


JULHO A NOVEMBRO DE 2022                3     JULHO A NOVEMBRO DE 2022                   2

RADAROPINIÃO

Editorial

DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2021 - 2024 • Presidência: Marcos Leite de 
Matos Todt (Ag. Praça Rui Barbosa) • Vice-Presidência: Naiara Machado da Silva 
(CIACV Sul) • Diretoria Executiva • Diretoria de Relações de Trabalho e Saúde: Michele 
Venzo (CEOPE/PO), Henrique (Tubarão) (GISEG-PO) • Diretoria de Aposentadas, 
Aposentados e Previdência: Célia Zingler (Aposentada/Santa Cruz do Sul), Silvia 
Hohgräwe (Aposentada/Porto Alegre), Arlete Saldanha (Aposentada/Porto Alegre) • 
Diretoria de Cultura: Carlos Botti (Aposentado/Caxias do Sul), Alvaro Barcellos (PAB 
JF Pelotas) – Diretoria de Esportes: Sidnei Otto (RETRI/PL), Julio Pereira (CEDIC/PO) 
• Diretoria de Patrimônio: Carlos Heitor Tourrucoo (Ag. Praça do Portão), Ricardo 
Hubba (Aposentado/Porto Alegre) • Diretoria do Bem Comum: Cristina Gularte 
(Aposentada/Pelotas), Simoni Medeiros (JURIR/PO), Juliana Ribeiro (Ag. Ymembuí)

CONSELHO DELIBERATIVO • Regional Porto Alegre: Paulo Cesar/Titular 
(Aposentado/Porto Alegre), Luiz Carlos Lasek/Titular (Aposentado/Porto Alegre), 
Geraldo Otoni/Titular (Ag. Azenha), Pedro Sessegolo/Titular (Ag. Alvorada), Felisberto 
(Feliz)/Titular (Aposentado/Porto Alegre), Diva Fernandes/Titular (Aposentada/Porto 
Alegre) | Gean Espindula/Suplente (Ag. Sapucaia do Sul), Juarez Machado/Suplente 
(Aposentado/Porto Alegre), Clélio Gregory/Suplente (Aposentado/Porto Alegre), 
Antônio Araujo/Suplente (Ag. Cavalhada), Lucas dos Santos/Suplente (Ag. Alvorada), 
Nelson Ferreira Filho/Suplente (CIGAD/PO) • Regional Fronteira Oeste: Olivio 
Chervinski/Titular (Aposentado/Uruguaiana), Edgar Gundlach/Suplente (Ag. Sant’Anna 
do Livramento • Regional Vale do Taquari: Milton Schnack/Titular (Aposentado/Lajeado), 
Clécio Franz/Suplente (Aposentado/Estrela) • Regional Missões: Rosane Backof/
Titular (Aposentada/Santo Ângelo), Nestor Schuster/Suplente (Ag. Giruá) • Regional 
Serra: Sergio Simon/Titular (Aposentado/Caxias do Sul), Valmir Oliveira/Suplente (Ag. 
Garibaldi) • Regional Litoral Norte: Humberto Solaro/Titular (Aposentado/Imbé), 
Eveline Moura/Suplente (Ag. Tramandaí) • Regional Fronteira Sul: Ronaldo Nunes/
Titular (Ag. Bagé), Jane Lins/Suplente (Ag. Bagé) • Regional Litoral Sul: Petra Alexandra 
Melzert/Titular (Ag. Santa Vitória do Palmar), Sílvia Girardon (Aposentada/Rio Grande) 
• Regional Centro: Paulo Castaman/Titular (Aposentado/Santa Maria), Marcello 
Carrión (Aposentado/Santa Maria) • Regional Vale do Rio Pardo: Nelson Schlindwein/
Titular (Aposentado/Santa Cruz do Sul), Cassio Pires/Suplente (Ag. Rio Pardo) • 
Regional Vale do Paranhana: João Alberto Holsbach/Titular (Aposentado/Taquara), 
Aurélio Braun/Suplente (Ag. Igrejinha) • Regional Vale dos Sinos: Ademir Spadotto/
Titular (Aposentado/Sapiranga), Rosane Cousseau/Suplente (Ag. Bom Princípio) • 
Regional Alto Uruguai: Telles/Titular (Ag. Erechim), Simone Vesenick/Suplente (Ag. 
Erechim) • Regional Passo Fundo: Marlon Roberto/Titular (GIGOV/Passo Fundo), 
Angelita Weber/Suplente (SEH Norte Gaúcho) • Regional Sul: Loiva Vallerão/Titular 
(Aposentada/Pelotas), Gilberto Netto/Suplente (Aposentado/Pelotas).

CONSELHO FISCAL: Adroaldo Schmidt Carlos/Titular (Aposentado/Cachoeira 
do Sul), Leonardo Rigon/Titular (Aposentado/Porto Alegre), Paulo Belotto/Titular 
(Aposentado/Taquara), Julio Guedes/Suplente (Aposentado/Porto Alegre), Marcelo de 
Marchi/Suplente (Aposentado/Eldorado do Sul), Rosaura Couto/Suplente (Aposentada/
Porto Alegre)

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

Avenida Coronel Marcos, 851, Ipanema, Porto Alegre/RS • CEP 91760-000 
•          Telefone: (51) 3268.1611 • Fax: (51) 3268.2700 • apcefrs@apcefrs.org.br        

CONSELHO EDITORIAL: Célia Margit Zingler, Juliana de Oliveira Ribeiro, Marcos Todt, 
Naiara Machado da Silva • Jornalista Responsável: Gregório Mascarenhas 

Diagramação e arte: Gregório Mascarenhas e Ricardo Petry • Charge: Santiago 
• Impressão: Gazeta do Sul • Tiragem: 9.500 exemplares • Data de fechamento da edição: 

28/07/2022 • Distribuição gratuita.
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Concurso volta a acontecer no formato presencial, e a etapa estadual ocorrerá nas Apcefs.

As mudanças tecnológicas das úl-
timas décadas fizeram com que jornais 
impressos mudassem sua forma de 
abordar seu objeto principal, que é a 
notícia. Lembra como era no final do 
século passado? Pouco mais de vinte 
anos atrás, para parcela representativa 
da população, o dia começava com um 
café e a edição diária do jornal de sua 
preferência. Em papel.

Muita coisa mudou. É provável que 
você, hoje, informe-se através de uma 
tela. Quem sabe ainda através do texto 
escrito, pois outras mídias ganharam 
essa relevância. Na era da hiperconec-
tividade abrimos vídeos, áudios, mate-
riais interativos, em qualquer lugar, a 
qualquer hora. Você não precisa muito 
ir atrás da informação, ela chegará de 
alguma forma. Uma publicação como 
esta, o jornal João de Barro, em papel, 
tem que se adaptar à nova realidade. 
Não à toa, publicações do mundo todo 
mudaram de foco. Antes, o objeto do 
impresso era a notícia, o que se chama 
de hard news, no jargão jornalístico: 
conteúdo factual e preciso, que não 
demanda tanta interpretação – o quê, 
quando, onde, por quem, como, por 
quê. E basta.

Aqui, no papel, longe da catarata 
de informações que temos na tela de 
nossos aparelhos, usados ao longo de 
tantas horas no dia, o jornal é um refúgio 
interpretativo. Você lê sobre os fatos 
mais recentes da APCEF/RS em nosso 
site, em nossas redes sociais. Nesta 
publicação, por outro lado, oferecemos 
reflexões mais longas sobre a rotina da 
Associação. Nesta edição, temos uma 
novidade que nos alegra muito: a estreia 
da coluna de um dos principais jornalistas 
do país, Juremir Machado da Silva. Além 
de jornalista, Juremir é um dos mais res-
peitados nomes da Sociologia, área em 

que tem doutorado pela Universidade 
de Paris V - Sorbonne. 

Umas das reflexões feitas nesta 
edição se relaciona com as denúncias de 
assédio sexual do ex-Presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, por diversas emprega-
das da instituição. A saída de Guimarães 
não resolve o assunto; as investigações 
têm que continuar com a maior profun-
didade e seriedade, para que tal prática 
seja banida em definitivo da empresa. A 
APCEF/RS reitera que está ao lado das 
colegas que fizeram as denúncias que, 
infelizmente, não podem ser vistas como 
um fato isolado, pois comportamentos 
machistas e misóginos têm sido insuflados 
no Brasil. 

Como antídoto para coisas desse 
tipo, que atentam contra a dignidade do 
quadro de empregadas e empregados 
Caixa, é importante nos mantermos 
unidos e fortalecer, cada vez mais, nossas 
entidades. A Campanha Nacional dos 
Bancários e das Bancárias está chegando. 
Para garantir os direitos coletivos que já 
conquistamos em lutas passadas e para 
buscar novos avanços, precisamos partici-
par ativamente. A APCEF gaúcha, é claro, 
estará na linha de frente da defesa dos di-
reitos dos empregados e empregadas da 
Caixa no Rio Grande do Sul. Acompanhe 
as notícias e participe das mobilizações!

É com união, trabalho coletivo, 
solidariedade, que conseguiremos algo 
melhor para nossa categoria e nosso 
país. As eleições gerais também estão 
chegando, e precisamos afastar quais-
quer projetos que atentem contra o res-
peito à diversidade, a ciência, o respeito 
à vida. Devemos também ficar atentos e 
eleger candidatos e candidatas, nos mais 
variados cargos, que defendam o que é 
público – desde a educação, o SUS, até 
a nossa querida Caixa, o banco do povo 
brasileiro.

Abertas as inscrições para o Talentos Fenae/Apcef 2022! 

Artistas da Caixa já podem inscrever 
suas obras para a 7ª edição do Talen-
tos Fenae/Apcef 2022. O prazo para 
participar do maior concurso cultural 
corporativo do país segue até o dia 04 
de setembro. Não se esqueça!

São previstas duas grandes fases para 

a seletiva das obras, uma estadual e outra 
nacional. Em ambas haverá votação popu-
lar e avaliação do júri técnico, e, ao final, 
serão entregues os prêmios a vencedoras 
e vencedores de todas as modalidades!

Para participar é preciso ser associada 
ou associado a uma das 27 Apcefs. Neste 

ano, o Talentos volta a acontecer no 
formato presencial, e a etapa estadual de 
música acontecerá nas Apcefs. A grande 
final ocorre no começo de 2023.

Artistas poderão se inscrever nas ca-
tegorias Artes Visuais (Fotografia e Filme), 
Literatura (Contos e Crônicas, e Poesia), 

8 de outubro: Dia do Saci volta à agenda da APCEF
Foi em 2019 a edição mais recente do 

Dia do Saci, festa que reúne centenas de 
crianças e famílias na Sede A da APCEF, em 
Porto Alegre – de lá pra cá, um hiato que 
durou dois anos, por conta da pandemia 
do coronavírus. Agora, com a população 
vacinada, o evento está de volta: acontece 

no dia 8 de outubro, um sábado, enchendo 
de alegria nosso espaço na Zona Sul da 
Capital. Estávamos com saudade!

Para comemorar o mês das crianças, 
com ênfase na cultura e folclore do Brasil, 
a Associação organiza uma programação 
especial. Brinquedos para todas as idades, 

lanche, atrações artísticas e equipes 
recreativas aguardam a gurizada. Para 
as famílias, a estrutura da APCEF é 
montada para oferecer conforto e 
integração.

Chegamos à décima segunda edi-
ção – trata-se de uma atividade que 

estava consolidada no calendário da 
Associação, com público fiel, mas que 
precisou ser suspensa pela saúde de 
todas e todos. Crianças aguardam com 
muita expectativa pelo Saci! A festa é 
promovida nacionalmente com apoio 
da Fenae.

4 de setembro – Data limite para inscrição de novas obras no Talentos Fenae/Apcef 2022 
8 de outubro – Dia do Saci na APCEF
12 a 15 de novembro – Final dos Jogos Fenae/Apcef

BFUN Training: Uma nova modalidade de treinamento de basquete na Associação

Treino de basquete funcional que 
precisa ser divertido para fazer sentido: 
nova modalidade esportiva com ativida-
des sediadas na APCEF, com descontos 
para associadas e associados, começa 
em breve! Leve e agradável, mas com 
intensidade de treinamento, desafios e 
fundamentos exigidos pelo jogo.

Um treino para todas e todos, 
independente de tipo físico, idade ou 
gênero. No Ginásio da APCEF, na Sede 

A (Av. Coronel Marcos, 627, bairro Pe-
dra Redonda), zona sul de Porto Alegre, 
acontecerão as atividades, com frequência 
flexível.

Funciona da seguinte maneira: o 
treinador Fernando Badaraco organizará 
duas turmas, uma para praticantes de 12 
a 17 anos, e outra para pessoas acima de 
18 anos. As turmas para adolescentes 
têm aulas nas segundas e quartas-feiras, 
das 18h às 19h – você pode escolher en-

Charge

Música (Composição e Interpretação) e Ar-
tes Plásticas (Desenho/Pintura e Desenho 
Infantil). Cada participante poderá inscrever 
até duas obras por modalidade.

Confira todos os detalhes no regula-
mento do concurso. Acesse: www.fenae.
org.br/talentos.

tre treinos uma (R$89 mensais para o 
público geral, R$69 para jovens inscri-
tos/as como dependentes na APCEF) 
ou duas vezes por semana (por R$139 
mensais para público geral e R$119 
para dependentes). No caso das tur-
mas adultas, a partir de 18 anos, os 
treinos ocorrem também nas segundas 
e quartas-feiras, das 19h às 20h – é 
possível, da mesma forma, optar por 
treinos uma vez por semana (R$115 

mensais para o público geral, R$99 para 
associados/as ou dependentes) ou duas 
vezes por semana (por R$149 mensais 
para público geral e R$133 para asso-
ciados/as e dependentes).

A taxa de adesão é de R$55 em 
qualquer das opções, e você ganha 
uma camiseta especial. Inscreva-se 
enviando mensagem para o professor 
Fernando Badaraco, no telefone (51) 
98470-5955. 

Oficina de escrita criativa da APCEF retorna à programação presencial na 
Feira do Livro de Porto Alegre

A Feira do Livro de Porto Alegre 
voltou, em 2021, à sua casa: um dos 
maiores eventos literários a céu aberto 
do continente retornou à Praça da Al-
fândega, no centro da Capital, reunindo 
quem lê e quem escreve. Em 2022, 
outra notícia especial. A APCEF/RS 
estará presente novamente na agenda 
de eventos presenciais, depois de dois 
anos com lançamentos realizados vir-
tualmente, por conta da pandemia do 
coronavírus.

De 29 de outubro a 15 de novem-

bro ocorre a Feira – o lançamento da As-
sociação não teve data ou local definidos 
até o fechamento desta edição do João de 
Barro, mas já adiantamos que ocorre ao 
longo da programação do grande evento 
literário porto-alegrense.

 O tema não poderia estar mais ligado 
às questões do Brasil contemporâneo. O 
país tem assistido, nos últimos anos, ao 
recrudescimento das políticas de ataque 
aos povos indígenas – seja pelo desmonte 
das estruturas de proteção social, seja 
pela devastação dos biomas onde vivem 

essas pessoas, seja pelo risco à vida das 
pessoas que fazem parte ou defendem 
essas comunidades tradicionais.

Trata-se de um livro de contos, 
resultado da oficina de escrita criativa 
da APCEF “Os Povos Ancestrais das 
Américas”, e tratará, com a sensibilida-
de da ficção, da questão indígena. Mais 
uma vez, o reconhecido escritor Alcy 
Cheuiche reuniu à sua volta um grupo 
de autoras e autores que se propôs 
ao desafio de se dedicar à literatura, 
trabalhando desde novembro de 2021.

A oficina se reuniu semanalmente, 
com a presença de pessoas com vivên-
cia e especialistas para a valorização 
da cultura e da sobrevivência desses 
povos. O diretor de Cultura da Associa-
ção, Carlos Botti, é um dos escritores 
participantes. “Sou iniciante na oficina 
estamos trabalhando um tema bem 
instigante para esse evento. Já estamos 
compilando os contos que farão parte 
do livro que deverá ser lançado durante 
a feira”, contou. A gente se vê nova-
mente na Praça da Alfândega!

Agenda
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Futuro Espaço Bem Viver em Itapirubá avança etapas
Em andamento, o anteprojeto arquitetônico e projetos complementares

Está cada vez mais próximo o mo-
mento em que associadas e associados 
da APCEF/RS poderão se hospedar 
em uma praia fascinante no litoral sul 
de Santa Catarina. O Projeto Itapirubá 
segue avançando em ritmo promissor.

Várias etapas já foram vencidas para 
a construção de cabanas confortáveis, 
a poucos passos da orla marítima. Um 
desses passos seria a venda de uma 
fração do terreno da entidade, definida 
em assembleia geral, aprovada por una-
nimidade em dezembro de 2021.

Associados e associadas tiveram um 
período de exclusividade, entre janeiro e 
fevereiro deste ano, para a compra dos 
seis lotes que resultaram da partição dessa 
fração do terreno. Para referenciar o valor 
de venda, a Associação contratou a Em-
braval Soluções em Engenharia, empresa 
com mais de 35 anos de atuação, e que 
já prestou serviços para a Caixa, Funcef, 
BRDE, Sesi, Senai, Senac, Lojas America-
nas, Claro e Vivo, dentre diversos outros 
clientes. Os terrenos, de 375m², foram 
vendidos com sucesso – os valores dessa 

alienação, tal qual definiu a assembleia, 
foram integralmente repassados ao 
fundo de construção do Projeto Itapiru-
bá. Esses lotes estavam sem utilização, 
na parte oeste do terreno, na fração 
mais distante do acesso à praia.

A Associação, neste momento, 
trabalha na definição final do antepro-
jeto arquitetônico, ao mesmo tempo 
em que realiza as contratações dos 
projetos complementares – hidráulico, 
elétrico, de licenciamentos, por exem-
plo. No dia 13 de julho, mais um passo 
importante: foi realizada a sondagem 
de solo do terreno da APCEF.

O projeto apresentado na Assem-
bleia de dezembro de 2021 foi discutido 
e aprovado anteriormente por toda a 
gestão da entidade (diretoria e conse-
lhos). A gestão “Construindo o Bem 
Comum” erguerá ao menos seis cabanas 
no local. Cada cabana terá dois dormitó-
rios, sala, cozinha compacta e banheiro, e 
a cozinha coletiva do atual camping será 
mantida. O projeto prevê possibilidade 
de até treze cabanas, e de construção fu-
tura de edificação horizontal com espaço 
para outras doze unidades.

“As premissas do futuro Espaço 
Bem Viver estão de acordo com os va-
lores da APCEF: entrelaçamento com o 
espaço natural, baixo impacto ecológico, 
conforto e aconchego”, explica o diretor 
de Patrimônio da APCEF, Carlos Heitor 
Culau. O terreno da Associação está 
em um local excepcional, às margens da 
Praia Norte de Itapirubá, a poucos pas-
sos da faixa de areia. “Avançamos desde 
o começo da gestão para viabilizar esse 
sonho, de modo sustentável, com muito 
cuidado e atenção”, conta.

Localizada na divisa dos municípios 
de Imbituba, ao norte, e Laguna, ao sul, 
Itapirubá é uma praia conhecida pela 
preservação ambiental, com duas regi-
ões à beira-mar, uma voltada ao norte 
e outra ao sul, divididas por um morro 
coberto por pedras e vegetação nativa. 
Ambas são tranquilas, e estão situadas 
dentro de uma Área de Preservação 
Permanente. O local fica a 360 quilôme-
tros de Porto Alegre – cerca de quatro 
horas e 15 minutos em viagem de carro 
– e 105 quilômetros de Florianópolis, 
com facilidade de acesso, a apenas 16 
quilômetros da BR-101.

Aprovação por unanimidade do Balanço, Relatório de 
Atividades e medidas para qualificar patrimônio da APCEF

Na tarde do dia 30 de abril, no 
Galpão Crioulo da Sede B, em Porto 
Alegre, dezenas de associadas e asso-
ciados participaram de uma Assembleia 
Geral da entidade, que aprovou por 
unanimidade o Relatório de atividades 
da Diretoria (2021) e o Balanço Geral 
(exercício 2021). As contas da Asso-
ciação ano passado terminaram com 
superavit de R$686.060,65. A plenária 
aprovou, também por unanimidade, 
algumas medidas que visam a qualificar 
o patrimônio da APCEF – incluindo aí 
recursos para o Projeto Itapirubá.

Uma delas foi a proposta de venda da 
sede de Palmeira das Missões, que fica na 
Regional Passo Fundo, cujo uso por parte 
de associados e associadas é baixo. Os 
recursos advindos da venda serão dividi-
dos igualmente entre o Projeto Itapirubá 
e a Regional Passo Fundo, que possui 
sede em Passo Fundo e em Frederico 
Westphalen, garantindo o reinvestimento 
em patrimônio. A proposta partiu da Co-
ordenação da Regional, e foi construída 
em conjunto pela Diretoria, Conselho 
Deliberativo e Regional Passo Fundo.

Da mesma forma, foi aprovada por 
unanimidade a autorização para venda de 
até 40% do terreno onde está localizada a 
sede de São Leopoldo, recentemente re-
vitalizada (leia na contracapa). Os recursos 
serão divididos igualmente entre a Regio-
nal Vale dos Sinos e o Projeto Itapirubá. 
A parte do terreno que será vendida não 
é utilizada pelos associados e associadas. 
Desse modo, o propósito é o mesmo da 
Regional Passo Fundo: um manejo inteli-
gente do patrimônio da Associação, com 
diminuição dos custos fixos de espaços 
não utilizados, para que a Regional tenha 
melhores possibilidades de manter em 
excelentes condições os espaços efe-
tivamente usufruídos por associados e 
associadas, e o fortalecimento do Fundo 
de Construção do Projeto Itapirubá.

Outro ponto de pauta que a plená-
ria aprovou, também por consenso, foi 
a contratação de um escritório de ad-
vocacia especializado para ajuizamento 
de ação de usucapião com o objetivo 
de efetivar a regularização fundiária do 
imóvel da sede da entidade no município 
de Itaara, que a fica a cerca de 13 qui-

No dia 13 de julho foi realizada a sondagem de solo do terreno da APCEF. 

Foto: Instituto Federal Santa Catarina, Câmpus Garopaba

lômetros de Santa Maria, na Regional 
Centro.

Participaram da plenária asso-
ciados e associadas de Porto Alegre, 
Caxias do Sul, Pelotas, Santa Maria, 
Passo Fundo, Novo Hamburgo, Santa 
Cruz do Sul, Uruguaiana, Santo Ân-
gelo, Garibaldi, Taquara, Rio Pardo, 

Giruá, Bom Princípio, Florianópolis e 
Garopaba.

O Relatório de atividades da Di-
retoria (2021) e o Balanço Geral 
(exercício 2021), aprovados por una-
nimidade, estão disponíveis no site da 
Associação (em apcefrs.org.br/noticias/
article/1366392876).

Plenária aprovou decisões que dão recursos para o Projeto Itapirubá.

Páscoa da APCEF: sorteio proporcionou uma viagem com programação 
especial para a criançada

Foi em 2019 a edição mais recente 
do Dia do Saci, festa que reúne centenas 
de crianças e famílias na Sede A da AP-
CEF, em Porto Alegre – de lá pra cá, um 
hiato que durou dois anos, por conta da 
pandemia do coronavírus. Agora, com 
a população vacinada, o evento está de 

volta: acontece no dia 8 de outubro, um 
sábado, enchendo de alegria nosso es-
paço na Zona Sul da Capital. Estávamos 
com saudade!

Para comemorar o mês das crian-
ças, com ênfase na cultura e folclore 
do Brasil, a Associação organiza uma 

programação especial. Brinquedos para 
todas as idades, lanche, atrações artís-
ticas e equipes recreativas aguardam a 
gurizada. Para as famílias, a estrutura da 
APCEF é montada para oferecer con-
forto e integração.

Chegamos à décima segunda edição 

– trata-se de uma atividade que estava 
consolidada no calendário da Associação, 
com público fiel, mas que precisou ser 
suspensa pela saúde de todas e todos. 
Crianças aguardam com muita expec-
tativa pelo Saci! A festa é promovida 
nacionalmente com apoio da Fenae.

Sorteio com viagem também para aposentadas e aposentados

Confraternizações nas Regionais simbolizam retomada de eventos presenciais

Dois eventos que simbolizam a 
retomada dos eventos presenciais nas 
regionais da APCEF/RS pelo interior do 
estado: no Sul e no Vale do Paranhana, 
associadas e associados se reuniram re-
centemente para confraternizar.

Em Pelotas, no dia 13 de julho, um 
dos tradicionais cafés da Regional. Na 
ocasião, foram servidos doces e salga-
dos para esquentar o frio do inverno. 
O evento contou com a presença de 
colegas da ativa, além de aposentadas e 
aposentados. “Eventos dessa natureza, 

com a troca de experiências e momentos 
de fraternidade, contribuem para união 
de todos e o resgate de uma convivência 
que a pandemia tanto prejudicou e que 
sempre se notabilizou como uma das 
características dos associados da Regional 
Sul”, relatou o colega Rogério Farias.

Colegas realizaram, no dia 17 de maio, 
uma confraternização da Regional Vale do 
Paranhana, no Clube Comercial de Taquara. 
Associadas e associados, com suas famílias, 
se reuniram para um churrasco. A APCEF 
manda um abraço para a turma!

Outra atividade tradicional do calen-
dário da APCEF precisou ser adaptada em 
janeiro de 2022: o Dia da Aposentada e do 
Aposentado, que costumava reunir cen-
tenas de associados/as na sede de Porto 
Alegre, para comemorar a data especial, 
foi o primeiro dos sorteios de diárias do 
ano, contemplando essa parte tão impor-
tante do corpo associativo.

Em parceria com a Fenae, sorteamos 
diárias triplas, com ajuda de custo, para 
que associadas e associados pudessem 
desfrutar de Espaços Bem Viver da AP-
CEF/RS à sua escolha, entre os dias 1º e 4 
de abril. Os apartamentos do Cassino, de 
Porto Alegre e Tramandaí, além das caba-
nas de São Francisco de Paula, receberam 
as 15 pessoas contempladas na ação.

A Diretoria da APCEF registrou, à 
época, considerar muito positivo para a 
Associação ter esses locais ocupados por 
aposentadas e aposentados. Para a entida-
de, ao pensar em atividades adequadas a 
cada momento e a cada público, a abran-
gência da participação de associadas e 
associados no sorteio foi muito animadora.

Centenas de associados/as se inscre-

veram, de dezenas de cidades de todas as 
regiões do Rio Grande do Sul, com sorteio 
de 15 vagas, entre pessoas de 11 municí-
pios. Além da estadia e da ajuda de custo 
para deslocamento, oferecemos também 
uma cesta de brindes, camisetas da campa-
nha “Em Defesa da Caixa do Povo e 100% 
Pública”, bonés e um saco-mochila com a 
logomarca da APCEF.

Tradicionais cafés da Regional Sul Churrasco no Vale do Paranhana

A criançada em São Chico Também no Cassino Entrega de presentes da APCEF Gurizada em Tramandaí

No Espaço Bem Viver do Cassino Porto Alegre recebeu visitantes Em São Francisco de Paula Entrega de cesta em Tramandaí

SOCIAL E LAZER

Fotos: Arquivo/APCEF
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CATEGORIA BANCÁRIA

Campanha Salarial:
em cenário de 
incertezas, 
ganhos para 
categoria 
bancária 
demandam 
mobilização
“Estamos em um contexto de redução de direitos e inflação elevada, com consequente 
redução do poder de compra da classe trabalhadora”, avalia a diretora de Relações de 
Trabalho e Saúde da APCEF, Michele Venzo

Está iniciado o processo de negocia-
ção da campanha nacional da categoria 
bancária, para a renovação da Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT) e dos 
Acordos Coletivos de Trabalho especí-
ficos de cada instituição. Após a entrega 
da pauta de reivindicações, no dia 15 de 
junho, começou a fase de negociações.

Essa minuta, definida na 24ª Con-
ferência Nacional dos Bancários, ocor-
rida entre os dias 10 e 12 de junho, 
foi aprovada em assembleias sindicais 
em todo o país. Entre as principais 
reivindicações estão o aumento de 
salário real de 5% – isto é: acima do 
valor do índice nacional de preços ao 
consumidor; aumento superior para 
vale-refeição e vale-alimentação; e 
questões relacionadas à saúde, como, 
por exemplo, o acompanhamento de 
bancárias e bancários com sequelas da 
covid-19.

“Estamos inseridas e inseridos em 
um contexto de redução de direitos 
e inflação elevada, com consequente 
redução do poder de compra da classe 
trabalhadora. O setor bancário, pelo 
contrário, segue acumulando recordes 
de lucro, resultado de uma política que 
favorece alguns setores da economia em 
detrimento dos interesses da maioria da 
população”, argumenta a diretora de 

Relações de Trabalho e Saúde da APCEF/
RS, Michele Venzo.  

Num contexto de disputa eleitoral, 
diz a dirigente, no qual se acirra a disputa 
de narrativas, com a imagem do governo 
em desgaste. “Na mesa única, os ban-
queiros devem seguir a cartilha do corte 
de custos, enquanto nas negociações 
específicas o governo deve ter interes-
se em imprimir maior celeridade nas 
decisões, para não comprometer ainda 
mais sua imagem diante da população”, 
contextualiza.

Em 2022, o calendário de negocia-
ções começou mais cedo, de modo que 
o fechamento do acordo tenha mais 
chance de ser realizado próximo à data-
-base, em 1º de setembro. “Esperamos 
que a pressa em concluir as negociações 
logo não se traduza em prejuízos para 
empregadas e empregados, já que o 
acordo terá validade de dois anos. Por 
isso, é importante que estejamos atentas 
e atentos às rodadas de negociação, com 
inserção nos debates, com participação 
massiva nas assembleias, que devem 
decidir os rumos da campanha salarial”, 
alerta.

A Convenção Coletiva de Trabalho 
atual tem validade até o dia 31 de agosto, 
já que a Reforma Trabalhista de 2017 
acabou com a “ultratividade”, princípio 

que até então garantia a manutenção 
de todos os direitos clausulados em um 
acordo ou convenção até sua renovação.

Michele chama a atenção para a 
dificuldade de se mobilizar a categoria, 
crescente a cada biênio, o que dificulta a 
realização de ações que exigem adesão 
de empregadas e empregados, como 
é o caso de greves por tempo indeter-
minado. Ela explica que a política da 
empresa de criar uma série de funções 
gratificadas, além de manter avaliações 
laborais constantes, com time de vendas 
e cobrança de metas abusivas, reforça o 
clima de competição entre os colegas, 
em contraposição à coletividade, à busca 
por um acordo benéfico.

“As entidades estão mobilizadas 
em torno das negociações, divulgação 
e acompanhamento da campanha sala-
rial, mas o sucesso das ações depende 
sobretudo da aliança e participação da 
categoria, que deve se apropriar do 
processo como protagonista e não mera 
espectadora”, diz.

Em um período no qual a inflação 
acumulada dos últimos 12 meses chegou 
a 12,1%, a proposição de um gatilho de 
reajuste automático das verbas salariais, 
a cada vez que a inflação atingir 3%, é 
considerado vital para a manutenção 
do poder de compra de bancárias e 

bancários, além do aumento real e ma-
nutenção de direitos. Mais contratações, 
melhores condições de trabalho, com-
bate ao assédio moral e sexual são os 
temas mais críticos na Caixa. “A sobre-
carga nos últimos anos tem aumentado 
os índices de adoecimento mental e de 
afastamento do trabalho, principalmente 
por depressão, ansiedade, síndrome 
de burnout, entre outros transtornos”, 
relata Michele Venzo.

A campanha, neste ano, teve seu 
início concomitante às graves denúncias 
de assédio que levaram à queda do pre-
sidente da Caixa, Pedro Guimarães, em 
29 de junho, além de outros membros 
do alto escalão. “A imediata troca da 
presidência e o esforço do governo para 
demonstrar que se trata de um caso 
isolado levaram a direção do banco a 
adotar uma série de ações que foram 
divulgadas na mesa de negociação da 
semana passada: publicação de cartilha 
de enfrentamento do assédio moral 
e sexual, criação de portal e novos 
canais de denúncia. Os negociadores 
mostraram-se sensíveis e abertos a 
discutir esse assunto, com o objetivo de 
buscar soluções efetivas para o assédio, 
que infelizmente foi institucionalizado 
através do GDP e virou modelo de 
gestão na Caixa”, pontua Michele.

Após denúncias de assédio sexual, 
feitas por empregadas do banco, o então 
presidente da Caixa Econômica Federal, 
Pedro Guimarães, pediu demissão no dia 
29 de junho. Investigado pelo Ministério 
Público Federal do Distrito Federal, parte 
dos relatos veio a público na manhã do 
dia anterior, em reportagem do portal 
Metrópoles.

Os episódios de assédio, de acordo 
com o jornal, aconteceram sobretudo 
durante viagens de trabalho de Guimarães, 
que esteve à frente do banco desde o 
início do governo Bolsonaro, em janeiro 
de 2019.  O governo federal anunciou 
Daniella Marques, então secretária espe-
cial de Produtividade e Competitividade 
do Ministério da Economia, como nova 
ocupante da presidência do banco. Na 
equipe econômica de Bolsonaro desde 
2019, ela é nome de confiança do ministro 
da Economia, Paulo Guedes.

A APCEF/RS, à época, cobrou 
investigações sobre denúncias de assé-
dio sexual de Pedro Guimarães e seu 
afastamento da presidência da Caixa. 
As atitudes expostas, publicou a Asso-
ciação, “atentam contra os direitos das 
mulheres e os princípios da Caixa, além 
de se constituírem em crime e em uma 
violência intolerável para com as traba-
lhadoras, que junto com seus colegas 
já enfrentam uma degradação da sua 
condição de trabalho e outros tipos de 
assédio”.

Para a vice-presidenta da APCEF/
RS, Naiara Machado da Silva, é admirável 
a coragem das empregadas que fizeram 
denúncias. O ponto agora, afirma, é não 

permitir que do caso reste a impuni-
dade. “Na Associação, nós mulheres 
estamos juntas, sempre atentas a 
qualquer denúncia, em qualquer âm-
bito da vida laboral. Afirmamos nossa 
solidariedade e colocamos todos os 
recursos da entidade à disposição de 
companheiras”, disse. Essas denún-
cias que culminaram na demissão de 
Guimarães, diz a vice-presidenta, não 
podem ser vistas como fato isolado. 
“Comportamentos machistas e misó-
ginos infelizmente têm sido insuflados 
no Brasil. Estamos vigilantes”.

Aliado de primeira ordem do 
presidente Jair Bolsonaro, Guimarães 
foi, de acordo com levantamento do 
portal Nexo, o convidado com mais 
participações nas lives presidenciais 
de quinta-feira nas redes sociais, além 
de presença constante em eventos 
oficiais.

A partir de 2021, o então presi-
dente do banco começou a enfrentar 
denúncias de empregados da Caixa. 
Ele foi acusado de assédio moral por 
ter feito subordinados “pagarem fle-
xões” durante um evento de fim de 
ano, imitando a prática comum de 
Bolsonaro em eventos públicos – fato 
denunciado pela APCEF/RS, à época. 
Em outro caso, em gravação de uma 
reunião interministerial que veio a pú-
blico em 2020, o presidente da Caixa 
disse que usaria uma de suas “quinze 
armas” para “matar ou morrer” caso 
algum agente de segurança o detivesse 
por infringir regras de isolamento social 
na pandemia de covid-19.

Demissão de Pedro 
Guimarães obriga ações 

sobre assédio sexual e moral

Principais reivindicações da Campanha 2022 

Na pauta definida pela categoria destacam-se a 
reposição salarial e nas demais verbas com base na 
inflação do período entre 1º de setembro de 2021 e 
31 de agosto de 2022 (INPC) mais 5% de aumento 
real.
- Reajuste salarial de 5% acima do INPC do 
período entre 1º de setembro de 2021 e 31 de 
agosto de 2022
- Reajuste superior a 5% para vale-refeição e 
vale-alimentação
- Garantia dos empregos
- Manutenção da regra da Participação nos 
Lucros e Resultados, atualizada pelo índice de 
reajuste
- Fim das metas abusivas
- Combate ao assédio moral
- Acompanhamento e tratamento de bancárias e 
bancários com sequelas da covid-19.

O setor bancário, mesmo ao longo da pandemia, seguiu 
acumulando recordes de lucro

APCEF/RS seguirá a promover ações de mobilização e formação, 
acompanhando e divulgando cada passo da Campanha

Fotos: Arquivo/APCEF
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ESPORTES

Associação aproxima vínculo nas Unidades com eleição complementar para 
Representantes

DEMOCRACIA INTERNA | COMUNICAÇÃO | JURÍDICO

 A Diretoria da APCEF/RS realizou, 
entre os dias 25 e 29 de abril, a Eleição 
Complementar de Representantes da 
Associação nas Unidades da Caixa – o 
objetivo foi eleger colegas para manda-
tos que se estendem até maio de 2024.

Esses cargos, na entidade, partici-
pam do Fórum Estadual de Represen-
tantes da APCEF/RS. Além disso, possi-

bilitam fortalecimento dos elos entre a 
Associação e o local de trabalho, refor-
çando as diversas frentes de atuação da 
entidade, como esportes, cultura, lazer, 
defesa dos direitos e defesa da Caixa 
como banco do povo e 100% público.

Cada unidade que não pode eleger 
representação na oportunidade da elei-
ção realizada em julho de 2021 – logo 

após a definição da Diretoria Executiva, 
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal 
– escolheu os cargos de titular suplente. 
Somente associadas e associados podem 
se candidatar e votar, com coleta de 
votos organizada em cada unidade. Esse 
pleito é definido pelos artigos 92 e 94 do 
Estatuto Social da APCEF.

Em 2021, na época Eleição de Repre-

sentantes, antes do pleito complementar, 
o Brasil e o Rio Grande do Sul viviam um 
momento crítico da pandemia do corona-
vírus, de modo que muitas unidades não 
puderam organizar a votação. 

A entidade tem, hoje, 157 repre-
sentantes em Unidades – 63 colegas 
foram incluídas ou incluídos na eleição 
complementar.

Objetivo foi preencher vagas remanescentes do pleito de 2021

Fim da primeira etapa: APCEF/RS se classifica em seis modalidades para a 
grande final dos Jogos 2022

Ponto para esportistas e equipes 
do Rio Grande do Sul: de doze moda-
lidades disputadas na primeira fase dos 
Jogos Fenae/Apcef, colegas do nosso 
estado se classificaram em seis: basque-
te masculino, futebol society master, 
futsal feminino, tênis masculino, vôlei 
feminino, vôlei masculino. Foram três 
dias de esporte, no final de junho, en-
tre atletas de todo o país, no primeiro 
momento do maior evento da categoria 
bancária do Brasil.

“Jogos Fenae/Apcef significa a festa 
do esporte para empregadas e empre-
gados da Caixa. Mais de 1600 pessoas 
em um único lugar, muita integração. 

Vale muito a pena. Quero agradecer ao 
pessoal que deixa suas casas em um final 
de semana, viaja e vai treinar, sob tempo 
bom ou tempo ruim. Quem faz isso, faz 
porque gosta”, disse, à época, o diretor 
de Esportes da APCEF/RS, Sidnei Otto.

A grande final ocorre entre 12 e 15 
de novembro, em Curitiba, reunindo 
também as modalidades que não partici-
param dessa primeira fase. Após quatro 
anos, bancárias e bancários da Caixa 
voltam a se encontrar nos Jogos Fenae/
Apcef. O evento reuniu delegações das 
27 Apcefs em Brasília, após a necessá-
ria suspensão da edição de 2020, pela 
pandemia.

Enquanto isso, o pessoal de outras 
modalidades vai disputando as seletivas 
estaduais que formam as delegações 
para a grande final. Ao longo do mês de 
julho, por exemplo, quem joga canastra, 
tênis de mesa, xadrez, damas, sinuca, 
natação ou atletismo participou das 
partidas para representar o Rio Grande 
do Sul – os resultados dessas atividades 
estão disponíveis no site e nas redes da 
Associação.

“Um parabéns muito grande para 
quem se classificou. A quem não pode 
passar de fase, lembro que no ano que 
vem temos Jogos do Sul. Não vamos 
desanimar!”, incentivou Otto.

Chegou a hora da restituição do Imposto de Renda sobre a 
Contribuição Extraordinária  
 

Ação ajuizada pela APCEF/RS permite a dedução decontribuição extraordinária da base de cálculo 
do Imposto de Renda, limitado até 12% dos rendimentos anuais. 
    
Lista de documentos necessários:  
- Documento de identidade 
- Comprovante de residência 
- Cópia da Declaração de Imposto de Renda dos anos-base 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 
- Informe de Rendimentos da FUNCEF dos anos-base 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 (disponível no 
autoatendimento da FUNCEF) 
- Extrato de Demonstrativo do Plano de Equacionamento (disponível no autoatendimento da FUNCEF) 
- Demonstrativo do Plano de Equacionamento (disponível no autoatendimento da FUNCEF) 
- Último contracheque 
 
Os documentos devem ser enviados de forma digitalizada ou por foto para o WhatsApp ou e-mail a seguir indicados. 
Leia, no site da APCEF, um passo a passo para obter a documentação, preparado pelo escritório: https://bityli.com/
awOgkp

Entre em contato para dar prosseguimento à sua restituição, pelo telefone/WhatsApp (51) 99910.2808 ou pelo e-mail 
atendimento@aradvocaciahumanizada.com.br. Após o envio da documentação, entraremos em contato para enviar 
a procuração e o contrato de honorários.

De interesse da sociedade, da categoria, e da Associação: Debates APCEF 
segue em 2022

Da resistência dos povos indíge-
nas no Brasil à obrigação dos grupos 
de risco para covid-19 a voltar ao 
trabalho presencial, das ameaças a 
participantes da Funcef às oficinas de 
escrita criativa da Associação: não é 
de hoje que a APCEF debate os mais 
variados temas: daqueles universais, 
abordando direitos humanos e o Bem 
Comum, àqueles particulares da cate-

goria bancária e do pessoal da Caixa 
– debatendo também a própria atua-
ção da entidade e o que ela oferece a 
associadas e associados.

Assim seguiu, nestes meses de-
corridos de 2022, a série “Debates 
APCEF/RS: Ideias que TransFormam”. 
Um projeto realizado desde 2020, que 
começou ainda nos momentos mais 
difíceis da pandemia do coronavírus, 

como uma alternativa para discutir 
temas de interesse da Associação de 
modo que associadas e associados 
– para além disso, a sociedade em 
geral – pudessem participar de suas 
casas, em qualquer parte do mundo. 
Além disso, as lives sempre têm mo-
mentos para que a audiência participe, 
através da caixa de comentários da 
plataforma a partir da qual se assiste 

à transmissão. 
A série seguiu promovendo lives 

quinzenais, e a Associação te convida 
novamente a conhecer nosso canal no 
YouTube, no qual estão hospedadas as 
transmissões dos Debates e no qual 
publicamos conteúdos que certamen-
te vão te interessar. Os programas 
estão disponíveis também na página 
da APCEF no Facebook. 

Equipes 
classificadas:

- Basquete masculino
- Futsal feminino
- Futebol society master
- Tênis masculino
- Voleibol feminino
- Vôleibol masculino 

Depois de uma sequência de dias chu-
vosos ou nublados, a cerração se dissipou, 
e, a despeito do frio de outono, a Corrida 
Fenae/Apcef do Pessoal da Caixa aconte-
ceu numa bela manhã de sábado, no dia 
21 de maio, à beira do Guaíba, na Capital.

“Com muita satisfação, depois de dois 
anos de pausa, realizamos mais uma edição 
da Corrida em Porto Alegre. Além de várias 
associadas e associados, tivemos o prazer 
de receber também a comunidade local. 
A gente se alegra muito de proporcionar 
esse evento aberto na cidade. A novidade, 
neste ano, é a edição de Pelotas, para a 
qual esperamos todas as pessoas”, avaliou 
o diretor de Esportes da APCEF/RS, Sidnei 
Otto. Dezenas de atletas – associadas e 
associados, mas também pessoas convida-
das para um evento aberto à comunidade 
– participaram da atividade que foi seletiva 
para os Jogos Fenae/Apcef deste ano. Com 

um percurso de cinco quilômetros, com 
duas voltas no circuito de 2,5 mil metros, 
o evento reuniu homens e mulheres de 
diversas gerações, com categorias dos 18 
anos até a terceira idade. O melhor tempo 
entre todas as categorias foi do bancário 
Cesar Machado Cabral, de Passo Fundo, 
que completou o trajeto em 15’03” minu-
tos. Entre as mulheres, ficou em primeiro 
lugar a pelotense Claudia Sampaio Pires. 
Ela, embora viva atualmente em Garopaba, 
Santa Catarina, segue associada à APCEF do 
Rio Grande do Sul.

“Comecei a correr em 2015, numa 
corrida de três quilômetros, do Sesc, e ali 
percebi que levava jeito. Iniciei nos traje-
tos curtos. Em 2017 participei da Corrida 
Fenae/Apcef, fui para Bento Gonçalves, 
nos Jogos do Sul daquele ano. Em 2018 
acabei me machucando, e não pude ir à 
competição nacional”, conta.

Corrida Fenae/Apcef em Porto Alegre reúne dezenas de atletas

A Corrida Fenae/Apcef voltou com 
tudo em 2022 – tanto que foi realizada 
em dose dupla, com edições em Porto 
Alegre e Pelotas. Uma semana depois da 
Capital, em 28 de maio, o evento reu-
niu cerca de 130 atletas em sua versão 
pelotense.

Realizada em parceria com a Regio-
nal Sul da Associação, com apoio também 
da Prefeitura Municipal de Pelotas, a 
Corrida foi aberta a pessoas convidadas, 
além de funcionar também como seletiva 
para os Jogos Fenae/Apcef de 2022. O 
percurso, assim como na Capital, foi de 
cinco quilômetros.

“Tivemos atletas em sua maioria de 
Pelotas, mas também de Rio Grande, 
Porto Alegre, Piratini, Morro Redondo, 
entre outras cidades. O evento foi um 
sucesso, muito bem organizado e elo-
giado pelo pessoal que participou. Que 
façamos mais daqui adiante!”, disse o 

diretor de Esportes, Sidnei Otto.
O melhor tempo entre associadas 

e associados foi do pelotense Ramiro 
Laranjeira Mendonça, da agência Princesa 
do Sul – ele percorreu o trajeto em 19 
minutos e três segundos. “Sempre gostei 
de esporte e a Corrida Fenae/Apcef foi 
uma maneira que achei de fugir da rotina 
e da pressão da vida, ao mesmo tempo 
que me mantinha saudável. Foi muito 
gratificante participar de um evento como 
esse na minha cidade, sempre participei 
das etapas de Porto Alegre e fiquei bas-
tante feliz quando soube que também 
teria aqui em Pelotas”, disse o atleta.

Ao final, de acordo com o regula-
mento dos Jogos Fenae/Apcef, foram 
selecionadas quatro pessoas para com-
posição da equipe do Rio Grande do Sul 
na Etapa Nacional: Claudia Sampaio Pires, 
Luiza Inocente Silva, Cesar Machado Ca-
bral e Jober Thomaz Caetano de Oliveira.

Depois da edição na Capital, Corrida Fenae/Apcef reúne atletas também em Pelotas

Atividade foi seletiva para os Jogos Fenae/Apcef deste ano

Corrida foi aberta a pessoas convidadas,

Fotos: Arquivo/APCEF
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APCEF promove debate aberto à comunidade no 
Dia Mundial do Meio Ambiente

Uma novidade no calendário da Asso-
ciação: no Dia Mundial do Meio Ambiente, 
a entidade promoveu um evento aberto 
para debater o tema, reunir ativistas, co-
munidade e instituições parceiras, a fim 
de discutir sobre uma “demanda urgente” 
para a humanidade, como definiu o presi-
dente da Associação, Marcos Todt. “Eis o 
grande desafio do nosso tempo: construir 
uma outra sociedade que seja equilibrada 
ecologicamente, dar conta da emergência 
climática”, disse.

No dia 5 de junho, apesar da chuva 
insistente, dezenas de pessoas participaram 
do evento, realizado em um dos locais 
mais icônicos de Porto Alegre, com grande 
circulação nos finais de semana: o Espaço 

Elis Regina, logo ao lado da Usina do Gasô-
metro, na Orla.

Às 11h, quando se realizou a abertura, 
as entidades participantes se reuniram no 
palco para conversar sobre suas pautas 
de atuação e essa relação com o tema do 
evento. “A gente, juntas e juntos, organizar 
uma atividade no Dia Mundial do Meio 
Ambiente, para além dessa urgência, é ao 
mesmo tempo uma alegria, estar ao lado 
de entidades que a gente respeita tanto, 
e poder contribuir com a comunidade de 
Porto Alegre. Estamos aqui para celebrar, 
mas também para fortalecer, em coesão. 
Nós da APCEF somos parceiros e parceiras 
para isso”, prosseguiu Todt.

O público esteve atento à aula pública 

da Agapan – antes disso, a Associação 
prestou uma homenagem à entidade am-
biental, que em 2021 completou 50 anos, 
ocasião na qual não se pode comemorar seu 
aniversário presencialmente. A diretora de 
Formação para o Bem Comum da APCEF, 
Cristina Gularte, entregou ao presidente 
da Agapan, Heverton Lacerda, uma placa 
caracterizando-a como “entidade pioneira 
no ambientalismo brasileiro”.

Ao final, uma imagem que ilustra a 
disposição de ativistas do meio ambiente: 
Renato Barcellos, Alfredo Gui Ferreira e 
Silvio Jardim, militantes históricos da Aga-
pan, sentados no palco, sob a proteção de 
guarda-chuvas, deram uma aula sobre o 
passado, o presente e o futuro da defesa 

Associação entrega donativos a indígenas da Retomada Konglui, em São Francisco de Paula

A APCEF/RS entregou uma série 
de doações a indígenas da retomada 
Konglui, em São Francisco de Paula, 
nos Campos de Cima da Serra, no dia 
20 de junho.

Atualmente, vivem 38 pessoas da 
comunidade Xokleng no local, incluin-
do 15 crianças, que se encontram às 
margens de uma rodovia, sem acesso 
à terra ou a recursos ambientais que 
lhes possam promover a subsistência. 
A retomada Konglui, em dezembro de 
2020, ocupou uma área na Floresta Na-
cional de São Francisco de Paula, mas, 
como a justiça decidiu pela reintegração 
de posse, a população se retirou volun-
tariamente.

“Apoiar as populações indígenas, 
sobretudo neste momento que atraves-
samos no país, é fundamental. Para além 
de donativos, devemos mais ainda par-
ticipar das lutas em defesa dos direitos 

dos povos originários. Compreender 
suas pautas, respeitar o modo de vida de 
cada população, contribuir politicamen-
te”, afirma a diretora do Bem Comum 
na Associação, Cristina Gularte.

A comunidade Xokleng reivindica 
essa região de mata nativa, atendendo 
ao chamado de ancestrais para a prote-
ção do território. Entretanto, o governo 
federal concedeu, em julho de 2021, a 
Floresta Nacional à iniciativa privada.

Os donativos – entre alimentos 
e itens de higiene – foram recolhidos 
pela APCEF em eventos recentes. Uma 
parte foi arrecadada no Dia Mundial do 
Meio Ambiente, realizado pela Associa-
ção no dia 5 de junho, em Porto Alegre, 
a respeito do qual você pode ler acima.

Outra arrecadação importante veio 
de atletas do futsal masculino da enti-
dade, que realizaram, com a Diretoria 
de Esportes da APCEF, um torneio cuja 

inscrição era de 20kg de alimentos por 
equipe. A atividade aconteceu no Giná-
sio da Sede A, na Capital, no dia 30 de 
abril, objetivando a preparação para os 
Jogos Fenae/Apcef. Uma contribuição 
extra veio da Associação, com mais 
produtos essenciais.

A APCEF incentiva que associadas 
e associados contribuam realizando 
doações ao povo da retomada Konglui, 
através de transferências bancárias para 
o pix culungteie@gmail.com.

Além disso, você pode assistir à live 
“Resistência Indígena”, da série Deba-
tes APCEF - Ideias que TransFormam, 
transmitida em abril deste ano, no 
YouTube e no Facebook da Associação. 
Tivemos a honra de receber a cacica 
Cunllugn Teie Xokleng Konglui, líder 
na Retomada Konglui. 

*Com informações da Regional Sul 
do Conselho Indigenista Missionário.

Vitória histórica: derrubado 
licenciamento do projeto 
Mina Guaíba

Um projeto que colocaria em risco 
a natureza, os territórios e a saúde da 
população do Rio Grande do Sul foi der-
rubado em março. A Fundação Estadual 
de Proteção Ambiental (Fepam) arquivou 
o processo de licenciamento da Mina Gua-
íba, na Região Metropolitana, que extrairia 
carvão mineral, areia e cascalho, a cerca 
de 15 quilômetros da Capital, quase às 
margens do rio Jacuí, entre Charqueadas 
e Eldorado do Sul.

“A pressão popular funciona. Evita-
mos, através da resistência coletiva, no 
caso da Mina Guaíba, que o ar e a água de 
uma região metropolitana de 4,5 milhões 
de pessoas estivessem em constante 
perigo, e que comunidades tradicionais 
tivessem seu modo de vida duramente 
prejudicado. A APCEF/RS, ao ser uma 
das entidades articuladoras do Comitê 
de Combate à Megamineração no Rio 
Grande do Sul, tem parte nessa vitória”, 
comemorou o presidente da APCEF/RS, 
Marcos Todt.

Trata-se, para o sociólogo Marcelo 
Soares, de uma das maiores articulações 
já construídas no estado para levar adiante 
uma luta ambiental. Ele, que é trabalhador 
da APCEF e membro da Coordenação do 
Comitê de Combate à Megamineração, 
conta que debateu-se, à época da criação 
do Comitê, não só o Mina Guaíba, mas ou-
tros projetos previstos, a partir de uma lei 
aprovada ainda no governo Sartori (MDB) 
que visava constituir um polo carboquími-
co no Rio Grande do Sul.

“Chegamos à conclusão de que tería-
mos que incorporar nesta luta não apenas 
as entidades ambientais, mas sindicatos, 
organizações e movimentos sociais que 
muitas vezes nem debatem ou participam 
de ações ligadas à proteção ambiental”, 
contou Marcelo, em um artigo publicado 
no jornal Sul21. “Foi na noite de 29 de 
maio de 2019 que reunimos na sede da 
APCEF/RS mais de 40 pessoas, represen-
tando 27 entidades e organizações, que 
decidiram constituir uma articulação”, re-

lata. As proposições que estavam em fase 
de licenciamento ambiental apresentavam 
grande diferença de escala em relação à 
mineração até então conhecida no estado.

“Trata-se também de um esforço em 
uma pauta urgente: a mudança climática. 
Não podemos mais permitir qualquer pro-
jeto ligado aos combustíveis fósseis, como 
é o caso do carvão. O aquecimento global 
não é uma ameaça futura: já se manifesta 
diariamente em todo o planeta, com o 
recrudescimento das ondas de calor, das 
tempestades, da intensidade de qualquer 
evento meteorológico”, argumenta Todt.

Desde então, diversas entidades do 
Rio Grande do Sul identificaram inúmeras 
falhas e omissões nas mais de sete mil 
páginas do Estudo de Impacto Ambiental 
do Projeto Mina Guaíba. Ativistas de dis-
tintos segmentos se mobilizaram – não 
somente do ambientalismo, as popula-
ções das cidades vizinhas e daquelas que 
sediariam o empreendimento (Eldorado 
do Sul e Charqueadas), do condomínio 
rural Guaíba City, do Assentamento da 
Reforma Agrária Apolônio de Carvalho e 
das comunidades indígenas Mbya Guarani.

Ainda naquele ano, o CCM/RS lançou 
o Painel de Especialistas, compilando mui-
tos dos pareceres técnicos de diferentes 
áreas que analisaram criticamente o EIA/
RIMA que a empresa Copelmi havia 
apresentado à Fepam, sobre a viabilida-
de ambiental, social e econômica. Esses 
pareceres foram encaminhados ao órgão 
ambiental e foram também base de argu-
mentações levadas ao debate público e ao 
âmbito judicial.

A mineradora Copelmi, responsável 
pelo projeto da Mina Guaíba, pretendia 
minerar mais de 166 milhões de toneladas 
de carvão, 422 milhões de metros cúbicos 
de areia e 200 milhões de metros cúbicos 
de cascalho, em uma área de 4.373,37 
hectares (equivalente a 4.373 campos de 
futebol). Seria a maior mina a céu aberto 
de carvão da América Latina.

*Com informações do CCM/RS.

do Guaíba – até que eles terminassem de 
falar, ninguém arredou o pé.

 O evento foi organizado pela AP-
CEF, com apoio da Associação Gaúcha de 
Proteção ao Ambiente Natural – Agapan, 
do Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições do Ensino Superior – Andes, do 
AR Advocacia Humanizada, da Federação 
Nacional das Associações do Pessoal da 
Caixa Econômica Federal – Fenae, da Fe-
deração dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
em Instituições Financeiras do Rio Grande 
do Sul – Fetrafi/RS, do Greenpeace Porto 
Alegre, do Instituto Gaúcho de Estudos Am-
bientais – Ingá, do Sindicato dos Bancários 
de Porto Alegre e Região – SindBancários, 
e do Preserva Zona Sul.

Associação prestou uma homenagem à Agapan, que em 2021 completou 50 anos Evento reuniu ativistas, comunidade e instituições parceiras

Comunidade não tem acesso a recursos 
que lhes proporcione subsistência

Donativos foram recolhidos pela 
APCEF em eventos recentes

Mineradora foi impedida de extrair carvão a apenas 16 quilômetros de Porto Alegre, 
às margens do Rio Jacuí - no destaque, local aproximado do projeto da Mina Guaíba

COLUNISTA

Juremir Machado da Silva

Capitão de malícias

 Há figuras estranhas que enganam com facilidade. Jair Bolso-
naro é umas dessas personalidades enganadoras. Parece uma coisa 
e é exatamente isso, só que pior. Quem o vê pela primeira vez, ain-
da mais se estiver discursando, tem certeza de que se trata de um 
bronco.

– A gente vai dar um jeito nisso daí, tá ok?
 Parece português. Acontece que o capitão é cheio de malícias. 

Pode até ser chamado de Capitão de Malícias. Faz que vai, mas não 
vai e acaba indo, sem realmente ir. Creio que me entendem. A sua 
PEC da reeleição, recurso usado para liberar bilhões a menos de três 
meses da eleição presidencial, com o fim máximo de tentar salvá-lo 
de uma derrota acachapante, é de cabo de esquadra. Um drible da 
vaca na legislação eleitoral, um chapéu mexicano na Constituição, 
uma janelinha no Tribunal Superior Eleitoral, um gol de mão aos 50 
minutos do segundo tempo capaz de enganar o VAR. O nome da coisa 
é Estado de Emergência. Uma jogadinha ensaiada com o Centrão que 
deixou a esquerda de bunda no chão. Teve de votar a favor, sendo 
contra, para não ser acusada de atuar contra os interesses dos mais 
desfavorecidos.

 Se a PEC da reeleição, chamada inicialmente por Paulo Gue-
des de PEC kamikaze, tivesse sido proposta pela esquerda, a mídia 
passaria dez anos falando em compra de votos. Guedes late até que 
o dono lhe dê ordens de deitar. Já está defendendo a PEC como se 
fosse ideia dele. A tal emenda constitucional aprovada a toque de caixa 
para abrir o cofre quando ele deveria ser lacrado tem cheiro, cor, 
espessura e jeito de toma-lá-dá-cá. Toma lá um auxílio emergencial, 
dá cá um voto.

 Popularidade custa caro. Pato pateta, tantas fez o capitão 
que quase foi para a panela. Só não foi por ter entregue a cozinha do 
governo ao chef Arthur Lira, que abafa todo pedido de impeachment. 
Para recuperar a popularidade perdida, no entanto, não basta um 
leão-de-chácara na Câmara dos Deputados. É preciso azeitar a máqui-
na. A grana vai correr solta. Até o final do ano. Qualquer semelhança 
com ganhar a eleição e fechar a torneira é mero planejamento. Não 
há bem que dure para sempre nem mal que não possa ser reeleito. 
Eis tudo.

 Política não é para amadores. O que poderia fazer um dile-
tante diante do profissionalismo de um Arthur Lira e do seu centrão 
de extrema direita com bancadas temáticas tão ponderadas quanto a 
da bala e a do boi? Oremos. Curioso país, o Brasil, o centro fica num 
extremo. Um cara mata o outro por pertencer a um partido oposto 
ao seu, mas a responsável pela investigação não vê nisso motivação 
política.

 Especialistas diziam: só um fato novo tira a vitória de Lula. 
Militantes ironizavam: só uma facada. Ela veio como um fato velho: 
o uso do dinheiro público. Nada de novo na frente. Melhor cobrir a 
retaguarda. Avante, Brasil, para trás, a passo de cágado ou na manha 
do ganso. Se ainda faltar votos não faltará uma nova malícia.

 Enfim, dito o que foi dito, vai gratuitamente um título alta-
mente original para um belo romance a ser escrito em estado de 
emergência: “Memória de um capitão de malícias”. Sucesso garantido.

Fotos: Arquivo/APCEF



Um evento à altura de tanta celebração: Aniversário da 
Fenae, sorteio e show na “nova” sede em São Leopoldo

Esperamos tua visita em São Leo!

A reinauguração contempla a reforma do salão de festas e dos banheiros e vestiários, com pintura, troca de piso, restauração das churrasqueiras, do 
quiosque, da pracinha de brinquedos, do acesso e instalação de placa sinalizando a entrada da sede, e troca de refletores no campo de futebol – além da 
nova quadra poliesportiva de areia. Veja, aqui, fotos recentes das estruturas. Esse lugar é de todas e todos da APCEF! Para reservar o Salão de Festas,
entre em contato com a Associação pelo e-mail reservas@apcefrs.org.br, pelo telefone (51) 3092-4356 ou pelo WhatsApp (51) 3092-4396.

Para apresentar a revitalização da 
sede da Associação em São Leopoldo (a 
respeito da qual você lê e visualiza abai-
xo), comemorar os 51 anos de Fenae, 
e para finalmente conhecer a associada 
ou associado que receberá o prêmio 
principal da ação de aniversário de 69 
anos da APCEF/RS, 125 associadas e 
associados se reuniram no local, no dia 
25 de junho, para uma programação 
excepcional.

Para o presidente da APCEF, Mar-
cos Todt, é importante compartilhar 
momentos, construir histórias e trajetó-
rias em conjunto – cuidando de algo tão 
bonito como a APCEF. “A gente se junta 
tanto para defender a nossa empresa 

Caixa Econômica Federal, que deve ser 
pública, do povo, dedicada ao povo, mas 
também para defender a Associação, 
que é uma instituição que busca congre-
gar, disputar valores, semear os valores 
de solidariedade, paz, justiça, igualdade, 
respeito à diversidade. É por isto que 
estamos aqui”, afirmou.

O evento começou pela manhã, 
com uma partida de futebol entre dois 
times de associados. Perto do meio-dia, 
o Núcleo de Cultura Gaúcha preparou 
um almoço campeiro caprichado. Mais 
tarde, prosseguiu a programação do 
evento: o Coral APCEF subiu ao palco 
para agradar ao público com seu reper-
tório, e foi aplaudido de pé.

O sorteio da moto veio logo em 
seguida. A Associação transmitiu-o ao 
vivo, através de sua página do Insta-
gram – você pode assistir ao sorteio a 
qualquer momento, basta acessar a rede 
social. O colega Denis Rocha Fraga é 
o novo dono de uma Honda Pop 110i 
sorteada pela entidade. Ele vive e traba-
lha atualmente na agência de Cocal do 
Sul, em Santa Catarina – mas escolheu 
se manter associado à entidade do Rio 
Grande do Sul, depois de ter trabalha-
do em Charqueadas. “Foi uma grata 
surpresa. Fico feliz de ter me mantido 
associado”, disse.

O presidente da Fenae, Sérgio 
Takemoto, junto com o diretor de Co-

municação e Imprensa da Federação, 
Moacir Carneiro da Costa, vieram de 
longe para prestigiar o evento – de São 
Paulo, no caso de Takemoto, e de Sal-
vador, no caso de Carneiro.

Com o sorteio realizado, chega en-
tão a hora do brinde e de soprar as velas 
em homenagem à Fenae e ao renovado 
espaço da APCEF/RS em São Leopoldo. 
O evento fechou com mais música: o 
cantor Rafa Machado, conhecido por 
sua trajetória na Chimarruts, interpretou 
seus sucessos, além de canções conheci-
das do reggae produzido no Rio Grande 
do Sul nas últimas décadas. A julgar pela 
reação do público, músicas ainda frescas 
na memória.

Celebrando 51 anos da Federação Coral APCEF foi aplaudido em pé Turma de Pelotas sempre presente Partida de associados

Fotos: Enrico Benites para APCEF/RS

Fotos: Arquivo/APCEF


