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Chegamos à segunda metade do 
ano, e com ótimas expectativas. A julgar 
pela variedade de boas notícias desta 
edição, caro leitor, 2012 tem tudo para 
figurar entre as melhores temporadas da 
história recente da APCEF. 

O grande destaque é, obviamente, 
a reportagem de capa. Nela, abordamos 
um tema que vem despertando indig-
nação entre os(as) associados(as) dos 
fundos de pensão: a retirada de patrocí-
nio. Nas páginas centrais, um artigo do 
assessor jurídico da APCEF, Ricardo Só 
de Castro, apresenta em detalhes todo 
o processo. 

O João de Barro traz ainda a cober-
tura de dois importantes eventos que 
interessam diretamente o(a) associado(a). 
O primeiro deles é o Conecef, onde a 
atuação da Associação foi primordial 
para que fosse aprovado o encontro pela 
isonomia, entre outros pontos. Outro 
encontro de grande repercussão foi a 14ª 
Conferência Estadual dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras em Instituições Finan-
ceiras do RS, maior fórum deliberativo 
da Campanha Salarial no âmbito estadual 
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e que teve participação aberta de toda a 
categoria. 

Como a nossa entidade não vive 
apenas de lutas, o setor cultural segue 
em ritmo acelerado. O Grupo de Teatro 
Caixa de Pandora acaba de estrear o seu 
novo espetáculo: a peça infanto-juvenil “A 
Última Gota” promete uma temporada 
de muitos aplausos e risadas. Fomos até lá 
conferir essa grande estreia, e o resultado 
você confere aqui. O Coral da APCEF 
também fez bonito em junho, durante o 
Encontro de Coros do TCE. 

Agosto é mês de Jogos da Fenae em 
Vitória (ES), e o setor de esportes conti-
nua dando o máximo para selecionar os 
melhores atletas nas modalidades dispu-
tadas. Nesta edição, é a vez do atletismo 
(o número de participantes na Corrida do 
Pessoal da Caixa foi recorde). 

Você também confere a estreia da 
seção Vida Após a Caixa, onde vamos 
traçar o perfil de um(a) aposentado(a), 
mostrando que aproveitar a vida deve 
ser um verdadeiro lema da terceira idade. 

A todos, uma boa leitura! 



SETEMBRO
01 (Sábado) - Galeto do  
Coral da APCEF 
02 (Domingo) - Participação 
do Coral da APCEF no evento 
da PUC “Universo Feminino 
em Debate”
04 (Terça) - Dia do Jurídico
15 (Sábado) - Botequim  
do Esporte
29 (Sábado) - Jantar Baile 
Campeiro

RADAR
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Coral APCEF abrilhanta 
Encontro de Coros do TCE

Participando das homenagens aos 30 
anos do Coral do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), o Coral APCEF marcou 
presença no Encontro de Coros do TCE, 
no dia 1º de julho. A atividade aconteceu 
na sede social da Associação dos Servido-
res do Tribunal de Contas. 

No breve repertório do grupo, 
estiveram cinco canções: “Domine Tu 
Nihie Lavas Pedes” (João Luiz Correa), 
“João Carreteiro” (Arranjo de Nestor 

A Regional Passo Fundo organizou, 
na noite de 29 de junho, mais uma edição 
de seus tradicionais jantares. Desta vez, a 
temática escolhida foi o “Jantar da Non-
na”, que serviu delícias artesanais como 
frango ao molho, costela de porco na 
panela, polenta, mandioca, arroz branco 

Neste momento em que as pessoas 
saem da Caixa e vão à procura de um 
advogado, é importante ressaltar que a 
assessoria do Seguro Jurídico, Trabalhista e 
Previdenciário da APCEF realizará, no dia 
4 de setembro, o Dia do Jurídico. 

Na oportunidade, serão dados escla-
recimentos sobre todas as ações judiciais, 
respondidas dúvidas sobre Funcef, INSS e 
também sanados questionamentos sobre 
ações trabalhistas, além de ser apresen-Wennholz), “Só Tinha Que Ser Com 

Você” (Tom Jobim e Aluísio Oliveira), “All 
I Have To Do Is Dream” (Everly Brothers) 
e “Eu Sei” (Renato Russo). Coordenado 
por Iracema Mendes e sob a regência do 
maestro Luiz Carlos Andrade, o Coral 
foi bastante aplaudido por suas criativas 
releituras. 

Também participaram das comemo-
rações o Coral do TCE, Coral Vozes do 
Porto, Coral da FAE e o Madrigal Presto.

e saladas diversas. O jantar ocorreu na 
Sede da APCEF no Parque Roselândia, 
com dezenas de participantes. De acordo 
com o conselheiro Eroni Schleder, a noite 
foi um sucesso, “e já se prepara uma nova 
surpresa para este mês de julho”.

tado o serviço do Seguro Jurídico. O 
evento cumpre uma das missões da As-
sociação que é lutar pelos direitos dos(as) 
empregados(as) da Caixa. 

Vale lembrar que a Caixa lançou, no 
último dia 13 de junho, o novo Plano de 
Apoio à Aposentadoria (PAA) para quem 
se aposentou pelo INSS e também para 
aqueles que podem se aposentar até o dia 
30 de junho de 2013. O prazo para a adesão 
voluntária foi encerrado no dia 29 de junho. 

Evento homenageou os 30 anos do Coral do Tribunal de Contas

Fernando Halal/ Interlig

AGENDA DE EVENTOS

JULHO 

14, 15, 21 e 22 - Reapresenta-
ções da peça “A Última Gota” 
Local: Teatro da Cia. de Arte 
(Rua dos Andradas, 1780) 

22 (Domingo) - Costelão   
Local: Galpão Crioulo (Sede B)

AGOSTO

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

Regional Passo Fundo serve 
o “Jantar da Nonna”

Nova edição do Dia do  
Jurídico em setembro

EDITAL DE CONVOCAçÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ExTRAORDINáRIA DA APCEF/RS

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul 
- APCEF/RS, por sua Diretoria legalmente constituída, CONVOCA todos 
os(as) associados(as) a comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária a 
realizar-se na Sede “A” da entidade sita à Av. Coronel Marcos, n° 627 - Bairro 
Ipanema, em Porto Alegre, às 9 horas em primeira convocação ou às 9 horas 
e 30 minutos em segunda e última, no dia 21 de julho de 2012, tendo como 
objetivo de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1)Autorização para a venda do automóvel FIAT/Doblô, ano 2009, Placas 
IPV 5048 e compra de carro novo; 2)Autorização para a venda das ações da 
Telefônica Brasil S/A; 3)Autorização para a venda de um box de garagem no 
Condomínio Edifício Garagem Automática 7 de Setembro, situado na Rua 7 
de Setembro, nº 656, Centro de Porto Alegre;  4)Deliberar sobre transações 
com as ações da FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S.A, anteriormente 
repassadas para a FENAE;  5)Deliberar sobre assuntos relacionados com 
a segunda etapa das obras da Colônia de Férias de Tramandaí; 6)Deliberar 
sobre autorização à APCEF/RS para ajuizar ações trabalhistas representan-
do grupos definidos de associados(as), visando a defesa de direitos dos(as) 
representados(as);  7)Assuntos gerais.

Porto Alegre, 05 de julho de 2012 
Marcos Leite de Matos Todt 

Diretor Presidente
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PREVIDÊNCIA E JURÍDICO

Todos juntos contra 
a RETIRADA DE  
PATROCÍNIO

Ricardo Só de Castro
Assessoria Jurídica Previdenciária da APCEF e Assessor Jurídico  
da ANAPAR. segurojuridico@apcefrs.org.br 
www.direitosocial.adv.br

A retirada de patrocínio é a for-
ma pela qual o patrocinador que não 
pretende continuar nessa condição 
perante o plano de benefícios que 
originalmente ofereceu a seus em-
pregados rescinde este vínculo de 
modo unilateral. Isso está previsto na 
legislação, porém, a regulamentação 
que está em vigor é datada de 1988, 
razão porque muitos de seus dispo-
sitivos já não se adaptam à realidade 
atual e precisam adequar-se à nova 
legislação (Leis Complementares 
108 e 109).

É necessário, portanto, regu-
lamentar novamente essa matéria, 
pois o órgão fiscalizador tem se 
utilizado desta lacuna regulamentar 
para autorizar inúmeras retiradas 
de patrocínio em condições muito 
prejudiciais aos participantes e as-
sistidos. A própria Associação Na-
cional dos Participantes de Fundos 
de Pensão (Anapar) entende ser 
fundamental essa regulamentação. 

Ocorre, no entanto, que a Se-
cretaria de Política de Previdência 
Complementar (SPPC), ao propor 
uma minuta de resolução sobre o 
tema incluiu no texto condições 
muito adversas aos interesses dos 
participantes e assistidos, con-
templando excessiva desoneração 
dos patrocinadores em atenção 
especialmente às pretensões das 
empresas patrocinadoras privadas, 
embora também as empresas pú-
blicas e a própria União Federal, 
estados e municípios possam se 
utilizar da retirada de patrocínio para 
eximirem-se de seus compromissos 
diante dos planos de benefícios que 
patrocinam. 

Os principais prejuízos que se 
encontravam previstos na minuta 
de resolução são a possibilidade 

de pedido unilateral de retirada; a 
desnecessidade de justo motivo; a 
liquidação do plano de benefícios 
ou alteração de seu modelo para 
um plano financeiro individualiza-
do; a possibilidade do patrocinador 
apropriar-se do eventual excedente 
financeiro que exista no plano de 
benefícios; e a inexistência de uma 
penalidade ao patrocinador que se 
retira unilateral e imotivadamente.

Com a retirada de patrocínio, 
o patrocinador deixa de contribuir 
mensalmente em favor dos parti-
cipantes e qualquer desequilíbrio 
atuarial ou financeiro que venha a 
atingir o plano de benefícios será su-
portado somente pelo participante 
e pelo assistido.

O fato positivo é que, após o 
Ministério da Previdência Social ter 
aberto uma Consulta Pública sobre 
a minuta de resolução proposta, e 
que encerrou em 11 de junho, fo-
ram remetidas à SPPC nada menos 
que 2,4 mil sugestões de alteração, 
o que demonstra sobremaneira o 
descontentamento dos participantes 
e assistidos com a proposta original.

Em vista disso, e não havendo 
prazo para a deliberação acerca da 
matéria pelo Conselho Nacional 
de Previdência Complementar 
(CNPC), a mobilização e a vi-
gilância tornam-se ingredientes 
fundamentais para que tenhamos 
uma regulamentação equilibrada da 
retirada de patrocínio, devendo ser 
cobrado o posicionamento forte e 
decidido dos conselheiros eleitos 
pelos participantes e assistidos a 
respeito do tema em suas esferas de 
atuação, pois são os representantes 
dos participantes e assistidos junto 
aos fundos de pensão. 

Uma análise jurídica
Desde longa data, a APCEF está 

de atenção redobrada com um assun-
to de grande polêmica entre os(as) 
associados(as) dos fundos de pensão. A 
retirada de patrocínio tem gerado inse-
gurança particularmente naqueles(as) que 
possuem recursos próprios e oriundos 
da Funcef. 

O procedimento corresponde a uma 
empresa deixar de patrocinar um plano 
de previdência, deixando de contribuir 
para este plano. Conforme explicam 
especialistas, ele está previsto na legis-
lação. Antes, porém, é necessário que a 
Superintendência Nacional de Previdên-
cia Complementar (Previc) autorize tal 
mudança, que precisaria ser aprovada 
pela Diretoria e depois pelo Conselho 
Deliberativo. Na Funcef, uma eventual 
retirada de patrocínio só poderia se dar 
por maioria absoluta (50% mais um dos 
votos) no Conselho Deliberativo, o que 
exigiria o consentimento de, pelo menos, 
um dos representantes eleitos pelos 
associados. 

A norma em vigor data de 1988 – 
Resolução CPC 06. No entanto, ela está 
defasada pois foi regulamentada a Lei 
6435, já revogada pelas Leis Comple-
mentares 109 e 108. Assim, o Conselho 
Nacional de Previdência Complementar 
(CNPC) está revisando essa norma que 
regulamenta as retiradas de patrocínio. 

“A APCEF, juntamente com outras 
entidades, lutará de forma incessante 
contra a possibilidade de retirada de 
patrocínio pelas patrocinadoras de for-
ma unilateral e imotivada”, assegura o 
Diretor de Previdência e Jurídico, Rafael 
Balestrin. 

B u s c a n d o  c h a m a r  o s ( a s ) 
trabalhadores(as), sindicatos e associa-
ções de aposentados(as), a Associação 
Nacional dos Participantes de Fundos de 
Pensão (Anapar) organizou duas plenárias 
nacionais, em maio de 2012 e outubro de 
2011. Em junho, a entidade divulgou co-
municado a seus associados para esclare-
cer o que está sendo discutido no CNPC 
e deu sua posição a respeito do assunto. 
Foi lembrado que retiradas de patrocí-

nio existem no Brasil desde a década de 
1980, e que neste período, centenas de 
retiradas foram feitas, e, “em sua absoluta 
maioria, envolveram empresas privadas, 
e não empresas públicas ou de econo-
mia mista”. Baseado na nova lei, ainda 
segundo a Anapar, cabe ao Conselho 
Nacional revisitar resoluções anteriores 
e promover adaptações que contemplem 
fundos de pensão patrocinados por em-
presas privadas e por empresas públicas, 
sem endereçamento específico. Para a 
Associação, a norma precisa ser revista 
porque está ultrapassada. 

Para a integrante do Grupo de 
Trabalho Estratégico da APCEF, Maria 
Regina Figueiró, ainda que a retirada de 
patrocínio “seja previsão legal a merecer 
adequação, certamente a unilateralidade 
na quebra de um contrato, a priori, nos 
sugere prejuízo. O que não dizer quando 
o contrato a ser rompido é de natureza 
previdenciária. Certamente o contrato 
previdenciário tem função social relevan-
te, uma vez que se propõe a atravessar 
os tempos garantindo segurança a uma 
coletividade. Esta consulta pública veio 
em boa hora e provocou, no mínimo, a 
mobilização dos participantes e assistidos 
dos fundos de pensão em prol de seus 
interesses - sem falar na possibilidade de 
repensar com menos pressa as alterações 
propostas”. 

A APCEF concorda que é impor-
tante se aprofundar esse debate, para 
que a nova resolução garanta segurança 
e estabilidade para o sistema fechado 
de previdência complementar e, conse-
quentemente, os contratos e o direito 
adquirido dos participantes. 

Posição

Em resposta a questionamentos de 
participantes da Previ e de entidades do 
funcionalismo, recentemente o Banco do 
Brasil divulgou nota aos trabalhadores, 
negando que tenha intenção de retirar 
patrocínio do fundo de pensão dos fun-
cionários do BB. Agora, trabalhadores(as) 
da Caixa estão na expectativa para que o 
banco dê também o seu parecer oficial 
em relação à Funcef. 
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Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista
assejurtrabalhista@apcefrs.org.br 
www.fse.adv.br

CONJUNTURA

Novo prazo para migrações  
à estrutura salarial unificada

A Justiça do Trabalho determi-
nou – em Decisão final – a nulidade 
de todas as migrações à Estrutura 
Salarial Unificada (SEU), tanto em 
relação à carreira dos profissionais 
que ocorreu em 2006, como a da 
carreira administrativa ocorrida em 
2008. Esta nulidade está relacionada 
com duas exigências da Caixa para 
o(a) empregado(a) aderir à ESU: (1) 
que o(a) empregado(a) não tivesse 
ação trabalhista discutindo a jornada 
de trabalho; e (2) que não perten-
cesse ao REG/Replan ou aderisse ao 
novo Plano da Funcef denominado 
Saldamento. 

O Tribunal Regional do Trabalho 
de Brasília declarou a “invalidade das 
migrações para o PCS 98 e para a 
nova estrutura salarial unificada de 
2008, feitas mediante exigência de 
saldamento do plano REG/Replan e 
adesão ao novo Plano Funcef”. Vale 
dizer que esta Decisão é definitiva e 
tem abrangência nacional. 

Outro motivo para a reabertura 
de prazo para migrações à ESU/2008 
foi a ‘proibição’ de migrações para 
aqueles empregados que, na época, 
tinham ações judiciais contra a Caixa. 
O motivo deste fundamento da Deci-
são é claro, já que pedir ao Judiciário 
que aprecie uma pendência (dúvida) 
existente entre duas pessoas (físicas 
ou jurídicas) é um direito assegurado 
pelo inciso XXXV do artigo 5º da 
Constituição Federal.

Em razão desta nulidade, a Caixa 
está obrigada a abrir novo prazo para 
migrações à ESU, desta vez sem estas 
duas ilegais exigências. Até porque, 
é isso que diz de modo expresso a 
Decisão.

E como deverá ser procedida 
esta nova oportunidade de migração?

Para se obter esta resposta, 
temos que ter presentes alguns 
elementos que agora fazem parte da 
realidade: (1) as migrações à ESU com 
as duas exigências acima referidas 
foram declaradas nulas; (2) o prazo 
para que a Caixa reabra as novas 
adesões à ESU sem precisar renunciar 
de ações judiciais nem renunciar ao 
REG/Replan, será de 120 dias, ou seja, 

até o dia 09 de outubro de 2012; (3) 
o tempo que as migrações poderão 
ocorrer será de 60 dias; e, (4) a Caixa 
deverá dar ampla publicidade deste 
evento.

A Caixa não pode mais se utilizar 
de nenhum novo artifício para barrar 
esta Decisão final?

Este processo foi oficialmente 
encerrado no dia 11 de junho de 
2012, portanto ele só tem um ca-
minho natural a ser seguido, que é 
fazer cumprir o que está decidido. 
É isso que determina o despacho 
do Juiz da 5ª Vara do Trabalho de 
Brasília publicado no dia 03 de julho 
de 2012, ao dizer que: “Vistos os 
autos. Diante do trânsito em julgado 
da decisão exequenda, intime-se a 
reclamada CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL para que dê cumprimento 
às obrigações de fazer determinadas 
na res iudicata, no prazo de 30 dias. 
Publique-se”. 

E se a Caixa não cumprir? 

O que diz a Decisão é que se 
ela não cumprir o julgado será pe-
nalizada. Assim diz a sentença: “Fica 
estipulada multa de R$ 100.000,00 
(cem mil reais) por dia de atraso no 
cumprimento dessas obrigações, 
fixada nos termos do art. 11 da Lei 
7.347/85 e do citado 461, § 5º, do 
CPC, reversível ao Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT).” 

Definitivamente, não existe mais 
nenhuma medida ardilosa da Caixa 
para não cumprir esta Decisão? 

Neste processo, não! No en-
tanto, por meio do artifício de outra 
Ação que se chama Rescisória, em 
tese, sim.  Pode haver a rediscussão 
do que já foi decidido, caso existisse 
alguma falha grave na atual decisão – o 
que não é o caso. Porém, de qualquer 
modo, o artigo 489 do Código de 
Processo Civil diz que “o ajuizamen-
to da ação rescisória não impede o 
cumprimento da sentença...”. 

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

A APCEF, deputados estaduais e 
representantes do Sindiágua/RS, da Cor-
san, CUT, Famurs e de fóruns municipais 
em defesa da água pública lotaram o 
Gabinete da Presidência da Assembleia 
Legislativa, no último dia 19 de junho. 
A reunião serviu para dar início a um 
movimento de reivindicação pelo desar-
quivamento da PEC 206/2011. 

O arquivamento da chamada PEC 
da Água, de autoria do deputado Luís 
Fernando Schmidt (PT), havia sido de-
cretado pela presidência da Assembleia 
após rejeição pela Comissão de Segu-
rança e Serviços Públicos, em maio. A 
ação tem o objetivo de garantir o caráter 
público dos serviços de fornecimento 
de água e de saneamento ambiental no 
Estado, determinando que esses serviços 
só possam ser prestados por empresas 
públicas ou de economia mista, sob o con-
trole do poder público estadual/municipal. 

Vice-Presidenta da APCEF e repre-
sentante do Fórum em Defesa da Água 
Pública de Santa Cruz do Sul, Célia Zingler 
reforçou que é importante envolver tam-
bém a esfera federal no tema, “porque 
do jeito que está, em menos de 10 anos 

APCEF na luta pelo  
desarquivamento  
da PEC da Água

BRIQUE

VENDO Palio Fire Celebration 2007 vinho, completíssimo e muito novo, 
sem detalhes, estepe não rodou, rodas de liga e pneus novos. R$ 21.900,00. 
Marcus Xavier, Téc. Bancário Novo, (51)3205-6409 ou 9943-2201. 

a maioria dos municípios terá privatizado 
o serviço”. 

O presidente do Sindiágua/RS, Lean-
dro Almeida, comemorou a possibilidade 
de união com a Famurs na defesa do con-
trole público do serviço de saneamento 
básico, anunciada pelo presidente eleito 
Ary Vanazzi. “Sempre buscamos esta 
parceria. Esperamos que sejam prioriza-
dos, agora, os municípios pequenos, que 
não interessam à iniciativa privada”, disse 
Almeida. 

O grupo retornou à Assembleia no 
dia 28 de junho, quando entregou ao pre-
sidente do Parlamento Gaúcho, Alexandre 
Postal, um documento que pede a revisão 
do processo que culminou no arquivamento 
da proposta. Foi cobrado que o presidente 
desengavete, de forma arbitrária, a PEC 
arquivada. 

Conforme o texto da PEC, a ideia é 
assegurar que as águas de domínio do Estado 
constituem um bem público essencial à vida, 
cujo uso deve estar subordinado ao interesse 
da população e que, na prestação de serviços 
de saneamento básico de água e esgoto, terão 
prevalência as razões de ordem social frente 
às de ordem econômica. 

Comitiva em defesa da água pública solicitou o desarquivamento ao presidente da AL

Assessoria/Assembleia Legislativa



A 14ª Conferência Estadual dos 
Bancários propiciou alguns debates in-
teressantes. Apresentamos uma fórmula 
para se chegar ao índice que, se não foi 
a mais votada, já nasceu com uma acei-
tação bastante boa e, acreditamos, deve 
servir de referência para o debate nos 
próximos anos.

Essa fórmula busca fazer com que 
tenhamos um critério bastante claro 
nesses tempos de lucratividade recorde 
do sistema financeiro: nosso reajuste deve 
ser pautado pela lucratividade média dos 
bancos. Afinal, essa rentabilidade que os 
bancos têm obtido vem do nosso trabalho, 
e é muito fácil dialogar com a sociedade 
que, se o capital pode se remunerar a 
taxas 23,9% (2010) e 21,2% a.a (2011), 
os trabalhadores também podem. Por que 
rebaixar nossa pauta e nos sujeitarmos a 

lutar apenas para recompor a inflação?

Também foi importante o fato de 
os(as) gaúchos(as) apontarem com fir-
meza para a Conferência Nacional dos 
Bancários que é um equívoco o movimento 
sindical querer negociar remuneração 
variável e metas coletivas, quando essas, 
na prática, nada mais são do que instru-
mentos de aumento da intensidade e do 
trabalho sob a ótica da flexibilização das 
relações trabalhistas, e a principal forma 
por onde se expressa o assédio moral que 
fragiliza, adoece, mata. 

Sobre a estratégia da campanha, 
salientamos o fato de que não aceitamos 
a lógica da mesa única com a Fenaban. 
Ou seja, vamos mais uma vez lutar para 
que a mesa específica com a Caixa seja 
levada a sério, pois é lá que temos que 

forçar a negociação de temas como 
a isonomia, recomposição do poder 
de compra do salário, tíquete e 
cesta- alimentação para todos(as) 
os(as) aposentados(as), Saúde Caixa 
e tantos outros pontos fundamentais 
para todos(as) nós.

Além disso, propostas como 
a da Comissão de Amparo ao(à) 
Trabalhador(a) contra o Assédio Mo-
ral, distribuição linear da PLR e metas 
sociais garantiram uma boa dose de 
reflexão e inovação que, se colocadas 
em prática, serão importantes para o 
movimento bancário.

Marcello Carrión 
Diretor de Relações de Trabalho 
da APCEF.

Um total de 497 bancários e bancá-
rias de todo o Estado estiveram presentes 
na 14ª Conferência Estadual, realizada no 
último dia 8, no Hotel Embaixador, em 
Porto Alegre. Estiveram presentes os 
dirigentes da APCEF Ana Laroca, Célia 
Zingler, Francisco Magalhães, Francisco 
Scherer, Geraldo Brochado, Heloisa 
Goetz, Marcello Carrión, Marcos Todt, 
Moacir Deves, Olívia Baptista, Paulo 
Belotto, Rafael Balestrin, Ricardo Hubba 
e Sérgio Simon. 

Confira abaixo uma síntese dos 
principais debates e pontos aprovados. 

Índice

Após a apresentação e defesa de 
três propostas, o índice mais votado foi 
o de 15% (“inflação projetada mais 5% 
de aumento real”). 

O segundo índice mais votado foi 
o defendido pelos dirigentes da APCEF, 
juntamente com colegas da Caixa e de ou-
tros bancos: 21,2%, mesmo percentual 
da rentabilidade líquida dos cinco maiores 
bancos em 2011 (dados do DIEESE). 
Houve também a proposta de 12% de 
reajuste.

PLR

Foi aprovada por unanimidade a pro-
posta de que sejam distribuídos 25% do 
lucro líquido de modo linear entre todos 
os(as) empregados(as), com incidência na 
contribuição da previdência complemen-
tar e sem desconto no IR.

Metas

A maioria da conferência votou 
a favor do fim das metas, entendendo 

que os sindicatos negociarem as metas é 
uma perigosa armadilha para legitimar o 
sistema de exploração dos bancos sobre 
os(as) trabalhadores(as). Houve uma ter-
ceira formulação, bastante interessante 
e que deve ser melhor considerada, que 
é pelo fim das metas financeiras, a favor 
das metas sociais. 

Remuneração Variável

A grande maioria da Conferência 
foi contra a contratação da remuneração 
variável e das metas coletivas, com o 
entendimento de que o estratégico para 
os(as) bancários(as) é lutar pelo salário 
fixo, e não por comissões atreladas a 
metas. 

Comissão de Amparo ao(à) 
Trabalhador(a) Contra o Assédio 
Moral

Os programas de “prevenção de 
conflitos” implantados pelos bancos, com 
a participação do movimento, acabam 
não dando resposta mínima aos proble-
mas enfrentados pela categoria.  Acabam 
servindo apenas para auxiliar os bancos 
a fazerem propaganda de um programa 
que não busca enfrentar o grave pro-
blema do assédio moral e da violência 
organizacional. Por isso foi aprovada a 
não-renovação desses acordos, e que os 
próprios sindicatos constituam comitês, 
com a participação de médico do traba-
lho, psicólogo, advogado e diretor(a) de 
saúde para compor política e ação contra 
a violência organizacional de modo geral, 
em especial o assédio moral. 

Outras propostas  
aprovadas

* Manutenção do 
plano de saúde para 
aposentados(as) de todos 
os bancos

* Vacina da Gripe paga 
pelos bancos a todos os 
bancários(as) que quiserem

* Calendário de lutas 
nacional pelo respeito à 
jornada de 6h

* Luta pelo fim do 
descomissionamento sub-
jetivo

* Fim dos Correspon-
dentes Bancários

* Fundo proveniente 
dos recursos do Pré-Sal 
geridos exclusivamente 
por bancos públicos (ver 
página 9)

* Retorno à pauta do 
debate sobre a reestatiza-
ção do sistema financeiro

Saldo positivo na 
Conferência Estadual

Conferência foi preparatória à Campanha Nacional dos Bancários 2012

Marcello Carrión 

OPINIÃO

Arquivo/FETRAFI-RS



Além de consolidar a estratégia 
de campanha nacional unificada, o 28º 
Congresso Nacional dos Empregados 
da Caixa Econômica Federal (Conecef) 
aprovou as reivindicações específicas da 
categoria. 

Organizado pelo Comando Nacio-
nal dos Bancários e coordenado pela 
Contraf-CUT, o evento aconteceu no 
Hotel Caesar Park em Guarulhos (SP), 
entre os dias 15 e 17 de junho. Foi gran-
de a adesão de participantes: estiveram 
presentes 321 delegados (210 homens 
e 111 mulheres) e 22 observadores de 
todo o país. A delegação gaúcha ao even-
to - eleita durante o Encontro Estadual 
de Empregados e Empregadas da Caixa, 
no início de junho - foi integrada por 21 
empregados da ativa, 11 aposentados, 
três observadores e um delegado nato, 
titular da Comissão Executiva dos Em-
pregados da Caixa. 

Entre os temas abordados, estive-
ram a campanha “100 Mil Empregados 

Já!”, a isonomia de direitos, segurança nas 
agências e postos, o fim do assédio moral 
e melhorias no Saúde Caixa. 

Em relação às novas contratações, 
foi aprovada a intensificação da luta para 
que a Caixa atinja, o quanto antes, o 
mínimo de 100 mil empregados - tendo 
em vista a substituição dos terceirizados 
e o aumento das demandas em razão 
da ampliação dos programas sociais do 
governo federal. Foi reafirmada a luta 
pelo fim do trabalho gratuito, com a 
jornada de 6h para todas as funções sem 
redução salarial e a extinção do registro 
de horas negativas no Sistema de Ponto 
Eletrônico (Sipon). 

Entre os assuntos mais comentados 
durante o Congresso, também estiveram 
o assédio moral, as metas abusivas e a 
pressão por produtividade. Foi aprovada 
a necessidade de ampliar os serviços do 
Saúde Caixa, além de melhorias na rede 
credenciada e a criação de um programa 
de fornecimento de medicamentos com 

preços diferenciados. Também foi dis-
cutida a possibilidade de serem criadas 
estruturas específicas do Saúde Caixa e 
Saúde do Trabalhador, no mínimo uma 
por Estado. 

Foi exigida pelos delegados mais 
democracia na gestão da Funcef, em 
especial no que diz respeito ao fim do 
voto de minerva nas instâncias de deci-
são. Ainda foi aprovada a intensificação 
da campanha entre os empregados para 
que aumente o número de participantes 
da Funcef. 

Segurança nas agências

Os delegados aprovaram uma série 
de medidas que visam ampliar a segu-
rança nas agências e postos, tais como a 
retomada do modelo de agência segura 
pela empresa e a instalação de portas 
giratórias com detector de metais em 
todos os estabelecimentos, a colocação 
de divisórias entre os caixas, a proibição 
de transporte de valores por bancários e 

o fim do atendimento de empregados(as) 
no espaço dos caixas eletrônicos das 
agências. Com isso, a Caixa deve cumprir 
à risca o plano de segurança aprovado 
pela Polícia Federal; caso o plano não seja 
cumprido em todos os pontos, a agência 
não poderá ser aberta. 

Isonomia

Outro dos pontos centrais da mo-
bilização, a isonomia entre empregados 
novos e antigos foi aprovada pelos 
delegados, com a extensão da licença-
-prêmio e do anuênio para todos(as) 
os(as) trabalhadores(as). Até setembro, 
deve acontecer em São Paulo, durante 
um final de semana, um encontro nacional 
aberto pela isonomia. A APCEF considera 
este um grande avanço, uma vez que, em 
2011, foi realizado encontro pela isono-
mia em Brasília, mas num dia útil, o que 
na prática impossibilitou a participação 
massiva dos(as) bancários(as). 

Reivindicações específicas 
aprovadas pelo 28º Conecef

Arquivo/FENAE
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Najar Tubino*

Durante uma semana, 14 mil ativistas 
se concentraram no Aterro do Flamengo, 
transformando-se num gigantesco con-
traponto mundial às atividades do sistema 
ONU, no Riocentro. Os grandes jornais 
brasileiros desconheceram as atividades 
das organizações não governamentais, 
mas também de centrais sindicais, frentes 
de trabalhadores, e de representantes do 
campo, como a Via Campesina, trouxe 
a maior delegação à Cúpula – dois mil 
integrantes, de 40 países.

Embora 930 jornalistas brasileiros e 
312 internacionais tenham se inscrito na 
Cúpula, a informação sobre as atividades 
de 36 tendas autogestionadas, além de 14 
tendas coordenadas por entidades espe-
cíficas, circulará em meios direcionados. 
O volume de informações geradas foi 
muito grande, se contarmos 681 ativi-
dades nacionais nas tendas e mais 330 
internacionais. Um total de 1011 ativida-
des. Nos Territórios do Futuro foram 171 
nacionais e 48 internacionais, num total 
de 219. Isso tudo coordenado por 36 
redes internacionais. O número de ONGs 
participantes: sete mil organizações. 

“A Cúpula dos Povos é o momento 
simbólico de um novo ciclo na trajetória 
de lutas globais que produz novas conver-
gências entre movimentos de mulheres, 
indígenas, negros, juventude, agricultores 
familiares e camponeses, trabalhadores/
as, povos e comunidades tradicionais, qui-
lombolas, lutadores pelo direito à cidade, 
e religiões de todo o mundo.

As assembleias, mobilizações e 
a grande Marcha dos Povos foram os 
momentos de expressão máxima dessas 
convergências”. 

Esse é um trecho do documento 
final da Cúpula dos Povos, divulgado 
numa entrevista coletiva realizada ao lado 
os Arcos da Lapa, na sexta-feira (15 de 
junho) à tarde. Durante a manhã, uma 
delegação do Grupo de Articulação da 
Cúpula esteve reunida com o secretário 
geral da ONU, Banki-Moon. Relataram a 
ele os resultados das discussões, durante 
a semana. 

Resumindo: a posição de rejeição à 
economia verde, por se tratar de mais 
uma estratégia do capitalismo e dos pa-
íses ricos, para mercantilizar os serviços 
naturais; denunciaram a violação dos 
direitos das mulheres, negros, índios e 
movimentos sociais em diversos países; 
as atividades das corporações que não 
têm nenhum tipo de punição por parte 
do sistema ONU; pela garantia do direito 
dos povos à terra e território urbano e 
rural; pela mudança da matriz e modelo 
energético vigente; pelo reconhecimento 
da dívida social e ecológica.

Banki-Moon ficou surpreso pela 
rejeição da economia verde. Perguntou 
qual seria a alternativa para uma econo-
mia sustentável. Darcy Frigo, um dos 
membros da delegação, disse que exis-
tiam várias já sendo usadas pelo mundo, 
mas principalmente deveria envolver a 
soberania do conhecimento dos povos 
tradicionais, baseada na agroecologia e 
na economia solidária, e não ficar na mão 
das grandes corporações e do sistema 

financeiro mundial.

Outro ponto focado foi justamente 
a participação das grandes corporações 
no sistema ONU. Com acesso em todos 
os níveis da entidade, com voz e poder 
para interferir em resultados que influem 
na vida dos países e das pessoas. Os 
mecanismos utilizados pela ONU não 
dão legitimidade à participação dos mo-
vimentos sociais e das organizações não 
governamentais, que não concordam com 
os princípios adotados pela ONU. Muito 
menos sobre suas práticas. Para deter o 
poder das corporações, Banki-Moon dis-
se que já existia o Global Compact, uma 
espécie de carta de princípios adotada 
por várias transnacionais, que respeitam 
direitos trabalhistas, ambientais e sociais. 
É o modelo da autorregulação. 

Na verdade 20 anos se passaram 
desde a Eco-92. As crises econômicas 
do capitalismo se sucederam, agora com 
os ricos e industrializados no centro do 
vulcão. De repente começam a apontar 
como a grande saída para o modelo a 

valorização dos serviços da natureza, 
transformando em ativos, em títulos 
negociados no mercado financeiro. Não 
há saída sem mudança no sistema geral. 

Os 14 mil ativistas, a maioria deles 
articulados pela internet com represen-
tantes do mundo inteiro, ao vivo e online, 
retransmitiram todas essas questões aos 
seus respectivos coletivos, articulações 
e frentes de trabalho. A partir de agora, 
milhares estão programando novas ações 
concretas para interferir nas manobras 
dos dirigentes do setor financeiro e das 
corporações. Independente do que a 
ONU ou os países formalmente aderi-
rem, uma rede mundial de organizações 
estará preparada para rebater. Muitas 
ações concretas de enfrentamento já fo-
ram confirmadas entre eles. Outras tantas 
estão em andamento. E o Dia Mundial de 
Greve, em breve fará parte desse cenário. 

*Jornalista. Artigo publicado no 
site Agência Carta Maior.

Vitória do ativismo na Cúpula 
dos Povos

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Evento paralelo à Rio+20 teve marcha pedindo atenção à saúde pública
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As instituições bancárias e  
os recursos do Pré-Sal

Ao propormos a regulamentação do 
artigo 192, sugerimos que os recursos 
oriundos das vendas e da comercialização 
do petróleo e de seus derivados originá-
rios dos campos petrolíferos do Pré-Sal 
sejam administrados e centralizados pelos 
bancos públicos federais. Seja na forma de 
fundos internos e externos criados pelo 
governo federal sejam nas diversas tran-
sações financeiras do País com o exterior, 
decorrentes desta atividade econômica. 
O importante é que a administração do 
fluxo das divisas e dos recursos internali-
zados à economia brasileira seja operada 
pelos bancos públicos federais. 

Essa gama de recursos serviria de 
fundo de recursos (funding) para que os 
bancos públicos pudessem fomentar a 
atividade produtiva na economia brasi-
leira. Isso geraria renda às empresas e 
à população brasileira promovendo um 
processo de desenvolvimento econômi-
co, social e sustentável que possibilitaria 
alçar o País entre as nações mais avança-
das do mundo.

É fato que o governo federal busca 
alternativas para acomodar o imenso vo-
lume de divisas que virão com a venda do 
petróleo e de seus derivados. Pois esses 
recursos não poderão entrar livremente 
no mercado cambial brasileiro em razão 
dos impactos negativos que se fariam 
sobre a taxa de câmbio. Esse processo 
levaria a uma apreciação cambial tão in-
tensa, que o real poderia se tornar uma 
moeda mais forte que o dólar ou o euro. 
Isso afetaria a formação e consolidação 
de uma base industrial brasileira, pois 
alimentaria, sobremaneira, a possibilidade 
de importações dos mais diversos bens e 
serviços, promovendo em pouco tempo 
a desindustrialização do País. A riqueza 
do Pré-Sal poderia se transformar na 
pobreza do povo brasileiro. 

Neste aspecto, o Banco do Brasil e 
a Caixa Econômica Federal poderiam ter 
um papel destacado. Estas Instituições 
poderiam ser os gestores do Fundo Pré-
-Sal que está em discussão no Congresso 
Nacional e das transações financeiras 

internas e externas decorrentes da ativi-
dade petrolífera.  Ao serem os gestores 
deste Fundo, os Bancos fariam a captação 
das divisas que viriam, inicialmente, para o 
mercado brasileiro, deixando-as aplicadas 
fora do Brasil, aproveitando-se, sobretu-
do, do contexto da internacionalização 
do Banco do Brasil. Elas seriam sacadas, 
então, quando necessárias e os Bancos 
Públicos, em vez de convertê-las em 
reais, fariam a troca por títulos da dívida 
pública, que, então, estariam lastreados 
pelo Fundo Pré-Sal. 

Com isso, a dívida pública que hoje 
pressiona o governo federal, via títulos 
lastreados na SELIC seria deslocada 
para o Fundo Pré-Sal. O resultado dessa 
equação é que a ciranda financeira, na 
qual os bancos privados exercem grande 
influência sobre o governo federal e, por 
conseguinte, o Banco Central, perderia, 
sensivelmente, sua força. O fluxo do 
poder monetário seria deslocado para 
o Fundo Pré-Sal e o crédito se tornaria 
algo bem mais acessível aos agentes 

econômicos.  Assim, o Banco do Brasil 
e a Caixa Econômica Federal poderiam 
voltar a ser os grandes fomentadores da 
atividade produtiva do País, atuando em 
diversas frentes e mudando definitiva-
mente o caráter de mercado no qual se 
encontram. Isso, não tiraria a função das 
demais instituições financeiras públicas 
ou privadas, mas ajudaria em muito no 
fortalecimento da economia brasileira, 
levando-a a patamares muito elevados no 
cenário econômico mundial.

Contudo, esse papel de gestores dos 
recursos do Fundo Pré-Sal não precisaria 
ficar restrito ao Banco do Brasil e à Caixa 
Econômica Federal, ele poderia ser estendi-
do às demais instituições públicas financeiras 
federais. O BASA e o Banco Nordeste po-
deriam seguir na mesma linha de fomento 
a atividades produtivas através de políticas 
pontuais regionais. O importante é que esses 
bancos federais possam ser usados pelo 
governo federal para intervirem na eco-
nomia através de alterações na política 
monetária e cambial, quando necessário.

ARTIGO

Agência Petrobras

Um dos destaques durante a 14ª Conferência Estadual dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras em Instituições Financeiras do RS (leia a cobertura completa 
em nossa matéria de capa) foi a participação do painelista Oscar Graeff 
Siqueira. 
Em um discurso bastante aplaudido, o bancário, sindicalista e professor da 
Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) versou sobre o papel dos bancos 
públicos, enfatizando a análise do sistema financeiro nacional, as medidas de 
redução dos “spreads” e das taxas de juros. Ele também falou em defesa da 
inserção da obrigatoriedade da administração dos recursos do Pré-Sal pelos 
bancos públicos federais (Lei nº 12.351). Essa proposta já foi aprovada nos 
fóruns da categoria, e agora a Conferência Estadual aprovou a necessidade 
de criação de um calendário nacional para pressionar por sua implantação.

Confira, neste artigo exclusivo, algumas das ideias apresentadas pelo pro-
fessor. 

O PAPEL DOS bANCOS PúbLICOS FEDERAIS NA 
ECONOMIA BRASILEIRA
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ESPORTE

“Vamos pedalar pra frente!”

Aos 50 anos, o aposentado Gilberto 
Castoldi não tem do que reclamar da 
nova fase da vida. Com a saúde em dia, o 
ex-gerente de atendimento costuma in-
tercalar tarefas domésticas com a prática 
dos esportes, além de atualizar-se com as 
novas tecnologias e retomar atividades de 

za Cruz e depois atuaria por mais 15 anos 
na agência local da Caixa. Aposentou-se 
em outubro de 2009. Desde então, ele 
comemora o cotidiano longe do estresse 
que comumente caracteriza as agências 
bancárias. “Estou sempre de bom humor, 
todo dia é sábado para mim”, define ele. 

Casado com Márcia Elisa e pai de 
três filhos – Marco Antônio, 19 anos, e 
os gêmeos Ana Clara e Eduardo, de 6 – o 
aposentado costuma ocupar o seu tempo 
com as tarefas do dia a dia, ajudando nas 
lidas domésticas, brincando com os caçu-
las ou fazendo a manutenção do terreno 
de casa. 

A aposentadoria também devolveu 
ao torcedor colorado o tão sonhado 
hábito de assistir aos jogos do Inter no 
Estádio Beira-Rio, sem se preocupar com 
o despertador no dia seguinte. Mas sua 
grande paixão recente é o ciclismo. Dono 
de duas bicicletas (uma mountain bike e 
outra própria para o asfalto), ele integra o 

outros tempos. 

Natural de Encantado, Castoldi vem 
de uma família de agricultores. Depois de 
abandonar a vida no campo, mudou-se 
para Santa Cruz do Sul, onde trabalhou 
durante uma década no escritório da Sou-

Santa Ciclismo, grupo que reúne os atle-
tas santacruzenses para os já tradicionais 
“pedais” região afora. Eles costumam 
pedalar percursos de até 40 quilômetros 
a cada final de semana, explorando regiões 
como o Vale dos Vinhedos e o Caminho 
das Missões. Semanas atrás, o aposentado 
decidiu visitar a mãe na cidade natal, a 
86 quilômetros, de uma forma inusita-
da: em duas rodas. “Ela ficou assustada 
quando cheguei”, sorri ele, ao lembrar 
do episódio. 

“Muitos veem a aposentadoria como 
uma fase de decadência, mas passa longe 
disso. Eu a enxergo como um prêmio, 
uma fase da vida onde temos muito ainda a 
fazer”, declara Castoldi, que projeta para 
os próximos anos, entre outras tarefas, 
dedicar-se a trabalhos assistenciais e con-
cluir um curso de línguas. “A vida é como 
a bicicleta: não tem marcha a ré. Então, 
vamos pedalar pra frente!”, conclui. 

As últimas semanas têm sido de pre-
paro intenso para as seletivas aos Jogos da 
Fenae, que acontecem em agosto. Além 
dos treinos semanais das modalidades 
coletivas, junho foi o mês da Corrida do 
Pessoal da Caixa. 

Esta quinta edição do evento ocor-
reu no dia 16 de junho, com saída em 
frente à Usina do Gasômetro, e contou 
com a parceria da Agea, Fetrafi-RS, 
AABB, SindBancários e Clube do Profes-
sor Gaúcho. Ao promover a integração 
dos(as) associados(as) através da prática 
desportiva, a competição serviu também 
para celebrar os 41 anos da Fenae. 

A participação foi expressiva, com 62 
atletas disputando as oito modalidades. 
Eles chegaram cedo ao local de partida, 
sendo logo recebidos pelo diretor de 
Esportes da APCEF, Sérgio Simon, e o 
diretor de apoio da área esportiva Luiz 
Carlos Lasek. O aquecimento teve início 
com uma aula de alongamento. Em segui-
da à atividade, os atletas se posicionaram 
para a largada enquanto Simon desejava 
a todos(as) uma boa corrida. 

Num total de cinco quilômetros, o 
percurso teve retorno em frente à sede 
do S.C. Internacional, seguindo no sen-
tido contrário pela avenida até o ponto 
de chegada. Seguindo o regulamento dos 

Além dos treinos semanais das 
modalidades coletivas para os Jogos da 
Fenae, junho foi o mês da natação – as 
seletivas aconteceram na área de pisci-
nas do Centro Poliesportivo da PUCRS. 
Segundo Simon, “o pessoal está bem 
motivado, inclusive treinando fora da 
Associação. Estamos levando uma boa 
delegação, e a ideia é figurar entre os três 
primeiros colocados”. 

Mais informações sobre as seletivas 
podem ser obtidas através do email: es-
portes@apcefrs.org.br ou pelo telefone:  
(51)3268-1611. 

Jogos da Fenae, houve premiação para 
atletas em quatro categorias diferentes, 
nos três primeiros lugares. Convém 
ressaltar que também foi disponibilizada 
pelos parceiros da Ecco Salva uma UTI 
Móvel, para garantir toda a segurança 
aos(às) participantes. 

O associado Luiz Paulo Centeno de 
Oliveira fez sua estreia na Corrida. Ele, 
que havia participado das seletivas de 
atletismo para os Jogos da Fenae e tam-
bém integra a equipe de futebol soçaite 
da Associação, elogiou a área esportiva 
da APCEF por suas várias opções de 
modalidades. 

Corrida do Pessoal da Caixa 
reúne mais de 60 atletas

Após a aposentadoria, Gilberto Castoldi encontrou no ciclismo a sua maior diversão

Grupo de atletas disputou quatro categorias masculinas e outras quatro femininas

CLASSIFICAÇÃO GERAL
--------------------------------------------
1ª Categoria Masculino
1º lugar - Richardson Nitz da Rosa
2º lugar - Clóvis Airton Junges
3º lugar - José Antônio Quadros
--------------------------------------------
1ª Categoria Feminino
1º lugar - Vanessa Sobrosa Souza
2º lugar - Carla Eliete dos Santos 
3º lugar - Tatiana Bettio Redivo 
--------------------------------------------
2ª Categoria Masculino
1º lugar - Rafael Couto da Silva 
2º lugar - Alexandro da Silva Py
--------------------------------------------
2ª Categoria Feminino
1º lugar - Fabiola Leser Daudt 
2º lugar - Daniela Gehlen 
3º lugar - Cristiane Pauletti 
--------------------------------------------
3ª Categoria Masculino
1º lugar - Flávio Martins de Oliveira 
2º lugar - Norberto Andreis 
3º lugar - Nestor Felippe Kuhn 
--------------------------------------------
3ª Categoria Feminino
1º lugar - Marta Celaro Nunes 
2º lugar - Zuleica Viçosa Bonetti 
3º lugar - Shirley Nardon Coelho 
--------------------------------------------
4ª Categoria Masculino
1º lugar - Valdomiro Siegien
2º lugar - Antonio Carlos Nunes 
3º lugar - João Rodolfo de Carvalho 
--------------------------------------------
4ª Categoria Feminino
1º lugar - Ana Lucia dos Santos Jesus 
2º lugar - Ana Maria Schmitz 
3º lugar - Cozete da Silva Bertoni 
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O Grupo Teatral Caixa de Pandora 
está de volta, e com toda a força. É a 
chance de conhecer o talento da trupe, 
que escolheu esta temporada para ence-
nar a sua primeira peça infanto-juvenil, 
“A Última Gota”. O espetáculo está em 
cartaz no Centro Cultural Cia. de Arte 
(Rua dos Andradas, 1780) até o dia 22 
de julho, todos os sábados e domingos, 
sempre às 16h. 

A peça fez sua estreia no último dia 
7, com grande sucesso. Adultos e crianças 
deram boas risadas com a trama leve e 
bem-humorada, escrita e dirigida por 
Sandra Loureiro. Ao longo de quase 1h, 
o espectador acompanha atento a luta 
da Mãe Natureza para salvar sua filha 
Água. A ideia central é a preservação da 
água e do planeta, mas há espaço para 
boas gargalhadas e personagens muito 
divertidos, como o Publicitário Folder, 
a Doutora Límpida e o Trio da Sujeira 
(Poluidor, Sus e Gera). 

Entre os mais empolgados da plateia 
estava Júlia, 9 anos, que foi assistir à peça 
acompanhada pelos pais. Ao final do espe-
táculo, a pequena parecia ter entendido 
a mensagem, pois procurava um cesto 
de lixo para jogar fora seu copo plástico. 
“Essa peça me deu sede!”, exclamou. 

Presente na estreia, a Vice-Presiden-
ta da APCEF, Célia Zingler, parabenizou 
o grupo pela escolha do tema. “Como é 

Humor, encanto e conscientização 
com o espetáculo “A Última Gota”

Fotos: Fernando Halal/Interlig

Na trama elaborada pela também diretora Sandra Loureiro, elenco alterna momentos de comédia e musical

Elogiada peça infanto-juvenil alerta para a importância da água e do meio ambiente

Espetáculo será encenado até o dia 22 de julho, aos finais de semana

bom perceber que o Caixa de Pandora 
está sempre se renovando e abordando 
temas de importância para todos”, elo-
giou. “Tenho certeza de que esta tempo-
rada estará entre as melhores”. 

“É um espetáculo alegre e com uma 
mensagem muito importante. Adultos e 
crianças são convidados a uma mudança 
de consciência e de atitude em relação 
à preservação da água e da natureza”, 
acrescentou a diretora Cultural Maria 
Júlia Silva dos Santos.

A diretora teatral Sandra Loureiro 
preferiu dividir os louros com os colegas. 
“É um grupo não apenas talentoso, mas 
unido, e que soube aproveitar os meses 
e meses de ensaios”, disse. 

Também estiveram presentes na 
première o diretor de apoio à Cultura, 
Nelson Ferreira Filho, o diretor de apoio 
ao Patrimônio, Ricardo Hubba, e o diretor 
de apoio ao Esporte, Luiz Carlos Lasek. 

Além do Centro Cultural Cia. de Arte, 
o espetáculo tem o apoio do SindBancá-
rios, AGEA, Interlig Propaganda Solidária 
e Corsan. A APCEF está na luta em defesa 
da água integrando o Comitê em Defesa 
da Água Pública - Contra a Privatização. 



JULHO DE 2012    12

Uma festa em alto estilo comemo-
rou os 59 anos da APCEF, na noite de 16 
de junho. Mais de 320 pessoas lotaram 
o Ginásio de Esportes para prestigiar o 
tradicional Baile de Queijos e Vinhos. 

A festa foi preparada nos mínimos 
detalhes para celebrar uma data muito 
especial para a Associação, que mantém 
uma história repleta de ações culturais, 
esportivas, de lazer e de defesa dos direi-
tos do(a) empregado(a) da Caixa. 

O elogiadíssimo bufê teve o melhor 
dos queijos, salgados, pães, cucas, pastas 
e doces, regado a bons vinhos e suco 
de uva. A decoração temática chamou 
atenção, com cachos de uvas enfeitando 
os ambientes. 

Na hora de soprar as velas, a Vice- 
Presidenta da APCEF, Célia Zingler, 
agradeceu a presença de todos(as) os(as) 
presentes, segundo ela, “a razão de existir 
da APCEF”. Além dos agradecimentos 
aos(às) associados(as), foi lembrada a im-
portância do apoio da Federação Nacio-
nal das Associações do Pessoal da Caixa 

alunos está resgatando a memória da 
entidade para ser traduzida em livro. O 
lançamento oficial está previsto para o 
próximo aniversário, em 2013. 

Em seguida ao “Parabéns a Você”, 
associados(as), familiares e convidados(as) 
foram convidados(as) a aproveitar a ani-
mada apresentação musical da Banda 
Cia. Show 4. 

Econômica Federal (Fenae) e das demais 
entidades parceiras presentes, entre elas 
o Sindbancários e a Associação Gaúcha de 
Economiários Aposentados (Agea).

Aproveitando o momento especial, 
Célia destacou o trabalho da Oficina de 
Criação Literária “Romance Histórico – 
APCEF/RS 60 Anos”. Sob a coordenação 
do escritor Alcy Cheuiche, o grupo de 

A aposentada Maria Socorro Cunha, 
de Porto Alegre, conta que não perde 
um evento organizado pela APCEF. Ela 
chegou acompanhada de um grupo de 
amigas e também foi só elogios. “A festa 
está linda este ano, com cardápio variado 
e uma banda das mais animadas. Mais uma 
vez, parabéns à Associação!”, disse ela. 

O associado Valdir Barreto, também 
da Capital, curtiu a festa com um grupo de 
familiares e amigos. “Participo ativamente 
da APCEF, seja na área esportiva, seja na 
área de patrimônio, usufruindo das Co-
lônias. A fundamental importância deste 
espaço de união está representada no 
grande número de associados presentes 
no evento”, observou. 

Entre os demais presentes no Baile, 
estiveram os diretores Sérgio Simon, Luiz 
Carlos Lasek, Lúcia Leal e os conselheiros 
Paulo Cesar Ketzer, Telmo José de Boita, 
Sérgio Tolentino Pinheiro, Gilberto dos 
Santos Netto, Pedro André Marchese 
Sessegolo e Gilmar Delvan. 

Associação 
celebra  
aniversário 
com Baile  
de Queijos  
e Vinhos

Bufê variado foi elogiadíssimo pelos(as) convidados(as)

Associados(as) e demais convidados cantaram o “Parabéns a Você” junto com a 
Diretoria
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