
Defesa permanente da CAIXA 
como empresa 100% pública;

Promoção seminários e debates 
sobre as questões da Funcef, do 
Saúde Caixa e demais direitos 
dos empregados Caixa;

Conclusão dos prédios com 
mais 32 apartamentos;

Conclusão da legalização imo-
biliária da sede de Jurerê;

Criação do Projeto “APCEF/SC 
60 anos de Histórias”;

Conclusão do projeto de 
integração com todas as 
Apcefs do Estado;

Criação do Grupo de 
Aposentados para fi ns de 
integração e atividades 
específi cas; 

Fortalecimento das relações 
com sindicatos dos bancários, 
Fenae e entidades defensoras 
dos direitos dos trabalhadores.

A APCEF/SC vive um de seus me-
lhores momentos. Os frutos da boa ges-
tão podem ser conferidos em uma breve 
caminhada pela sede. E é a continuida-
de de um trabalho transparente e sério 
que a CHAPA +APCEF PARA TODOS 
propõe aos seus associados.

A APCEF/SC completará 60 anos em 
2020. Ao longo de sua 
história a Associação se 
consolidou como um 
espaço singular para os 
debates sobre a defesa 
dos direitos dos em-
pregados Caixa - ativos 
e aposentados. Direi-
tos que são defendidos 
inclusive por meio de 
ações judiciais coletivas, 
movidas pela APCEF. 
Questões envolvendo o 
Plano de Saúde, a Funcef e a importân-
cia da Caixa 100% pública para o desen-
volvimento do país também norteiam 
as discussões. Unindo re� exões sobre o 
presente e futuro, sobre ameaças e avan-

ços, a APCEF/SC se mantém como am-
biente aberto ao diálogo, à discussão de 
propostas e de ideias.

Além de uma instituição representa-
tiva, a APCEF/SC faz parte da história 
de vida de milhares de associados. Lo-
calizada em uma das melhores praias 
de Santa Catarina, a associação e sua 

infraestrutura propiciam 
momentos de lazer, de 
descanso para serem cole-
cionados em imagens e na 
memória dos frequentado-
res. A sede está nos regis-
tros das férias, dos eventos 
sociais, esportivos e cultu-
rais. A APCEF é um lugar 
para dançar, ler, aprender 
gastronomia, bater bola e 
ver as crianças brincarem 
em segurança junto aos 

pais que, ao longo dos anos se tornam 
avós. Queremos reunir e partilhar des-
sas muitas lembranças no decorrer do 
ano, com o projeto “APCEF/SC 60 anos 
de Histórias”. 

Melhorar cada vez mais a sede é o tra-
balho a que se propõe a CHAPA + AP-
CEF PARA TODOS. Pela frente temos 
a conclusão da obra iniciada em 2018: 
A construção de 32 novos apartamentos 
em dois prédios de quatro andares, reali-
zada com recursos próprios. A edi� cação 
se ergue para atender um antigo anseio 
dos associados. O projeto deixou o cam-
po das ideias, dos sonhos e ganha corpo 
dia após dia até sua � nalização, prevista 
para dezembro de 2019. 

Além da defesa dos direitos dos 
empregados Caixa, da manutenção e 
cuidado de toda a estrutura da sede e 
da atenção para com o bem-estar dos 
hospedes e visitantes, nos manteremos 
atentos à destinação dos resíduos (reci-
cláveis e rejeitos) produzidos na Apcef/
SC. Reconhecemos que a Associação 
está situada em um local especial da Ilha 
e que a sede é digna do trabalho dedi-
cado de seus diretores e colaboradores 
para que aqueles que por aqui passarem 
sintam, vejam o re� exo da boa gestão 
que uma Apcef merece.

CONHEÇA AS PROPOSTAS
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Diretoria Executiva
DIRETOR – PRESIDENTE

Marco Antonio Zanardi -Aposentado

DIRETOR VICE-PRESIDENTE
Marcio Renato Piazza - Jurir-FL

DIRETOR FINANCEIRO
Carlos Alfredo Lemos Franklin - Cicob-FL

DIRETOR ADMINISTRATIVO E DE PATRIMÔNIO
Luiz Jarbas Haag Marques - SR Vale do Itajaí

DIRETOR DE RELAÇÕES DO TRABALHO
Zuleida Martins Rosa – Aposentada/FL

DIRETOR DE ESPORTES
Marcelo Sandin Boeing - Ceret/FL

DIRETOR SÓCIO-CULTURAL
Eliane Mikie Soraji - Repes/FL

DIRETOR DE RELAÇÕES PÚBLICAS E IMPRENSA
Sandra Rosa Veneranda - SR Florianópolis

DIRETOR DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
Ed Alceu Gerber - Pab JF Joinville

DIRETOR DE ASSUNTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
Edson Luiz Dalpiaz Cidade – Aposentado Criciúma

DIRETOR DE INTEGRAÇÃO
Edson Edir Dick - SR Oeste

DIRETOR DE TECNOLOGIA
Augustinho Willemann - Ceset FL

Conselho Fiscal
TITULARES

Murilo Luz – Aposentado/FL
Micael Soares Wercher - Ag. Imbituba

Antônio Leonardo da Costa Travassos - Ag. Miramar

SUPLENTES
Paulo Cesar Loureiro Ortiz – Aposentado/FL

Jamaica Terezinha de Moraes Ramos - Ag. Kobrasol
Elisa da Silva Semione - Aposentada Joaçaba

Conselho Deliberativo
TITULARES

Walter Fabiano Janson - SR Florianópolis
Galba Nathan F. Silvestrin – Aposentado/FL

Flavio Lucio Pereira - Ag P. Imaruim
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Luis Cesar Z. Damásio – Aposentado/FL
José Carlos Marcon - Ag. Colon

Deloir Brunelli - SR Sul
Luiz Carlos de Medeiros - Apos. Araranguá

Gilberto João Galeazzi - Apos. Blumenau
Ivan Edolar Mayer - Ag 4ª Avenida/BC

Adriel Piaseski - Ag. Desbravador

SUPLENTES
Carlos Lori Flores - Ag. Miramar

Alexandre Rodrigo Back - Ceret-FL
Edson Kretzer – Ag. Miramar

Sergio Ricardo Capelini - Gigad-FL
Carlos Augusto Lopes - Ag. P. de Fora
Osvaldo Sauer Neto - Cicoc- Joinville

Rafael Wagner Zanatta - SR Sul
Thamires Mota Luiz – Ag. Lages

Luiz Stolf - Ag. Germania
Kennedi João Cavalli - Ag Itajaí

Fabio Leonardo Massing - Ag. D. Cerqueira

/FL




