
Usina trará redução de 40% 
na fatura energia elétrica
Equipamento fotovoltaico foi instalado sobre o telhado da arena esportiva da 
Apcef/SC.  São ao todo 318 módulos, de 270W cada. A potência da usina será 
de 84.9 kWp, com capacidade de geração média de 104,40 MWh ano. Página 3

Evento em Santa Catarina será fase seletiva para os Nacionais, que 
serão realizados em São Paulo, entre os dias 14 e 21 de julho.  Página 3

Jogos de Integração 
acontecem em maio e 
Jogos Fenae em julho

Endereço para devolução: 
AGF Osmar Cunha

CEP 88015-976 - Florianópolis - SC
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[  ] Falecido
[  ] Desconhecido 
[  ] Ausente
[  ] Recusado 
[  ] Não procurado
[  ] Endereço Insuficiente
[  ] Não existe Nº indicado
[  ] Fora perímetro entrega
[  ] Zona rural
[  ] Outros
[  ]  Informação prestada pelo
porteiro ou síndico
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TALENTOS
Vencedor de Santa 
Catarina dá exemplo 
de solidariedade 
Página 8

Equipes da ENGIE tiveram de superar os desafios da chuva de janeiro para instalar as placas
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INSPIRA FENAE 2018
Evento será no Rio 
de Janeiro nos dias 
20 e 21 de abril
Página 5

CAMPANHA
Indique novos 
associados e 
concorra a prêmios
Página 7



Temos ciência de que o ano de 2018 nos exigirá um esforço gigantesco para 
manter a serenidade diante das adversidades impostas por um governo ilegítimo. 
Vimos recentemente a Reforma da Previdência sair de pauta. No entanto, antes que 
comemorássemos - no mesmo dia - ‘assistimos’ a marcha dos militares do Exército 
em direção aos morros do Rio de Janeiro. Sim, vivemos uma intervenção federal no 
Brasil, a primeira dos 30 anos de nossa jovem Constituição Federal. O governo se 
utiliza do artigo 34 da CF para ‘garantir a ordem púbica’. Começa pelo Rio de Janeiro, 
com prazo de validade até 31 de dezembro de 2018. O que mais ele planeja contra 
o povo? Até onde vão os desmandos e a farra que derruba a economia do país e 
empobrece ainda mais aqueles que pouco ou nada têm?

Como instituição, temos demandas urgentes. Unidos, evitamos em 2017 a aber-
tura de capital da Caixa, mas precisamos lutar contra o fatiamento do banco, contra a 
pressão que sofrem os bancários que mais uma vez são tentados a deixar a Caixa via 
adesão a um novo PDE (Plano de Desligamento de Empregado). A situação é crítica 
e a saúde de quem permanece na Caixa está comprometida. 

Para piorar, o Saúde Caixa é alvo de duros ataques. No final de janeiro foram 
publicadas no Diário Oficial da União, três resoluções da Comissão Interministerial de 
Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União 
(CGPAR) que atingem diretamente os empregados das empresas públicas. Duas de-
las tratam dos planos de saúde, piorando as regras em 147 estatais. O prazo para 
que todas migrem para um sistema paritário de contribuição aos planos de saúde é 
de 48 meses. A nova regra passará a divisão atual de 75% para as estatais e de 25% 
para seus empregados, para 50% para cada parte. Tal retrocesso exige luta.

É preciso ficar atento à movimentação do governo. Os tempos ficam cada vez 
mais sombrios. No entanto, não desanimemos. Nossa força está na união, no desejo 
de manter direitos pelos quais muitos lutaram antes de nós. Nossas famílias depen-
dem de nossa coragem e resistência. Vislumbremos um futuro melhor, após o baixar 
da cortina de fumaça.

Nessa edição, O Catarina traz os registros dos meses de dezembro, janeiro e 
fevereiro. Registros de eventos repletos de alegria, de pessoas que fazem da Apcef/
SC ser o que ela é, uma instituição que reúne pessoas em prol de nobres ideais. 
Saudamos a chegada do verão, do ano-novo, realizamos mais um Carnaval e avan-
çamos na implantação da nossa usina fotovoltaica. O trabalho não para. Em breve 
comemoraremos os 58 da associação, teremos os Jogos de Integração e os Jogos 
Fenae. E esperamos resultados positivos das ações judiciais impetradas para reverter 
a perda de direitos nos arrancados pela direção da Caixa. 

Mantenhamos a esperança e nos ergamos em defesa de tudo que foi conquis-
tado por meio de luta! 

A diretoria
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Abril
Dia 21: Inspira Fenae/Apcef

Maio
Dia 5: Aniversário Apcef

Dia 5: Jogos de Integração
Dia 5: Corrida Fenae do Pessoal da Caixa

Julho
14 a 21 de julho: Jogos Fenae

Agenda 2018
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Apcef-SC terá usina fotovoltaica

Está em fase final a instalação do 
sistema de captação de energia solar da 
Apcef-SC.  A usina será uma das maiores 
de Florianópolis. Com o equipamento, a 
sede terá uma economia de 40% nos gas-
tos com energia elétrica. Os 318 módulos 
foram instalados sobre o telhado da arena 
esportiva da associação.  

O valor do investimento é de R$ 375 
mil e foi feito via adiantamento de receita 
pela Fenae. Ou seja, a melhoria além de 

ser sustentável, não trará nenhuma cha-
mada extra aos associados, como des-
tacou o diretor-presidente da Apcef-SC 
Marco Zanardi, no dia 22 de novembro, 
data da assinatura do contrato com a 
ENGIE.

“Com a economia que teremos por 
meio da captação de energia solar será 
possível realizar melhorias na sede, in-
cluindo a construção dos novos prédios 
de apartamentos”, salientou Zanardi, ao 

salientar que a instalação faz parte do pro-
cesso de modernização da sede. 

A ENGIE está presente em 70 países 
e é maior produtora independente de 
energia do mundo. O sistema de geração 
fotovoltaico terá 318 módulos, de 270W 
cada, os equipamentos estão distribuídos 
sobre uma área de 520m² do telhado da 
arena esportiva da sede. A potência insta-
lada será de 84.9 kWp, com capacidade de 
geração média de 104,40 MWh ano.

Eles se dedicam, suam a camisa em 
busca de aperfeiçoamento físico e técnico. 
E para testar sua preparação para os Jogos 
Fenae 2018 que a Apcef-SC realizará, em 
maio os Jogos de Integração. O evento em 
Santa Catarina serão a seletiva para os Na-
cionais, que serão realizados no complexo 
esportivo da USP (Universidade de São 
Paulo), entre os dias 14 e 21 de julho.  

No mesmo dia dos Jogos de Inte-
gração a Apcef realizará a 10ª edição da 
Corrida Fenae do Pessoal da Caixa, que 
também servirá de seletiva para os Jogos 
Nacionais. O prazo para inscrições abriu 
no dia16 de fevereiro e se encerra no dia 
16 de abril. Acesse o site da Apcef-SC, pre-
encha o formulário de inscrição e envie 
para o setor responsável. 

  Vôlei misto 

  Basquete masc (Inscrição individual);

   Futsal masc/fem (Inscrição 
individual);

   Tênis de quadra masc/fem 
(Inscrição individual);

   Tênis de quadra em duplas, masc/
fem (Inscrição por dupla)

   Tênis de mesa, masc/fem 
(Inscrição individual);

   Sinuca (Inscrição individual);

   Salto em distância 
(Inscrição individual); 

  Corrida 5km (Inscrição individual);

   Corrida 100, 200, 400 e 4 
x 100 metros, masc/fem 
(Inscrição individual);

   Natação masc/fem (crawl, 
peito, borboleta e costas) 
(Inscrição individual);

   Vôlei de areia em duplas masc/
fem (Inscrição por dupla)

   Damas (Inscrição individual);

   Xadrez (Inscrição individual); 

   Canastra (Inscrição individual);

  Futebol de campo masculino; 

Ainda no dia 5 de maio, será 
comemorado o aniversário de 
58 anos da Apcef-SC. Confira a 
programação no site da Apcef e 
venha comemorar com seus colegas 
Caixa essa importante data.

Jogos de Integração 
serão no dia 5 de maio

Sustentabilidade: economia será de 40% nos gastos com energia elétrica. Módulos foram instalados sobre o telhado da arena esportiva 

FO
TO

S DIVULG
AÇÃO

/APCEF-SC

Confira a lista de modalidades 
dos Jogos de Integração



Stand Up Paddle: desconto para associados 

A associação agora tem uma linha de 
produtos para que os associados e seus 
convidados possam levar nossos sou-
venirs para onde forem. No final 
de 2017 lançamos a nossa toa-
lha de praia, viseiras, copoeco, 
chaveiro, chinelo e ecobags 
(sacolas retornáveis). Todos os 
produtos estão disponíveis na 
vitrine da nossa recepção. Ad-
quira o seus quando passar pela 
sede e leve para casa as lembranças 
do seu lugar exclusivo em Jurerê.
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 Confira os valores: 
Mochilinha: R$ 15  

Toalha de praia: R$ 30
Chaveiro: R$ 4,50

Chinelo adulto: R$ 27
Chinelo infantil: R$ 25

Viseira: R$ 6 
Sacola: R$ 20

Copo: R$ 5
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A Apcef-SC agora tem convênio para 
que você, associado possa conhecer Flo-
rianópolis por outros ângulos, remando. A 
Floripa Stand Up Paddle oferece oito rotei-
ros de passeios de SUP, dos quais apenas um 
necessita experiência com o esporte. Para os 
demais roteiros não precisa saber remar. A 
equipe da empresa oferece todas as instru-
ções sobre a remada e os procedimentos de 
segurança antes dos passeios.

Os roteiros, que têm em média 4 horas 
de duração, incluem em sua dinâmica: Re-
mada, trilha, cachoeira e praia, tempo para 
descanso e retorno. O valor dos passeios 
varia entre R$90 e R$130 e associados têm 
desconto de 20%. Em alguns roteiros a equi-
pe utiliza uma embarcação de apoio (bote 
ou jetski) para acompanhar o grupo.  Acesse 
nosso site e a página da Floripa Stand Up 
Paddle, no Facebook e confira as fotos de 
quem já curtiu a Ilha em cima do ‘pranchão’. 

Os pagamentos das hos-
pedagens da temporada 
2017/2018, na Apcef-SC foram 
parcelados em duas vezes pela 
associação. Tal medida foi ado-
tada para que a estadia na sede 
entre os meses de dezembro e 
março ficassem ainda mais leves 
no bolso dos associados, uma 
vez que os descontos da Fun-
cef estão cada vez mais pesados 
para os participantes do fundo. 

Parcelamento na 
alta temporada

Equipe oferece todas as instruções sobre a remada e os procedimentos de segurança

DIVULG
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Apcef-SC lança linha de 
produtos personalizados

Ecocopo, ecobag, 
chinelo e toalha 
são alguns dos 
itens disponíveis na 
vitrine da recepção
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Vem aí o evento mais inspirador do ano!
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Os associados da Apcef serão repre-
sentados em uma ação coletiva para que as 
regras do RH 151 voltem a integrar o con-
trato de trabalho dos empregados Caixa e 
que os mesmos possam incorporar a grati-
ficação na hipótese de descomissionamen-

to. O RH 151, foi revogado pela Caixa no 
dia 10 de novembro de 2017. A ação será 
em conjunto, Apcef e Fenae. Os emprega-
dos Caixa que desejassem ser representa-
dos tiveram até o dia 18 de fevereiro para 
se associar à Apcef. 

 Apcef aciona Justiça contra a revogação do RH 151

O chef Alex Atala foi um dos 
palestrantes da edição 2017. 
À direita, banner da edição 2018

O Inspira Fenae é um evento da 
Rede do Conhecimento, plataforma 
de educação da Fenae, que promove 
a capacitação do associado Apcef, 
por meio da oferta gratuita de cur-
sos online e presenciais. Com o tema 
“Desafios Sociais” o Inspira Fenae 
2018 contará com palestras e oficinas 
práticas ministradas por pensadores 
considerados referências em suas res-
pectivas áreas. 

Temas como inovação, tecnologia, 
moradia sustentável, sistema finan-
ceiro, diversidade, longevidade e edu-
cação para o futuro serão amplamen-
te detalhados nos dois dias do evento: 
20 e 21 de abril, no Rio de Janeiro.

Como participar
Ao acessar a plataforma Rede do 

Conhecimento, o associado garante 
um cupom para o sorteio do Inspira. 
A matrícula em um curso garantirá 
mais dois cupons, enquanto a con-
clusão de um curso garantirá cinco 
cupons. Os sorteios serão realizados 
pela própria plataforma, nos dias 2, 9 
e 16 de março. 

Em cada sorteio serão comtempla-
dos 180 associados. Após a divulgação 
de cada resultado, os contemplados te-
rão até cinco dias corridos para confir-
mar a presença no Inspira Fenae 2018. 
O evento será realizado no Hotel Win-
dsor Oceânico, Rio de Janeiro (RJ).  O 
regulamento geral do evento e demais 
informações estão disponíveis em na 
própria plataforma.

Acesse o site da Apcef-SC 
e acompanhe as novidades

www.apcefsc.com.br

Em 2017 mais de 800 associados 
de todo o Brasil tiveram a oportuni-
dade de ampliar horizontes a partir do 
evento que teve palestras sobre saúde 
e qualidade de vida, futurismo, trans-
formação pela Arte dentre outros. Alex 
Atala, Dráuzio Varella, Eduardo Srur e 
Marcos Piangers foram alguns dos pa-
lestrantes da edição 2017. 

Todo o inspirador material dos 
pensadores que são referências nacio-
nais e mundiais de formação de líderes 
e mercado de trabalho está disponível 
na Rede do Conhecimento. Acesse a 
plataforma e aos vídeos.

Os sorteados terão direito a: 
•   Participação integral no 

evento Inspira Fenae 2018;

•   Transporte aéreo e/ou terrestre 
(ônibus) da cidade de residência 
do sorteado x Rio de Janeiro 
x cidade de residência;

•   Hospedagem em apartamento 
duplo/triplo/quadruplo na cidade 
de realização do evento;

•   Traslado dos aeroportos do Rio 
de Janeiro (Santos Dumont/
Galeão) para o local do evento;

•   Traslado do local do evento para 
os aeroportos do Rio de Janeiro 
(Santos Dumont/Galeão);

•   Alimentação: café da manhã 
(incluso na diária do hotel), os 
almoços serão disponibilizados 
no local do evento, de acordo 
com a programação oficial.

Sucesso em 2017



Réveillon Jurerê é sucesso de público
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Com samba e muita animação os associa-
dos participaram da festa de abertura da tem-
porada 2017/2018 da Apcef-SC. O encontro 
foi realizado nas churrasqueiras centrais, no 
dia 16 de dezembro. O evento teve ainda a che-
gada do Papai Noel, recreação infantil, brindes 
para as crianças e sorteio de prêmios para os 
adultos. Chope, banda de samba e dia de sol 
fizeram a alegria do público que saudou a che-
gada da época mais tranquila do ano. 

Passar a virada do ano em uma das praias 
mais badaladas do Brasil é um privilégio dos 
associados Apcef-SC. O Réveillon Jurerê 
2018 se consolida ano após ano como a fes-
ta que mais atrai associados para a sede. O 
evento é ainda a nossa maior fonte de recei-
ta. Com os recursos do Réveillon, a diretoria 
tem realizado melhorias constantes na infra-
estrutura local sem a necessidade de chama-
da extras.  

Os ingressos foram disponibilizados com 
valores especiais para associados, entre os 
meses de outubro e dezembro. Além do va-

lor abaixo do praticado pela promotora do 
evento para o público externo, a Apcef-SC 
parcelou em duas vezes o pagamento dos in-
gressos (que se esgotaram).

Além de open bar e open food a come-
moração contou com as apresentações do 
cantor Lucas Lucco e do MC Kevinho. As 
vendas de ingressos começam sempre em 
outubro. Fique atento para garantir o seu bi-
lhete para a virada 2019.

Confira mais fotos do 
evento no site da Apcef-SC

Abertura da Temporada 
reúne associados 

Diversão: recreação infantil, brindes para as crianças e sorteio de prêmios
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O Réveillon se 
consolida ano após 

ano como a festa que 
mais atrai associados 

para a sede

Comemoração contou com as apresentações de Lucas Lucco e MC Kevinho
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A festa foi realizada no dia 27 de 
janeiro. Além da feira Mix, o evento 
teve workshop de atualização digital, 
aula de dança e almoço com mú-
sica ao vivo. Todas as vagas para o 
encontro foram esgotadas antes do 
encerramento das inscrições. Então 

se antecipe para o próximo ano, para 
não ficar de fora do evento exclusivo 
para os associados que já cumpriram 
sua missão no mercado de trabalho e 
agora desfrutam a vida como se esti-
vem em longas férias, sem preocupa-
ção com o tic tac do relógio.  

Domingo de Carnaval na Apcef

E teve muita serpentina e 
confete no Carnaval da Apcef-
-SC. A festa contou com a par-
ticipação de foliões de todas as 
idades. Após o bailinho para a 
criançada foi a vez dos adultos 

ocuparem o Salão Nobre da sede 
para dançar as marchinhas que 
nunca saem de moda. 

A banda Tenkarisma animou 
o público no dia 11 de fevereiro, 
domingo de Carnaval.   

FO
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Associada se diverte com os 
filhos no Carnaval da Apcef/SC

Dia dos Aposentados é comemorado na sede

Participe da campanha da Apcef/SC 
e da Fenae e indique colegas Caixa para 
se associarem. Acesse  www.fenae.org.
br/associacao envie o nome do indicado. 
Caso ele se associe você e seu colega con-
correm a uma série de prêmios tais como: 
iPhone, Smart TV e cafeteiras, além de 
pontuação no “Mundo Caixa”, nos valo-
res de R$ 150, R$ 500 e R$ 2.500. Durante 
o ano também serão sorteados pacotes de 
viagens para a Copa do Mundo, na Rús-
sia; Natal Luz, em Gramado (RS); para o 
evento HSM Management, em São Paulo; 
e para Paris.

Todos os associados Apcef desfrutam 
de ações em defesa da Caixa e seus em-
pregados e de projetos como os Jogos da 
Fenae, Eu Faço Cultura, Rede do Conhe-
cimento, Talentos, Nosso Valor e Movi-
mento Solidário.

Indique novos associados 
e concorra a prêmios

Aposentadas tiraram dúvidas sobre aplicativos com professor de tecnologia 

DIVULG
AÇÃO

/APCEF-SC



Arte e solidariedade 
para melhorar o mundo

Com uma obra sensível sobre 
maus-tratos contra criança, Fabiano 
Ribeiro trouxe para Santa Catarina o 
primeiro lugar no concurso nacional 
Talentos 2017, na categoria Desenho e 
Pintura. No entanto, o olhar do autor 
está voltado para algo além do prêmio. 
Para o bancário de Lages, na Serra Ca-
tarinense, o Talentos foi a oportuni-
dade de chamar a atenção -por meio 
da Arte- para as violências cometidas 
contra aqueles que apresentam poucas 
chances de defesa. O valor do prêmio 
será doado a um orfanato. 

A final do Talentos Fenae/Apcef 
foi realizada no dia 8 de dezembro, em 
Curitiba (PR). Fabiano foi premiado 
com a obra que faz parte da coleção 
“Pequenos Maus-Tratos”. A tela, dese-
nhada à caneta nankin retrata um pai 
que rejeita a deficiência do filho, para 
quem dá as costas. 

Voltado para uma Arte mais so-
cial, Ribeiro contou que seu objetivo 
não é resolver os problemas do mun-
do, mas ao menos, provocar a reflexão 
da sociedade para gestos que magoam 
e traumatizam crianças. Ao usar som-
bras, o autor espera levar expectador 
ao lugar do adulto retratado com es-
cura tinta. “Fazer pensar é o papel da 
Arte”, enfatizou. A obra vencedora faz 
parte de uma coleção de 11 peças. Fa-
biano ainda completará a coletânea 
com mais 4 telas. O conjunto será 
leiloado em 2018 e os recursos serão 
doados ao orfanato onde Fabiano é 
voluntário. Levará a obra quem fizer a 
maior doação para uma instituição de 
acolhimento.
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Vencedor catarinense 
do Talentos 2017 
propõe reflexão 
contra violências e 
doa sua prêmiação 
para orfanato

“Havia uma pequena expectativa, 
mas, sinceramente, eu não 
esperava vencer”, disse o autor, 
que é formado em Artes Visuais, 
trabalha na Caixa na cidade de 
Lages, onde nasceu, e faz pós-
graduação em Gestão de Pessoas. 
Ao garantir o primeiro lugar no 
Talentos, Ribeiro ganhou pontos 
no Mundo Caixa, no valor de R$ 4 
mil. No entanto, ele não fará uso 
do prêmio. O valor será revertido 
em produtos para o orfanato que 
atende 20 crianças. “Seria contra 
meus princípios usar em meu 
benefício o fruto de uma ação 
que tem por objetivo melhorar 
as condições de quem sofre maus 
tratos de alguma forma. Além 
do mais, minha condição de vida 

não é fantástica, mas é boa”, 
ressaltou em tom de gratidão. 
Fabiano tem 35 anos, é músico e 
desenha desde criança. Também 
fotografa. Ele contou que almeja 
tratar de temas como idosos 
e meio ambiente em suas 
futuras obras e que, pretende 
adotar uma criança quando 
formar sua própria família.
Por meio da Arte, Fabiano 
cumpre o que acredita ser seu 
papel na sociedade. E o Talentos, 
além de levar a expressão 
artística dele para todo o Brasil, 
marcará a vida das crianças que 
serão atendidas com o valor 
do prêmio. “A Arte é ilimitada 
e por meio dela é possível 
construir boas pontes”, observa.

“A arte é ilimitada”

Santa Catarina foi 
destaque no Talentos 
2017 com arte social
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