canto da Profª Vera Catarina 
na Cia de Arte, das 19h30min 
às 21h30min

15 (Quinta) - Reinício das ativi-
dades do Curso de Dança de 

Salão, no Salão de Festas Sede 
A, às 20h

17 (Sábado) - Jogos de Integração 
da APCEF em Tramandaí – Fase 
Estadual

18 (Domingo) - Jogos de Integra-
ção da APCEF em Tramandaí –  
Fase Estadual

24 (Sábado) - Jantar Baile Cam-
peiro (Local: Galpão Crioulo da 
APCEF – Av. Cel. Marcos, 851)

31 (Sábado) - Festa de Páscoa 
Infantil (Local: Sede A – Av. Cel. 
Marcos, 627)

A Funcef segue os preparativos para 
o processo eleitoral de 2012, visando a 
escolha de conselheiros representantes 
dos associados(as). O pleito acontece em 
maio e preencherá vagas nos conselhos 
Deliberativo e Fiscal; serão eleitos os titu-
lares e também os suplentes. A instalação 
da Comissão Eleitoral se dará em 15 de 
fevereiro, e o edital e regulamento serão 
divulgados no dia seguinte. As chapas que 
se inscreverem para o pleito indicarão um 

Funcef prepara eleições 2012
representante, cada. 

Vale lembrar que o debate envolve 
todos(as) os(as) associados(as), sejam 
empregados(as) da ativa, aposentados(as) 
ou pensionistas. A Diretoria da APCEF en-
tende que as eleições são uma boa opor-
tunidade para discutir questões inerentes 
ao fundo de pensão, além de avançar a 
democratização da gestão e de garantir 
segurança e eficiência na administração do 
patrimônio dos(as) associados(as). 

SindBancários comemora 
79 anos de história

Um grande público lotou o salão de 
festas do SindBancários, na noite de 18 
de janeiro, para celebrar a passagem dos 
79 anos da entidade. 

O Sindicato também inaugurou a 
Mostra Liquida Brasil - A Perversidade 
da Privatização. A exposição relata, atra-
vés de fotos, jornais e outros materiais 
impressos, o período da venda e entrega 

do patrimônio dos brasileiros, como os 
bancos Meridional, Banespa, a Vale do Rio 
Doce, a CRT e outros. 

A d i retor ia  da  APCEF mar-
cou presença no evento, através do  
vice-presidente, Marcos Todt, e dos 
diretores Carlos Trasel, Gilmar Aguirre, 
Marcello Carrion, Paulo Casanova, e 
Rafael Balestrin. 

Mudanças no  
Conselho Fiscal

Houve mudanças no Conselho Fiscal da 
APCEF. O novo presidente é Telmo José de 
Boita, aposentado da Agência de Frederico 
Westphalen, enquanto Régis Moreno No-
gueira Santos (Ag. Passo Fundo), presidente 
até então, assume o cargo de segundo secre-

Da esquerda para a direita: Telmo Boita, Gilmar Delvan, Antônio Bones e Régis Moreno

tário. Antônio Gabriel Bones (aposentado/
Porto Alegre) continua sendo o primeiro 
secretário. As alterações no quadro foram 
formalizadas na última reunião do Conselho, 
em novembro. 

Arquivo/APCEF
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Em época de forte combate às pri-
vatizações nos mais longínquos rincões 
do Brasil, nada mais adequado que o 
mercado editorial ganhar um best-seller 
à altura do tema. Líder no ranking de 
não-ficção desde o seu lançamento, em 
dezembro último, “A Privataria Tucana” 
caiu como uma bomba no meio político. 
A primeira edição, de 15 mil exemplares, 
esgotou-se no primeiro dia. 

O sucesso pode parecer repentino, 
mas na verdade é fruto de anos de uma 
investigação minuciosa do jornalista 
Amaury Ribeiro Jr., 47 anos. Dono de 
três prêmios Esso e de quatro prêmios 
Vladimir Herzog, o autor é daqueles 
repórteres “teimosos”, que não se im-
portam de correr riscos para entregar a 
melhor matéria possível. 

Ao longo de 343 páginas, Ribeiro Jr. 
demonstra uma determinação inédita e 
boa dose de coragem ao lançar luz sobre 
temas que muitos colegas prefeririam 
manter na obscuridade. O extenso con-
teúdo de documentos e acusações ajuda 
a ambientar o leitor em um mar de movi-

mentações financeiras em paraísos fiscais, 
habitado por personagens como Ricardo 
Sérgio de Oliveira (à época, diretor da 
área internacional do Banco do Brasil) e 
o empresário Daniel Dantas, acusado de 

disputar empresas formadas no processo 
de privatização das telecomunicções.

Confira o bate-papo exclusivo com o 
escritor, que esteve em Porto Alegre para 
o lançamento da obra durante o Fórum 
Social Temático. 

Quando começou a escrever o livro, 
o Sr. já esperava se tornar esse fenô-
meno de vendas? 

Em mais de duas décadas de pro-
fissão, eu tentava publicar esse tipo de 
notícia e não conseguia. Minhas primeiras 
matérias importantes na época do Globo, 
por exemplo, não emplacavam. Hoje se 
sabe que o Globo é do “alto tucanado” 
- eu tinha colegas, na época, que hoje 
são assessores do (José) Serra. Ganhei 
mais de 50 prêmios 
de jornalismo pelo 
Globo, mas o que 
eu queria publicar 
de verdade não ia 
para a gráfica. 

Agora, sema-
nas depois de sair o 
livro, posso dizer que eu realmente não 
imaginava todo esse sucesso. As priva-
tizações são um tema primordialmente 
macroeconômico, muito complexo, mas 
que acabaram atingindo todas as camadas 
sociais, do trabalhador rural ao operário 
de trem. Minha profissão como repórter 
sempre foi andar por esses rincões, e 
essas privatizações afetaram considera-
velmente a vida dessas pessoas. Até hoje, 
muita gente não se recuperou. Acima de 
tudo, é um assunto muito triste e que 
mexe com todos. 

Quantos documentos foram reunidos, 
referentes ao processo de privatiza-
ção e à lavagem de dinheiro?

Ao total, contabilizei mais de mil. 
Claro que há outros assuntos que acaba-
ram não indo para a edição final, porque 
precisam ser melhor investigados. Mas um 

O homem  
que revelou  
a privataria

dia eles virão à tona, isso é certo.

Como foi o acesso a esses documen-
tos, eles são de domínio público, ou 
são puramente fruto de investigação?

Tudo foi obtido de forma lícita. Você 
tem acesso a esses documentos na Justiça 
Federal; não há o que contestar, está tudo 
lá.  Basta ir até o Foro. 

É possível resumir, em algumas li-
nhas, como são feitas essas lavagens 
de dinheiro?

O princípio da lavagem é que o di-
nheiro sai daqui (do Brasil), fica rodando 
de empresa em empresa em países fis-
cais, e depois vai para o Caribe, as Ilhas 
Virgens Britânicas. Quem faz isso são o 

Fernandinho Beira-Mar, 
os fraudadores do INSS, 
etc. Os parceiros são 
sempre os mesmos. 

O Brasil tem é que 
proibir que empresas de 
off-shore se tornem só-
cias de empresas do Bra-

sil. Existem falhas graves na legislação, 
mecanismos de legalização de dinheiro 
obtido no crime, de maneira ilegal, e tudo 
isso está no livro. Tomemos como exem-
plo o Banestado, que foi o maior esquema 
de lavagem de dinheiro do mundo. Os 
documentos desta CPI me ajudaram a 
chegar até inúmeros dados reveladores. 

Como está o receio de ser proces-
sado?

Quando vi que as acusações para 
me desqualificar eram fraquinhas demais, 
a sensação foi de nocaute. A gente fala 
mais grosso e eles respondem que vão 
“meter” processo; já estou acostumado. 
Mas não recebi qualquer notificação de 
processo em decorrência da publicação.

Graças ao trabalho das redes sociais, 
sinto que viramos o jogo. Hoje, o mundo 

da comunicação não está restrito aos 
meios tradicionais, as pessoas cobram, 
vigiam. Muitos outros fatos virão à tona 
e eu não tenho medo disso. Respondo a 
tudo com documentos.

Hoje, o Rio Grande do Sul é berço de 
casos polêmicos como a privatização 
da água em Santa Cruz do Sul - que 
inclusive sofreu a intervenção da  
APCEF, que é contra a medida. Como 
o Sr. analisa a questão?

A mercantilização dos serviços 
públicos só pode ser combatida de uma 
forma: com a mobilização pública, e de 
forma organizada. É importante começar 
a pensar em organizar-se de forma distin-
ta, buscando outras alternativas políticas.  
Parabéns à APCEF. 

Como o Sr. vê o pedido de abertura 
da CPI da Privatização, exigido pe-
los deputados Protógenes Queiroz  
(PC do B/SP) e Brizola Neto (PDT/
RJ)?

 O livro já deixou algumas marcas, 
como mudanças no quadro político nacio-
nal. Ele serviu para unificar as esquerdas, 
que finalmente perceberam que o inimigo 
era outro. Os ditos neoliberais diziam que 
nunca iriam privatizar, e o que aconteceu 
está aí, a olhos vistos.

Mas a gente precisa da abertura des-
sa CPI. É preciso saber o tamanho dessa 
roubalheira, a dimensão disso. As mesmas 
pessoas continuam operando, cometendo 
esses delitos. Chegou a hora de dar um 
basta. E vai ficar feio para o PT se ele não 
aderir à causa. 

E qual o seu próximo passo?

Investigar os veículos de imprensa 
que me atacaram. Isso vai ser uma briga 
de foice. Há revistas de circulação nacio-
nal que são sócias de Daniel Dantas e que 
se beneficiaram das privatizações. Isto é 
público e vai ter troco. 

Em entrevista exclusiva ao João de Barro, o autor de  
“A Privataria Tucana” revela, em detalhes, como o país  
passou pela maior fase de privatizações de sua história 

“A gente precisa da  
abertura dessa CPI.  

É preciso saber o tamanho  
dessa roubalheira,  
a dimensão disso”

Fotos: Ramiro Furquim/Sul21.com.br
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esta Súmula, o Judiciário está dando 
com uma mão e tirando com a outra. 

Curvando-se ao entendimento 
do TST, este posicionamento vem 
cada vez mais sendo adotado pelos 
Tribunais Regionais.

Exceção – em alguns poucos pro-
cessos – ocorre quando o empregado 
não assinou o Termo de Opção. Nes-
tes casos, pode ocorrer do TST não 
autorizar a indesejada compensação.  

Em nosso entender, o TST está 
autorizando a compensação (“uma 
pela outra”) de duas parcelas de natu-
reza diversa. Autoriza a compensação 
da ‘gratificação de função’ – que con-
siste em verba de natureza salarial e 
que deveria remunerar apenas a maior 
responsabilidade técnica do cargo 
exercido – por ´horas extras’.  

O artigo 368 do Código Civil, 
também aplicável ao Processo do 
Trabalho, regulamenta o instituto da 
Compensação, nos seguintes termos:

“Se duas pessoas forem ao mesmo 
tempo credor e devedor uma da outra, 
as duas obrigações extinguem-se, até 
onde se compensarem.

Ou seja: a compensação pode 
ocorrer quando as duas partes são, 
de forma concomitante e expressa, 
credora e devedora uma da outra, 
dando-se entre ambas a ocorrência 
recíproca de dívidas - o que definitiva-
mente não é a situação dos processos 
de 7ª e 8ª horas.

No entanto, o TST está deter-
minando esta compensação, com o 
equivocado entendimento de evitar 
o enriquecimento ilícito dos traba-
lhadores.

Trata-se de uma posição contrária 
aos interesses dos trabalhadores, mas 
que infelizmente está cada vez mais 
consolidada no mais alto Tribunal 
trabalhista brasileiro.  

Há algum tempo, o Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) “modifi-
cou” - e para pior! - seu entendimento 
criando a possibilidade de compensar 
a diferença dos valores pagos a título 
de gratificação de função (de 6 ou 
de 8 horas) com aqueles valores de-
correntes da condenação em horas 
extras, naqueles processos em que 
são deferidas, como extraordinárias, 
a sétima e oitava hora cotidianamente 
trabalhadas pelo(a) empregado(a). 

O entendimento do TST se dá 
em razão da Orientação Jurispruden-
cial nº 70, daquele mesmo Tribunal, e 
que assim preceitua:

“Ausente a fidúcia especial a que 
alude o art. 224, § 2º, da CLT, é ineficaz 
a adesão do empregado à jornada de oito 
horas constante do Plano de Cargos em 
Comissão da Caixa Econômica Federal, 
o que importa no retorno à jornada de 
seis horas, sendo devidas como extras 
a sétima e a oitava horas laboradas. 
A diferença de gratificação de função 
recebida em face da adesão ineficaz 
poderá ser compensada com as horas 
extraordinárias prestadas.”

Como se pode ver, esta Orienta-
ção só tem validade para ações dos/
as empregados/as da Caixa, já que 
para todos os demais trabalhadores a 
regra válida é a da Súmula 109, assim 
redigida:

“O bancário não enquadrado no § 
2º do art. 224 da CLT, que receba grati-
ficação de função, não pode ter o salário 
relativo a horas extraordinárias compen-
sado com o valor daquela vantagem.”

A Orientação Jurisprudencial é 
uma espécie de uniformização do 
entendimento do Tribunal. Ou seja: 
como regra, o TST expressamente 
está autorizando que a Caixa compen-
se os valores financeiros conquistados 
pelo reconhecimento judicial das ho-
ras extras pela gratificação de função 
recebida no período. Em suma, com 

Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista
assejurtrabalhista@apcefrs.org.br 
www.fseadvogados.adv.br

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO TST 
ATROPELOU SÚMULA QUE PROIBIA  
COMPENSAR A FUNÇÃO

SEUS DIREITOS

NOVO (??) GOLPE CONTRA 
OS APOSENTADOS

grosseiros de português (“outros, sim” 
ao invés de “outrossim”).

Trata-se de um golpe antigo, cuja 
existência já era comentada em fóruns 
de discussões de aposentados no ano de 
2009: http://aposentadosemluta.forums-
-free.com/novo-golpe-na-praca-ninguem-
-merece-t1251.html.

Assim, orientamos a todos os asso-
ciados que ignorem a correspondência, 
não fornecendo, em hipótese alguma, 
seus dados pessoais ou bancários nem 
efetuando qualquer pagamento.

Nos últimos dias, foi 
enviada a diversos asso-
ciados da APCEF corres-
pondência informando 
que teriam valores a re-
ceber em decorrência de 
processo judicial movido 
contra uma certa Coifa 
Pecúlios e Pensões.

Para alguns, 
foi solicitado 
que informas-
sem seus da-
dos bancários 
para que pudes-
se ser feito o depósito destes valores; 
a outros associados(as) foi requerido o 
pagamento de valores para que fosse 
agilizada a liberação do crédito decor-
rente da ação.

Uma simples análise da correspon-
dência recebida nos permite afirmar, 
com total certeza, que se trata de mais 
um golpe que busca ludibriar os aposen-
tados e pensionistas, já que a notificação 
não guarda qualquer semelhança com 
aquelas expedidas pelo Poder Judiciário. 

Por exemplo: o número do su-
p o s t o  p r o c e s s o  é  i n e x i s t e n t e 
(146.745.16743/87); não é informada a 
vara em que o processo tramitou, nem 
quem foi o autor da ação; não existe o 
mencionado decreto 4.986/2011 (o nú-
mero correto é 4.986/2004); não existe 
“pagamento através de Carta Precató-
ria” de valores recebidos em processo 
judicial; a notificação apresenta erros 

Qualquer dúvida, entre  
imediatamente em contato 
com a APCEF pelo fone: 

(51) 3268 1611



“ M u d a n ç a s  C l i m á t i c a s  e  a 
Mercantilização da Água” foi o tema de 
uma oficina promovida pela Central Única 
dos Trabalhadores (CUT-RS) durante o 
Fórum Social Temático 2012. O evento 
aconteceu no Hotel Everest, no dia 26, 
e serviu para lançar nova luz ao assunto. 

Quem abriu os trabalhos foi o vice-
presidente da APCEF e secretário de 
Meio Ambiente da CUT-RS, Marcos Todt. 
Ele fez um alerta sobre a necessidade  
de a classe trabalhadora estabelecer 
a  c o n e x ã o  e n t r e  o  t e m a  d o  
desenvolvimento sustentável com o 
trabalho decente e a distribuição de 
renda, entre outras questões apontadas 
pelos dirigentes cutistas nos dias que 

Oficina discutiu mercantilização da água

AS MARCAS DO FÓRUM SOCIAL TEMÁTICO

“Espero que, quando vier para o Fórum Mundial Palestina 
Livre, eu tome água produzida por Porto Alegre e não por 

um Estado que rouba os recursos de outro país”.

Maren Mantovani, da Stop The Wall da Palestina

antecederam o debate. 

Em sua análise sobre a atual crise 
mundial, a secretária de Meio Ambiente 
da CUT, Carmen Foro, afirmou não se 
tratar de um momento de retrocesso 
do capitalismo, mas sim de uma forma 
de reorganização. Para ela, o sistema 
capitalista vende a ideia de economia 
verde e diz que ali está a salvação do 
planeta, “mas volta-se para transformar 
bens comuns, como o ar e a água, em 
mercadorias. O que muda é o produto”. 
Carmen criticou também a postura 
de países que já se desenvolveram e 
não assumiram a responsabilidade pela 
emissão dos gases causadores do efeito 
estufa. 

Também marcaram presença o 
secretár io nac ional  de Relações 
Internacionais da CUT, João Felício 
e o coordenador da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura Familiar 
(Fetraf/Sul), Roberto Balen. Além dos 
dirigentes brasileiros, o debate contou 
com sindicalistas da Argentina, Itália e 
Palestina. 

O diretor de Políticas para a Paz, 
Direitos Humanos e Relação com 
Movimentos Sociais da CGIL da Itália, 
Sergio Bassoli, fez um chamamento para 
a Rio+20 e lembrou que o papel dos 
sindicatos é buscar retomar a luta contra 
um inimigo comum: o atual modelo 
econômico e social que afeta o mundo. 

A representante do secretariado 
Internacional da Stop The Wall da 
Palestina, Maren Mantovani, comentou 

Público prestigiou a oficina promovida no Hotel Everest, durante o Fórum

Marcos Todt, vice-presidente da APCEF (terceiro da esq. para a dir.), coordenou o debate

como os israelenses aplicam o que 
aprenderam com os Estados Unidos em 
aulas de saques de recursos naturais.  
“A expansão da fronteira por parte de 
Israel ocorre também pela água. Hoje, 
10% do que temos na Cisjordânia é para 
utilização dos palestinos e os outros 90% 
para os israelenses”. Para dar seguimento a 
essa exploração, Israel criou uma empresa 
estatal que se apodera e maneja tal 
riqueza. “Os palestinos têm que comprar 
a água que é sua para beber, pagando mais 
caro que os israelenses”. Maren afirmou 
ainda que o Brasil já procurou o país para 
importar a tecnologia - diante disso, ela 
alertou que a luta do movimento sindical 
deve ser global. “Espero que quando vier 
para o Fórum Mundial Palestina Livre 
(que acontecerá em novembro, também 
na Capital) eu tome água produzida por 
Porto Alegre e não por um Estado que 
rouba os recursos de outro país”, finalizou.
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Edição 2014 será em Porto Alegre, 
garante comissão organizadora

Democracia Participativa em 
debate na Casa dos Bancários

AS MARCAS DO FÓRUM SOCIAL TEMÁTICO

Com o auditório praticamente 
lotado, o SindBancários foi palco para o 
segundo dia de debates do Fórum Social 
Temático 2012, em 26 de janeiro, com 
o tema “Construindo a Democracia 
Real: A Democracia Participativa e 
as Ferramentas Digitais”. Compondo 
a mesa, estiveram o sociólogo Emir 
Sader, o deputado estadual Raul Pont 
e a cientista política Vanessa Marx, 
professora e pesquisadora da Ufrgs. 

O regime da democracia participativa 
é citado por estudiosos como um modelo 
do poder político pautado no debate 
público entre cidadãos livres e em 
condições iguais de participação. Assim, 
a mesa debateu alternativas para que 
se busque a tão sonhada democracia 
estendida à esfera social. 

Sader abriu os trabalhos falando 
sobre a importância social em se buscar 
a hegemonia política. O sociólogo, 
cientista, mestre em filosofia política 
e doutor em ciência política pela USP 

defende a existência da multiplicidade 
econômica, mas lamenta a ausência de 
multiplicidade política. Para Sader, os 
Estados Unidos seguem alheios à crise 
e ditando os rumos da política ao redor 
do globo. 

A professora Vanessa Marx destacou 
a importância dos movimentos sociais 

Durante os seis dias de Fórum 
Social Temático, Porto Alegre e a 
Região Metropolitana mudaram de 
cara. Foram mais de 40 mil pessoas 
das mais variadas etnias participando 
de palestras, oficinas, debates e shows. 
Estrangeiros de 38 países dos cinco 
continentes, incluindo 3 mil lideranças 
internacionais de dezenas de movimentos 
sociais, vieram conferir as 650 atividades 
autogestionadas promovidas por ONGs 
ou grupos de pessoas. Para coroar o 
sucesso, o Comitê Organizador Local 
do FST já confirmou a realização de uma 
nova edição descentralizada do evento, 
em janeiro de 2014. 

Os números reforçam essa avaliação 
positiva. A Marcha de Abertura reuniu 
cerca de 20 mil participantes, e as 
atividades mais disputadas tiveram uma 
média de 500 pessoas. O evento paralelo 
Conexões Globais 2.0 contou com mais 

de 10 mil participações. 

Mais uma vez, o Fórum provou sua 
importância nas discussões de políticas 
públicas. A presidenta Dilma Rousseff 
manteve a tradição iniciada por Lula 
e marcou presença, discursando no 
painel Diálogos Entre Governos e 
Socidade Civil. Vários movimentos que 
não estavam fazendo parte do encontro 
temático, em especial os ambientalistas, 
foram trazidos de volta à Capital, além 
de Canoas, São Leopoldo e Novo 
Hamburgo. 

A ideia da organização é realizar 
edições internacionais todos os anos pares, 
quando não houver fóruns centralizados. 
O FST 2012 foi preparatório à Cúpula 
dos Povos, que ocorrerá em junho no 
Rio de Janeiro paralela à Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimento 
Sustentável Rio+20.

na construção da democracia, citando 
os exemplos do Movimento dos Sem-
Terra (MST) no Brasil e das feministas 
nos EUA. Segundo ela, a população 
está mais consciente, mas deve haver 
uma nova forma de articulação entre os 
movimentos,” interagindo de forma mais 
efetiva e buscando novas alternativas 
para uma trajetória de construção da 

democracia plena”. Vanessa ainda citou 
a adesão de um orçamento participativo 
abrangente como alternativa para ampliar 
a voz do povo. 

O último a falar foi o deputado 
estadual e ex-prefeito de Porto Alegre, 
Raul  Pont.  Ele s inal izou algumas 
estratégias contra o capitalismo e o 
neoliberalismo. Os movimentos sociais, 
na sua opinião, precisam de propostas 
concretas de mudança e atuar em 
diferentes frentes. Pont concorda com 
Vanessa ao citar o orçamento participativo 
como um elemento “que integra um 
estado de constante militância”. A falta 
de identificação do povo com seus 
representantes no poder executivo foi 
outro aspecto abordado pelo deputado, 
que ilustrou sua teoria citando os casos 
recentes das revoltas da Primavera Árabe 
e os protestos na Espanha e nos EUA. 

Ao término do debate, o público fez 
perguntas aos convidados da mesa. 

Sociólogo Emir Sader (D) esteve entre os convidados que discutiram o tema 

Vicente Carcuchinski

Valter C
am
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Um clima constante de confrater-
nização e diversão marcou o dia 24 de 
janeiro na sede da APCEF em Porto 
Alegre. A festa em comemoração ao Dia 
do(a) Aposentado(a) teve atrações para 
agradar a todos, de palestras a oficina de 
mini-horta, de show musical a sessão de 
hidroginástica – além, é claro, de pro-
mover o aguardado reencontro anual de 
associados veteranos. 

Logo cedo, os(as) convidados(as) 
foram recepcionados(as) com um variado 
e saboroso café da manhã, preparado 
para dar início às atividades. Em um dia 
de altas temperaturas, foram distribuídos 
bonés e toalhas de rosto. Mais uma vez, 
um numeroso grupo veio de Pelotas – 27 
associados ao total – sob a coordenação 
da conselheira Lúcia Leal. 

Após a abertura oficial do evento, 
onde o vice-presidente da Associação, 
Marcos Todt, lembrou a relevância 
dos(as) aposentados(as) e pensionistas 
para a APCEF, começaram as atrações. 

A associada e escritora Beatriz Maria 
Berghahn, de Não-Me-Toque, fez uma 
palestra sobre os benefícios de “vivenciar 
o sentimento de pertencimento, pre-
sencialmente, em uma era tão virtual”, 
segundo suas palavras. Ela aproveitou o 
momento de reencontro para improvisar 
um estande particular, onde autografou 
seu novo livro, “Me Toque – A Expressão 
da Emoção”. A obra foi adquirida pela 
APCEF e estará à disposição dos(as) 
associados(as) na biblioteca na sede de 

São Chico. Em sua cidade, Beatriz atua 
no projeto social Casa Brasil, através da 
Caixa Econômica Federal, onde são ofe-
recidos à comunidade cursos de corte e 
costura, entre outros. Enquanto matava 
a saudade dos ex-colegas, ela os alertava 
sobre a importância da solidariedade nas 
relações humanas. 

A palestra “Sementes de Felicidade 
– Somos Nós o Exemplo”, com a turis-
móloga Regina Domingues, também foi 

Dia de reencontros e muita  
alegria às margens do Guaíba

bastante aplaudida. “Este é um assunto 
que vale para qualquer idade, então to-
dos aproveitaram bem”, explicou Regina. 
Na pauta, a importância do bem-estar e 
do pensamento positivo, além do papel 
de cada um como multiplicador de bons 
valores. A dinâmica de grupo teve direito 
à “musiconsciência”, que trabalhou com o 
emocional do público através da música e 

verdes. Buscando incentivar a produção 
doméstica, cada participante ganhou uma 
muda para desenvolver uma horta ou 
canteiro em sua própria casa. 

O associado Lino Paulo Zardo, enge-
nheiro civil que ajudou a projetar a sede 
da APCEF (era chefe da Engenharia da  
Caixa à época), admirava a boa conser-

da integração. 

Em seguida, o diretor de Patrimônio, 
Paulo Cesar Ketzer, realizou uma breve 
apresentação sobre o andamento da 
construção da Nova Colônia em Traman-
daí, mostrando imagens passo a passo da 
edificação. 

Ainda pela manhã, aconteceu a 
oficina de mini-horta, onde foi ensinado 
o plantio de chás, temperos e saladas 

vação do prédio. “A Associação mudou 
muito de uns anos para cá, e para melhor”, 
elogiou. Aposentado há 23 anos, ele e 
a esposa se divertiram com a oficina de 
mini-horta. 

Outra que prestigiou a oficina foi a 
associada Rosângela Ângelo Vieira. Ela 
levou para casa mudas de tomilho, hortelã, 
salsa e cebolinha. “Moro em apartamento, 
então têm que ser plantas pequenas. No 
meu jardim, tem lírio da paz e a árvore da 
felicidade”, contou. Sobre o reencontro 
com antigos colegas, Rosângela se disse 
muito feliz. “Quem trabalha em agência, 
particularmente, tem dificuldade em en-
contrar tempo para interagir durante o 
expediente. Por isso, esses encontros são 
ótimos para rever os amigos e colocar o 
papo em dia”, ressaltou. 

Um saboroso galeto foi servido no 
almoço de confraternização, acompanha-
do de massa, diversas saladas e suco de 
laranja. A sobremesa teve sorvete e frutas. 

À tarde, a Ação Entre Amigos sor-
teou brindes de parceiros da APCEF, 
arrecadando fundos para a construção 
da Colônia de Tramandaí - além de cumprir 
o seu papel inicial de estimular a confrater-
nização. Os parceiros foram: Terra Turismo 
(que sorteou dois pacotes de viagens para 
Gramado), Óticas Vitorino + Kids (com 
dois óculos de sol) e Panvel (com kit para 
cuidados pessoais). Cinco participantes 
foram contemplados.

A ECCO SALVA foi outra parceira 
importante: esteve presente com uma UTI 
móvel e realizou gratuitamente testes de 
glicose e medição de pressão arterial. 

Houve ainda café da tarde e show de 
Marcelo de Marchi, músico e conselheiro 
da Associação que trouxe um festejado 
repertório dos anos 60, 70 e 80. O dia foi 
encerrado com uma aula de hidroginástica 
na área de piscinas à beira do Guaíba, ao 
final da tarde. 

Associada Beatriz Berghahn improvisou um 
estande para autografar seu livro

Caravana de Pelotas esteve, mais uma vez, entre os grupos mais animados

Fotos: Fernando Halal/Interlig

Oficina de mini-horta ensinou técnicas e encantou a todos(as)
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Seguem as obras da Nova  
Colônia na Capital das Praias

Novo prédio da APCEF alterou o visual de um dos principais balneários do Litoral gaúcho

A maior obra da história da  
APCEF é fruto de um esforço sem pre-
cedentes da Gestão Um Novo Tempo. 
Associados(as) de todo o Estado deci-
diram pela proposta de construção ao 
longo de 14 assembleias em todas as 
regionais da APCEF, em 2009. 

A Comissão Executiva de Obras 
realiza vistorias permanentes para acom-
panhamento da construção da Nova 

Colônia de Tramandaí. O status em que 
a obra se encontra segue o cronograma 
apresentado e aprovado em Assembleia. 

O vaivém de materiais de constru-
ção, peões e carrinhos de mão não para. 
Depois de concluída a concretagem de 
toda a laje do oitavo pavimento, foram 
colocadas as armaduras dos pilares da 
laje de cobertura do oitavo pavimento, ala 
oeste, e dos pilares da rampa de acesso 

ao estacionamento do segundo pavimento. 

Até o fechamento desta edição, a equi-
pe, de forma organizada e simultânea, dava 
cabo de vários serviços, dentre eles: desfor-
ma e o reescoramento das lajes e das vigas 
da cobertura, centro das juntas de dilatação; 
montagem, escoramento e concretagem das 
formas de madeira dos pilares, das vigas e das 
lajes da rampa de acesso ao estacionamento 
do segundo pavimento; concretagem das 

contravergas das esquadrias do sétimo pavi-
mento; montagem das formas de parte dos 
pilaretes e cintas de amarração das paredes 
das platibandas; concretagem dos pilares, das 
vigas e das lajes do piso do compartimento 
onde estarão localizados os reservatórios 
superiores; e a concretagem das vigas e das 
lajes do vão da escada entre o oitavo pavi-
mento e o piso do compartimento dos 
reservatórios superiores. Nem mesmo 
a chuva atrapalhou as obras. 

O estágio avançado de obras na 
Nova Colônia de Férias de Tramandaí 
alterou consideravelmente o visual de 
um dos principais balneários do litoral do 
Rio Grande do Sul. Quem vê de longe já 
consegue identificar os oito andares da 
edificação, que começou a ser erguida 
em março do ano passado. 

Os ( a s )  a s soc i ado s ( a s )  ma i s 
veteranos(as), aqueles(as) que acompa-
nham a trajetória da APCEF há mais tem-
po, têm plena consciência da magnitude 
do projeto. Aos 87 anos, o aposentado 
Amado José Paz de Oliveira, de Porto 
Alegre, possui uma casa de veraneio pró-
ximo à Colônia desde 1950. Associado 
da APCEF desde a sua fundação, e com 

37 anos dedicados à Caixa Econômica 
Federal, ele sempre teve o hábito de ir 
até a antiga colônia apenas para “fazer 
uma visitinha e tomar um café”, como diz. 

Neste verão, Seu Amado resolveu 
fazer diferente. Depois de se entusiasmar 
com as notícias lidas no João de Barro ao 
longo do ano, ele aproveitou a temporada 
na praia para dar uma conferida pessoal-
mente nos trabalhos – ao lado da esposa, 
Elida Beatriz, 78 anos, saiu impressionado 
com o que viu. Tão impressionado que, 
em seguida, encaminhou um e-mail cum-
primentando a Diretoria pelo feito. 

“Está tudo lindo, achei um deslum-
bramento. Espero voltar lá esta semana, 

para esmiuçar a construção”, contou ele 
à reportagem do João de Barro. Com a 
saúde debilitada (“minha vida anda meio 
destemperada”), o aposentado afirmou 
que pretendia subir “ao menos até o 
segundo andar”, para ver tudo de perto 
e entender melhor o processo de cons-
trução. “Pelo que vi, o pessoal vai ganhar 
um presentão. A Diretoria está mesmo de 
parabéns, merece uma estátua no topo 
do prédio”, brincou o associado, que 
permanece em Tramandaí “até depois 
do Carnaval”. 

Outra das visitantes mais assíduas é 
a telefonista aposentada Graça Ponce, 57 
anos. Ela aproveita cada feriado ou data 

comemorativa para dar uma esticada até 
a Capital das Praias, com os três filhos e 
a neta. Isso já faz 15 anos, lembrou ela. 
“Natal, Ano Novo e o mês de janeiro, 
estamos sempre aqui. Quero uma ca-
deira cativa em Tramandaí!”, diverte-se 
a associada. “Pegamos uns dias bons, só 
o mar está um pouco agitado, mas nem 
dá pra reclamar”. Sobre a Nova Colônia, 
Graça é só elogios. “A gente acompanha 
de perto e está tudo bem adiantado, as 
obras estão indo muito rápido. Vamos 
sentir falta da ‘velhinha’, mas sabemos 
que esta será bem melhor, inclusive para 
a segurança de todos. Vou continuar 
‘incomodando’ nos próximos anos para 
conseguir uma vaga”, finalizou a veranista. 

Prédio impressiona antigos associados

Arquivo/APCEF
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O balneário de Tramandaí será palco, 
na segunda quinzena de março, para a dis-
puta da etapa Estadual dos Jogos de Inte-
gração 2012. Os jogos foram novamente 
divididos em duas fases: a Regional, onde 
cada sede que compõe a APCEF escolheu 
o time que a representará, e a Estadual, 
que reunirá em um único evento todas 
as delegações das Regionais, nos dias 17 
e 18 de março. 

O evento terá algumas novidades 
este ano: a pedido de coordenadores e 
atletas, foram incluídos o jogo de bocha 
e o futebol soçaite master. 

A importância dos jogos reside na 
integração entre todos através da saudá-
vel prática esportiva. Além de promover 
a saúde, os jogos promovem a confra-
ternização entre as equipes de todas as 
regionais. Em março de 2011, mais de 
250 pessoas, entre atletas e familiares, se 
dirigiram ao Litoral Norte do Rio Grande 
do Sul para prestigiar essa grande cele-
bração esportiva. “Superamos, e muito, 

as edições anteriores”, ressalta o diretor 
de Esportes da APCEF, Gilmar Aguirre. “E 
temos certeza que a atividade em Traman-
daí terá o seu brilho característico, como 
têm sido as últimas edições dos Jogos 
de Integração. Cada regional trará o(a) 

Etapa Estadual dos Jogos de Integração  
promete movimentar Tramandaí

seu(sua) melhor, o(a) mais apto(a), o(a) mais 
competitivo(a) associado(a) para disputar as 
modalidades”, completa o diretor. 

CURSOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA – Porto Alegre – 
Centro de Treinamento Tecnológico Advanced LTDA. Rua da 
República, 433 – Bairro: Cidade Baixa. Fone: (51) 3013-2766. 
E-mail: paula @cttmaxwell.com.br

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

INDIQUE NOVOS  
CREDENCIADOS
pelo e-mail: convenios@apcefrs.org.br ou pelo 
telefone: (51) 3268-1611

NOVOS  
CONVÊNIOS 

A entrega das medalhas e troféus 
será coroada com uma confraternização 
amigável e festiva a ser realizada junto ao 
Grêmio Expedicionário Geraldo Santana. 
“Solicitamos aos atletas e novos candida-
tos que irão representar a Associação no 

Primeira Fase Seletiva agitou a Sede da Regional Porto Alegre, em novembro

Xadrez esteve entre as modalidades disputadas também na Segunda Fase

Arquivo/APCEF

10º Jogos da Fenae, em agosto, em Vitó-
ria/ES, que compareçam para treinar e 
mostrar seu talento até a fase de seleção. 

A partir daí, será montada a delegação 
que vai representar a APCEF no Nordes-
te”, avisa Aguirre. “Os associados que lá 
comparecerem terão o prazer de verifi-
car in loco o andamento da construção 
da Nova Colônia de Férias de Tramandaí, 
mais um compromisso da gestão Um 
Novo Tempo que está sendo cumprido”, 
destaca o diretor de Esportes. 

As modalidades esportivas envolvi-
das na disputa são futebol soçaite livre e 
master, futsal masculino e feminino, jogos 
de salão (canastra, dama, sinuca, truco e 
xadrez), tênis de mesa masculino e femi-
nino, vôlei de areia masculino e feminino, 
vôlei misto e bocha.

Acompanhe a programação dos 
Jogos de Integração 2012 no site: www.
apcefrs.org.br. Para mais esclarecimen-
tos, entre em contato com a APCEF pelo 
telefone (51)3268-1611 ou pelo e-mail: 
esportes@apcefrs.org.br. 



CULTURA

FEVEREIRO DE 2012    11

O ano cultural começou a todo 
vapor na APCEF. Até o mês de dezem-
bro, a Associação promete desenvolver 
atrações para agradar a todos os gostos. 

Segundo o diretor Cultural, Paulo 
Casa Nova, o bom momento é fruto do 
acúmulo de três gestões. “A cada tem-
porada, novos projetos vão aparecendo. 
Só temos a comemorar os incentivos”, 
afirma. 

Um dos destaques do ano certamen-
te será a realização da Oficina de Criação 
Literária “Romance Histórico APCEF/RS 
60 Anos”. As aulas estão programadas 
para começar em março. O objetivo 
é resgatar a história da Associação do 
Pessoal da Caixa Econômica Federal do 
Rio Grande do Sul, com o lançamento do 
livro no aniversário de 60 anos, em 13 de 
junho de 2013. O projeto inclui novidades 
como o curso intensivo “Iniciação à Arte 
de Escrever”, que convida associados(as) 
das regiões de Santa Maria, Passo Fundo, 
Caxias do Sul e Pelotas a se unir à turma 
de Porto Alegre. Serão duas aulas segui-
das em um sábado, com 4h de duração. 
Vale lembrar que as aulas acontecem em 
cada município de origem. Para participar 
da atividade, “basta ter vontade de escre-
ver e a busca pelo conhecimento”, explica 
o ministrante, o escritor Alcy Cheuiche. 

Arte e cultura para todos

As aulas têm início a partir de março, e o 
investimento para participar é de R$ 20.

A terceira edição da Oficina “Um 
Novo Tempo para Cantar” deve dar o 
que falar. As aulas começam em março, 
no Centro Cultural Companhia de Arte, 

Autores do livro “Entre o Sena e o Guaíba”, juntamente com Alcy Cheuiche e diretoria da APCEF 
na Noite Cultural.
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sob a coordenação da professora Vera 
Catarina de Los Santos.

O Grupo de Teatro Caixa de Pando-
ra, formado por associados(as) da APCEF, 
seus familiares e alguns convidados, é 

outro que não para. A trupe ensaia a 
primeira peça infantil de sua carreira, “A 
Última Gota”. O espetáculo ainda não es-
treou, mas uma prévia pôde ser conferida 
na última edição da Noite Cultural, em 
dezembro. Trata-se de uma peça cômica 
voltada à conscientização ecológica, e 

que promete muitas surpresas. A direção 
é da atriz, professora e diretora de teatro 
Sandra Loureiro. 

O Grupo de Danças Tradicionais da 
APCEF, que ao longo de 2011 abrilhan-

tou diversos eventos da cultura gaúcha, 
inclusive no interior do Estado, também 
tem compromissos importantes em sua 
agenda – um deles é a participação no 
tradicionalíssimo Rodeio de Bujuru, em 
março. O Grupo é vinculado ao Núcleo 
de Cultura Gaúcha e tem o suporte do 
Grupo de Danças Chirú. Quem assiste 
às belas coreografias de danças da nossa 
terra, sai encantado.

O Coral APCEF, sob a coordenação 
de Iracema Mendes e regido por Luiz 
Carlos Andrade, é outro núcleo cultural 
que anuncia boas novas para a tempo-
rada. O calendário anual permanece o 
mesmo, mas o grupo de 18 coralistas 
pretende começar a visitar também hos-
pitais, creches e asilos ao longo do ano, 
“para transmitir coisas boas a todos”, 
explica Iracema. “O calor humano deve 
surgir em todas as épocas do ano, e não 
apenas em datas comemorativas como 
o Natal”, completa a coordenadora. 
As reformulações devem se estender 
ao repertório, que terá novas canções 
populares, antecipa a coordenadora. 
Com 18 anos de atividades, o Coral é 
aberto à participação de associados(as) 
e está à procura de novas vozes. Os en-
saios começam na primeira quinzena de 
março. Para mais informações, entre em 
contato com o setor Cultural da APCEF: 
cultural@apcefrs.org.br ou pelo telefone 
(51) 3268-1611. 

Grupo de Danças Tradicionais da APCEF tem compromissos importantes

Caixa de Pandora estreia em breve a sua primeira peça infantil, “A Última Gota”
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Uma das frentes da campanha da 
atual Gestão Um Novo Tempo sempre 
foi incentivar a prática esportiva. Se-
guindo esse objetivo, deu-se a primeira 
grande conquista da APCEF em 2012: 
foram instaladas, há poucas semanas, as 
modernas tabelas de basquete no Ginásio 
de Esportes. 

A partir de agora, não será mais ne-
cessário improvisar espaços para os treinos 
de basquete; as modalidades coletivas estão 

das tabelas qualifica melhor a 
quadra, permitindo que ela 
se torne um espaço múltiplo 
para todos os esportes 
de salão disputados pela 
Associação”, afirma. 

Capitão da equi-
pe masculina, o 
associado Márcio 
Wallerius Welp, o Xuxa, 
celebrou a chegada das novas tabelas. 

Ginásio de Esportes ganha  
modernas tabelas 
de basquete

de esportes da Associação. Isto é sempre 
bom”, aponta o ala, que reside em Lajeado 
e costuma viajar até Porto Alegre para o 
treino semanal. 

As tabelas são de vidro temperado e 
medem 1,8m x 1,05m, com 10mm de es-
pessura. Possuem sistema mecanizado com 
roldanas e podem ser erguidas, liberando, 
assim, a quadra para a prática de demais 
esportes sem a necessidade de removê-las. 
A aquisição do material teve apoio da Fenae. 

O  d i re to r  d e  E spo r te s  d a  
APCEF, Gilmar Aguirre, comemorou. 
“Fazia mais de dez anos que não tínhamos 
um espaço para que os(as) atletas, que 
tão bem têm representado as cores da  
APCEF em diversos momentos es-
portivos durante a atual gestão, pu-
dessem novamente se reunir na  
Associação e desfrutar do basquete”.

todas concentradas nas dependências da 
APCEF. O Diretor de Patrimônio da APCEF, 
Paulo César Ketzer, lembra que a concre-
tização desse projeto era um antigo anseio 
dos desportistas da Caixa. “A instalação 

“Para o grupo, isso é ótimo. Ganhamos um 
ponto fixo e não será mais preciso correr 
atrás de aluguel de quadras. Além disso, o 
ginásio passou a ser multiesportivo, permi-
tindo a interação com outras modalidades 

Segundo o diretor de apoio ao Pa-
trimônio, Paulo Belotto, as dimensões do 
Ginásio impediram que o espaço pudesse 
receber tabelas comuns. Assim, foram 
consultados fornecedores e engenheiros 
para realizar um cálculo estrutural e garan-
tir o suporte à estrutura. “Após o laudo, 
foi contratado um projeto personalizado 
para o local”, conta Belotto. As duas 
tabelas tiveram sua instalação concluída 
no dia 25 de janeiro, quando Belotto e o  
vice-presidente Marcos Todt foram até o 
local para realizar a vistoria. 

Os times de basquete da APCEF vêm 
mostrando muita determinação e compe-
tência. Entre as recentes conquistas estão 
as medalhas de ouro conquistadas pelas 
equipes masculina (Jogos da Fenae 2010 e 
Jogos Sul-Sudeste 2011) e feminina (Jogos 
Sul-Sudeste 2011), que encheram de orgu-
lho a todos os(as) associados(as) gaúchos(as).
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Sistema de roldanas permite remoção da estrutura e a prática de outros esportes


