
Ativos e aposentados se unem 
em defesa do  Saúde Caixa
Empregados se reuniram em frente à Superintendência Regional de 
Florianópolis, no dia 24 de maio, para o ato do dia nacional de luta 
em defesa do benefício. Página 6

Inspira Fenae 2018 reuniu 
associados de todo o Brasil 
no Rio de Janeiro (RJ)
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Inscrições abertas 
até o dia 17 de junho
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DIA DE FESTA

Apcef/SC completa 
58 anos de atuação
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NOVOS PRÉDIOS
Obra começará no 
próximo semestre
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Atletas catarinenses 
disputaram etapa seletiva 
para os Jogos Fenae

JOGOS DE INTEGRAÇÃO
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sua cerveja 
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no Baile do 
Chope

Página 7



A Associação do Pessoal da Caixa chegou aos seus 58 anos em Santa 
Catarina, neste 2 de maio de 2018. Temos sim, mais de meio século de passos 
firmes na missão de ser um órgão representativo de classe. Para tanto, temos 
unido forças na defesa dos direitos dos trabalhadores Caixa, bem como no 
fortalecimento do banco.

Como entidade nos unimos em defesa da Funcef, do Saúde Caixa e ainda 
reivindicamos em ações judiciais coletivas as conquistas que foram arranca-
das dos trabalhadores nos últimos tempos. 

Como diretoria, temos atuado também para que a sede seja um lugar 
de descanso, esporte e cultura.  Contamos uma estrutura singular, admirada 
por associados de Apcef’s de todo o Brasil. E trabalhamos para que você e 
sua família se sintam bem aqui. Buscamos constantemente ampliar a gama 
de parceiros para que os convênios com empresas próximas de suas casas 
possam lhes oferecer descontos especiais e mais comodidade. 

Atuamos juntamente com a Fenae para que projetos como o Movimento 
Solidário, Eu Faço Cultura, Talentos, Inspira, Jogos de Integração, Jogos Fe-
nae e também os mais de 80 cursos da Rede do Conhecimento melhorem 
a vida de nossos associados e de outras pessoas atingidas pelos programas 
que fomentam cultura e bem-estar social. 

E para coroar toda essa trajetória, a gestão ‘Apcef para Todos’ comemo-
ra com seus associados a liberação para construção dos novos prédios da 
sede. O documento foi emitido no início de mês de maio, pela prefeitura de 
Florianópolis. A obra iniciará no próximo semestre. Leia mais nessa edição do 
nosso jornal, que traz ainda a cobertura dos Jogos de Integração, da Corrida 
Fenae do Pessoal da Caixa e da festa de 58 anos da Apcef/SC. 

Boa leitura!

 A diretoria
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Julho
Dia 7: Arraiá Apcef/SC
14 a 21: Jogos Fenae

Agosto
Dia 11: Feijoada

Agenda 2018

Caro(a) leitor(a),

Na alta temporada (dezembro 
a março) o espaço funciona 
diariamente, das 8h às 22h.

Horário do restaurante da Apcef 
Funcionamento na baixa temporada

Entre os meses de abril e 
dezembro – nosso período de 

baixa temporada –  o restaurante 
da Apcef/SC funcionará nos 

seguintes horários:

Acesse nossos canais de comunicação

Instagram: apcefsantacatarina

Redes sociais
Facebook: apcefsc.floripa 

e Catarina Apcefsc

WhatsApp: (48) 99150-3116 
(setor de comunicação)

Site: www.apcefsc.com.br Sábados: 
das 10h às 20h - Feijoada

Domingos:  
das 10h às 20h - Frutos do mar

Sextas-feiras: 
das 18h às 22h - Serviço à la carte

E-mail: apcef@apcefsc.org.br
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Participe do Talentos 
Fenae/Apcef 2018

O que você chama de hobby, nós chama-
mos de Arte. Então venha mostrar suas habi-
lidades artísticas para os demais empregados 
Caixa. Acesse o site www.fenae.org.br/talen-
tos e envie sua obra para o concurso aberto 
aos aposentados e pensionistas. As categorias 
são as mesmas das edições anteriores: Ima-
gem (Foto e filme), Artes Visuais (Desenho/
Pintura e Desenho infantil), Literatura (Con-
tos/Crônicas e Poesia) e Música (Composi-
ção e Interpretação). Acompanhe o crono-
grama do concurso.  

Cada participante pode inscrever até duas 
obras por disciplina. Em 2017 foram 1.586 
trabalhados cadastrados por 730 participan-
tes. Fabiano Ribeiro, nosso associado trouxe 
para Santa Catarina o primeiro lugar na cate-
goria Desenho e Pintura do Talentos 2017. “O 
concurso é uma oportunidade ímpar para os 
associados mostrarem suas habilidades artís-
ticas. Tivemos obras muito boas inscritas por 
Santa Catarina nas duas primeiras edições. 
Creio que vamos manter o padrão e destacar 
os artistas-bancários da nossa Apcef/SC”, ob-
servou o diretor-presidente Marco Zanardi. 

A grande final será entre os dias 4 e 8 de 
dezembro, em Natal (RN) e contará com as 
apresentações dos finalistas de composição 
e interpretação e a premiação de todos os 
vencedores.  

A cantora se apresenta na Fields, 
em Florianópolis, na sexta-feira,15 de 
junho. E, devido à parceria que man-
temos com a É Show Produtora, asso-
ciados Apcef/SC e um acompanhante 
recebem 50% de desconto nos ingres-
sos. O preço especial é válido para o 
setor pista. 

“Acho que ela tem essa coisa do fio 
condutor, até por conseguir migrar de 
um universo para outro com essa faci-
lidade, essa força. Amor e Música veio 
pra emocionar, pra balançar os cora-
ções. Amor e Música veio pra ficar”, 
disse a cantora sobre o álbum que vem 
divulgar na Ilha.

Show da Maria Rita: 
associado paga meia 

DIVULG
AÇÃO

A Apcef/SC firmou parceria com a 
Estrela da Bola e agora oferece treinos 
de futsal na sede, para crianças e ado-
lescentes entre 6 e 13 anos. Cada uma 
das turmas tem cinco vagas reservadas 
para filhos de associados.  Os alunos in-
tegrarão o projeto de iniciação esporti-
va para a formação de equipe na região 
Norte de Florianópolis. Os futuros atle-
tas participarão de competições oficiais 
da Federação Catarinense de Futsal e 
da Liga Atlética Florianopolitana.

Os treinos são realizados no Gi-
násio de Esportes da sede, nas terças 
e sextas-feiras, para as seguintes cate-
gorias: Sub 7, Sub 9, Sub 11 e Sub 13. 
Confira os horários no nosso site www.
apcefsc.com.br

Escolinha de 
Futsal na sede

Inscrição das obras: 
02/05 a 17/06

Votação popular estadual: 
25/06 a 31/07

Seletivas estaduais de música: 
04/08 a 30/09

Resultado da fase estadual: 
10/10

Etapa nacional: 
10/10 a 08/12

Votação popular nacional: 
10/10 a 05/12

Avaliação do júri técnico: 
10/10 a 05/12

Grande final da etapa nacional: 
04/12 a 08/12

 Cronograma

Cantora se apresentará na ilha em junho 

Cada participante pode 
inscrever até duas obras 
por disciplina. Em 2017 

foram 1.586 trabalhados 
cadastrados por 730 

participantes
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Eventos movimentaram a sede em maio 

Os participantes fizeram o percurso 
de 5km em Jurerê, nas proximidades da 
Apcef. Diferentemente de 2017, quando 
choveu e fez muito frio, na 10ª edição da 
Corrida o sol se fez presente em um dia 
que a temperatura atingiu a casa dos 30 
Cº. O evento esportivo é realizado desde 
2009 nas 27 Apcefs do Brasil. Além de 
integração, a prova fomenta a qualidade 
de vida dos empregados Caixa. 

Com a camiseta suada, o rosto aver-
melhado e um sorriso grande os partici-
pantes terminaram a prova realizada no 
dia 5 de maio, mesmo dia dos Jogos de 
Integração. “Participei da meia maratona 
Volta à Ilha e costumo intensificar a ro-
tina de treinos em anos de Jogos Fenae”, 
detalhou Carla Almeida ao concluir a 
prova. Veja as demais fotos da Corrida 
no site da Apcef/SC.

4 |  O Catarina/Junho 2018

Os 58 anos da Apcef/SC foram co-
memorados no dia 5 de maio. Além dos 
demais associados que buscaram a sede 
para curtir o dia de sol e calor, a asso-
ciação esteve repleta de atletas por conta 
da realização da Corrida Fenae do Pes-
soal da Caixa e dos Jogos de Integração. 
As atividades começaram às 7h30 e ter-
minaram por volta de meia noite, após a 

premiação dos atletas, apresentação de 
duo do Jurerê Jazz, jantar, corte de bolo 
e baile. 

Durante o evento, a diretoria da ges-
tão ‘Apcef para Todos’ anunciou o fim 
da espera para a construção dos novos 
prédios de apartamentos da associação. 
A notícia foi comemorada, aplaudida 
pelo público. O diretor-presidente da 

associação, lembrou ainda que a usina 
fotovoltaica está pronta e que a Apcef/
SC foi a primeira do país a implantar a 
tecnologia que traz sustentabilidade à 
sede. O equipamento reduzirá em até 
40% os gastos com energia elétrica. “Ti-
vemos um dia cheio e fechamos a noite 
no melhor estilo. Temos muito a come-
morar”, salientou Zanardi. 

Prova fomenta 
a qualidade 
de vida dos 

empregados Caixa 
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Atletas participam 
da Corrida Fenae

Durante a festa, diretoria anunciou início da construção dos prédios.     Associados comemoraram o 58º aniversário da Apcef/SC
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Um dia repleto de atividades esportivas. Assim foi o 5 de 
maio na Apcef/SC. Após a Corrida Fenae do Pessoal da Caixa, os 

atletas de Santa Catarina participaram das disputas seletivas para os 
Jogos Fenae 2018. O grande evento esportivo, que reúne associados Apcef 
de todo o país, será realizado na Universidade de São Paulo (USP) entre os 

dias 14 e 21 de julho. Detalhe, a final do futebol será no estádio do Pacaembu.
Em São Paulo teremos representantes catarinenses nas modalidades: 

Basquete, futsal, tênis de quadra e mesa, sinuca, salto em distância, 
atletismo, natação, vôlei, damas, xadrez, canastra, futebol de campo. 

Tais modalidades tiveram suas disputas realizadas na sede, na 
UFSC, na Udesc e na Associação de moradores de Jurerê, 

durante os Jogos de Integração. Foram dois anos de 
preparação e agora se aproxima a hora de mostrar 

o potencial esportivo dos nossos atletas. 
Vamos delegação Catarina!!!

Rumo aos Jogos Fenae

Vôlei

Tênis de mesa

Futebol society

Tênis

Sinuca

Salto

Futsal masculinoAtletismo



Dia de luta em defesa do Saúde Caixa 
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Empregados se reuniram em 
frente à Superintendência Regional 
de Florianópolis, no dia 24 de maio, 
para o ato do dia nacional de luta em 
Defesa do Saúde Caixa. A campanha, 
promovida pela Fenae e Apcef com 
o apoio da Fenacef, Fenag, Advocef, 
Aneac, Social Caixa, Contraf - CUT e 
SEEB contou ainda com milhares de 
manifestações nas redes sociais. 

“É um absurdo o governo querer 
alterar o estatuto da Caixa para inibir 
a utilização do plano de saúde dos 
funcionários. Limitar em 6,5% o gas-
to relativo à folha de pagamento, dei-
xando todo o resto para o bancário, é 
inadmissível. A única e exclusiva in-
tenção do governo é tentar fazer com 
que a população pense que o banco 
público é ineficiente. Isso faz parte da 
política entreguista que está causando 
tantos problemas em nosso país”, disse 
Zuleida Martins, representante eleita 
pela categoria no Saúde Caixa e diri-
gente do SEEB. “Antecipamos todas 
as negociações, uma vez que o acor-
do coletivo finda em 31 de agosto. “A 
união, a força dos trabalhadores será 
determinante para nossa campanha 
salarial”, completou. 

Zuleida Martins ressaltou importância da união dos trabalhadores durante o ato de 24 de maio

DIVULG
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Campanha contou ainda com milhares de manifestações nas redes sociais

Desde a década de 1960, nós tra-
balhadores da Caixa contamos com a 
assistência médica fornecida pelo em-
pregador. Antes chamado de PAMS, foi 
em 2004 que o atual modelo de cus-
teio se consolidou no nosso Saúde Cai-
xa, que entrou em vigor após intenso 
debate com o movimento associativo 
e sindical, resultado de muita luta dos 
trabalhadores. Desde então, a Caixa 
paga 70% das despesas assistenciais 
e aos usuários cabem os outros 30%, 
modelo que vem se mostrando plena-
mente sustentável. Contudo, nós tra-
balhadores da Caixa nos deparamos 
com o risco de perder esse direito.

O Saúde Caixa acumulou superá-
vit que chegava a R$ 670 milhões em 
2016. Dados mais recentes permane-
cem restritos à gestão do banco, que 
não deu ainda a devida transparên-
cia ao relatório atuarial de 2017. Essa 
mesma gestão vem sucateando nosso 
plano de saúde e precarizando a estru-
tura de atendimento aos usuários.

As resoluções publicadas pelo Go-
verno e a recente alteração no estatuto 
da Caixa propõem um limite corres-

pondente a 6,5% da Folha de Paga-
mento para a participação da Caixa 
nessas despesas, à revelia do que prevê 
o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). 
Isso significa que, uma vez implemen-
tadas essas alterações, o Saúde Caixa 
ficará mais caro e inacessível a todos 
nós, em especial, aos aposentados. Se-
remos gradativamente expurgados.

Quantos de nós ativos serão pre-
judicados, quantas famílias perderão 
o acesso a essa tão importante polí-
tica de assistência à saúde? Quantos 
de nós aposentados, após uma vida 
inteira de trabalho, não poderão mais 
contar com o plano?

Para valorizar nosso plano de 
saúde e promover uma ampla mobi-
lização em defesa deste importante 
direito, lançamos a campanha Saúde 
Caixa: eu defendo. Isso porque nós 
precisamos dessa assistência à saúde, 
porque é nosso direito, porque nos-
sas famílias contam com isso, porque 
muitos aposentados sofrerão com essa 
perda.

Não vamos permitir a extinção do 
Saúde Caixa. 

Manisfesto em defesa do Saúde Caixa

Para valorizar 
nosso plano de saúde 
e promover uma 
ampla mobilização 
em defesa deste 
importante direito, 
lançamos a 
campanha Saúde 
Caixa: eu defendo.”
Trecho do manifesto



Parece que estamos longe de outubro 
para falarmos sobre o Baile do Chope da 
Apcef/SC, não? Mas há uma razão para 
isso. É que em 2018 serviremos cerveja 
artesanal produzida pelos nossos associa-
dos. As inscrições para mostrar a bebida 
que você faz em casa estão abertas até o 
dia 30 de julho. Vai ficar de fora? Então ve-
nha exibir sua cerveja no nosso baile.

Quem fabrica cerveja artesanalmente 
conhece bem o cheiro do malte, o efeito 
dos óleos essenciais do lúpulo e os demais 
ingredientes que compõem uma bebida 
de qualidade. Mas se você cansou de ouvir 
falar e quer deixar o status de apreciador 

para assumir o de produtor, a Rede do 
Conhecimento te ajuda. A plataforma de 
educação da Fenae lançou em abril o cur-
so: “Cervejas: Conhecendo e Aprendendo 
a fazer.

Aproveite! Essa é sua chance de dar 
start em uma atividade que além de pra-
zerosa pode ser lucrativa. Que tal usar os 
conhecimentos disponíveis gratuitamente 
e montar sua microcervejaria?  

Destacamos que a região Sul do Brasil 
lidera o ranking nacional de produtores, 
com 287 cervejarias artesanais registradas, 
de acordo com o anuário da Cerveja de 
2017, do MAPA (Ministério da Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento). Ou seja, 
cada vez mais os brasileiros produzem e 
consomem a bebida que em muito se dife-
re das cervejas comerciais. É um mercado 
em expansão.

Viu? Ainda dá tempo de aprender e 
produzir sua cerveja e preparar uma boa 
quantidade para o nosso Baile do Chope, 
em outubro! 
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Inscreva sua cerveja no Baile do Chope
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/APCEF-SCEm abril, a diretoria da Apcef/SC 
entregou 251 livros ao NEI (Núcleo 
de Educação Infantil) do bairro Tape-
ra, na região Sul de Florianópolis. Os 
exemplares enriqueceram a biblioteca 
da creche pública municipal, onde são 
atendidas 168 crianças de até 6 anos. A 
equipe do NEI se inscreveu e foi con-
templada pelo projeto Eu Faço Cultu-
ra do MCPC (Movimento Cultural do 
Pessoal da Caixa).

“Nossa creche está em um bairro de 
trabalhadores, e que registra um dos 
menores IDH (Índice de Desenvol-
vimento Humano) de Florianópolis”, 
contou a professora e coordenadora da 
biblioteca local, Maria Izabel Tomaz. 
Os exemplares foram apresentados 
aos pais e alunos durante a Semana 
do Livro do NEI Tapera, realizada en-
tre os dias 16 e 20 de abril. “Os livros 
são excelentes, muito bem escolhidos. 
Tem edições atuais, de alta qualidade e 
de autores que muito contribuem para 
o ensino e aprendizado das crianças”, 
apontou a diretora da creche, Marinal-
va Cavalheiro.

O diretor-presidente da Apcef/SC, 

Apcef/SC entrega 
livros para creche 

Exemplares foram doados por meio do Movimento Cultural do Pessoal da Caixa

Inscreva sua cerveja para o Baile do Chope: 

Envie e-mail para eventos@apcefsc.org.br. 

Em caso de dúvidas ligue para  (48) 3239-6214 

ou envie mensagem para:  (48) 99150- 3116

Indique o projeto
O projeto Eu Faço Cultura é mantido 
por meio da destinação de até 6% do 
Imposto de Renda de Pessoa Física dos 
empregados da Caixa Econômica. Os 
trabalhadores destinam parte de seu IR ao 
MCPC (Movimento Cultural do Pessoal da 
Caixa), via Lei Rouanet. Os recursos são 
utilizados na democratização do acesso à 
cultura em todo o país. Além de fornecer 
ingressos para shows e apresentações 
teatrais, dentre outros espetáculos, o 
MCPC ajuda na renovação de bibliotecas 
de escolas e creches públicas de todo o 
país. Saiba mais sobre o projeto no site 
da Apcef/SC ou do Eu Faço Cultura. 

Marco Zanardi enalteceu o proje-
to que fomenta a cultura em todo o 
país.  “Entregar, doar livros é real-
mente um prazer, uma alegria. Sa-
bemos da importância da literatura 
para o desenvolvimento das crianças 
e de toda a sociedade”, observou.

Moacir Carneiro, diretor so-
ciocultural da Fenae e responsável 
pelo programa de doação de livros 
acompanhou a entrega. Ele pediu 
às professoras que convidem outras 
instituições a se inscreverem na pla-
taforma do MCPC para serem con-
templadas com a doação de livros.



Construção começa no próximo semestre
Após mais de 18 meses de espera, fi-

nalmente saiu a licença para a construção 
dos novos prédios da Apcef/SC. A pre-
feitura de Florianópolis concedeu a per-
missão no início do mês de maio.  A obra 
começará agora, no segundo semestre. 
De acordo com a gestão ‘Apcef para To-
dos’, que tem atuado para tornar os novos 
apartamentos uma realidade, os recursos 
para a edificação estão alocados e não ha-
verá chamada extras aos associados.

Como serão os prédios?
O conjunto é composto por dois blo-

cos, com 16 apartamentos em cada um.  
Os prédios serão erguidos no local onde 
atualmente fica a quadra esportiva. O 
afastamento de 12 metros entre os blocos 
permitirá que todos os apartamentos re-
cebam ventilação natural (cruzada), além 
de vista para o mar e incidência solar du-
rante o ano inteiro. 

A obra contará com cisternas para 
captação de água da chuva. O material 
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captado será reaproveitado nas descargas 
sanitárias, na lavação de áreas externas e 
na irrigação dos jardins. Com foco na sus-
tentabilidade e eficiência o edifício conta-
rá ainda com painéis solares para o aque-
cimento de água e produção de energia, 
para menor consumo de energia elétrica.

Entre os blocos haverá um jardim 

escalonado. As rampas permitem maior 
acessibilidade. O espaço contribui para 
o microclima e ainda poderá ser utili-
zado como anfiteatro para eventos. Os 
apartamentos terão divisórias inteiras em 
drywall e contarão com pelo menos três 
layout distintos. Todos terão sacadas com 
espaço para mesa e cadeiras. 

Participantes do Inspira 2018 tive-
ram dois dias de pura imersão nos temas: 
Criatividade, inovação, desenvolvimento, 
sustentabilidade e futuro. Temas que mo-
tivam, mobilizam permearam o Inspira 
2018. O evento, realizado no Rio de Janei-
ro, nos dias 20 e 21 de abril contou com a 
participação de 30 associados da Apcef/SC.

A atriz e apresentadora Monica Iozzi foi 
a mestre de cerimônias do evento, que teve 
como palestrante de abertura, Rivadávia 
Drummond, falando sobre inovação. “O 
papel da gestão, no fundo é criar ambien-
tes favoráveis para que as pessoas estejam 
estimuladas a compartilhar, a dar ideias, 
a inovar, a trabalhar em equipe e resolver 
problemas de forma colaborativa”, disse.

Matheus Cardoso apresentou o proje-
to Moradigna, que reforma cômodos de 
casas de pessoas de baixa renda. O jovem 

Inspiração para 
mudar vidas

de 23 anos tem uma história inspiradora. 
Filho de pedreiro, se formou em engenha-
ria quando o país vivia um bom momento 
na construção civil. Morador da comu-
nidade Pantanal, ao lado do rio Tietê, em 
São Paulo (SP), ele viu, ao longo da vida, os 
moradores perderem o pouco que tinham 
durante as cheias do rio.

“Já conseguimos revitalizar muitos cô-

modos de moradias, mas o que mais me 
marcou foi o caso de uma menina de seis 
meses que sofria de pneumonia e ficou 
curada porque reformamos o quarto dela 
e eliminamos a umidade. Ou seja, o pro-
blema que parecia ser de saúde pública, na 
realidade era de moradia”. Ela poderia ter 
sido tratada pelos melhores médicos, mas 
não seria curada. E é esse resultado que me 
emociona”, contou.

Acessibilidade, diversidade, finanças 
pessoais, moradia, longevidade foram te-
mas apresentados por palestrantes que são 
referências em suas áreas de atuação. Duas 
atrações de destaque no evento foram o 
ator Lázaro Ramos que falou sobre pre-
conceito e a filosofa Djamila Ribeiro, que 
trouxe ao Inspira o tema ‘empoderamento 
feminino’. Leia mais sobre esse inspirador 
evento no site da Apcef/SC e acesse as pa-
lestras no site do Inspira.

Acesse e faça os cursos da Rede do Conhecimento 
para concorrer aos sorteios do Inspira 2019!

Sede terá 32 novos apartamentos para melhor atender os associados

DIVULG
AÇÃO

/APCEF-SC

Destaque: a filósofa Djamila Ribeiro
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