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RADAR

Apcefs e Fenae realizam Campanha de Associação nos
últimos seis meses

Charge

APCEF/RS ainda ofereceu vantagens extras
As Apcefs de cada estado, em conjunto com a Fenae, desenvolveram uma
campanha de associação neste ano, a
partir de julho. Ao longo dos seis meses
seguintes, foram realizadas ações nas
redes sociais das Associações e da Federação, e no App Viva/Fenae Apcef, para
divulgar as vantagens que as entidades
oferecem para o bem-estar do pessoal
da Caixa. A ação foi chamada de “Apcef
do seu jeito”.
A APCEF do Rio Grande do Sul

Editorial
Desalento e esperança conviveram
neste ano que passou. Vivemos, na
primeira metade de 2021, a fase mais
aguda da pandemia do coronavírus no
Rio Grande do Sul. Com o passar das
semanas, dos meses, por outro lado, a
vacinação avançou no país – a despeito
da insistência antivacina do governo
federal.
Ao final, com grande parte da população imunizada, com o providencial
esvaziamento dos leitos hospitalares,
assistimos à reabertura de muitas atividades. Na APCEF, acompanhando os
protocolos científicos e das autoridades
sanitárias, reabrimos nossos Espaços
Bem Viver, salões, churrasqueiras, piscinas, entre outras estruturas da Associação. Estávamos com saudade!
2021 também trouxe à tona a necessidade de mobilização coletiva para a realização de nossas lutas. A APCEF atuou
tanto em questões relativas à categoria
bancária ou ao pessoal da Caixa, quanto
à sociedade em geral. Embora não tenhamos podido nos reunir pessoalmente na
maior parte do ano, estivemos juntas e
juntos por melhores condições de trabalho, em um momento de perigo para
nossas próprias vidas, pelo nosso plano de
saúde, pelo nosso plano de previdência.
Mas não somente: estivemos da
mesma forma juntas e juntos pela
própria Associação. No patrimônio da
entidade, por exemplo, temos excelentes perspectivas: o Projeto Itapirubá,
ao qual se dedicam as páginas centrais
desta edição, explica bem quais são
os planos da APCEF para aquele local
extraordinário. Cabanas ocuparão o
local do antigo camping, oferecendo
conforto a quem se hospedar – sem
deixar de dar atenção às premissas
fundamentais de construção ecológica,
respeito às populações locais e consideração dos aspectos naturais. Itapirubá é
um lugar com vocação para esse tipo de
turismo de baixo impacto, apreciação

da paisagem e reconexão com o meio
ambiente.
Esta edição do João de Barro,
portanto, dedica-se ao futuro – sobretudo ao ano de 2022, para o qual
vislumbramos mais do que retomada
de atividades, mas também um tempo
de execução de novos projetos, em
acordo com os valores da APCEF/RS.
Trata-se da primeira edição posterior à
eleição que definiu Diretoria Executiva,
Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal
da entidade.
Deste modo, nos ativemos também
a alguns dos planos para a gestão que
começou na metade de 2021. As páginas 4 e 5 trazem uma entrevista com
a nova presidência da APCEF: Marcos
Todt no cargo de presidente e Naiara
Machado da Silva como vice – reunindo
a experiência e a renovação na Diretoria
Executiva da APCEF/RS.
Todt, que esteve à frente da gestão que inaugurou o Espaço Bem Viver Tramandaí e novamente assume a
presidência da Associação, e Naiara,
que assumiu a vice-presidência, falaram
sobre o futuro da entidade, do patrimônio,
esporte, cultura e lazer, campanha salarialmobilização coletiva, entre outros temas.
Também falaremos de um dos
grandes eventos da APCEF no ano que
passou, uma homenagem a aposentadas
e aposentados com a Monja Coen – atividade realizada virtualmente e à qual
você pode assistir a qualquer momento
em nosso canal do YouTube. Para além,
tratamos do lançamento da obra “Os
quatro elementos do Planeta Terra”, na
Feira do Livro de Porto Alegre em novembro. A contracapa é dedicada à instalação de placas fotovoltaicas que tornam
a operação da entidade em Porto Alegre
energeticamente autossuficiente – e com
zero emissão de gases de efeito estufa.
Tudo indica que em 2022 possamos
voltar a nos ver pessoalmente, e estamos
muito felizes com isso.

Fenae/Divulgação

ainda disponibilizou mais extras na
campanha. Às 20 primeiras associações,
oferecemos o sorteio de duas noites de
hospedagem nos Espaços Bem Viver de
Tramandaí, Cassino, São Francisco de
Paula e Porto Alegre. A nova associada
Cristiane Giusti, da Unidade Logística
Porto Alegre foi a vencedora.
A Associação lembra que você pode
incluir pessoas do seu grupo familiar (cônjuge, filho/a e enteados/as até 30 anos,
além de pais e avós), sem pagar nada a

mais por isso, para desfrutar de todas
as atrações que a APCEF proporciona.
Você lê, na página 9, sobre a inclusão
de usuárias e usuários contribuintes
familiares.
O mote da campanha objetivou
mostrar que cada empregada ou empregado, com sua família tem um jeito de
ser – e que a Apcef tem vantagens para
todas as famílias. A participação se deu
pelo aplicativo Viva Fenae/Apcef, que está
disponível em Apple Store ou PlayStores.

Desconexão com natureza gera desequilíbrio: APCEF participa do Festival
Ambiental de Porto Alegre
A Associação foi uma das apoiadoras
do Festival Ambiental POA 2021, atividade que debateu os espaços públicos
urbanos e a convivência na cidade sob
pressupostos ambientais e sociais., em
novembro. A presidência da entidade,
representada pela vice-presidenta Naiara
Machado da Silva e pelo presidente Marcos Todt, participou da programação do
evento, que foi organizado por diversas
entidades sociais da cidade e do estado.
Naiara, que falou no palco do festival,
destacou a mobilização através de redes

independentes e da colaboração entre instituições. “As pessoas se inspiram quando
veem algo de verdade, do coração, que
mobiliza e se faz porque se acredita”, disse.
A desconexão com a natureza, afirmou,
“traz um desequilíbrio não somente no
sistema ecológico, mas também humano
e social, de desigualdade e desagregação”.
O Festival lançou uma carta compromisso com um posicionamento contrário a
projetos de modificação dos regimes urbanísticos do Centro Histórico de Porto Alegre,
da construção de torres ao lado do estádio

Beira Rio e da implantação do projeto da
Fazenda Arado Velho, que autoriza loteamentos em área ambientalmente sensível.
A carta se refere a ações governamentais
em reserva indígena que ferem direitos
humanos, direitos socioambientais e direitos relacionados à participação popular
nos processos e discussões que envolvam
a cidade, em especial àquelas que afetam
os povos originários e quilombolas.
A atividade foi promovida pela Associação Mães e Pais pela Democracia, com
parceria da APCEF/RS e de coletivos como

Amigos da Terra, MTST, Agapan, Ambiente
Crítico, FNL e Associação Cultural Vila Flores. O encontro presencial, ao ar livre e também online, reuniu pessoas, ativistas e entidades ligadas ao meio ambiente. A Associação
vem participando e organizando diversas
iniciativas ambientais, inclusive abrindo espaços para esta temática em seus canais digitais
de diálogo, com a série de lives Debates
APCEF - Ideias que TransFormam – da qual
participou uma das criadoras do evento,
a socióloga Aline Kerber, além da artista
Cristina Ribas.

Praticidade: roupas de cama e banho agora
também em Tramandaí e na Praia do Cassino

Associação elege novas Coordenações
Regionais

Pensando em facilitar a vida de
associadas e associados que visitam os
Espaços Bem Viver de Tramandaí, no
Litoral Norte, e no Cassino, no Litoral
Sul –, a APCEF/RS agora oferece, de
forma opcional, também lençóis para
cama de solteiro ou de casal, além de
toalhas de banho e de rosto. Você solicita
a utilização desses itens na Portaria de
cada uma das sedes.
O kit de roupa de cama de casal,
com lençol, sobre-lençol e duas fronhas
custa de R$13, enquanto o kit para cama
de solteiro custa R$11. A toalha de banho, R$11 e a toalha de rosto por R$9.
Esses itens têm preços padronizados,

Associadas e associados que
residem fora da Capital e da Região
Metropolitana votaram, ao longo
das últimas semanas, nas Coordenações das 14 Regionais da APCEF/RS
espalhadas pelo Rio Grande do Sul.
O processo começou no dia 8 de
setembro, com a Regional Vale do Rio
Pardo, e seguiu até 16 de dezembro,
com a eleição mais recente, no Vale
do Paranhana.
É a primeira vez que a Associação
realizou o processo a distância – quase
em sua totalidade. Apenas a Regional
Passo Fundo realizou a atividade de
modo presencial. As assembleias elei-

independente do Espaço Bem Viver. Os
valores se referem a todo o período de
estadia.
Com toda a atenção às regras sanitárias, a APCEF/RS reabriu, nos últimos
meses, seus acolhedores Espaços Bem
Viver para hospedagem de associadas
e associados neste momento: Tramandaí, São Francisco de Paula, Praia do
Cassino, Itapirubá e Porto Alegre. “A
gente tem muita saudade de ver esses
locais cheios de gente, ocupados pelas
famílias. Lugares onde criamos memórias de afeto, onde aproveitamos
a vida!” disse o presidente da APCEF,
Marcos Todt

Agenda

torais ocorreram junto com as reuniões
do Conselho de Representantes das
Regionais.
As assembleias tiveram a prestação
de contas da gestão de cada Regional, no
triênio 2018/2021, e, além da escolha da
Coordenação da Regional, no mandato
2021/2024, houve eleição de Representante de Aposentadas e Aposentados,
com suplente. Cada Coordenação teve
a possibilidade de ser composta por
coordenadora ou coordenador, mais o
cargo adjunto, e suplentes.
Você pode conhecer todas as pessoas eleitas no site da APCEF/RS, no menu
“APCEFRS”, submenu “Regionais”.

Agenda
Dia da Aposentada e do Aposentado – O poder revigorante da música e da dança
26 de janeiro, das 9h às 16h30
Local: Espaço Bem Viver A da APCEF/RS em Porto Alegre (Av. Coronel Marcos, 627)
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ENTREVISTA

“Vamos juntos mostrar que o trabalho
coletivo e solidário existe de verdade e
traz bons resultados!”
A atual presidência da APCEF/RS
assumiu no dia 31 de maio de 2021.
Marcos Todt, como presidente, e
Naiara Machado da Silva, como vice-presidenta, dirigem a Associação no
mandato que vai até maio de 2024.
Ele é de Porto Alegre. Doutor
em Ciências Sociais pela PUCRS, foi
presidente da Associação entre os
anos de 2012 e 2015, na gestão que,
dentre outras conquistas, inaugurou a nova sede em Tramandaí. Ela
é natural de Tapes, vive em Porto
Alegre, foi codiretora de Cultura na
entidade, é também Diretora da Região Sul da Fenae e doutoranda em
Desenvolvimento Rural pela UFRGS.
Eles falaram ao João de Barro
acerca de seus planos para o ano que
se inicia e para a gestão como um
todo – nestas páginas, saiba o que
pensa a atual Presidência da Associação sobre temas como mobilização
da categoria, o papel da APCEF no
lazer, no esporte e na cultura, sobre
o patrimônio da entidade e a nossa
atuação em temas de interesse da
sociedade.
João de Barro: Todt, você era o
presidente da APCEF em uma gestão
que realizou grandes conquistas.
Dentre elas, a inauguração do Espaço
Bem Viver de Tramandaí. Como é
voltar a ser presidente da Associação,
seis anos depois?
Todt: É verdade, aquele momento
foi marcante para a entidade, e uma experiência muito rica para mim. A inauguração da sede em Tramandaí, sem dúvida,
foi um dos grandes feitos da história da
APCEF. Inauguramos a sede dentro do
prazo, e ainda com dinheiro sobrando
no fundo de construção. Estes recursos
foram úteis para a construção das novas
cabanas em São Chico, que a gestão
seguinte, liderada pelo Marcello Carrión, conseguiu fazer. Foi emocionante a
participação de colegas de todo o estado
para a gente conseguir erguer o prédio
em Tramandaí. Fizemos muitas ações,
muita gente se envolveu, foi incrível. E,
claro, foi uma gestão muito atuante em
todas as frentes, na cultura, esporte, defesa dos nossos direitos, social e lazer. Eu
não esperava voltar a ser presidente, mas
a vida me levou a isto e estou muito motivado. Amo a APCEF, o trabalho coletivo
me encanta, e estou rodeado de pessoas
maravilhosas que se propõem a dar sua

contribuição em favor do Bem Comum.
Além disso, a atual gestão tem uma característica maravilhosa: trouxe novas caras
para a gestão da entidade, sem deixar de
lado as pessoas experientes e que tanto já
contribuíram. É a mistura ideal. O interior
do estado está muito bem representado,
tanto na diretoria como nos conselhos, o
que me deixa muito satisfeito. E a Naiara,
nossa vice-presidenta, é um exemplo de
renovação na Associação, e ela tem uma
dedicação pela APCEF marcante e um ritmo de trabalho extraordinário. Por tudo
isto tenho certeza de que faremos muito
juntos. Continuaremos fazendo história.
João de Barro: E para você,
Naiara, como é esta responsabilidade de ser vice-presidenta da nossa
Associação?
Naiara: Bem, para mim, é um
grande desafio e, claro, um prazer. Me
encantei com a APCEF desde o primeiro
dia em que a conheci, no tradicional jantar após o curso de Integração da Caixa,
promovido com o apoio do Núcleo de
Cultura Gaúcha da APCEF, no ano em
que ingressei, 2010. Após um dia de treinamento intenso, ser recebida com todo
o carinho e empolgação, por um pessoal
que acredita tanto naquilo que faz é algo
inestimável, que vibra energia positiva.
Daí em diante, sempre acompanhei a
APCEF nas diversas frentes em que atua
e luta, como as campanhas em defesa da
Caixa Pública, que foram várias no decorrer desses anos, sempre estimulando
a participação e gerando engajamento
de tantos colegas. Como representante
da Associação na minha unidade, ao ter
a missão de compartilhar os materiais e
eventos da APCEF com colegas, fui me
apropriando também desse mundo rico
que constitui nossa Associação. Teve
importante impacto na minha trajetória,
ainda, o projeto de Formação de Novas
Lideranças, o “Líder A”, do qual comecei a participar ainda em 2016 e, claro,
a partir daí ficou ainda mais evidente a
afinidade que tinha com as temáticas e
pautas defendidas pela Associação. Participava também das oficinas literárias da
APCEF, então foi gradativa e natural essa
aproximação. Poder atuar hoje, junto ao
Todt na presidência, me conecta à sua
rica experiência na jornada de construção
de espaços, de vivências, de conquistas.
Sinto-me realmente honrada por integrar
uma gestão formada por pessoas que
trabalham incansavelmente para trazer
excelência a nossa Associação.

“Amo a APCEF, o trabalho coletivo me
encanta, e estou rodeado de pessoas
maravilhosas que se propõem a dar sua
contribuição em favor do Bem Comum.
Além disso, a atual gestão tem uma
característica maravilhosa: trouxe novas
caras para a gestão da entidade, sem deixar
de lado as pessoas experientes e que tanto já
contribuíram. É a mistura ideal” - Marcos Todt
João de Barro: Vocês poderiam
nos contar um pouco dos planos da
atual gestão, até 2024?
Todt: Sim, claro. Temos muitos projetos em várias frentes. No patrimônio,
vamos buscar o sonho da construção da
nossa sede em Santa Catarina. Tenho
certeza de que vamos conseguir. Vamos
investir de modo continuado em energia
solar, gerando cada vez mais economia
para a entidade, e contribuindo com
o meio ambiente. Estamos muito motivados para o retorno das atividades,
mantendo todos os grandes eventos do
passado e criando sempre novidades no
esporte, no lazer e na cultura. O fórum de
representantes da APCEF, que mantém a
turma de todo o estado unida e pensando junto estratégias para a Associação,
seguirá sendo uma das prioridades. E, é
claro, não abrimos mão de continuarmos
sendo uma grande referência na luta pelos
nossos direitos, na defesa da Caixa como

banco público e na defesa de pautas ecológicas e sociais.
Naiara: Perfeito, além de todas
essas ações e iniciativas que temos realizado, poder retomar os encontros
presenciais nos dá ainda mais ânimo de
renovação, de aprimorar o que temos
construído. Seguiremos caminhando na
direção de acolher todas as pessoas, de
distintas idades, da ativa, aposentadas,
da capital, do interior, nessa linda família
APCEF. Seguir também investindo no
trabalho conjunto com outras entidades,
como os projetos com a FENAE, sempre
mantendo a autonomia característica da
APCEF Gaúcha. Atuaremos também
com parceiros como a ONG Moradia e
Cidadania, fomentando a colaboração e
a solidariedade, convergindo nessa disposição de sempre agregar.
João de Barro: Quais são os objetivos especificamente para o ano de
2022 na APCEF/RS?

Todt: Muitos! Dentre eles, posso
destacar: iniciar a construção da nossa
nova sede em Santa Catarina. Sobre isto,
faço questão de destacar que o terreno,
onde hoje temos um camping, foi adquirido na gestão do Waldy. Não tive o prazer
de conhecê-lo, mas sei de sua trajetória
e, ainda hoje, ouço falarem dele com
muito respeito e carinho. Outro plano é
inaugurar a usina solar que nos dará autossuficiência energética em Porto Alegre.
Seguir atuando nas questões trabalhistas
e previdenciárias, e gerindo a Associação
com bases cada vez mais fortes. Vamos
ser sempre ativos para aproximar, associar e promover ações de interesse de
associados de todas as idades. E, claro,
trabalhar para que tenhamos o retorno
de todas as atividades com muito sucesso.
A atuação da APCEF nunca parou, mas
tudo faz mais sentido quando podemos
nos encontrar.
Naiara: É isso, temos muitas
ações e novos projetos, para além dos
espaços, contamos com várias pessoas
novas que integram a diretoria e o
conselho deliberativo e trazem suas
experiências para agregar nessa construção coletiva. Estreitar ainda mais os
laços com as coordenações das Regionais também é um objetivo que já está
sendo cumprido. Estamos trabalhando
e já realizando muito e, claro sempre
evoluindo, nessa importante missão à
qual nos propomos. E aprimorar serviços, processos, espaços também faz
parte desse propósito. Nesse sentido,
a formação em Administração tem me
ajudado a vislumbrar o quão ampla é
a APCEF em termos de atuação e de
visão e me instigado a buscar cada vez
mais transpor limites.
João de Barro: 2022 será novamente um ano de desafios para o
pessoal da Caixa e para a categoria
bancária – é novamente ano de campanha salarial. Qual deve ser o papel
da APCEF nesse processo?
Todt: A APCEF/RS é mais que um
clube. Aqui no Rio Grande do Sul, a
APCEF é uma entidade que possui a
confiança das bancárias e dos bancários,
e, com certeza, é a entidade mais procurada para resguardar direitos, tanto de
quem está na ativa como dos aposentados e aposentadas. Temos know how
sobre as questões específicas da Caixa
e estamos sempre à frente das maiores
lutas, inclusive liderando campanhas
em defesa da Caixa e enfrentando com

“As tantas campanhas de sucesso que a APCEF já
promoveu por uma Caixa pública demonstraram o
potencial que temos enquanto entidade que agrega
os reais propósitos pelo Bem Comum, na luta por
direitos, por melhores condições de
trabalho, e em especial pelo importante papel social
intrínseco à Caixal e o qual a
instituição deve desempenhar com
força total” - Naiara Machado da Silva
força e qualificação os lobbys privatistas.
Nossa diretora de Relações de Trabalho,
a Michele Venzo, faz parte da Comissão
Executiva dos Empregados (CEE/Caixa). Ela é uma das novas lideranças da
Associação, nunca havia feito parte da
diretoria, e já tem se consolidado como
referência em todos os assuntos que
envolvem nossos direitos. O Henrique,
mais conhecido como Tubarão, trabalha
junto nesta pasta e tem uma larga experiência sindical, sempre com postura
condizente com o interesse da categoria.
Faremos nossa parte: atuaremos com
coragem, capacidade de diálogo, autonomia e com muita qualificação.
Naiara: A APCEF sempre manteve um papel protagonista na luta em
defesa da Caixa e este ano será bem
importante nesse âmbito. As tantas
campanhas de sucesso que a APCEF
já promoveu por uma Caixa pública
demonstraram o potencial que temos

enquanto entidade que agrega os reais
propósitos pelo Bem Comum, na luta
por direitos, por melhores condições de
trabalho, e em especial pelo importante
papel social intrínseco à Caixa e o qual
a instituição deve desempenhar com
força total. Para isso, nossa gestão está
afinada e motivada.
João de Barro: Em uma conjuntura mais ampla, que não envolve
somente as questões relativas ao
pessoal da Caixa e à categoria, qual
deve ser a atuação da APCEF?
Todt: A defesa da Caixa como
banco do povo e 100% público sempre
será uma prioridade para nós. Não há,
no estado, entidade com maior capacidade do que a APCEF para cumprir esta
missão. Para isto, temos que trabalhar
em duas frentes: mobilizar os colegas
e dialogar com a sociedade. Estamos
preparados. Voltaremos a fazer ações
em todo o estado, tanto internamente

como para o público externo, nunca
deixando sem resposta quem ataca os
bancos públicos. Vamos para as rádios,
para os atos, para as câmaras municipais, vamos atuar junto aos deputados e
deputadas, enfim, vamos ocupar todos
os espaços possíveis. Além disso, vamos
agir em rede com quem busca, como
nós, o Bem Comum. Por exemplo:
as principais entidades ambientalistas
gaúchas reconhecem o importante
papel da APCEF na sociedade gaúcha.
Somos entidade fundadora do Comitê
de Combate à Megamineração no Rio
Grande do Sul, e o Comitê tem cumprido um papel fundamental na defesa
de nossos biomas. E sempre estamos
dispostos a contribuir com projetos
solidários e que dialoguem com nossos
valores. Seguiremos com este trabalho,
cada vez mais forte, cada vez mais motivados para, como diz o slogan desta
gestão, construir o Bem Comum.
Naiara: Olha, faço minhas as palavras do Todt, a atuação da APCEF vem
num sentido de defender as pessoas, a
natureza, o espírito coletivo e promover
os melhores valores e propósitos humanos; isso nos inspira, a cada dia.
João de Barro: Muito obrigado
pela entrevista! Que mensagem final
vocês gostariam de deixar para os
leitores e leitoras?
Todt: Agradeço pelas perguntas
e agradeço também a quem está nos
lendo. Tenho um profundo carinho por
todas as pessoas, do interior e da capital,
que construíram e constroem a nossa
Associação. A cada dia eu renovo minhas
energias lembrando de exemplos disto,
ou conhecendo novos exemplos inspiradores. Você, associado e associada,
nos ajude a reverberar este carinho que
temos pela APCEF. Precisamos valorizar
isto, contar nossa história, vestir a camiseta da Associação. Isto é importante,
inclusive, para que as novas gerações
sigam com esta nossa linda cultura associativa. Contem sempre com nossa
dedicação pela família APCEF, pelas
boas causas, pelo Bem Comum. Vamos
juntos mostrar que o trabalho coletivo
e solidário existe de verdade e traz bons
resultados!
Naiara: Quero agradecer muito,
essa saudação do Todt me contempla,
quando acreditamos naquilo que fazemos, nosso sentido de vida se sustenta e
se fortalece. Que sigamos juntos e juntas
nessa jornada.
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PATRIMÔNIO
“Itapiruá,” por Detsch, via Flickr em Creative Commons

Projeto Itapirubá: um grande passo na história da APCEF/RS
Entrelaçamento com o espaço natural, baixo impacto ecológico,
conforto e aconchego no futuro Espaço Bem Viver
Foto: Instituto Federal Santa Catarina, Câmpus Garopaba

Uma decisão histórica para a
APCEF/RS: associadas e associados
aprovaram em assembleia a construção
de uma nova sede no litoral sul de Santa
Catarina, na Praia de Itapirubá – onde
atualmente dispomos de um camping.
Você lê, nesta reportagem, quais são os
planos da Associação para o local, além
de conhecer mais as atrações desse
lugar tão interessante.
A histórica assembleia, realizada
no dia 04 de dezembro passado, em
Porto Alegre, contou com a participação de pessoas de Bom Princípio,
Crissiumal, Erechim, Giruá, Imbé,
Lajeado, Mariana Pimentel, Novo
Hamburgo, Passo Fundo, Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, Santa Cruz
do Sul, Rio Pardo, Sapucaia do Sul,
Taquara, Tramandaí e Uruguaiana.
Foram aprovadas por unanimidade as
premissas apresentadas pela gestão
da APCEF, que se propõe a construir,
ainda no atual mandato, ao menos seis
cabanas, com a possibilidade de novas
unidades, no futuro.
Cada cabana terá dois dormitórios, sala, cozinha compacta e banheiro, e a cozinha coletiva do atual
camping será mantida. O terreno da
Associação está em um local excepcional, às margens da Praia Norte de
Itapirubá, a poucos passos da faixa
de areia. O projeto já havia sido amplamente debatido e aprovado pela
Diretora e pelo Conselho Deliberativo
da Associação.

A Assembleia autorizou, também
por unanimidade, a venda de até seis
lotes do terreno de Itapirubá. Foi deliberado que a totalidade dos recursos
provenientes da venda dos lotes será
destinada ao fundo de construção do
Projeto Itapirubá. Esses lotes estão atualmente sem utilização, na parte oeste
do terreno, na fração mais distante do
acesso à praia.
O presidente da Associação, Marcos Todt, conta que a atual gestão trabalha desde o primeiro dia para alcançar esse objetivo. “Seguimos fazendo
história, fortalecendo nossa Associação
e construindo o Bem Comum. Em
breve, quando começarmos a usufruir
deste novo espaço em Santa Catarina,
lembraremos do dia da Assembleia,
quando debatemos e aprovamos as
premissas desse maravilhoso projeto
que acolherá as pessoas com conforto
e, ao mesmo tempo, entrelaçamento
com a natureza”.
O objetivo da APCEF, agora, com
o projeto aprovado, é dar os primeiros
passos da obra já nas primeiras semanas
de 2022 – encomendando estudos de
terreno e já iniciando os trâmites legais
para a ocupação do terreno com as
novas cabanas.
O futuro da sede da APCEF em
Itapirubá vinha sendo discutido formalmente desde o início do mandato
da atual gestão Construindo o Bem
Comum, em junho de 2021, com a
criação de um Grupo de Trabalho e

com a consultoria da Bravo Business
– Consultoria de Expansão e Novos
Negócios. Um estudo da Bravo Business verificou que a taxa de ocupação
do atual camping é baixíssima. Foi aplicada uma enquete a quase trezentas
pessoas participantes – que constatou
o interesse de associados e associadas
da APCEF gaúcha em ter uma sede
em Santa Catarina. A análise dos
dados demonstrou que o público da
Associação majoritariamente não frequenta campings, e almeja estruturas
que ofereçam conforto e segurança,
com espaço preparado para receber
famílias, dando grande importância a
itens como boa estrutura, acomodação
e disponibilidade de internet.
O grupo de trabalho contou
também com a assessoria do arquiteto catarinense Henrique Pimont,
responsável pelo novo projeto da
APCEF de Santa Catarina na praia
de Jurerê, na ilha de Florianópolis.
Pimont realizou análise do local,
apresentou plano com Diretrizes de
sustentabilidade do empreendimento
e, com base nas premissas discutidas
com o grupo, formulou um Memorial
Descritivo com as diretrizes do Projeto Itapirubá.
O diretor de Patrimônio da APCEF,
Carlos Heitor Culau Tourrucoo, explica
que o grupo de trabalho estudou sobre índices construtivos, necessidade
licenciamentos e autorizações junto à
prefeitura de Imbituba e demais ques-

tões de legislação envolvidas: “Nossa
missão é satisfazer o maior número
de associadas e associados, e para isso
vamos executar um projeto sustentável
que fará a alegria das pessoas que ali se
hospedarão”.

Itapirubá, paraíso natural
Localizada na divisa dos municípios de Imbituba, ao norte, e Laguna,
ao sul, Itapirubá é uma praia conhecida pela preservação ambiental – um
mar de águas límpidas, ampla faixa de
areia, com duas regiões à beira-mar,
cada uma voltada para um quadrante,
divididas por um morro coberto por
pedras e vegetação nativa. Ambas são
tranquilas, e estão situadas dentro
de uma Área de Preservação Permanente.
Estamos a 360 quilômetros 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. E também nas
proximidades de vários locais interessantes do litoral sul de Santa Catarina: o
turismo histórico de Laguna e as praias
do município de Garopaba, como a
Ferrugem, a Barra de Ibiraquera ou a
Praia do Rosa.
Itapirubá, entre o inverno e a
primavera, é ponto de observação de
baleias francas – uma das enseadas com
maior frequência de avistagens no país,

tanto que ali está o Centro Nacional
de Conservação da Baleia Franca, a
poucos passos da sede da APCEF/RS.
Em 2020, o local ganhou uma exposição renovada, com novas atrações
para visitantes, com sala de vídeo, deck
ao ar livre e um observatório, réplica
de um filhote de baleia-franca em tamanho real e uma loja com produtos
exclusivos.
As praias de Itapirubá, tanto a
Norte quanto a Sul, têm aptidão para
esportes radicais, como kitesurfe,
windsurfe e sandboard. O surfe atrai
visitantes ao longo de todo o ano, não
somente no verão, e também pela pesca e pelo mergulho na Ilha das Araras,
a três quilômetros da costa – que, para
além da possibilidade de atividades
náuticas, é parte do belo panorama
da orla local.
Os sambaquis, sítios arqueológicos
que guardam vestígios culturais e históricos de povos nativos que habitaram
a região, estão presentes em Itapirubá
– que, ao longo dos últimos séculos,
foi colonizada por migrantes açorianos,
com tradição pesqueira.
A Praia Norte, onde se localiza o
terreno da Associação, é uma enseada
de beleza rústica, com uma larga e
extensa faixa de areia, e um morro à
direita – onde há trilhas de fácil acesso,
das quais se pode observar de uma perspectiva privilegiada as orlas para ambas
as direções. A oeste estão as dunas de
Itapirubá.

O terreno da Associação está em um local excepcional, às
margens da Praia Norte de Itapirubá, a poucos passos da faixa
de areia.
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CONVÊNIOS

Monja Coen fala à APCEF/RS: “Manter o cérebro alerta é uma bênção”

Entidade oferece convênios de desconto na área da educação

Associação recebeu a convidada para uma tarde de integração e trocas – e você pode assistir à fala dela a qualquer
momento em nossas redes

Parcerias contemplam estudos presenciais e na modalidade EAD, em Porto Alegre e no interior do estado

A Associação promoveu, em outubro,
um encontro para marcar o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Virtualmente, dezenas
de associadas e associados realizaram um
encontro com a Monja Coen. Uma atividade de “integração e trocas”, como definiu
a diretora de Aposentadas, Aposentados
e Previdência da Associação, Célia Zingler.
A APCEF, embora tenha realizado
o evento ao vivo exclusivo a pessoas
associadas – não somente quem se
aposentou, mas também colegas da ativa
–, divulgou a atividade em seus canais
do Facebook e do YouTube. Você ainda
pode assistir à gravação do evento, quando quiser, em nossas redes, e divulgar
no seu grupos de contatos e amizades.
O presidente da Associação, Marcos
Todt, definiu o encontro como “direcionado a associadas e associados da APCEF, de modo geral, mas especialmente
direcionado a quem já se aposentou, um
público fundamental que eleva e fortalece
nossa entidade”.
Para a diretora de Aposentadas,
Aposentados e Previdência da Associação,
Célia Zingler, o compromisso com as pessoas aposentadas está presente em todos
os espaços da APCEF. “Esse evento foi
pensado com muito carinho para lembrar
que o dia 1º de outubro já reconhece que a
longevidade humana precisa de muitas mudanças na sociedade, com a declaração do
Dia Internacional da Pessoa Idosa, de 1991,
e também pelo nosso Estatuto do Idoso,
que completou 18 anos nessa data”, diz.
A Monja tratou de diversos temas
relacionados ao bem-estar e à longevidade,
com sua conhecida serenidade e equilíbrio.

“Às vezes esquecemos de cuidar do nosso
processo mental: a mente não está separada do corpo. Quando vamos falar de espiritualidade no Zen, não falamos de religião
ou de pregação, mas tem uma coisa que
neurocientistas falam muito: neuroplasticidade. Nosso cérebro tem uma capacidade
de transformação, assim como um músculo
que se desenvolve com exercícios. Vocês,
que trabalham ou trabalharam no banco,
por exemplo, devem ter usado muito a
matemática. É a chamada “Linguagem dos
Deuses”, linguagem da música, da lógica,
é muito importante. Mantém o cérebro
alerta, vivo. Isso é uma bênção”, afirmou.
Segundo ela, é fundamental pensar
na saúde, mas de modo não limitante,
que não retire o prazer da existência –
porque devemos cuidar muito dos prazeres, para além de cuidar do corpo. Saúde
física, mental e social: os relacionamentos
importam muito.
Na convivência mais íntima, diz, às
vezes se demanda que pessoas apenas
concordem conosco, que apoiem o nosso pensamento. “Mas nós podemos viver
sem abrigo. Um pouco de abrigo é bom,
naturalmente, preocupar-se. A indiferença é a pior coisa que existe. Dia desses em
uma conversa com o Leonardo Boff, ele
disse algo muito importante: ‘o contrário
do amor não é o ódio, mas a indiferença’. Às vezes, então, uma briguinha, é
natural. Significa que o vínculo continua
vivo. Nós não cortamos os laços, nos
desentendemos, entendemos, voltamos
a desentender. Uma vida ‘macia’ também
pressupõe passar por dificuldades. O Zen
não trata de deixar de ter problemas.

Para isso é preciso ter amizades, parcerias
para desabafar, dialogar”.
A Monja Coen, antes do momento
em que a audiência participou com perguntas, falou sobre uma prática meditativa
definida por ela como “muito simples”:
sentar-se, se possível sem encosto, com
os pés no chão, para sentir a força da
Terra. “Mesmo que estejamos em um
prédio alto, lá embaixo está o chão.
Vamos lembrar que somos a vida deste
planeta, que vivemos na casquinha dele,
e embaixo de nós está o magma. Nós –
florestas, mares, cidades – vivemos em
uma parte pequena. A Mãe Terra, de
quem recebemos a energia, e o céu – o
nosso corpo é a ponte, nossa conexão
com o sagrado”, explica.
Trata-se, diz a convidada, de exercitar
a respiração. Fazer com as mãos o que se
chama de ‘Posição do Cosmos’, na qual a
mão direita vai embaixo, a esquerda em
cima, e os polegares se tocam levemente,
formando uma elipse, que representa o
movimento dos planetas em torno do Sol.
“Nós estamos no Cosmos, e o Cosmos
está em nossas mãos”, simboliza.
Faz-se, então, uma respiração consciente, com inspiração passiva, sem puxar
o ar, apenas expandindo a caixa torácica.
Depois de uma pequena pausa, soltar o ar
pela boca, em uma expiração ativa, lenta
e longa, abrindo a glote. “Fazemos esse
exercício com a coluna alongada, abertura
do diafragma, a postura do ser humano
bípede que somos”, explicou.
Para a Monja, é interessante posicionar-se na vida – e não somente na meditação – sem dogmatismo, aceitando que

mudanças acontecem, mas a considerar
também o arbítrio pessoal.
“A gente muda. Eu que falava da minha
mãe, que assistia a telenovelas, agora estou
assistindo. ‘Tem umas novelas interessantes
agora’, penso. Tem algo interessante ali,
como uma representação da vida humana
– identificar-se com um personagem ou
com outro, mudar de ideia. Todos esses
personagens habitam esse universo: o mais
santo o mais malvado. Há muitas maneiras
de ver a realidade, portanto.”
A APCEF agradece a disponibilidade
da Monja e de todas as pessoas que participaram, e deseja que o encontro tenha
sido positivamente impactante. “Hoje,
ao acordar já pensando nesta atividade,
tive uma recordação bem simbólica, de
exatos quatro anos atrás, quando tiramos
uma foto com uma quantidade grande de
novas associações à entidade”, contou o
presidente da entidade, Marcos Todt.
“Estávamos, naquele momento, em
meio a uma campanha de associação, tal
como estamos agora. Isso me trouxe uma
reflexão: as pequenas ações e decisões
que tomamos no dia a dia vão impactando mais profundamente no futuro. Cada
pessoa associada fortaleceu e influenciou
sua vida – inclusive de participar deste
evento, no qual nos encontramos com
uma convidada que tanto tem a ensinar.
Nosso slogan é ‘Construindo o Bem
Comum’, e é algo que representa nosso
objetivo de contribuir com a sociedade na
qual estamos inseridos, e por isso estamos
tão felizes em receber a Monja, que dedica
sua vida a buscar esses mesmos valores”,
argumentou.

APCEF de volta à Feira do Livro: “Os Quatro Elementos do Planeta Terra” é lançado
por escritoras e escritores
A despeito de todas as dificuldades
vividas desde março de 2020, um corajoso
grupo de escritoras e escritores – entre iniciantes e experientes – escreveu uma obra
que foi lançada, no dia 9 de novembro, na
Feira do Livro de Porto Alegre, a obra “Os
quatro elementos do Planeta Terra”.
O trabalho reúne contos escritos por
alunas e alunos de mais uma Oficina de
Criação Literária orientada pelo escritor
Alcy Cheuiche, oferecida pela Associação a
partir de novembro de 2020 – o resultado
é um trabalho que, segundo o orientador,
foi produzido para “alertar os que ainda
não levam a sério nosso direito de votar,
conquistado depois de muito sangue que
correu e ainda corre pela democracia, no
seu sentido original de poder do povo”.
A solenidade de lançamento acon-
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teceu de forma online, como parte das
atrações da 67ª Feira. Devido à pandemia, essa foi a primeira vez que todas as
aulas foram ministradas remotamente.
Na live, que foi transmitida pelas redes
sociais da Associação, e conduzida por
Alcy Cheuiche, o presidente Marcos
Todt falou da importância da troca de
conhecimentos que culminou na obra
literária: “Além do livro ser maravilhoso,
eu tenho a mais certeza que o processo
foi maravilhoso também, o desenvolvimento das pessoas, a parceria, o aprendizado de cada um. É um grande orgulho
dessa entidade, que busca contribuir
com o Bem Comum”.
A temática ecológica do livro foi
destacada por Todt: “Essa obra fala da importância de outro tipo de relação entre as

pessoas, e das pessoas com a natureza, que
na verdade nós fazemos parte também. A
natureza não é uma coisa diferente de nós.
Temos que recuperar essa consciência que
já tivemos no passado, que somos parte
também da natureza.”
Cada autora e autor leu um conto do
livro. O lançamento terminou com palavras de Alcy Cheuiche, em tom de alerta:
“No momento em que a fúria do lucro a
qualquer custo social ameaça os quatro elementos do Planeta Terra, a literatura ainda
é o espaço mais livre da opinião brasileira
e mundial. Não esqueçam: quem detesta
a democracia, não hesitará, como no passado, em censurar, picotar, fazer fogueiras
com os nossos livros”. Você pode assistir
à live na íntegra, pelo canal da APCEF/RS
no YouTube.

Trabalhos apresentados também na
Feira Literária de Santo André
Escritoras e escritores com formação
nas oficinas de escrita criativa promovidas
pela APCEF/RS, não somente na oficina
do último ano, participaram também da 4ª
edição da Felisa, a Feira Literária de Santo
André, que aconteceu nos dias 26 e 27 de
novembro, ainda em formato virtual.
No sábado (27), às 15h, ocorreu a
exposição dos livros Poesia&Declamação
2020 e Lutz: A história de vida de José
Lutzenberger, o grande ambientalista do
Brasil, ambos produtos de oficinas com o
escritor Alcy Cheuiche nos anos anteriores, com um sarau literário e lançamento
da obra Os Quatro Elementos do Planeta
Terra.

Você sabia que a APCEF/RS oferece convênios de descontos com várias
faculdades e universidades privadas e
reconhecidamente qualificadas no Rio
Grande do Sul?

Entidades como a PUCRS, a Unisc,
o Senac, a UniRitter, a FMP, a Fadergs e
as Faculdades João Paulo II dão vantagens
que contemplam cursos de graduação e
de pós-graduação, com descontos em

mensalidades e matrículas para associadas e associados da nossa entidade.
A lista de cursos é grande – e os
descontos vão de 10% a 50%. Contemplam estudos presenciais e modalidade

EAD, em Porto Alegre e no interior do
estado, e, em alguns casos, se estendem
também a dependentes de associadas e
associados. Quer saber mais? Listamos
no box alguns desses convênios.

– Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS
O objetivo deste convênio é oferecer cursos de Extensão e de Pós-Graduação Lato Sensu. Associados/as da APCEF, a partir da segunda mensalidade, pagam o valor referente a 90%
do valor integral das parcelas. São dezenas de cursos (veja no site da PUC), apenas não fazem parte a área da saúde.
– Universidade de Santa Cruz do Sul
O convênio serve para a modalidade EAD em pós-graduação, para a qualificação e aperfeiçoamento constante de associadas, associados e também dependentes, com desconto
de 10% nas mensalidades. Acesse o site da Unisc para conhecer a lista de cursos.
– Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac/RS
Oferece cursos técnicos e de formação e aperfeiçoamento em áreas como: beleza, comércio, comunicação, design, gastronomia, gestão, turismo e hotelaria, idiomas, informática, moda,
saúde, segurança e zeladoria. O convênio oferece 10% de desconto, inclusive na matrícula. As Faculdades do SENAC/RS oferecem cursos de graduação, pós-graduação e extensão, nas
mais diversas áreas de conhecimento, e estão localizadas nas cidades de Porto Alegre, Passo Fundo e Pelotas.
– Centro Universitário Ritter dos Reis – UniRitter
O objetivo do convênio é oferecer a associados/as dependentes a prestação de serviços educacionais em todos os cursos de graduação e pós-graduação que a universidade oferece. Na
graduação há desconto de 10% a partir da segunda mensalidade do semestre, cursando 16 créditos ou mais, assim como na pós. Para grupos a partir de cinco pessoas, a UniRitter possui
um desconto diferenciado.
– Fundação Escola Superior do Ministério Público – FMP/RS
O convênio estabelece a integração entre a FMP/RS e a APCEF, para viabilizar a associadas/os e dependentes, ao matricularem-se nos cursos preparatórios a carreira do Ministério Público
e de pós-graduação na modalidade EAD, descontos de 10% sobre a mensalidade.
– Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul - Fadergs
Os benefícios oferecidos a associados e associadas são descontos conforme tabela de números de créditos matriculados, com 10% a partir da segunda mensalidade do semestre, cursando
16 créditos ou mais, tanto para graduação quanto para pós. O benefício do convênio é válido também para dependentes de primeiro grau.
– Faculdades João Paulo II
Oferece a associadas/os e dependentes vantagens nos cursos de Engenharia Civil, Engenharia do Petróleo e Bacharel em Direito, com desconto de 50% sobre o valor da mensalidade.
> NOVO CONVÊNIO RECÉM FIRMADO NO APCEF+SAÚDE: Associação agora tem parceria com o Instituto Golden, que oferece soluções educacionais e desenvolvimento profissional na área da Saúde. Referência em cursos na área da Fisioterapia, é também uma clínica. Acesse o site da Associação para saber mais!

Contribuintes familiares podem usufruir das instalações e participar de eventos da APCEF
Pessoas que têm vínculos familiares
com associadas e associados podem usar
as instalações, participar de eventos e
aproveitar os convênios firmados pela entidade, mesmo quando acima de 30 anos
(no caso de filhas e filhos), desde o final
de 2018. Filhos/as, enteados/as, irmãos/
as ou avôs/avós podem participar, desde

que indicados/as pela pessoa que é titular
na Associação, mediante pagamento de
mensalidade que vai de R$64 (no caso
de associação individual) a R$128 (para
grupos familiares).
A possibilidade está regulamentada
no Estatuto da APCEF – até então era possível usufruir da Associação somente até

os 30 anos (para o caso de filhoas/as, novamente). A modalidade permite a utilização
das sedes, das piscinas, da hospedagem
nos Espaços Bem Viver sem a presença
da titularidade, em todas as estruturas da
Associação do Rio Grande do Sul.
Você pode ler, no site da Associação, o
Regulamento do/a Usuário/a Contribuinte

Familiar para saber todos os detalhes – o
documento está no menu Serviços, na
divisão de Tabela de preços, Formulários
e Regulamentos. Para firmar o vínculo de
usuário/a familiar, peça à pessoa titular que
entre em contato com a Associação através do e-mail relacionamento@apcefrs.
org.br ou pelo telefone (51) 3268-1611.

Limite atualizado: vantagens e descontos imperdíveis no convênio da APCEF/RS com as farmácias Panvel
Para além de medicamentos, há outras
opções de compras nas farmácias, hoje em
dia: higiene, beleza, alimentação saudável,
entre muitas possibilidades. A APCEF/RS
tem um convênio com a rede Panvel, que
garante descontos de até 20% nas compras – e, além disso, a parceria foi neste
ano atualizada. O limite de compras mensal
com a vantagem – que antes era de R$

100 – passou agora para 300 reais por mês.
Com acesso em centenas de filiais, o
cartão de convênio da Associação com a
farmácia tem uma enorme lista de vantagens.
Para começar: você não paga nada – oferecemos isenção de ativação ou anuidade –,
compras a prazo com preço à vista, desconto
de até 30% em medicamentos genéricos,
até 18% em outros medicamentos, além

da possibilidade de ter outra pessoa como
sua dependente no convênio – e o prazo
para pagamento poderá chegar a até 50 dias.
Para utilizar o serviço, informe que a
compra será pelo convênio APCEF, informando o seu CPF, e o pagamento se dará
diretamente via débito; para compras feitas
no dia 01, o débito será feito no dia 20 do
mês seguinte.

Solicite seu cartão virtual! Basta preencher um Termo de Adesão disponível no site da APCEF/RS (no menu
Serviços, no topo da página, clique em
“Convênios, e então na marca da Panvvel) e enviá-lo para o e-mail convenios@apcefrs.org.br – endereço através
do qual você também pode esclarecer
dúvidas quanto a essa parceria.

Centro Cultural 25 de Julho: arte para crianças e jovens em novo convênio com formação virtual
A Associação firmou nova parceria
com uma instituição que desenvolve jovens
e crianças através da arte e da cultura. O
Centro Cultural 25 de Julho, por meio do
projeto Gira Arte, de Porto Alegre, oferece
cursos a pessoas de seis a 24 anos, envolven-

do música, artes visuais e teatro, com ênfase
na cultura teuto-brasileira. As formações
artísticas podem ocorrer de modo virtual.
Há muita diversidade de opções: canto
coral, piano, teclado, flauta, acordeon, violão,
violino, cavaquinho, guitarra, bandolim, vio-

loncelo, saxofone, percussão, desenho, pintura, colagem, jogos de criatividade, teatro,
teatro de bonecos e contação de histórias.
O Centro Cultural 25 de Julho oferece
10% de desconto a filhas, filhos, netas e netos
de associadas e associados da APCEF. A insti-

tuição fica na rua Germano Petersen Júnior,
250, no bairro Auxiliadora, em Porto Alegre.
As modalidades podem ser analisadas
mais detalhadamente no site do Centro
Cultural. Entre em contato pelo telefone/
Whatsapp (51) 98186-5808.
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SAÚDE E FORMAÇÃO

DEFESA DA CAIXA E SERVIÇOS
Fotos: APCEF/Arquivo

Associação articula defesa do Saúde Caixa
Ainda há riscos de que a Caixa implemente preocupantes retrocessos no modelo de custeio e gestão do plano
A APCEF/RS, organizou neste ano
uma atividade nacional em defesa de um
plano de saúde sustentável e perene, fiel
aos princípios de mutualismo, solidariedade
e pacto intergeracional. A entidade realizou
a reunião aberta a colegas de todo o Brasil.
Após a votação final, no Senado
Federal, de um projeto que susta os efeitos da Resolução 23/2018 da CGPAR, o
banco confirmou que não implementará
a paridade no custeio do Saúde Caixa.
No entanto, empregadas e empregados
notaram o objetivo do banco de alterar o
financiamento no qual a empresa arca com
70% dos custos, e empregados e empregadas com 30%. A vitória no Legislativo
foi considerada “fruto da mobilização das
entidades e do movimento bancário”.

De acordo com a diretora de Relações de Trabalho e Saúde da APCEF/RS,
Michele Venzo, ainda há riscos de que a
Caixa implemente preocupantes retrocessos no modelo de custeio e gestão do
plano: “temos ainda o limitador de 6,5%
da folha de pagamento para o custeio do
plano. Precisamos, portanto, nos mobilizar
para derrubar esse teto que, no longo
prazo, trará aumento de custo e de coparticipação para empregadas e empregados.
Também é imprescindível que a Caixa
passe a divulgar os resultados do plano de
forma transparente”, sustenta Michele.
O aditivo sobre o Saúde Caixa foi posteriormente assinado, mas os problemas
não foram resolvidos. “Precisamos continuar vigilantes e mobilizados, diz Michele.

Para que o plano seja gerido de forma competente e justa, diz a diretora,
é necessária uma maior transparência,
“conceito que faltou quando foram realizados os últimos reajustes. A Caixa não
pode, em hipótese alguma, manter um
déficit de lisura no que tange aos números do plano e, ao mesmo tempo, atacar
suas premissas e alterar seu modelo de
custeio. Com direitos e com saúde não
se brinca”, argumentou.
O encontro promovido pela APCEF/
RS convidou Fabiana Proscholdt, Coordenadora da Comissão Executiva dos empregados da Caixa (CEE/Caixa); Michele
Venzo, diretora da APCEF/RS e membra
da CEE/Caixa; Rita Lima, diretora do Sindicato dos Bancários do Espírito Santo, da

Fenae e da Intersindical; e Plínio Pavão,
ex-secretário de Saúde do Trabalhador e
da Trabalhadora da Contraf e membro do
Grupo de Trabalho que negociou com a
Caixa o Saúde Caixa em 2003/2004. O
Presidente da APCEF/RS, Marcos Todt,
foi responsável pela mediação. Houve
espaço para a participação e para o debate para quem acompanhou pelo Zoom.
O encontro reuniu um grande público, virtualmente, e muita gente assistiu
à transmissão ao vivo da discussão. Para
que todo mundo possa se inteirar de tudo
que foi dito, a Associação disponibilizou
a íntegra da atividade em nosso canal
do YouTube e em nossa página do Facebook, e você pode assisti-la a qualquer
momento.

APCEF/RS e entidades reúnem com SR sobre surto de Covid-19
em agências
A APCEF/RS, em conjunto com
a Federação dos Trabalhadores e
Trabalhadoras em Instituições Financeiras (Fetrafi-RS) e o Sindicato dos
Bancários do Vale do Caí, atuaram em
defesa de empregadas e empregados
em um dos momentos mais graves
da pandemia do coronavírus no Rio
Grande do Sul.
Em junho, os superintendentes
Ricardo Bier Troglio e Daniel Almeida,
das superintendências de Rede de Porto
Alegre e Executiva de Varejo São Leopoldo, receberam a Associação para trazer
informações quanto às providências adotadas em casos de surtos de covid-19.
O encontro teve a participação do

presidente da APCEF/RS, Marcos Todt,
da vice-presidenta, Naiara Machado da
Silva, da diretora de Relações de Trabalho
da Associação, Michele Venzo, da diretora da Mulher Trabalhadora da Fetrafi-RS,
Cristiana Garbinatto, e do presidente do
Sindicato dos Bancários do Vale do Caí,
Gerson Kunrath. Entidades entraram
em contato com as superintendências
através de uma carta em que expuseram
suas preocupações, solicitaram confirmação das emissões de Comunicação de
Acidente de Trabalho (CAT) e solicitaram
a reunião.
A APCEF/RS argumentou que a
covid-19 é reconhecida como doença
do trabalho desde abril de 2020, por
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decisão do Supremo Tribunal Federal.
Em setembro daquele ano foi editada
a Portaria 2.309/2020, que inclui a infecção por coronavírus como doença
ocupacional, e a não emissão de CAT
pode gerar responsabilização pessoal
(civil e penal) a gestores.
Representantes das entidades que
estiveram presentes na reunião registram como positiva a visão manifestada
pelos dois superintendentes de que os
protocolos formais são os cuidados mínimos que cada gestão precisa efetuar,
mas que medidas adicionais devem ser
tomadas para garantir a melhor proteção
das equipes.
As entidades salientam que a emis-

são de CAT é imprescindível, pois podem aparecer danos ocasionados pela
covid-19 mesmo após o retorno ao
trabalho. Assim, se a Caixa não emitir a
CAT imediatamente, a APCEF/RS ou o
sindicato devem ser procurados.
A Associação seguiu, ao longo dos
últimos meses, acompanhando o tema
com atenção, e manteve contato com
a SR de Rede acerca dos cuidados com
bancários e bancárias em relação à exposição ao coronavírus. A diretoria da
entidade se coloca à disposição de associados e associadas de qualquer lugar
do Brasil para continuar esclarecendo
ou ajudando no que for necessário, a
qualquer momento.

Para defender a Caixa como banco público e popular,
camiseta de campanha da APCEF é relançada
A APCEF volta a disponibilizar um
sucesso de vendas: a camiseta “Em
defesa da Caixa do Povo e 100% Pública”. Para contribuir com a defesa do
banco, o produto pode ser adquirido
por apenas R$10.
Trata-se de uma ação da campanha
que a Associação desenvolve desde 2014,
quando, à época, já se discutia a possibilidade de abertura de capital do banco.

As ações são realizadas periodicamente pela APCEF ao longo desses sete
anos, tanto com debates realizados em
diversas cidades do Rio Grande do Sul,
quanto em trabalhos de comunicação.
A Associação, nessa campanha,
defende que a Caixa é o banco que
mais investe em projetos de construção de moradias populares, incentiva
áreas como esporte e cultura, financia

a educação, dá apoio às micro e pequenas empresas, oferta de crédito de
curto e longo prazo, investe em saneamento básico e infraestrutura, além de
ser uma ferramenta de bancarização.
A camiseta é feita em algodão de
alta qualidade. Para solicitá-la, preencha
o formulário disponível no site (no menu
Serviços, botão Loja APCEF) – o produto
será enviado pelo malote.

Qualidade, preço justo, produção ética: APCEF oferece novos produtos em
sua loja
A APCEF/RS dispõe de uma variedade de itens à disposição para compra por
parte de associadas e associados – objetos
de qualidade reconhecida, preço justo e
produzidos eticamente, sob os pressupostos de defesa do Bem Comum que
norteiam a entidade. Para o ano que inicia,
a Associação acrescenta alguns produtos
à Loja APCEF.
Dentre as novidades, uma camisa

polo com a logomarca da Associação em
bordado. Esta camisa está à disposição por
R$45,00 e está disponível nos tamanhos
Baby Look, P, M, G e GG.
Em consonância com nossa preocupação ambiental, oferecemos também
um modelo de ecobag em dois tamanhos,
com a logo da APCEF/RS. Com tecido
resistente e durável, o produto serve a
diversos usos – sobretudo para substituir

a utilização de sacolas plásticas. Disponibilizamos também lindos “saco-mochila” feito
em material resistente e impermeável, em
duas cores: laranja ou preto. A ecobag
custa R$14,00 (a menor) ou R$17,00 (a
maior), e o saco-mochila custa R$20,00.
A lojinha dos produtos da APCEF
tem sempre vantagens e novidades! Você
só precisa escolher o item desejado e
preencher o formulário disponível no site

Ecobag, P ou M: R$14 ou R$17

Saco-mochila laranja: R$20

Saco-mochila preta: R$20

(no menu Serviços, botão Loja APCEF) –
então é só aguardar e receber o produto,
que será enviado pelo malote. Dispomos
de objetos como bombas e cuias de chimarrão, roupas, canecas, kit churrasco,
kit vinho, mochilas e toalhas. Além disso,
dispomos de todos os livros já lançados
pela Associação até agora – sobre o mais
recente, “Os Quatro Elementos do Planeta Terra”, você lê na página 8 desta edição.

Camisa polo: R$45

Diversidade de temas no Debates APCEF em 2021
BRIQUE

Você possa acessá-los a qualquer momento, de qualquer lugar
Os “Debates APCEF/RS: Ideias
que TransFormam” são um projeto realizado desde 2020, promovendo lives
quinzenais sobre assuntos de interesse
da categoria e de interesse geral. A Associação te convida a conhecer nosso
canal da Associação no YouTube, no qual
estão hospedadas as transmissões dos
Debates e no qual publicamos conteúdos que certamente vão te interessar:

tanto no âmbito da entidade, com notícias, repercussões e debates, quanto
sobre temas de relevância para toda a
sociedade.
“Nossas propostas devem ter envolvimento da categoria, diálogo, para
que as pessoas se sintam parte, que os
debates sejam transparentes, pois o
sucesso de nossas pautas depende da
mobilização de empregadas e empre-

gados – que devem apropriar-se como
parte, e não como alguém que fica de
fora”, disse a diretora de Relações de
Trabalho da APCEF, Michele Venzo,
em uma das edições mais recentes do
Debates.
Neste ano de tantos desafios, os
Debates tiveram fundamental importância, pois foi um dos espaços no qual
a Associação pode promover encontros

virtualmente, conversar e aprender.
Além disso, com lives, eventos, programas especiais sobre os mais variados
assuntos, a página da APCEF no YouTube
tem todos esses conteúdos disponíveis,
para que você possa acessá-los a qualquer momento, de qualquer lugar. Você
confere, abaixo, a lista de programas do
Debates em 2021, para poder assisti-los
quando quiser.

- Festival Ambiental de Porto Alegre
- Primavera da Democracia: o plebiscito
sobre privatizações no RS
- 50 anos da Agapan: A importância do
movimento ambientalista
- Relações de trabalho na Caixa

- Os prejuízos ao país com a privatização
dos Correios
- Do calor à neve: os encantos do Espaço
Bem Viver São Francisco de Paula
- Mentiras e riscos da PEC da Reforma
Administrativa

- Benefícios que só a APCEF oferece:
você conhece?
- Novidades para o futuro na Associação
- Descapitalização da Caixa
- Dez anos do início da maior obra da
história da APCEF/RS

- Os desafios de ser mulher, mãe e
trabalhadora em tempos de Covid-19
- Arte e cultura produzidas na Associação
- Banco digital: a nova ameaça de privatização da Caixa
- Os perigos da megamineração para o RS

- Vendo Box/Garagem na Rua Mal. Floriano Peixoto, 490, Porto Alegre. Valor: 45 mil reais. Tratar pelo WhatsApp (51) 99662-4335.
- Vendo Palio 2005, bom estado geral, pneus novos, som novo, ar-condicionado, direção hidráulica, única dona. 15 mil reais. Tratar também pelo WhatsApp (51) 99662-4335.

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

Assessorias Jurídicas:
Young, Dias, Lauxen & Lima Advogados Associados
- Processos trabalhistas
- Av. Getúlio Vargas, 774, Conj 602 - Menino Deus - Porto Alegre,
Telefone: (51) 3589-5507 Whatsapp: (51) 98037-1801
- R. Primeiro de Março, 113 - sala 101/401 - Centro, São Leopoldo,
(51) 3589-5507 | y]oung@young.adv.br
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)

Energia limpa e econômica:
APCEF/RS terá usina solar em
Porto Alegre
Associação se encaminha para a
autossuficiência energética de seus
espaços na capital
A Associação evitará a emissão de
58,83 toneladas de dióxido de carbono
(CO²) na atmosfera apenas ao longo do
ano de 2022 – quantidade de gases de
efeito estufa que seriam neutralizadas
apenas pelo plantio de 1512 árvores
ao longo de 12 meses, ou caso evitasse
percorrer 39221 quilômetros de carro
no mesmo período. Estamos trabalhando
na instalação de placas fotovoltaicas em
telhados do Espaço Bem Viver – A, na
zona sul de Porto Alegre.
A emissão de gases de efeito estufa
pela humanidade é responsável pela crise
climática cujos impactos atingem pessoas
de todo o planeta – e que estão aumentando progressivamente. A produção
de energia é central para reverter esse
processo, e passa pela adoção de tecnologias mais limpas, que não dependam da
queima de combustíveis fósseis, como é
o caso da geração fotovoltaica.
Serão instalados 400 m² de paineis
no telhado do Ginásio da APCEF e também no prédio onde ficam os quartos
para hospedagem de associadas e associados. O conjunto de placas produzirá
energia não somente para esse Espaço
Bem Viver, que é composto, além do
ginásio e dos quartos, por salões de festas, piscinas. A energia gerada será mais
do que suficiente para contemplar toda
a estrutura da Associação na Capital, incluindo o prédio do Setor Administrativo,
na Sede B.

As vantagens não são somente ecológicas, mas também econômicas. A
estimativa é que a geração média mensal
seja de 9.200 kWh, enquanto o consumo
médio da APCEF seja de 8.682 kWh – um
atendimento de 105% da atual demanda
da entidade.
Em comunicado conjunto, o presidente da Associação, Marcos Todt,
e a vice-presidenta, Naiara Machado,
afirmaram que este projeto é mais uma
ação que demonstra que a Associação se
fortalece de modo coerente com seus
valores. A qualificação da gestão e a otimização dos recursos caminha de mãos
dadas com o compromisso ecológico que
tem marcado a trajetória da APCEF/RS.
Em certos meses, a geração superará
o consumo, enquanto em outros, por
questões sazonais, cairá a níveis inferiores, mas mantendo um saldo positivo ao
longo do ano. Meses como dezembro e
janeiro, com maior insolação, têm geração média prevista de quase 14 mil kWh,
enquanto em junho ou julho o sistema
chega a um terço desse valor. Pelo fato
de a Associação instalar agora o sistema,
não haverá desvantagens previstas pela
nova legislação, que vai taxar a produção
de energia.
O percentual de economia será de
cerca de 95%, pois a APCEF pagará somente a taxa básica obrigatória definida
em lei. A estimativa é que o custo da
implantação seja compensado já no ano

Projeção da Elysia/Divulgação

400 m² de paineis serão instalados no Ginásio
da APCEF e também no prédio onde ficam os
quartos para hospedagem de
associadas e associados
de 2024 – quando passará a gerar receitas
à Associação.
O sistema será instalado pela Elysia
Energia Solar, de Porto Alegre, que fornecerá todos os componentes do sistema,
incluindo equipamentos, materiais e mão
de obra de instalação. Todo o trabalho
efetuado está de acordo com as leis aplicáveis, normas, instruções, requisitos de segurança e recomendações de fabricantes
das estruturas A obra terá supervisão de
um engenheiro especializado responsável
pela implantação, e a entrega do sistema
solar vai exigir cerca de dois meses para
ser concluída. A empresa já instalou placas em indústrias, instituições de ensino,
supermercados e também em residências.

A empresa, além de desenvolver o
projeto do Sistema e Engenharia, também faz a aquisição dos equipamentos,
que são da WEG, multinacional brasileira
que é uma das maiores fabricantes de
equipamentos elétricos no mundo. Além
disso, a Elysia deve fazer a regulamentação junto à concessionária, a própria
instalação do sistema, o suporte e a
manutenção. A estimativa é de que o
material tenha vida útil de 25 anos. A
solução utiliza tecnologia de alto nível
e fabricantes líderes de mercado com
confiáveis garantias dos produtos. Isso
assegura a confiabilidade no longo prazo
e ao mesmo tempo maximiza o retorno
financeiro.

