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OPINIÃO
DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2018 - 2021 • Presidência: Marcello Husek Carrión
(Ag Santa Maria) • Vice-Presidência: Paulo Ricardo Belotto (Aposentado/ Porto Alegre) •
Diretoria Executiva: • Carla Vanessa Nunes Gomes (Relações de Trabalho / Ag. Gravataí) •
Célia Margit Zingler (Aposentados, Previdência e Saúde / Aposentada Santa Cruz do Sul) •
Diva Maria Fernandes (Cultura / Aposentada Porto Alegre) • Marcos Leite de Matos Todt
(Formação para o Bem Comum / Ag. Pça. Rui Barbosa) • Nilo Sérgio Flores Motta (Esportes
/ Aposentado Porto Alegre) • Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (Patrimônio / Aposentado
Porto Alegre) • Stella Maris Germer Moraes (Social e Lazer / Aposentada Porto Alegre) •
Carlos Heitor Culau Tourrucoo (Ag. Pça. do Portão) • César Augusto Gonçalves Perelló
(GIFUG/PO) • James Ávila Dominot (Aposentado Porto Alegre) • Júlio César Jardim
Pereira (CEOCV/PO) • Michel de Oliveira Michels (Ag.Charqueadas) • Naiara Machado
da Silva (GIGAD/RS) • Sérgio Tolentino Pinheiro (Aposentado Porto Alegre) • Silvia Regina
Hohgräwe (Aposentada Porto Alegre) • Simoni Fernandes Medeiros (JURIR/PO).
CONSELHO DELIBERATIVO • Regional Porto Alegre • Felipe Leandro Fernandes
Mendonça (Ag.Vila Santa Isabel) • Felisberto Machado de Souza (Aposentado / Mariana
Pimentel) • Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF) • Luiz Carlos Lasek (Aposentado /
Porto Alegre) • Marcelo Antônio de Marchi (Aposentado / Eldorado do Sul) • Paulo Cesar
Ketzer (Aposentado / Porto Alegre) • Pedro André Marchese Sessegolo (Ag.Cachoeirinha)
• Antônio Roberto Araújo Lourenço (Ag. Cavalhada) • Clélio Luiz Gregory (Aposentado
/ Porto Alegre) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Guia Lopes) • Juarez Machado de
Oliveira (Aposentado/Porto Alegre) • Lucas Figueiredo dos Santos (SR Leste Gaúcho) •
Nelson Ferreira Filho (GIGAD/PO) • Rosaura de Fátima Berni Couto (Aposentada / Porto
Alegre) • REGIONAL ALTO URUGUAI • Paulo Telles Garcias (Ag. Erechim) • Simone
Adriana Vesenick (Ag. Alto Uruguai) • REGIONAL CENTRO - Paulo Adelmo Castaman
(Aposentado / Itaara) • Luiz Fernando Flores Acunha (Ag. Ymembui) • REGIONAL
FRONTEIRA OESTE • Olívio Chervinski (Aposentado / Uruguaiana) • Edgar Germano
Cesar Gundlach (Ag. Livramento) • REGIONAL FRONTEIRA SUL • Ronaldo de Faria
Nunes (Ag. Bagé) • Jane Mara Bueno Lins (Ag. Bagé) • REGIONAL LITORAL NORTE
• Humberto Silva Solaro (Aposentado / Imbé) • Clodely Elisabete Soares (Aposentada /
Imbé) • REGIONAL LITORAL SUL – Petra Alexandra Melzert (Ag. Cidade Nova) • Sílvia
Maria Cavalheiro Girardon (Aposentada / Rio Grande) • REGIONAL MISSÕES • Leandro
Winter (Ag. Três Passos) • Nestor Vanderlei Schuster (Ag. Santo Ângelo) • REGIONAL
PASSO FUNDO • Marlon Roberto Monteiro de Andrade (GIGOV/PF) • Angelita Maria
Weber (SR Norte Gaúcho) • REGIONAL SERRA • Romeu Pressi (Aposentado / Caxias
do Sul) • Carlos Roberto Botti (Aposentado/Caxias do Sul) • REGIONAL SUL • Rogério
Fernandes de Farias (Ag. Três Vendas) • Gilberto dos Santos Netto (Aposentado / Pelotas)
• REGIONAL VALE DO PARANHANA • João Alberto Holsbach (Aposentado / Taquara)
• Dirceu D’avila Sampaio (Aposentado / Taquara) • REGIONAL VALE DO RIO PARDO
• Nelson Schlindwein (Aposentado / Santa Cruz do Sul) • Cássio Alexandre Pires (Ag.
Rio Pardo) • REGIONAL VALE DO TAQUARI • Milton Gustavo Schnack (Aposentado /
Lageado) • Clécio Paulo Franz (Aposentado / Estrela) • REGIONAL VALE DOS SINOS •
Delamar Teixeira Albino (Aposentado / São Leopoldo) • Gean Francisco Farias Espindula
(Ag. Canudos).
CONSELHO FISCAL • Adroaldo Schmidt Carlos (Aposentado / Cachoeira do Sul) •
Gilmar Delvan (Aposentado / Canoas) • Suzana Machado Ritter (Aposentada / Cruz Alta) •
Ademir Spadotto (Aposentado / Sapiranga) • Leonardo Roberto Rigon (Aposentado / Porto
Alegre) • Telmo José de Boita (Aposentado / Tenente Portela).
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Charge

Editorial
Quem conhece a APCEF/RS, sabe
bem da riqueza de nossa entidade. E
aqui não estamos falando de riqueza
material – apesar de termos conquistado, ao longo de nossos quase 68 anos,
um patrimônio invejável. Estamos falando de um bem muito mais precioso,
que é a nossa capacidade de unir forças
e superar grandes desafios em nome
da coletividade.
Mesmo passando por uma das
maiores adversidades do século, a
pandemia do Novo Coronavírus,
provamos que – com boa vontade,
criatividade e dedicação –, é possível,
sim, continuar crescendo – e muito!
Como você pode conferir neste João
de Barro, nossas atividades acabaram
sendo adaptadas para a modalidade
online, alcançando novos e consolidados públicos. Tivemos cursos, debates,
cultura, luta por direitos e, inclusive,
estamos preparando uma inédita eleição online.
Nosso processo eleitoral prezou
pela transparência e pela segurança
desde o princípio. Para isso, promovemos, em plataforma digital, uma Assembleia Geral Ordinária, que aprovou
a realização do nosso primeiro pleito
a distância, bem como o calendário
da votação que elegerá a Diretoria

Executiva, o Conselho Deliberativo e
o Conselho Fiscal que administrarão
a entidade pelos próximos três anos
(Gestão 2021-2024).
As eleições ocorrerão nos dias
18 e 19 de maio, de forma eletrônica,
dentro do próprio sistema da APCEF/
RS. A fim de garantir a facilidade
do acesso e a segurança dos dados
dos(as) associados(as), contratamos
uma empresa especializada, que
atende a diversas entidades do Brasil.
Cada associado(a) poderá contribuir
com o destino da Associação do
conforto de sua casa, e o resultado
do pleito será divulgado já no dia 19
de maio, após concluído o processo
de votação.
Nas próximas semanas, teremos a
oportunidade de discutir o futuro que
queremos para a nossa tão estimada
APCEF/RS. Por isso, incentivamos que
cada associado(a) procure conhecer
as chapas inscritas e avaliar qual delas
contempla melhor os seus anseios
para a entidade. A democracia, muitas
vezes castigada lá fora, é um delicioso
manjar dentro da nossa combativa e
plural Associação. Aqui, a participação
de cada um(a) é muito importante.
Saiba como votar, nas páginas 4 e
5, e uma boa eleição a todos e a todas!
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RADAR
Consultoria sanitária assessora atividades na APCEF/RS
Objetivo é reduzir o contágio pelo Novo Coronavírus. Atividades seguem online
Vida em primeiro lugar. A partir dessa
premissa básica, a APCEF/RS tem pautado
as suas ações desde o começo da pandemia
do Novo Coronavírus. Para isso, a fim de
receber uma melhor orientação técnica,
a Associação contratou a empresa Qualis
– Tecnologia em Infectologia, uma conceituada organização de consultoria sanitária.
Pelo aumento exponencial do número de
atendimentos neste momento, a Santa Casa
de Misericórdia, com a qual a Associação
mantinha contrato, optou por dedicar-se

exclusivamente a serviços hospitalares.
A Qualis – empresa especializada em
segurança de ambientes, com experiência
de mais de dez anos prestando assessoria no
controle de infecção para hospitais de todo o
Brasil – tem auxiliado a diretoria da APCEF/
RS na tomada de decisões sobre os espaços
e as atividades da Associação. O objetivo
principal é garantir a saúde e o bem-estar
dos(as) associados(as), empregados(as) e
frequentadores(as) da entidade.
Em um contexto de colapso do sistema

de saúde e de recordes de transmissão do
vírus, os principais focos da assessoria são:
normas e condutas do espaço físico; medidas de limpeza do ambiente; uso de máscaras; higiene das mãos; etiqueta respiratória;
controle de acesso; ajuste do protocolo às
normas sanitárias dos municípios e estados.
Em um segundo momento, a consultoria
vai orientar os protocolos para reabertura
de alguns espaços.
Com a classificação de “bandeira preta” no modelo de distanciamento social do

Estado, a APCEF/RS optou pelo fechamento
de suas estruturas. “A Associação se solidariza com as vítimas, com as famílias e com
as redes de afeto das milhares de pessoas
atingidas pela Covid-19. Lembramos que o
momento é de extrema gravidade, exigindo
distanciamento social, uso correto de máscaras e higiene de mãos”, declarou o presidente da APCEF/RS, Marcello Carrión. A
pandemia do Novo Coronavírus já resultou
na morte de mais de 362 mil brasileiros(as)
(informação de 14 de abril de 2021).

Pesquisa ilegal: APCEF/RS não contratou estudo de opinião sobre a entidade
A Diretoria da APCEF/RS tomou
conhecimento, no dia 29 de março, que
associados(as) vinham recebendo contato
telefônico de uma empresa de comunicação
de São Paulo desde o dia 27 de março, para
a realização de uma pesquisa de opinião pública a respeito do desempenho da Diretoria
Executiva da entidade. Este serviço não foi
contratado pela APCEF/RS, mas estranhamente os pesquisadores davam a impressão
que era uma pesquisa da Diretoria. Algumas
testemunhas relataram, inclusive, que a empresa disse que a pesquisa era da APCEF/RS.
Em chamadas telefônicas, associados(as)

eram solicitados(as) a responder sobre questões relativas à gestão e à eleição da Associação, e em nenhum momento a pesquisa esclareceu não ter sido contratada pela APCEF/
RS, tampouco informou em nome de quem
ou qual entidade estava atuando.
Desse modo, a Diretoria da APCEF/
RS, em respeito à transparência que sempre
pautou a relação com associados(as), repudia
o uso não autorizado do nome da entidade e
do cadastro do corpo associativo, com violação direta à Lei Geral de Proteção de Dados.
O fato impôs à APCEF/RS a adoção
das medidas adequadas para apuração das

responsabilidades cíveis e criminais de
autores(as) dessa atividade ilícita. Nesse
sentido, a APCEF/RS registrou um Boletim
de Ocorrência Policial e notificou extrajudicialmente a empresa de pesquisa que
executou a consulta. O objetivo da notificação, além de encerrar imediatamente a
pesquisa, foi de solicitar as informações da
contratação da pesquisa e da origem dos
dados cadastrais do corpo associativo. Até
o fechamento dessa edição, o setor Jurídico
da APCEF/RS estava finalizando uma ação
judicial, a fim de penalizar os responsáveis
pela atividade ilícita.

A APCEF/RS ressalta que não fornece
os dados cadastrais de seus associados(as),
sem autorização, em hipótese alguma.
Pesquisas de opinião pública são serviços
bastante caros. Surpreende-nos, portanto,
que os contatos tenham sido operados sem
a identificação do contratante e no momento em que se inicia o processo eleitoral da
entidade.
Alertamos aos(às) associados(as) que
utilizem somente os canais oficiais da APCEF/
RS para contato e envio de sugestões, como
forma de proteção contra o uso indevido e
indiscriminado de dados pessoais e opiniões.

Agenda
Debates APCEF/RS: Ideias
que TransFormam – 1as e
3as terças, 19h, pelo Facebook
e YouTube

Evento online para crianças –
25 de abril

Eleições APCEF/RS (a distância) – 18 e 19 de maio (saiba como votar na página 4)

Aniversário da APCEF/RS
- Live com a banda Rock de
Galpão - 12 de junho

JANEIRO A MAIO DE 2021

4

ELEIÇÕES APCEF/RS

Eleições da APCEF/RS ocorrem digitalmente
nos dias 18 e 19 de maio. Saiba como votar!
Pleito elegerá Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da Gestão 2021-2024
No dia 24 de março foi realizada,
em plataforma digital, a Assembleia
Geral Ordinária de Abertura do Processo Eleitoral da APCEF/RS. A plenária aprovou o calendário do pleito
que elegerá a Diretoria Executiva, o
Conselho Deliberativo e o Conselho
Fiscal que administrarão a entidade
pelos próximos três anos (Gestão
2021-2024).
A eleição, que será realizada
de forma digital devido à pandemia,
ocorrerá nos dias 18 e 19 de maio.
A votação se dará das 9h do dia 18
às 17h do dia 19, dentro do próprio
sistema online da Associação, onde
o(a) associado(a) costuma fazer reserva para os Espaços Bem Viver ou
solicitar o uso de salões de festa, por
exemplo. Para acessar o sistema, basta
fazer login com o seu usuário e senha
já cadastrado.

trado no sistema, entre no site da
APCEF, clique no banner “Eleições
APCEF/RS 2021” e peça seu cadastro. Você receberá automaticamente
a senha no e-mail registrado na APCEF. Se você esqueceu a sua senha,
basta clicar no botão “Esqueci minha
senha” no mesmo link. Do mesmo
modo, você receberá a senha no
e-mail já cadastrado no sistema da
APCEF/RS.
Se você não tem e-mail cadastrado na APCEF, ou mudou de e-mail, é
só fazer uma atualização cadastral online, preenchendo seus dados, informando o e-mail e enviando a foto de
um documento oficial de identidade
(frente e verso). O link do pedido de
atualização cadastral estará disponível
no mesmo banner “Eleições APCEF/
RS 2021”.
Segurança dos dados

Se você não tem um usuário ou
esqueceu a senha
Se você ainda não está cadas-

Para maior facilidade de acesso e
segurança dos dados de associados(as),
a APCEF/RS contratou uma empresa

especializada que atende a diversas
entidades do Brasil.
O resultado das eleições será divulgado nas mídias da APCEF/RS no dia
19 de maio, após concluído o processo

de votação. A gestão atual concluirá seu
mandato no dia 31 de maio.
Conheça, ao lado, as nominatas
das chapas inscritas e participe! O futuro da APCEF/RS está em suas mãos!

Atendimento a distância

disponível
Atendimento psicológico:

Assessorias Jurídicas:

Com a psicóloga Maria Isabel Perez Mattos
Consultas por chamada de vídeo
Contato por WhatsApp: (51) 98151-9947

FSKD - Fagundes, Schneider, Köhler e Dresch Advogados
- Processos trabalhistas
- (51) 99724-1264 | mitonfagundes@gmail.com
AR Advocacia Humanizada
- Seguro Jurídico e Assessoria Previdenciária
- (51) 98168-9613 / ricardo@aradvocaciahumanizada.
com.br - (51) 99372-5824 / gabriela@aradvocaciahumanizada.com.br - (51) 99910-2808 (secretária Josy)
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Eleição APCEF/RS
Nominata das Chapas Inscritas
Chapa 1 – APCEF/RS UNIDA E ATIVA

CHAPA 2 - MAIS APCEF

DIRETORIA EXECUTIVA
Titulares
Presidente - Marcos Leite de Matos Todt - Agência Praça Rui Barbosa
Vice-Presidenta - Naiara Machado da Silva CIACV SUL
Michele Maria Venzo - CEOPE/PO
Célia Margit Zingler - Aposentada
Carlos Roberto Botti - Aposentado
Sidnei Ragner Lang Otto - RETRI/PL
Carlos Heitor Culau Tourrucoo - Agência Praça
do Portão
Stella Maris Germer Moraes - Aposentada
Cristina de Souza Gularte - Aposentada
Suplentes
José Henrique Bielecki Wierzchowski - GISEG/
PO
Silvia Regina Hohgräwe - Aposentada
Arlete Pedrozo Saldanha - Aposentada
Alvaro da Cruz Barcellos - PAB JF/Pelotas
Júlio Cézar Jardim Pereira - CEDIC/PO
Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba - Aposentado
Nilo Sergio Flores Motta - Aposentado
Simoni Fernandes Medeiros - JURIR/PO
Juliana de Oliveira Ribeiro - Agência Ymembuí

DIRETORIA EXECUTIVA
Titulares
Presidente - Marcelo Marimon Gonçalves - PA
JT Porto Alegre
Vice-Presidenta - Rachel de Araújo Weber Agência Praça da Alfândega
Almeri Espíndola de Souza - Aposentada
José Carlos Friedrich - Aposentado
Lucas Augusto Petter - SR Serra Gaúcha
Marla de Souza Gass - Agência Restinga
Neiva Terezinha Schmidt Berggrav - Agência
Moinhos de Vento
Renato Mendes Jardim - Aposentado
Sabrina Quinteros Muniz - PA Governo Porto
Alegre
Suplentes
Aline Felix da Silva - PA Governo Porto Alegre
Maria Cristina de Araújo Daniel - CN Operações
Bancárias Porto Alegre
Maria Francilina Maier Dias - Agência Juca Batista
Michel Carvalho de Moura - Agência Nossa Sra.
da Luz
Nicole Elyseu de Lima - GIGOV PO
Paulo Roberto dos Santos Caetano - Agência
Independência
Rodrigo Moreira Lins Pastl - Aposentado
Ruben Danilo de Albuquerque Pickrodt - CN
Rec. Direitos Creditórios
Tiago Vasconcellos Pedroso - Agência Praça da
Alfândega

CONSELHO DELIBERATIVO
PORTO ALEGRE
Titulares
Diva Maria Fernandes - Aposentada
Felisberto Machado de Souza - Aposentado
Geraldo Otoni Xavier Brochado - Agência
Azenha
Luiz Carlos Lasek - Aposentado
Paulo Cesar Ketzer - Aposentado
Pedro André Marchese Sessegolo - Agência
Alvorada
Suplentes
Antônio Roberto Araújo Lourenço - Agência
Cavalhada
Clélio Luiz Gregory - Aposentado
Gean Francisco Farias Espindula - Agência Sapucaia do Sul
Juarez Machado de Oliveira - Aposentado
Lucas Figueiredo dos Santos - Agência Alvorada
Nelson Ferreira Filho - CIGAD/PO
REGIONAL VALE DO RIO PARDO
Titular
Nelson Schlindwein - Aposentado
Suplente
Cassio Alexandre Pires - Agência Rio Pardo
REGIONAL PASSO FUNDO
Titular
Marlon Roberto Monteiro de Andrade - GIGOV
Passo Fundo
Suplente
Angelita Maria Weber - SEH Norte Gaúcho
REGIONAL VALE DOS SINOS
Titular
Ademir Spadotto - Aposentado
Suplente
Rosane Maria Cousseau - Agência Bom Princípio
REGIONAL VALE DO PARANHANA
Titular
João Alberto Holsbach - Aposentado

Suplente
Aurélio Daniel Braun - Agência Igrejinha
REGIONAL CENTRO
Titular
Paulo Adelmo Castaman - Aposentado
Suplente
Marcello Husek Carrión - Aposentado
REGIONAL VALE DO TAQUARI
Titular
Milton Gustavo Schnack - Aposentado
Suplente
Clecio Paulo Franz - Aposentado
REGIONAL SERRA
Titular
Sérgio Edgar Simon - Aposentado
Suplente
Valmir Francisco de Oliveira - Agência Garibaldi
REGIONAL MISSÕES
Titular
Rosane Backof - Agência Santo Ângelo
Suplente
Nestor Vanderlei Schuster - Agência Giruá
REGIONAL ALTO URUGUAI
Titular
Paulo Telles Garcias - Agência Erechim
Suplente
Simone Adriana Vesenick - Agência Erechim
REGIONAL LITORAL NORTE
Titular
Humberto Silva Solaro - Aposentado
Suplente
Eveline Scaranto de Moura - Agência Tramandaí
REGIONAL SUL
Titular
Loiva Guido Vallerão - Aposentada
Suplente
Gilberto dos Santos Netto - Aposentado
REGIONAL LITORAL SUL
Titular
Petra Alexandra Melzert - Agência Santa Vitória
do Palmar
Suplente
Sílvia Maria Cavalheiro Girardon - Aposentada
REGIONAL FRONTEIRA SUL
Titular
Ronaldo de Faria Nunes - Agência Bagé
Suplente
Jane Mara Bueno Lins - Agência Bagé
REGIONAL FRONTEIRA OESTE
Titular
Olivio Chervinski - Aposentado
Suplente
Edgar Germano Cesar Gundlach - Agência Santana do Livramento
CONSELHO FISCAL
Titulares
Adroaldo Schmidt Carlos - Aposentado
Leonardo Roberto Rigon - Aposentado
Paulo Ricardo Belotto - Aposentado
Suplentes
Julio Cesar Guedes - Aposentado
Marcelo Antônio de Marchi - Aposentado
Rosaura de Fátima Berni Couto - Aposentada

CONSELHO DELIBERATIVO
PORTO ALEGRE
Titulares
Amanda Angélica Gonzalez Cardoso - Aposentada
Devanir Camargo da Silva - Aposentado
Fabiana Ferreira - Agência Vicente da Fontoura
Luiz Carlos Martins Catarino - Aposentado
Martina Compani Pozzobon - CN Venda de Bens
Pedro Amar Ribeiro de Lacerda - CN Administrativo e Canais Sul
Suplentes
Valquíria da Silva Judaber - Agência Partenon
Everton de Araújo Pires - Agência Praça da
Alfândega
João Egídio Ferreira da Rocha - Agência São João
Marcelo José Gomes Raupp - PA Governo Porto
Alegre
Rafael Arbusa Marques - Agência Intercap
Valdemar Winkler - Agência Vale do Sol
REGIONAL ALTO URUGUAI
Titular
Jairo Aloisio Bruxel - Agência Campinas do Sul
Suplente
Vanda Maria Biazin Grzeidak - Agência Erechim
REGIONAL CENTRO
Titular
Sonia Maria Batistella Guterres - Aposentada
REGIONAL FRONTEIRA OESTE
Titular
Rosano Michels Paim - Agência São Gabriel
REGIONAL FRONTEIRA SUL
Titular

Marcio Henrique Soares da Silva - SEV Bagé
REGIONAL LITORAL NORTE
Titular
Maxsandro Sessim da Silva - Agência Osório
Suplente
Helen Camila de Carvalho Ramos - Agência
Osório
REGIONAL LITORAL SUL
Titular
Eunice Romeu Pitrez - Aposentada
Suplente
Marisa Morel Mello - Agência Rio Grande
REGIONAL MISSÕES
Titular
Cristiano Lunkes Nedel - Agência Praça da
Independência
Suplente
Geovane Gonçalves Gomes - Agência São Borja
REGIONAL PASSO FUNDO
Titular
Iloci Silvia Doebber - Agência Passo Fundo
Suplente
Eliane da Rosa - Agência Passo Fundo
REGIONAL SERRA
Titular
Rafael Friedrich - Agência Caxias do Sul
Suplente
Daniel Schumacher Monteiro de Barros - Agência
Digital Serra Gaúcha
REGIONAL SUL
Titular
Claudia Sampaio Pires - Agência Princesa do Sul
Suplente
Sibele Otto da Silva - Agência Camaquã
REGIONAL VALE DO PARANHANA
Titular
Percival Mossmann de Oliveira - Agência Rolante
Suplente
Milton Tavares - Aposentado
REGIONAL VALE DO RIO PARDO
Titular
Aline da Rocha Santos - Agência Butiá
Suplente
Lorena Lucas Lesnik - Agência Butiá
REGIONAL VALE DO TAQUARI
Titular
Caren Guglielmini - Agência Cruzeirense
Suplente
Samuel Henrique Hauschild - Agência Taquari
REGIONAL VALE DOS SINOS
Titular
Marcos Dirceu Bugs - Agência Campo Bom
CONSELHO FISCAL
Titulares
Jailson Bueno Prodes - Agência Alvorada
Guaracy Padilla Gonçalves - CN Rec. Direitos
Creditórios
Moacir Scheuer Deves - Aposentado
Suplentes
Clezio de Oliveira Paiva - Agência Mostardas
Deise Fatima Pauletti - Agência Erechim
Ramiro Laranjeira Mendonça - Agência Princesa
do Sul
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PATRIMÔNIO

Espaço Bem Viver Tramandaí: 10 anos d
Sonho que se tornou realidade, sede foi concluída dentro do prazo e do orçamento previstos
Fotos: Anne Ledur, Enrico Benites, Regina Azevedo e Arquivo/APCEF/RS

Lançamento da Pedra
Fundamental

Fundações do novo prédio sendo
edificadas

Nova sede sendo construída ao
lado do prédio antigo

Marcos Todt, Paulo Cesar Ketzer, Pedro
Sosa e Sérgio Simon, em visita da Comissão de Obras

O dia 19 de março foi uma data
mais que especial para a APCEF/RS.
Há 10 anos, a Associação dava início
à maior obra de toda a sua história: o
Espaço Bem Viver Tramandaí. Com
grande esforço das gestões “Um Novo
Tempo” e “Ousadia Para Fazer, Independência para Lutar”, e de todo o corpo
associativo, o sonho de muitas gerações
de associados(as) acabou se tornando
realidade.
A demanda por um novo Espaço
Bem Viver vinha de muitos anos. O
antigo prédio, inaugurado em julho de
1964, já estava bastante deteriorado.
“Nós tínhamos uma sede muito bem
usada por quase 50 anos, mas que já
não atendia mais os anseios dos(as)
associados(as). Então, sentimos a
necessidade de apresentar, em assembleias, o projeto de uma nova sede
para as nossas 14 regionais. O resultado foi uma ampla aceitação”, lembra
a diretora de Aposentadas(os), Previdência e Saúde da APCEF/RS e então
presidenta da Associação quando a
obra foi iniciada, Célia Zingler.
O projeto foi elaborado considerando algumas premissas, que foram
aprimoradas pelos(as) associados(as)
nas assembleias regionais. A partir daí,
foi criada uma comissão de obras, que
se reunia semanalmente para tocar o
projeto e, mais adiante, a construção
propriamente dita. “Tínhamos a ideia
de que o prédio deveria ser edificado
no mesmo terreno, que fica a poucos
passos da praia; que deveria ter apartamentos de um e dois dormitórios;
que era fundamental ter acessibilidade
para pessoas com deficiência (PCDs) e
espaços para a socialização de toda a
família; e com o maior número de uni-

dades possível. Também entendíamos
que o prédio deveria ter materiais de
qualidade, sobretudo para protegê-lo
do desgaste provocado pela maresia”,
explica o então diretor de Patrimônio
no início da obra e, hoje, conselheiro
deliberativo e coordenador do Núcleo de Cultura Gaúcha, Paulo Cesar
Ketzer.
Em 2014, três anos após o lançamento da pedra fundamental, a obra
foi inaugurada, dentro do prazo e do
orçamento previstos. Conforme aponta
o atual vice-presidente da APCEF/RS,
Paulo Belotto, que era diretor de Patrimônio na inauguração, para que tudo
isso se tornasse realidade, a Associação
contou com a colaboração de muitas
pessoas: diretores(as), associados(as)
e empregados(as), que dedicaram seu
tempo e a sua energia na construção
da nova sede. “Com muita dedicação,
nós administramos toda a obra, desde a
compra do piso até a compra dos móveis e utensílios para os apartamentos.
Isso nos garantiu menor preço e melhor
qualidade, resultando na conclusão da
obra sem qualquer dívida pendente”,
destaca Belotto.
O diretor de Formação para o Bem
Comum, Marcos Todt, que era presidente da Associação na inauguração do
Espaço Bem Viver Tramandaí, também
ressalta a importância da coletividade
para essa conquista: “Quando estávamos angariando recursos, fizemos uma
Ação Entre Amigos(as), com uma meta
a ser alcançada. Associados(as) do Estado inteiro ligaram para a APCEF/RS,
pedindo para ajudar. O resultado foi
que superamos muito a meta, gerando,
inclusive, uma sobra para o fundo de
patrimônio. Com isso, mostramos que é

possível realizar, ousar e sonhar em benefício coletivo. E tudo isso sem deixar
de lado nenhuma agenda da APCEF/RS,
em todas as suas demais áreas: cultura,
esportes, defesa de direitos e lazer”,
lembra Todt.

dra do mar

Inauguração democrática para uma
conquista coletiva
Se o Espaço Bem Viver Tramandaí
foi uma conquista de todos(as) os(as)
associados(as), nada mais justo que
eles(as) pudessem aproveitar esse patrimônio desde o primeiro dia. Nesse
sentido, a APCEF/RS promoveu uma
grande promoção de inauguração, sorteando, sem custo financeiro ou perda
de pontos, as vagas de hospedagem para
aquele final de semana.
O associado Leandro Ladeira lembra do momento com carinho: “Sempre participei de todos os eventos da
APCEF/RS e fiquei extremamente feliz
e emocionado quando fui sorteado
para ser um dos associados a passar a
primeira noite na nova sede. Fui muito
bem recepcionado pela diretoria, com
um almoço especial e um tour pelos
apartamentos. Foi um final de semana
maravilhoso, de muito sol. É incrível,
aquele prédio, com uma infraestrutura
perfeita, de alto padrão, melhor que
muitos hotéis. Fiquei fascinado com a
acessibilidade, os apartamentos próprios para deficientes, tudo muito lindo
e confortável. Pouco tempo depois, tive
a oportunidade de conhecer as novas
cabanas maravilhosas de São Chico.
Que lindo esse patrimônio conquistado pelo nosso voto como associado!”,
declarou.
Conforto e modernidade a uma qua-

Projetado por Suzane Berthier e
com a administração da obra por Pedro
Sosa, o Espaço Bem Viver Tramandaí
concentra o que há de mais moderno na
arquitetura contemporânea. Com oito
pavimentos e capacidade para até 220
pessoas, o edifício tem 40 apartamentos – sendo dois com acessibilidade –,
com mobiliário de alta qualidade e completamente equipados. Em cada andar,
encontram-se seis habitações de dois
dormitórios e duas de um dormitório.
Além disso, o prédio conta com
dois elevadores, 40 vagas de garagem
coberta, sete churrasqueiras, salão de
festas, sala de TV, lavanderia, espaço
lúdico para as crianças, praça infantil,
quiosque, cancha de esportes, jardim,
deck pergolado e, o melhor de tudo,
está a uma quadra do mar.
Bem-vindo ao Espaço Bem Viver
Tramandaí
Neste momento, devido à bandeira
preta do modelo de distanciamento controlado da pandemia no Estado, o Espaço
Bem Viver Tramandaí não está recebendo
hospedagens. No entanto, mesmo fechada, a sede está sendo mantida, com muito
carinho, para que esteja nas melhores
condições para os(as) associados(as)
utilizarem quando for possível reabri-la.
Se você ainda não conhece esse
belo patrimônio, aguarde a reabertura e
procure conhecê-lo! Vale muito a pena!
E se você ainda não é associado(a), não
perca tempo! Associe-se já e garanta belos momentos neste confortável espaço
à beira-mar!
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da maior obra da história da APCEF/RS
Breve histórico da conquista
2011: Aprovação em assembleia geral do cronograma físico-financeiro da obra (26 de fevereiro); lançamento
da Pedra Fundamental (19 de março) e início das obras (21 de março)
2012: Com oito pavimentos erguidos e telhado concluído, as paredes do prédio são revestidas e impermeabilizadas.
2013: Começam as instalações elétricas, a colocação de piso, de paredes de gesso acartonado e acabamentos
finais (parte hidráulica, gás, anti-incêndio, elevadores, rebocos e alvenarias internas, impermeabilizações, revestimento externo, etc.)
2014: Prédio novo pronto (30 de abril); início da demolição do antigo prédio e construção da parte externa (a
partir de maio); e inauguração do Espaço Bem Viver Tramandaí (8 de novembro)

Demolição do prédio antigo, já
com o novo edifício construído

Então presidente, Marcos Todt
discursa na inauguração

Espaço Bem Viver Tramandaí:
conforto e modernidade

Espaço lúdico para crianças fica
no térreo

Churrasqueiras coletivas

Salão de festas

Lavanderia

Elevadores

Vagas de garagem para todos os
apartamentos

Habitações adaptadas para PCDs

Conforto a poucos metros da orla
de Tramandaí

Apartamentos totalmente
equipados

7
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RELAÇÕES DE TRABALHO

Ações judiciais da APCEF/RS pedem adicional
por insalubridade durante a pandemia
Agências bancárias são ambientes propícios para propagação do Novo Coronavírus
A APCEF/RS ajuizou duas ações
pedindo que a Justiça do Trabalho considerasse insalubre os trabalhos presenciais durante a pandemia, sendo uma
destinada para caixas e tesoureiros(as) e
outra, para os(as) demais associados(as)
da entidade.
Na ação dos(as) tesoureiros(as)
e caixas, processo nº 002051167.2020.5.04.0006, a juíza que
julgou o processo não considerou
insalubre as atividades, porque levou
em conta um laudo pericial que se
baseou numa Norma Regulamentadora que não contempla esta inédita
situação pandêmica que estamos
vivendo.
Em relação a essa decisão, a APCEF/RS já apresentou um recurso para
o Tribunal Regional, demonstrando a
incoerência do Judiciário ao negar o
direito a quem enfrenta a possibilidade
de contaminação a cada minuto de
trabalho, justificando tal ato pela “ine-

xistência de Norma Jurídica atualizada”.
A incoerência é maior ainda se
considerarmos que a Constituição
Federal assegura a todos(as) os(as)
trabalhadores(as) o direito de desempenhar suas atividades num ambiente
saudável. O que todos(as) sabemos
que não é o caso do trabalho na Caixa,
pois uma agência bancária sempre é
um local sem ventilação natural, com
concentração de pessoas e, portanto,
propício para a abundante presença
do vírus.
Relativamente à outra ação que
busca o reconhecimento da insalubridade para todos(as) os(as) demais
associados(as), processo nº 002045191.2020.5.04.0007, a sentença não
avaliou o pedido, com a justificativa de
que precisaria do exame individual da
situação de cada empregado(a), o que
impossibilitaria a Ação Coletiva.
Em relação a essa decisão, a APCEF/RS ajuizou um recurso para o

Sem muita ventilação nas agências, categoria se arrisca à contaminação
a cada minuto
TRT, justificando que a situação é igual
em todas as agências e, portanto, pode
ser realizada uma única perícia médica.
A Diretoria da APCEF/RS considera que a falta de sensibilidade social
demonstrada nessas duas sentenças

pode perfeitamente ser revertida num
julgamento que ocorrerá no Tribunal
Regional do Trabalho.
*Com a colaboração de Milton Fagundes, assessor jurídico trabalhista da
APCEF/RS

Ação Civil Pública garante admissão de
concursados(as)
O Tribunal Regional do Trabalho da
10ª Região terminou, no dia 7 de abril,
o julgamento da Ação Civil Pública que
tratava da admissão de concursados(as)
da Caixa de 2014, com decisão favorável às contratações. Por determinação
da presidência da turma, corroborou-se
expressamente a chamada de pessoas
que fizeram o concurso, com base na
liminar de prorrogação de validade. A
admissão na Caixa ocorreu por força

de uma Sentença da Justiça do Trabalho
de Brasília, que, em 2016, prorrogou o
tempo do Concurso de 2014, a partir
de uma ação movida pelo Ministério
Público.
A Caixa vinha divulgando uma
Decisão do Tribunal de Contas da
União – TCU, que questionava o
contrato de trabalho dos(as) colegas
aprovados(as) no referido concurso
e admitidos(as) no banco depois de

junho de 2018. Tal divulgação, sem os
devidos esclarecimentos sobre todos
os elementos jurídicos que envolviam o
assunto, só serviram para causar pânico
e insegurança.
Para a APCEF/RS, trata-se de um
ganho importante para empregados(as)
da Caixa, que vivem um contexto de
deficiências severas de pessoal – e
também para a população brasileira,
que poderá contar com um banco em

melhores condições de atendimento.
“Nós, que acompanhamos a alegria
da admissão desses colegas, comemoramos junto com eles(as) a vitória
que a decisão do TRF da 10ª Região
significa: a certeza de poder trabalhar
na Caixa e atender o povo brasileiro”,
pontua o diretor de Formação para o
Bem Comum na APCEF, Marcos Todt.
*Colaborou Gregório Mascarenhas/
APCEF/RS

Colabore com a ciência e participe de pesquisa sobre
a Covid-19 no trabalho!
A APCEF/RS está apoiando uma
pesquisa nacional do Departamento
Intersindical de Estudos Pesquisas de
Saúde e Ambiente de Trabalho (Diesat) sobre a exposição ao Novo Coronavírus. O levantamento vale para
empregados(as) da Caixa que estão em

trabalho presencial ou em home office.
Para participar, basta acessar o
questionário, disponível no link https://
redcap.ensp.fiocruz.br/surveys/index.
php?s=9A4N8TK4TA, e responder às
perguntas solicitadas.
A enquete será um registro de

exposição ao vírus e de condições de
trabalho. É uma forma de buscar dados
para enfrentar esta e as próximas fases
desta pandemia.
A iniciativa é da Escola Nacional de
Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP),
da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz)

e Diesat, que vêm fazendo uma importante contribuição na produção
e disseminação de informações a
respeito do enfrentamento da pandemia: divulgando pesquisas, normas,
pareceres e orientações de prevenção
da saúde de trabalhadores(as).
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PREVIDÊNCIA

Funcef apresenta superávit de R$ 2,57 bilhões
em 2020
Com reivindicação da APCEF/RS, forma de precificação das ações da Vale elevaram o resultado
A Funcef apresentou, no dia 23 de
março, os resultados de 2020. A Fundação fechou o ano passado com superávit
de R$ 2,57 bilhões e uma rentabilidade
consolidada de 13,78%, ultrapassando
R$ 80 bilhões. O resultado vai permitir
uma redução de 16,5%, em média, no
equacionamento do Reg/Replan Não
Saldado a partir de abril.
As ações da Vale, que respondem
por 12,63% da carteira da Fundação,
foram as grandes responsáveis pelo re-

sultado positivo nos planos Reg/Replan
Saldado e Não Saldado. De acordo com
o balanço, o resultado da Vale (Carteira
Ativa II) foi de R$ 4,1 bilhões, com rentabilidade de 65% no exercício.
No começo deste ano, a APCEF/RS
puxou uma campanha nacional em prol
de uma precificação justa das ações da mineradora. Até então, a direção da Funcef
optava por uma forma de contabilização
do resultado da Vale diferenciada, mais
conservadora, utilizando um critério que

prejudicava os(as) participantes, tanto da
ativa quanto de quem já se aposentou.
Após lançar um abaixo-assinado
online, a Diretoria da APCEF/RS enviou
uma correspondência para a Diretoria
Executiva e para o Conselho Deliberativo da Funcef, solicitando que a
Fundação considerasse a precificação
das ações da Vale pelo valor da ação do
último dia do exercício fiscal de 2020, e
não pela média dos três últimos meses
do ano passado. “A contabilização pela

média do trimestre reduziria o resultado
positivo desse investimento e, consequentemente, penalizaria ainda mais
os(as) participantes, que vêm sendo
sacrificados(as) pela cobrança das contribuições extraordinárias. Felizmente,
a Funcef utilizou o critério reivindicado
na nossa manifestação, e hoje podemos
comemorar esse resultado satisfatório”,
declarou a diretora de Aposentadas(os),
Previdência e Saúde da APCEF/RS, Célia
Zingler.

Seguro Jurídico tem atendimento online
personalizado
Desde janeiro, estão a todo vapor os
atendimentos do novo escritório responsável pelo Seguro Jurídico da APCEF/RS, o
AR Advocacia Humanizada. Especializado
em Previdência, o AR Advocacia Humanizada tem como fundador o advogado
Ricardo Só de Castro, especialista em Previdência Complementar e assessor jurídico
da APCEF/RS desde a criação do Seguro
Jurídico, e de sua sócia, Aline Carraro
Portanova, especialista em Previdência
Pública com experiência no atendimento
dos trabalhadores(as) bancários(as). O
escritório assumiu todas as ações coletivas
de autoria da Associação e também está
à disposição para ajuizamento de novas
ações e consultas, com todas as vantagens
que o Seguro Jurídico oferece.
Para as ações individuais em andamento, o(a) associado(a) poderá migrar
para o AR Advocacia Humanizada ou
manter seus processos com o Escritório Direito Social. Em todos os casos,
as condições contratuais permanecem
as mesmas, não havendo nenhuma
cobrança extra por cada etapa dos
processos. Dúvidas e migrações podem ser dirigidas à APCEF/RS, pelo
e-mail juridico@apcefrs.org.br ou pelo
telefone/WhatsApp (51) 99524 4734.
Consultas sobre as ações individuais em
andamento não migradas devem ser direcionadas ao Escritório Direito Social.
Atendimento online e presencial
Devido à pandemia do Novo Coronavírus, os plantões do AR Advocacia
Humanizada acontecem de forma online
em dois horários semanais: nas terças-feiras, das 10h às 12h, e nas quintas, das

Advogados do AR Advocacia Humanizada atendem associados(as) de forma online ou presencial
16h às 18h, através da plataforma Zoom.
O link é disponibilizado pela APCEF/RS a
associados(as) que realizarem agendamento prévio, pelo e-mail juridico@apcefrs.org.
br ou pelo telefone/WhatsApp (51) 99524
4734. Em casos especiais, como de direito
da Mulher ou de Família, os atendimentos
podem ser presenciais, seguindo os protocolos indicados pelas autoridades sanitárias.
Os contatos com o AR podem ser
feitos de segunda a sexta-feira, das 9h
às 18h, através do fone/WhatsApp (51)
99910-2808, com a secretária Josy;
através do e-mail ricardo@aradvocaciahumanizada.com.br e do telefone/
WhatsApp (51) 98168-9613, com o

advogado Ricardo Só de Castro; ou pelo
fone/WhatsApp (51) 99372-5824, com a
advogada Gabriela Brizola Felizardo. O
escritório tem sede na Av. Ipiranga, 40,
salas 1908-1909, Ed. Trend Offices, Torre
B, Praia de Belas, CEP 90020-020, Porto
Alegre/RS.
Você ainda não integra o Seguro
Jurídico?
O Seguro Jurídico é um pujante serviço da APCEF/RS, oferecido
a associados(as) e dependentes, de
atendimento jurídico nas áreas de Previdência Complementar, Previdência

Social, Tributário Previdenciário, Saúde
do(a) Trabalhador(a), Direito de Família,
Direitos da Mulher e Defesa e Acompanhamento de Processos Administrativos
Disciplinares junto à Caixa.
Para usufruir dessa importante ferramenta de proteção jurídica, é preciso
preencher o formulário disponível no
link www.apcefrs.org.br/juridico. O valor
mensal é de apenas R$ 7 (sete reais), com
cobrança acumulada de quatro meses, no
valor de R$ 28 (vinte e oito reais), em janeiro, maio e setembro. A cobrança acumulada visa a diminuir as tarifas de débito
implementadas pela Caixa. Inscreva-se e
proteja os seus direitos!
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ATIVIDADES ONLINE

APCEF/RS segue com agenda repleta de
atividades a distância. Confira!
Distanciamento social imposto pela pandemia ampliou modalidade online, alcançando novos e
consolidados públicos
A pandemia do Novo Coronavírus
assola o mundo todo há mais de um
ano, obrigando a sociedade a aderir a
protocolos de distanciamento social em
nome da preservação da vida. Isso não
significa que as pessoas tenham ficado
paralisadas. Muito pelo contrário. Na
APCEF/RS, muitas atividades acabaram
sendo adaptadas para a modalidade
online, alcançando novos e consolidados
públicos. Confira, no mosaico abaixo,
tudo o que vem acontecendo durante o
último período e veja como se integrar.
Reuniões de Aposentadas(os)
Desde o ano passado, as reuniões
de aposentados(as) foram um excelente
“ponto de encontro digital” para a categoria se informar e confraternizar. Em 2021,
os encontros já foram retomados. No dia
10 de março, dezenas de associados(as)
se conectaram para saber mais sobre os
atendimentos especializados na defesa de
direitos das mulheres, com a advogada
Aline Portanova, do novo escritório do Seguro Jurídico, o AR Advocacia Humanizada; sobre a precificação das ações da Vale
pela Funcef (leia mais na página 9); e sobre
o direito à revisão de valor do benefício
de mulheres aposentadas beneficiadas na
ação “10% mulheres”, com o advogado
Marthius Sávio Lobato, que representou
a APCEF/RS como Amicus Curiae no
processo no STF. A atividade foi finalizada
com declamação de poesias autorais por
colegas aposentadas, em homenagem às
mulheres pelo 8 de Março.
Já no dia 14 de abril, também com a
presença de assessores do Seguro Jurídico,

os(as) aposentados(as) se informaram sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, com
a advogada Tirza Coelho; sobre a Ação
Civil Pública da APCEF/RS contra a Resolução 23 da CGPar, que ataca os planos
de saúde das empresas estatais federais;
e sobre a ação coletiva da Associação na
incidência de Imposto de Renda sobre os
valores do equacionamento de planos de
benefício da Funcef.
Dia da(o) Aposentada(o)
Para celebrar o Dia da(o) Aposentada(o),
em janeiro, a APCEF/RS promoveu um encontro online, que abordou, entre outros
temas, bem-estar, saúde, direitos e felicidade. O evento contou com a presença
dos(as) advogados(as) do AR Advocacia
Humanizada; do escritor Alcy Cheuiche e
de poetas formadas(os) na Oficina Poesia e
Declamação 2020; e da psicanalista e escritora Ariane Severo, que conduziu uma Roda
de Conversa e Troca de Afetos.
Além desse encontro, a Fenae, em
parceria com as APCEFS, promoveu um
show com o músico Zeca Baleiro. A live
sorteou prêmios especiais e vantagens, e
aproveitou para lançar o programa “Meu
Ideal”, direcionado a pessoas aposentadas,
com foco em vida saudável, nutrição, atividades físicas e saúde mental. A ferramenta
oferece mais de 120 cursos e conteúdos
variados. Inscreva-se em www.fenae.org.
br/meuideal e aproveite!
Reunião das Regionais
No dia 21 de janeiro, a APCEF/RS
promoveu uma reunião online para os(as)

associados(as) das Regionais Sul e Litoral Sul.
Na pauta, estiveram a apresentação das mudanças do Seguro Jurídico e esclarecimentos
sobre abaixo-assinado de mudança de
precificação das ações da Vale pela Funcef.

entre outros. Foram realizados 27 “Diálogos”. Os vídeos estão disponíveis nas
páginas da APCEF/RS no YouTube e no
Facebook. Como a pandemia está longe
de ser controlada no nosso País, todos os
assuntos abordados continuam atuais.

Assembleias
Todos os assuntos decisivos da Associação sempre passaram por consultas
democráticas. Com a pandemia, desde o
ano passado, essas plenárias passaram a
ser online. Sendo 2021 o ano das eleições
na APCEF/RS, a Associação realizou, no
dia 24 de março, uma Assembleia Geral
Ordinária a distância para definir os detalhes
do pleito. Além da data, marcada para 18 e
19 de maio, a plenária aprovou a realização
da eleição online, elegeu a coordenação
provisória da Comissão Eleitoral e deliberou
sobre a inscrição de chapas. Saiba mais nas
páginas 4 e 5.

Curso sobre Desigualdade Social Brasileira
De setembro a dezembro de 2020,
a APCEF/RS ofereceu gratuitamente a
associados(as) o curso “Desigualdade
Social Brasileira e os Desafios ao Bem Comum”, coordenado pelo Prof. Dr. Thiago
Ingrassia Pereira, da Universidade Federal
da Fronteira Sul (UFFS). As aulas foram
estruturadas em quatro encontros online,
de três horas cada, totalizando 12 horas;
mais três horas de lives da série “Debates
APCEF/RS: Ideias que TransFormam”, que
seguem sendo transmitidas quinzenalmente (saiba mais a seguir).

Lives interdisciplinares sobre a pandemia

Líder A

De maio a novembro passado,
todas as quartas-feiras, a diretora de
Aposentadas(os), Previdência e Saúde da
APCEF/RS, Célia Zingler, mediou duas
séries de lives. A primeira foi chamada de
“Diálogos com Heróis da Caixa: mais do
que Palmas, Direito a Condições de Trabalho Seguras” e a segunda, de “Diálogos
em Defesa da Vida: Saúde é Nosso bem
Maior”. Com a presença de profissionais
das mais diversas áreas, as transmissões
abordaram temas pertinentes à pandemia, como saúde física e mental, cultura,
relações de trabalho, informações falsas,

A APCEF/RS realizou também, em
2020, uma versão a distância do “Líder A”,
curso de capacitação de lideranças voltado a
representantes da Associação nas unidades
da Caixa. A atividade contou com a palestra
do professor Aragon Érico Dasso Júnior,
docente no curso de Administração Pública
da UFRGS e líder do Grupo de Pesquisa em
Estado, Democracia e Administração Pública, que falou sobre “Democracia no Brasil:
Como defender a que temos e contribuir
para alcançar a que queremos”. Depois da
fala do professor, colegas participaram com
perguntas e considerações.

novo projeto será uma transposição do
teatro para o vídeo, agregando novos
temas e personagens e passando por uma
adequação de texto e interpretação. “Os
ensaios são em salas virtuais, cada um na
sua casa, na sua janela de tela, projetando
a contracenação com o colega, já para
adequar a gravação, que será realizada
individualmente. Depois, será transformada em cena pela edição, juntando os
atores e as atrizes no mesmo espaço, com
a inserção do cenário virtual”, explicou
Sandra. A web-série será lançada em
outubro, no próximo Dia do Saci.

“Bira e Bela – Uma viagem pelas
lendas”: uma peça teatral em vídeo

Caixa de Pandora
O grupo teatral da APCEF/RS, Caixa
de Pandora, completou 40 anos em 2020,
mostrando por que é um sucesso há tantos anos. Mesmo com o distanciamento
social imposto pela pandemia, preparou
uma grande surpresa para o dia Dia do
Saci 2020: um espetáculo gravado com
o elenco geograficamente separado. A
peça, intitulada “Bira e Bela – Uma viagem pelas lendas”, conta a história de um
menino e de uma menina que, acidentalmente, “caíram” dentro do computador
e se tornaram personagens do jogo “O
Desafio das Lendas”. Para promover o

vídeo, a APCEF/RS convidou as crianças
a encaminharem desenhos alusivos ao Dia
do Saci, que foram divulgados em todas
as redes da Associação. Com roteiro e
direção de Sandra Loureiro, a peça está
disponível nas páginas da APCEF/RS no
YouTube e no Facebook.
Para este ano, o grupo está trabalhando em mais um projeto inovador:
uma web-série de nove episódios, a
partir do premiado espetáculo “A Última
Gota”, que tem a preservação da água
como temática principal. Conforme
explica a diretora Sandra Loureiro, esse
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Debates APCEF/RS: Ideias que TransFormam

Live debateu o tema “Banco digital: a nova ameaça de privatização da Caixa”,
com Maria Fernanda Coelho e Simoni Fernandes

Os “Debates APCEF/RS: Ideias que
TransFormam” são um projeto da diretoria de Formação para o Bem Comum,
que consistem em transmissões ao vivo
promovidas nas primeiras e terceiras
terças-feiras de cada mês, das 19h às
19h50, sobre assuntos de interesse da
categoria e do público em geral.
Já participaram do programa, o
teólogo e filósofo Leonardo Boff; a juíza
do Trabalho, Valdete Severo; a socióloga Sabrina Fernandes, do canal Tese

Onze, no YouTube; a deputada distrital
e aposentada da Caixa, Erika Kokay;
os diretores da Fenae, Jair Ferreira e
Sérgio Takemoto; a ex-presidenta da
Caixa, Maria Fernanda Ramos Coelho;
a presidenta da Associação Mães e Pais
pela Democracia, Aline Kerber; entre
outros(as).
Assista às lives que já aconteceram
e não perca as próximas transmissões,
nas páginas da APCEF/RS no Facebook
e no YouTube.

sos eventos a distância, a exemplo
do 55º Festival da Fecors, com
outros 40 coros.
Para participar do Coral APCEF
– hoje, com ensaios, a distância –,
contate a coordenadora Iracema
Mendes (WhatsApp (51) 99184-4732)
ou o maestro João Araújo (WhatsApp
(51) 99986-9968).

Medley de Natal fez sucesso nas
redes

obra fruto desta trajetória criativa está
previsto para a próxima Feira do Livro
de Porto Alegre. No ano passado, a
APCEF/RS lançou a segunda edição de
“Água: Elemento Essencial da Vida” e
“Poesia & Declamação 2020” no even-

to, que ocorreu totalmente online.
Acesse www.apcefrs.org.br/servicos/
loja e adquira já os seus exemplares!
Para quem gosta da opção e-book, os
mesmo livros podem ser adquiridos
na Amazon.

Coral APCEF
Para celebrar a Páscoa deste
ano, a Associação prepara uma bela
atração: o Coral APCEF lançará, no
dia 25 de abril, um vídeo com três
músicas para os(as) associado(as). O
míni concerto será publicado a partir
das 16h, no YouTube e no Facebook
da APCEF/RS.
Essa não será a primeira vez

que o Coral se “aventura” no universo digital. No ano passado, o
grupo surpreendeu com outros
vídeos gravados separadamente
por cada cantor(a) e editados posteriormente, juntando as vozes. O
medley de Natal obteve um grande
alcance nas redes sociais digitais. O
Coral também participou de diver-

Oficina Literária
Segue em curso mais uma Oficina
de Criação Literária de Alcy Cheuiche
na Associação. Desta vez, os(as) aspirantes a escritores(as) estão tendo
a oportunidade de aprender técnicas
de escrita literária a partir do tema

Elementos Essenciais do Planeta Terra: Sol/Fogo, Ar/Vento, Terra e Água.
O grupo se reúne todas as quintas-feiras, através de plataforma digital,
até novembro.
Como de praxe, o lançamento da

Lives do Cultural e Talentos Fenae/APCEF
Marcado por inúmeras lives do
setor cultural da Associação, o ano de
2020 fechou com chave de ouro para a
APCEF gaúcha nesta área: três prêmios
na final do concurso nacional Talentos
Fenae/APCEF, que foi transmitido onli-

ne, no dia 5 de dezembro passado.
No pilar Artes Visuais, concorrendo
pelo Desenho Infantil, tivemos uma vitória importante: Clarissa Ferreira, filha do
associado Nelson Ferreira Filho, de Porto Alegre, ficou em primeiro lugar com

a obra Cunhantã. Nelson, por sua vez,
ficou na terceira colocação na categoria
Filme, com o curta-metragem Walking
Bread II – O Retorno. Já Angela Maria
Madono Gomes, de Pelotas, ficou com
o terceiro lugar na Literatura, categoria

Contos e Crônicas, com o conto “Marilda, a desconhecida”. O Talentos Fenae/
APCEF 2020 teve mais de 3200 obras
inscritas em todo o Brasil. Em 2021,
tem mais. Fique atento às novidades, em
breve, em www.apcefrs.org.br.

Aprendizado através da arte:
conteúdo de produção de estudantes

Turma de Espanhol para Iniciantes
ainda tem vagas

Cursos de Espanhol
Estão em andamento dois cursos
promovidos pela APCEF/RS para o
aprendizado da língua espanhola: um,
para iniciantes; e outro, intitulado
“Espanhol com Arte”, baseado na
vida e obra de Violeta Parra, Frida
Kahlo, Aurora Reyes e Mercedes Sosa.
Ministradas pela professora Argelimar
Romero, diplomada em Docência Universitária pela UPEL, na Venezuela,

as atividades estimulam o desenvolvimento de quatro habilidades: ouvir,
falar, ler e escrever, incluindo o estudo
de vocabulário e gramática.
A turma de Espanhol para Iniciantes ainda tem vagas. As aulas
ocorrem nas quartas-feiras, das 19h30
às 21h30. Contate diretamente com
a professora, através do e-mail poa.
espanhol@gmail.com, e inscreva-se!

Caixa enfrenta novas
ameaças de privatização
APCEF/RS mobiliza a sociedade para defender uma Caixa do Povo e 100% Pública
Presente em 97% dos 5.570 municípios brasileiros, com 145,4 milhões de
correntistas e poupadores(as), responsável pelo pagamento do Auxílio Emergencial a 68 milhões de cidadãos(ãs) e registrando um lucro de R$ 13,169 bilhões
em 2020. Esses são apenas alguns dos
números que comprovam a grandiosidade da Caixa, que completou 160 anos
em janeiro. Essa potência, que deveria
ser valorizada, entretanto, tem sofrido
inúmeras tentativas de desmonte.
Banco Digital
A Caixa anunciou, no final do ano
passado, a intenção de criar o “Banco
Digital”. Essa nova instituição financeira,
com caráter de subsidiária e CNPJ próprio, seria responsável por operações
referentes aos programas sociais, FGTS,
microcrédito, habitação e outros serviços comerciais. As poupanças digitais e
o aplicativo “Caixa TEM” – com mais de
105 milhões de contas criadas –, bem
como um lucrativo espaço online para
lojistas venderem seus produtos (marketplace), seriam alguns dos serviços da
subsidiária, que aguarda a autorização do
Banco Central para sair do papel.
A ideia, a princípio, parece interessante, não fossem seus interesses
escusos. Conforme avalia o presidente
da APCEF/RS, Marcello Carrión, trata-se
de uma manobra do Governo Federal
para, tão logo for possível, entregar o
serviço à iniciativa privada, esvaziando
as funções da Caixa e diminuindo drasticamente suas receitas.
“O Governo criou uma subsidiária
para ir desmontando a empresa aos
poucos. Como não pode privatizar a

Caixa por completo, pois precisa do
aval do Congresso para isso, vai fatiando e entregando ao mercado as suas
principais operações. Se a ideia fosse
fortalecer a Caixa, poderia criar o banco
digital como mais um serviço dentro da
empresa. E o mais lamentável disso tudo
é saber que se está usando do trabalho
e da expertise dos(as) empregados(as)
para ‘engordar’ a empresa que depois
será entregue, de bandeja, para a iniciativa privada. Mas não vamos aceitar
calados(as) a mais esse golpe”, declarou
Carrión.
IPO da Caixa Seguridade
A Caixa anunciou que fará, no dia
29 de abril, uma nova tentativa de oferta
inicial de ações (IPO, na sigla em inglês)
da Caixa Seguridade na bolsa de valores.
A privatização faz parte da estratégia de
venda de ativos do banco público para
este ano, servindo de “modelo” para
outras áreas, como cartões de crédito.
A operação está avaliada em R$ 30 bilhões, embora recentemente esse valor
era de até R$ 60 bilhões. Essa é a quarta
vez que a direção da Caixa tenta abrir o
capital da subsidiária.
Além da gravidade que representa
esse fatiamento, os(as) empregados(as)
denunciam também a pressão que a empresa tem feito para que “colaborem”
com a compra de ações, no que está
sendo chamado internamente de “plano
de incentivos aos empregados Caixa IPO
Caixa Seguridade”. Para forçar a compra
de ações por empregados(as), a direção
do banco planeja adiantar salários e pretende autorizar a conversão de Apips ou
ausências permitidas e de licença prê-

mio, desde que vinculadas à IPO da subsidiária de seguros. “Isso não passa de
assédio moral, misturado com desmonte
do banco público”, declarou Carrión.

Quando o assunto é defender a Caixa, a APCEF/RS sempre desempenhou
um papel protagonista. Ainda em 2015,
lançou a campanha Caixa do Povo e
100% Pública – Tô Contigo e Não Abro,
quando iniciou a promoção de uma série
de iniciativas – abaixo-assinados, seminários, debates, participações em atos
públicos, publicações de artigos e entrevistas, anúncios publicitários, outdoors,
panfletos, participações em programas
de rádio etc –, a fim de conscientizar
a população a respeito da importância
do banco para a sociedade brasileira e
angariar apoio para conter as ameaças

que já vinham surgindo.
A partir de 2017, agregou o tema do
Bem Comum aos debates da campanha,
que percorreu o Estado com atividades
em Uruguaiana, Erechim, Santo Ângelo,
Porto Alegre, Passo Fundo, Tramandaí
e Novo Hamburgo. Em 2018, ainda encorpou a luta, lançando dois livros: “Em
Defesa do Bem Comum” e “A Caixa é
do Povo!”, que estão disponíveis para
download gratuito nas versões digitais,
em www.apcefrs.org.br. Ou, se preferir,
adquira seus exemplares impressos,
ao valor promocional de R$ 10 para
associados(as), na loja online da APCEF/
RS. Em 2020, a APCEF/RS encampou
campanha #ACaixaÉTodaSua, idealizada
pelo Comitê Nacional em Defesa da Caixa. Já em 2021, impulsiona o movimento
#MexeucomaCaixaMexeucomoBrasil.
Todas as mobilizações vêm denunciando as consequências das privatizações de setores rentáveis da empresa.
Para alertar sobre a ameaça ao Banco
Digital, a Associação promoveu um
debate ao vivo com a ex-presidenta da
Caixa, Maria Fernanda Ramos Coelho e
com a codiretora de Formação para o
Bem Comum da APCEF/RS, Simoni Medeiros. Já para analisar as tentativas de
descapitalização do banco, foi realizada
uma live com o presidente da Fenae,
Sérgio Takemoto, e com o diretor de
Formação para o Bem Comum, Marcos
Todt. Assista a essas e a outras edições
dos “Debates APCEF/RS: Ideias que
TransFormam”, nas páginas da Associação no Facebook ou no YouTube.
A APCEF/RS conclama seu corpo
associativo a se unir nesta corrente
em defesa da Caixa do Povo e 100%
Pública!

Ato da campanha Caixa 100% Pública
em Uruguaiana

Evento “Por uma Caixa do Povo e
100% Pública”, na Câmara da Capital

Descapitalização da Caixa
Outra frente de desmonte da Caixa
veio do Tribunal de Contas da União
(TCU), que determinou, ao Ministério
da Economia, que apresente um cronograma de devolução, ao caixa da União,
dos empréstimos feitos pelo Tesouro
Nacional aos bancos públicos. A devolução acontecerá por meio de emissão
de títulos da dívida a partir de 2008,
envolvendo também os aportes feitos
por meio dos Instrumentos Híbridos de
Capital e Dívida (IHCDs). “Isso gerará
uma grande descapitalização da Caixa, e
a retórica de privatização de ativos para
honrar o pagamento também ganhará
força”, avaliou Carrión.
Protagonismo da APCEF/RS em
defesa da Caixa

Fotos: Arquivo/APCEF/RS

Marcos Todt defende a Caixa na Tribuna
Popular da Câmara de Porto Alegre

Material impresso ajudou a divulgar o evento na Câmara Municipal de Passo Fundo

