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A cada janeiro, quando fazemos o balanço 
das nossas conquistas pessoais do ano anterior, 
sentimos uma emoção muito especial. Um 
misto de alívio – por termos vencido situações 
que jamais imaginávamos passar – e alegria 
– porque tudo o que passamos nos fez mais 
fortes. Na retrospectiva da APCEF, esse 
sentimento não é diferente. E esta edição do 
JB está aqui para te ajudar a relembrar.

2015 não foi particularmente fácil. 
Os(as) cefianos(as) já começaram o ano 
com um grande desafio pela frente. Diante 
da possibilidade de abertura de capital da 
Caixa, a APCEF lançou a campanha Caixa 
100% Pública – Tô Contigo e Não Abro. O 
movimento uniu o Rio Grande do Sul, através 
de diversas ações que acabaram enfraquecendo 
o discurso inicial do governo. Mas as batalhas 
não se encerraram por aí. A dívida da Funcef é 
uma bomba prestes a explodir, especialmente 
porque o equacionamento está previsto 
para abril de 2016, sem indícios de que a 
Caixa tomará a sua responsabilidade nesse 
déficit. Nesse sentido, a Associação também 
mobilizou todas as suas forças em defesa da 
Fundação, tomando várias medidas para que 
os(as) participantes e assistidos(as) não sejam 
injustamente atingidos(as).

A luta da Associação também se deu no 
âmbito jurídico, onde conquistamos inúmeras 
vitórias, diga-se de passagem. Ponto para a 
brilhante ação dos(as) tesoureiros(as), que 
garantiu que a Caixa se abstivesse de exigir que 
esses(as) trabalhadores(as) exercessem funções 
não especificadas em seus normativos. Outra 
vitória é a da inédita Ação Civil Pública contra 
Retirada de Patrocínio, que pediu a nulidade 
de artigos da Resolução nº 11 do CNPC. Tais 
cláusulas possibilitariam às patrocinadoras dos 
fundos de pensão uma eventual retirada de 
patrocínio, deixando, assim, os(as) participantes 
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desprotegidos(as). Essas cláusulas continuam 
vigorando, mas, graças à APCEF, não mais para 
os(as) nossos(as) associados(as).

Mas o ano da APCEF também contou com 
muitos momentos de descontração. Como 
de praxe, o setor de eventos caprichou nas 
atividades promovidas ao longo de 2015. Festas 
como o Baile Queijos & Vinhos; a de Abertura 
de Piscinas; a Festa do Saci; de Páscoa; a Noite 
Cultural; os festejos do Núcleo de Cultura 
Gaúcha; e as confraternizações realizadas em 
nossas 14 regionais coloriram cada mês do ano 
que passou.

Já na Cultura e no Esporte, a retrospectiva 
nos dá certeza de que tudo valeu tanto a 
pena! Tivemos a Tertúlia Bancária, o Festival 
de Música, a Mostra de Talentos Bancários 
em Santa Maria; o lançamento do livro Água: 
Elemento Essencial da Vida; os 35 anos da 
Caixa de Pandora com muitas premiações; as 
apresentações do Coral APCEF; várias oficinas 
culturais; os Jogos de Integração; do Sul e 
Sudeste; o Botequim do Esporte; a Corrida 
do Pessoal da Caixa; a parceria com Rota X 
Motoclube; entre outros. 

Mas um grande destaque do ano de 
2015 foi para o show de democracia que 
os(as) associados(as) protagonizaram. Além 
das eleições para diretoria, conselhos, 
coordenadores(as) e representantes da 
gestão 2015-2018, o corpo associativo 
também foi chamado para definir os rumos 
do patrimônio da APCEF. A partir de uma 
consulta democrática, com 67,6% dos votos, 
definiu-se que a colônia de São Chico terá novas 
cabanas. E, falando em patrimônio, prepare-se 
para se impressionar com a grande revitalização 
feita na Colônia do Cassino. Ano novo, casa 
nova! E um brinde a 2016, que já iniciou 
cheio de conquistas!

DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2015 - 2018 • Titulares • Presidência: Marcello Husek Carrión 
(Ag. Santa Maria) • Vice-presidência: Marcos Leite de Matos Todt (Ag. Praça Rui Barbosa) • Relações 
de Trabalho: Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (CEOCV/PO) • Aposentados(as), Previdência e Saúde: 
Célia Margit Zingler (Aposentada/Santa Cruz do Sul) • Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto (Aposentado/
Porto Alegre) • Esportes: Sérgio Edgar Simon (Aposentado/Porto Alegre) • Cultura: Maria Julia Silva 
Santos (GIREC/PO) • Social e Lazer: Stella Maris Germer Moraes (Ag. Rua da Praia) • Formação: 
Diva Maria Fernandes (GIFUG/PO) • Diretoria de apoio: Carla Vanessa Nunes Gomes (Ag. Arroio 
dos Ratos) • Leonardo Roberto Rigon (Aposentado/Porto Alegre) • Sérgio Tolentino Pinheiro (GIPES/
PO) • Cátia Regina Delavald Thomas (GITEC/PO) • César Augusto Gonçalves Perelló (GIFUG/PO) 
• Nilo Sérgio Flores Motta (Ag. Lupicínio Rodrigues) • Silvia Regina Hohgräwe (Aposentada/Porto 
Alegre) • Júlio César Jardim Pereira (REHMA) • Simoni Fernandes Medeiros (JURIR/PO).

CONSELHO DELIBERATIVO • REG. PORTO ALEGRE • Titulares: Felipe Leandro Fernandes 
Mendonça (Ag. Vila Santa Isabel) • Paulo Cesar Ketzer (Aposentado/Porto Alegre) • Pedro Andre 
Marchese Sessegolo (Ag. Viamão) • Luiz Carlos Lasek (Aposentado/Porto Alegre) • Marcelo 
Antônio de Marchi (Aposentado/Eldorado do Sul) • Felisberto Machado de Souza (Aposentado/
Mariana Pimentel) • Clélio Luiz Gregory (Aposentado/Porto Alegre) • Suplentes • Luís Augusto 
Fialho de Fialho (GILOG/PO) • Nelson Ferreira Filho (GIREC/PO) • Rosaura de Fátima Berni 
Couto (Aposentada/Porto Alegre) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Guia Lopes) • Antônio 
Roberto Araújo Lourenço (Ag. Cavalhada) • Lucas Figueiredo dos Santos (Ag. Volta do Guerino) • 
Juarez Machado de Oliveira (GIREC/PO) • REGIONAL VALE DO RIO PARDO • Titular • Nelson 
Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do Sul) • Suplente • Adroaldo Schmidt Carlos (Aposentado/
Cachoeira do Sul) • REGIONAL PASSO FUNDO • Titular • Ivan Canal (Aposentado/Passo Fundo) 
• Suplente • Marlon Roberto Monteiro de Andrade (GIGOV/PF) • REGIONAL VALE DOS SINOS 
• Titular • Delamar Teixeira Albino (Aposentado/São Leopoldo) • Suplente • Ademir Spadotto 
(Aposentado/Sapiranga) • REGIONAL VALE DO PARANHANA • Titular • João Alberto Holsbach 
(Ag. Taquara) • Suplente • Dirceu D’Avila Sampaio (Ag. Taquara) • REGIONAL CENTRO • Titular 
• Paulo Adelmo Castaman (Aposentado/Itaara) • Suplente • Glaucia Maria Dorneles Lamberti 
da Silva (Ag. Ymembuí) • REGIONAL VALE DO TAQUARI • Titular • Milton Gustavo Schnack 
(Aposentado/Lajeado) • Suplente • Clecio Paulo Franz (Ag. Estrela – RERET) • REGIONAL 
SERRA • Titular • Romeu Pressi (Aposentado/Caxias do Sul) • Suplente • Carlos Roberto Botti 
(Representação de Comunicação e Marketing Serra Gaúcha) • REGIONAL MISSÕES • Titular • 
Suzana Machado Ritter (Ag. Cruz Alta) • Suplente • Leandro Winter (Ag. Três Passos) • REGIONAL 
ALTO URUGUAI • Titular • Paulo Telles Garcias (Ag. Erechim) • Suplente • Hamilto de Jesus 
Fortes Câmara (Ag. Alto Uruguai)• REGIONAL LITORAL NORTE • Titular • Humberto Silva 
Solaro (Aposentado/Imbé) • Suplente • Clodely Elisabete Soares (Aposentada/Imbé) • REGIONAL 
SUL • Titular • Gilberto dos Santos Netto (Aposentado/Pelotas) • Suplente • Rogério Fernandes 
de Farias (Ag. Três Vendas) • REGIONAL LITORAL SUL • Titular • Petra Alexandra Melzert (Ag. 
Rio Grande) • Suplente • Sílvia Maria Cavalheiro Girardon (Aposentada/Rio Grande) • REGIONAL 
FRONTEIRA SUL • Titular • Ronaldo de Faria Nunes (Ag. Bagé) • Suplente • Jane Mara Bueno 
Lins (Ag. Bagé) • REGIONAL FRONTEIRA OESTE • Titular • Olivio Chervinski (Ag. Uruguaiana – 
RERET) • Suplente • Edgar Germano Cesar Gundlach (Ag. Santana do Livramento).

CONSELHO FISCAL • Titulares: Telmo José de Boita (Aposentado/Frederico Westphalen) • Ge-
raldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF/RS) • Gilmar Delvan (Aposentado/Canoas) • Suplentes • 
César Dias da Silva (REHMA) • James Avila Dominot (Aposentado/Porto Alegre) • Olívia Rodrigues 
Baptista (GIRET Leste Gaúcho).
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RadaR

Eleições na APCEF 
foram exemplo 
de democracia
De abril a setembro, associados(as) elegeram 
novos(as) diretores(as), conselheiros(as), 
representantes e coordenadores(as)

ASSESSORIA JURÍDICA
A APCEF oferece aos seus associados assessoria 
jurídica em diferentes áreas, através dos escritórios 
de advocacia. Para atendimento, os associados 
podem marcar horário nos plantões semanais.

O escritório, especializado em ações trabalhistas, tem duas sedes, 
uma em Porto Alegre (Av. Getúlio Vargas, 774/301 e 602) e outra 
em São Leopoldo (Primeiro de Março, 113/101 e 401). Informações: 
(51) 3589-5507 • (51) 3085-5587 ou www.young.adv.com.br. 
Atendimento diário, 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. 

Atendimento especializado com a equipe de advogados do Escritório de 
Direito Social em orientações sobre ações previdenciárias, tributárias, 
seguros, plano de saúde e defesa em processos administrativos e 
assessoria em saúde do(a) trabalhador(a). Atendimento com hora 
marcada no escritório na Av. Borges de Medeiros, 612. cj 21 • Porto Alegre 
• Fone: (51) 3215.9000. E-mail: segurojuridico@apcefrs.org.br.

YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA Advogados Associados

INTEGRANTES DO SEGUNDO JURÍDICO TÊM

Entre abril e setembro, associ- 
ados(as) de todo o Estado deram um 
show de democracia, elegendo, por 
meio de três eleições independentes, 
a nova diretoria executiva e conse-
lhos fiscal e deliberativo da APCEF; 
os(as) novos(as) representantes da 
APCEF nas unidades da Caixa; e 
os(as) novos(as) coordenadores(as) e 
tesoureiros(as) regionais para a gestão 
2015-2018.

Na primeira votação, realizada nos 
dias 28 e 29 de abril, 73,05% dos(as) 
2720 associados(as) que comparece-
ram às urnas elegeu a Chapa 1 - “A 
mesma ousadia, novas conquistas” - 
para dar prosseguimento à gestão da 
Associação. Quem ficou na presidência 
e vice-presidência da Associação foram 
Marcello Carrión e Marcos Todt, com 
o apoio do corpo diretivo e dos con-

Campanha “Caixa 100% Pública: 
Tô Contigo e Não Abro” move o RS

APCEF reforçou parceria com 
ONG Moradia e Cidadania

Associação manteve defesa 
da água pública no Estado

A partir de indícios de intenção de 
abertura de capital da Caixa, a APCEF 
lançou, em janeiro, a campanha “Cai-
xa 100% Pública: Tô Contigo e Não 
Abro”. O movimento mobilizou todo 
o Rio Grande do Sul em torno de um 
grande objetivo: lutar pela manutenção 
da Caixa como banco 100% público. 

Iniciada em janeiro, durante as 
comemorações do Dia do(a) Aposen- 

A APCEF e a ONG Moradia e 
Cidadania trabalham juntas há muitos 
anos. Com o intuito de reforçar essa 
cooperação, as entidades assinaram 
um termo de parceria, oficializando 
o apoio mútuo entre projetos, no 
dia 30 de março, na Casa Brasil, em 
Porto Alegre. Estiveram presentes 

A APCEF se manteve firme na 
luta em defesa da água pública em 
nosso Estado em 2015. Além da par-
ticipação da diretora Célia Zingler 
em audiência pública na Câmara de 
Vereadores de Gravataí, no dia 29 
de junho, e no X Encontro Nacional 
de Estudantes de Gestão Ambiental 
(Enegea), de 30 de julho a 2 de agosto, 
em São Gabriel, a Associação ainda se 

tado(a) e Pensionista, a campanha re-
alizou diversos atos ao longo do ano, 
como um grande abaixo-assinado; a 
distribuição de kits de divulgação; um 
seminário com o ex-governador Olívio 
Dutra, o deputado Pedro Ruas e a di-
retora Célia Zingler; um ato no Edifício 
Empresarial Guaíba, prédio corporativo 
da Caixa; anúncios na grande mídia; e 
a conquista do apoio de entidades e 
lideranças partidárias.

o então presidente da APCEF, Mar-
cos Todt; o diretor de Patrimônio, 
Paulo Belotto; o coordenador da 
ONG no Rio Grande do Sul, Artur 
Ferreira Almeida; e a gerente de 
projetos, Rosaura de Fátima Berni 
Couto. Saiba mais sobre a ONG, em  
www.moradiaecidadania.org.br.

uniu a outras entidades na criação de 
uma Frente em Defesa da Água Pú-
blica em Gravataí. A primeira reunião 
do grupo ocorreu no dia 24 de julho 
e contou com a presença da diretora 
Carla Vanessa Gomes. Para dar maior 
visibilidade à causa, a APCEF promo-
veu em Gravataí, no dia 8 de agosto, 
o lançamento do livro Água: Elemento 
Essencial da Vida.

selhos fiscal e deliberativo da chapa. 

O segundo momento importante 
que aprofundou o processo demo-
crático da Associação foi a eleição de 
representantes da APCEF nas unida-
des da Caixa, ocorrida nos dias 12 e 
13 de agosto. Cada unidade escolheu 
o(a) seu(sua) representante, de forma 
autônoma.

Já dos dias 20 de agosto a 3 de 
setembro, a Associação deu pros-
seguimento a mais uma etapa do 
processo eleitoral previsto em seu 
estatuto. Promoveu, em todas as suas 
14 regionais, assembleias que, dentre 
outras deliberações, elegeram os(as) 
coordenadores(as), tesoureiros(as) e 
equipes de apoio que administram as 
regionais. Confira nominatas comple-
tas em www.apcefrs.org.br.

Vice-presidente, Marcos Todt, e o presidente, Marcello Carrión

Arquivo/APCEF

Agenda de Eventos
Terças-feiras - Encontro do Núcleo 
de Cultura Gaúcha 

Para saber mais detalhes dos eventos, acompanhe as notícias no site www.apcef.org.br

21/01 - Festa do Dia do(a) 
Aposentado(a) e Pensionista
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apOSEnTadOS(aS), pREVidÊnCia E SaÚdE

APCEF mobilizou forças em defesa 
dos(as) participantes da Funcef
Associação também criou assessoria em saúde do(a) trabalhador(a) e obteve novas vitórias judiciais

Aposentados(as) e pensionistas em reunião da Associação

Arquivo/APCEF

Diante da possibilidade de 

equacionamento imediato da 

dívida da Funcef, previsto para 

abril de 2016, a Associação mo-

bilizou todas as suas forças em 

defesa dos(as) participantes e 

assistidos, tomando várias medi-

das para que os(as) participantes 

e assistidos(as) não fossem in-

justamente atingidos(as). Além 

disso, a entidade manteve uma 

agenda repleta de at iv idades 

para os(as) aposentados(as) e 

pensionistas; passou a oferecer 

uma inovadora assessoria em 

saúde do(a) trabalhador(a); e 

obteve  importantes  v i tór i a s 

judiciais. Confira:

2015: Um anO dE mUiTa aTUaçãO

Reunião com dirigentes 
da Funcef 

No dia 16 de dezembro, o vice-presidente 

da APCEF, Marcos Todt, e a diretora de 

Aposentados(as), Previdência e Saúde, Célia 

Zingler, foram até Brasília para uma reunião 

com o presidente da Funcef, Carlos Caser. 

Na ocasião, os diretores entregaram à 

Fundação um documento com as principais 

preocupações e propostas da APCEF (leia 

a íntegra ao lado). Todt e Célia também se 

reuniram com os diretores Délvio de Brito 

(de Benefícios) e Antônio Augusto e Souza 

(de Administração), quando reforçaram os 

temas tratados com Caser e pediram apoio 

nas reividicações da APCEF gaúcha. 
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Requerimento ao mpS

A APCEF protocolou um requerimento 

junto ao Ministério da Previdência Social 

(MPS), com proposta concreta para evitar o 

equacionamento imediato do déficit da Funcef, 

o que traria grave repercussão nos orçamentos 

dos(as) assistidos(as) e participantes.

abaixo-assinados

A Associação coletou abaixo-assinados em 

todas as unidades da Caixa no Estado, que, 

posteriormente, foram enviados ao Ministro 

da Previdência Social. A APCEF também 

dialogou com outras entidades bancárias para 

que reforcassem essa luta.

manifesto à diretoria 
da Funcef

A d iretor ia  da  APCEF env iou aos 

diretores(as) eleitos(as) da Funcef um manifesto 

público defendendo o fim de jogos políticos 

dentro da Fundação, que apenas prejudicam 

os direitos dos(as) participantes.

assessoria previdênciária

A Associação contratou uma nova 

assessoria técnica previdenciária, formada 

por Flávio Pereira Leite e José Carlos Gautério, 

ambos auditores fiscais aposentados da Previc.

Reunião sobre Funcef em Cassino

 Associados(as) do Sul do Estado receberam 

esclarecimentos sobre o tema Funcef em 

reunião realizada na colônia recém revitalizada 

do Cassino, no dia 17 de dezembro. A equipe 

de advogados da Assessoria Previdenciária 

também fez atendimentos individuais. Os(as) 

presentes ainda participaram de coquetel.

participação em audiência pública

O diretor Sérgio Simon esteve em Brasília, 

participando de Audiência Pública para subsidiar 

o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a 

mudança de regras para cálculo de benefício 

da previdência complementar não respeitando 

o direito adquirido na contratação. Houve 

manifestaçao do advogado Ricardo Castro, 

assessor do Seguro Jurídico Previdenciário da 

APCEF. A ação aguarda julgamento.

participação em Seminário

O vice-presidente da APCEF, Marcos 

Todt, foi a Brasília para participar do seminário 

nacional sobre Funcef, promovido pela Fenae.

assessoria em Saúde do(a) 
Trabalhador(a) 

A Associação contratou uma psicóloga 

altamente qualificada, especialista em saúde 

do(a) trabalhador(a) e doenças ocupacionais, 

a Mestre em Psicologia pela UFRGS e perita 

judicial, Maria Isabel Perez Mattos, para avaliar 

os casos dos(as) associados(as) ativos(as) e dar 

os devidos encaminhamentos. Considerando 

que muitas situações exigem acompanhamento 

jurídico, a APCEF também passou a fornecer 

esse tipo de serviço, através do Seguro 

Jurídico Previdenciário, na pessoa do advogado 

Fernando Rubin.

ação Civil pública contra Retirada 
de patrocínio

No mês de maio, a 3ª Vara Federal de 

Porto Alegre julgou procedente a inédita Ação 

Civil Pública proposta pela Associação, que 

pediu a nulidade de artigos da Resolução nº 

11 do CNPC, de maio de 2013. Tais cláusulas 

possibilitariam às patrocinadoras dos fundos de 

pensão uma eventual retirada de patrocínio, 

de ixando,  ass im,  os (as )  par t i c ipantes 

desprotegidos(as). Tais cláusulas continuam 

vigorando, só não vigoram para os(as) 

associados(as) da APCEF.

Reuniões de aposentados(as) 
e pensionistas

Durante os encontros periódicos, os(as) 

participantes recebem esclarecimentos da 

assessoria jurídica sobre a situação da Funcef, bem 

como sobre as ações judiciais em andamento e 

outros assuntos de interesse da categoria. No dia 

9 de abril, a reunião contou com a participação do 

diretor eleito de Planejamento e Controladoria 

da Funcef, Max Pantoja da Costa, que falou, 

entre outros assuntos, sobre o déficitfinanceiro 

da Fundação. 

dia do(a) aposentado(a) 
e pensionista 

Pela sétima edição consecutiva, o evento 

foi celebrado na Sede A da Associação, em 

Porto Alegre, contando com momentos 

de integração, formação, informação e, é 

claro, muita diversão para todos(as) os(as) 

convidados(as), no dia 22 de janeiro. Depois 

do café da manhã, os(as) presentes assistiram 

à palestra “Rejuvenescer para ser o melhor 

de Si”, com a psicoterapeuta Erica Brandt. 

Após o almoço, preparado pelo Núcleo de 

Cultura Gaúcha, a APCEF promoveu um 

workshop de dança, com a professora Milene 

Gelbcke; consultas personalizadas sobre 

Florais de Bach, com a terapeuta Mariam 

Henker; e o show de contos e ilusionismo 

“Contos Mágicos”, com o magicontador Eric 

Chartiot. E para marcar ainda mais a data 

na APCEF, uma novidade que fez o maior 

sucesso: a cabine fotográfica “Emoções em 

fotos”. Em 2016, o evento já está marcado 

para o dia 21 de janeiro. Confira mais detalhes 

em www.apcefrs.org.br.



Os(as) associados(as) da Regional 
Litoral Sul tiveram um 2015 repleto de 

Aposentados(as) da Regional Litoral 
Norte foram convidados(as) a participar, no 
dia 10 de fevereiro, de mais um almoço de 

Foi com a tradicional e divertida 
festa à fantasia que a APCEF oficialmente 
abriu a temporada de piscinas na 
Sede A, em Porto Alegre. O evento 
ocorreu no dia 14 de novembro, com a 
presença de associados(as), amigos(as) 
e convidados(as), que desfrutaram de 
todas as delícias e atrações preparadas 
pela Associação. Além da tradicional 
mesa de frutas e do variado bu� et de 
pratos quentes, a festa teve a animação 
musical da Banda Dedo de Dama, que 
interpretou um repertório variado para 
todos os gostos. Os(as) associados(as), 

Sempre muito ativa, a Regional 
Sul promoveu uma série de momentos 
de integração entre associados(as) em 
2015. Dentre as diversas atividades 
realizadas na Regional, os cafés nas 
confeitarias da cidade de Pelotas 
foram os mais tradicionais. O ano, 
no entanto, foi finalizado em grande 
estilo com a festa de Natal no Clube 
Gonzaga; com um evento em Jaguarão, 
onde os(as) colegas se reuniram para 
confraternizar no Hotel Sinuelo; e com 
um passeio colonial pela cidade de 
Pelotas, quando os(as) associados(as) 

Papai Noel foi atração da festa de final de ano

Passeio a Gramado

Associados(as) capricharam nas fantasias

Passeio Colonial em Pelotas

Regional Litoral Sul realizou
diversas atrações em 2015

Associados(as) da Litoral
Norte promovem passeios

Festa à fantasia de abertura
de piscinas inaugurou temporada

Regional Sul mantém rica
agenda de atividades

SOCIAL E LAZER

atrações. A programação na Regional 
contou com eventos como a confra- 
ternização de Natal e fim de ano – com 
a presença do Papai Noel e da equipe da 
Abelhinha Eventos -; o tradicional Jantar 
Italiano – com a animação musical de 
“Ricardo do Sax” e “Volnei das Guitarras” 
-; o jantar de junho – com o show de Beto 
Federal -; e o encontro tradicionalista, 
no CTG Mate Amargo, em Rio Grande – 
com invernadas artísticas e churrasco
de fogo de chão. 

confraternização na cidade de Cidreira. 
Essa foi a quinta edição do encontro, 
que se consagrou como um belo 
momento de convívio e fortalecimento 
dos vínculos de amizade entre colegas. 
Já em dezembro, os(as) associados(as) 
da Regional voltaram a se reunir, 
em um passeio muito especial pela 
Serra Gaúcha, em Gramado, onde 
visitaram locais como Lago Negro, 
Palácio dos Festivais, Fonte do Amor 
Eterno, Fábrica de Chocolate, além de 
se deliciarem com um café colonial. 

por sua vez, capricharam nas fantasias, 
caracterizando-se de vários tipos de 
personagens. A diversão foi garantida para 
todas as idades!

visitaram o Santuário de Guadalupe, a 
Vinícola da Família Camelato, o Armazém 
e Restaurante Gruppelli, a Cachoeira do 
Arco Íris e o Sítio Panamar.

Assista aos programas de vídeo APCEF em Ação gravados ao longo de 2015 sobre a área Social e de Lazer, em www.apcefrs.org.br, ou na página da Associação no Facebook.

Festa à fantasia de abertura
de piscinas inaugurou temporadaRegional Litoral Sul realizou

APCEF celebra 62 anos com Baile Queijos & Vinhos
Evento também realizou a posse festiva da nova diretoria

No dia 13 de junho, aconteceu a festa de aniversário da APCEF, 

juntamente com o XXIII Baile Queijos & Vinhos. Nesse ano, o evento ainda 

teve uma cerimônia especial: realizou a posse festiva da nova diretoria e dos 

conselhos deliberativo e fiscal. A celebração de 62 anos da APCEF contou 

com a presença de mais de 450 colegas e amigos(as) de diversas partes 

do Estado, público recorde que lotou o Ginásio de Esportes da Sede A,

em Porto Alegre.

Além da alta gastronomia – com queijos, embutidos, pães, cucas, sopa de 

agnolini e massas aos quatro queijos e ao pesto -, acompanhada de diversos tipos 

de vinhos, cerveja, suco de uva, refrigerantes e água, a festa também contou com 

um DJ e o show da banda de sucesso nacional, Cachorro Grande. 

Associados(as) celebraram o aniversário da APCEF

Fotos: Arquivo/APCEF

Regina Azevedo/APCEF

Gabriel Cozza/Divulgação



A Regional Passo Fundo é um 
grande exemplo na realização de eventos 

No mês de julho, o Núcleo de Cultura 
Gaúcha completou dez anos de estrada. E 
para marcar a passagem dessa importante 
data, o grupo convidou seus(suas) amigos(as) 
para a 8ª edição do tradicional Costelão da 
APCEF. O evento ocorreu no dia 26, com 
a presença de mais de 200 pessoas, que 
lotaram o Galpão Crioulo para mais um 
momento de valorização da cultura gaúcha, 

No dia 21 de março, a Sede A da 
APCEF foi contagiada pela alegria de um 
público recorde de mais de 200 crianças, 
que compareceram à tradicional Festa de 
Páscoa, juntamente com seus familiares 

Um dos eventos mais tradicionais 
do mês farroupilha na APCEF completou 
19 edições: o Costelão da Regional 
Serra. Neste ano, o 20 de setembro 
foi comemorado na bela sede de Vila 
Julieta, em Farroupilha, por mais de 
150 pessoas, provenientes de diversas 
localidades do Estado. Associados(as), 
familiares e amigos(as) aproveitaram a 
excelente estrutura da sede para passar 
o domingo.

E no dia 18 de julho, mais um 
tradicional evento ocorreu na Vila 
Julieta: o Jantar Baile da Regional 

No dia 27 de novembro, a 
APCEF viveu um momento singular 
da sua agenda: a Noite Cultural. O 
evento, promovido anualmente para 
contemplar as atividades desenvolvidas 
pela Associação no âmbito da Cultura, 
foi um verdadeiro show de talento e 
arte. Leitura de contos, declamações 
de poesias, esquete teatral, canto 
coral, danças de diversos estilos e 
emocionantes homenagens marcaram 

Muitas cores e sabores garantiram 
a diversão da criançada em mais uma 
edição da tradicional Festa do Saci. O 
evento, promovido em parceria com a 
Fenae, ocorreu no dia 17 de outubro, com 
a presença de centenas de crianças e 
familiares. A APCEF providenciou muitas 
atrações especiais: três tipos de tobogãs, 
duas camas elásticas, uma piscina 
de bolinhas, além de brincadeiras de 
roda, música e recreação. Barraquinhas 
de churros, algodão-doce, cachorro-
quente, refrigerantes e uma mesa 
recheada de guloseimas também deram 
sabor à tarde ensolarada. Dentre os 

Animação ficou por conta do Grupo Vertentes

Parabéns ao estilo gaúcho

Brinquedos infláveis fizeram a alegria da garotada

Público aproveitou o Costelão

Artistas das mais diversas modalidades culturais

Recreações para todos os gostos

Associados(as) confraternizam
na Regional Passo Fundo 

Núcleo de Cultura Gaúcha
comemora uma década de tradição

Festa de Páscoa da APCEF
foi grande sucesso

Regional Serra permaneceu
firme nas tradições

Noite Cultural contemplou mais 
variadas expressões artísticas

Festa do Saci reúne centenas
de crianças e familiares

que promovem a integração entre 
associados(as). Dentre as atividades 
realizadas ao longo de 2015, esteve a 
tradicional Noite Campeira, que celebrou 
a Semana Farroupilha. Com um grande 
churrasco, embalado musicalmente pelo 
Grupo Vertentes, do associado Evandro 
Gomes Vargas, mais de 120 pessoas 
de diversas cidades da Regional se 
divertiram na Sede da Roselândia.

por meio da música, da dança e da culinária 
do Rio Grande.

O Núcleo de Cultura Gaúcha tem sido 
um grande esteio para a Associação. Além 
de seus eventos fixos, como as reuniões 
semanais às terças-feiras, o grupo está 
sempre presente na organização de diversas 
outras atividades sociais da APCEF, como na 
recepção dos colegas novos da Caixa, nas 
festas infantis e outras realizações culturais. 
Dentre elas, estão o almoço campeiro - que, 
neste ano, ocorreu no dia 22 de março, com 
um belo churrasco de ovelha – e a parceria 
com o Acampamento Sinal, Marca e Tarca 
– que proporcionou aos(às) associados(as) 
da APCEF a vivência do Mês Farroupilha no 
Parque Harmonia, em Porto Alegre.

e amigos(as). A tarde começou com 
a recepção da Dona Coelha, que 
distribuiu kits de guloseimas. Dentre as 
inúmeras opções de entretenimento, o 
evento contou com brinquedos como 
pula-pula, piscina de bolinhas, tobogã, 
escorregador, joaninha, futebol, entre 
outros. Foram promovidas oficina 
de pinturas de ovinhos; gincana 
com o recreacionista Roger Castro; e 
atividades na “Kombina”, iniciativa da 
escritora Christina Dias, que consiste 
em um centro de cultura itinerante 
que valoriza brincadeiras antigas
e a leitura. 

Serra. Mesmo quem não é fã de música 
gauchesca se rendeu à animação da 
festa, com o show de Luciano Freitas e 
Alex Cortes.

o evento. Leia mais sobre as atividades 
culturais de 2015 nas páginas 8 e 9.

espaços preferidos das crianças, estiveram 
a ilha da contação de história, o camarim 
artístico e a cabine de fotos, em que os(as) 
participantes puderam tirar fotos para levar 
como lembrança para casa. 

Regina Azevedo/APCEF

Regina Azevedo/APCEF
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III Tertúlia consolida-se como grande 
evento musical da categoria bancária
Mostra Musical de Todos os Estilos para Todo o Rio Grande teve a participação de 14 bandas

Quatorze bandas foram respon- 

sáveis por mais um grande espetáculo 

cultural promovido pela APCEF: a III 

Tertúlia Bancária - Mostra Musical 

de Todos os Estilos para Todo o Rio 

Grande. O evento ocorreu no dia 11 

de abril, no El Toro Pub, em Porto 

Alegre, com o apoio dos sindicatos 

dos Bancários de Santa Cruz do Sul 

e Região, de Santa Maria e Região, de 

Pelotas e Região e da Associação dos 

A qual idade dos candidatos 

encantou o público presente no XII 

Festival de Música da APCEF, ocorrido 

no dia 12 de setembro. O talento 

dos participantes foi demonstrado 

através dos vários estilos musicais. 

Mas o consagrado júri – formado 

por Pedro Munhoz, Monica Tomasi e 

Marcelo Delacroix - escolheu a canção 

“Em nome da paixão”, de Angelino 

Rogério, como a grande campeã. O 

candombe “Bumbos”, de letra de 

O Coral APCEF, regido pelo maestro 
João Araújo, realizou memoráveis 
apresentações nesse ano. Dentre elas, 
o grupo participou do evento “Bandas 
Marciais - Concerto VI”, no Teatro Dante 
Barone; da Quinta da Música Erudita, no 

Ocorreu, no dia 21 de novembro, 
em Santa Maria, a 6ª edição da Mostra de 
Talentos Bancários. O evento, realizado 
pelo Sindicato dos Bancários de Santa 
Maria e Região em parceria com a 
APCEF, reuniu centenas de pessoas em 
torno das mais variadas modalidades 
culturais. Foram expostas obras de 

Colegas de Santa Maria mostrando seu talentos

Coral APCEF na Quinta da Música Erudita

Angelino Rogério interpretou a canção vencedora

Centenas de associados(as) participaram da Mostra de Talentos Bancários

Fotos: Arquivo/APCEF

Coral APCEF realiza grandes 
apresentações

Mostra de Talentos Bancários reúne 
associados(as) em Santa Maria

Mariana Fontoura/Divulgação

Regina Azevedo/APCEF

Anne Ledur/APCEF 

XII Festival de Música da APCEF: um show de ritmos e poesia

Funcionários das Empresas do Grupo 

Banrisul (Agban).

A Tertúlia foi marcada, mais uma 
vez, pela diversidade musical. Através 
de canções originais ou covers, as 
apresentações contemplaram ritmos 
como MPB, mi longa,  chamamé, 
gospel, rock, pop rock e heavy metal 
em um grande show de integração 
entre bancários(as) das mais diversas 
localidades do Estado. 

Grêmio Náutico União; do Encontro de 
Coros de Inverno de Capão da Canoa; 
do aniversário da Paróquia Santa Flora, 
em Porto Alegre; do 50º Festival da 
Fecors; além, é claro, de embelezarem 
os eventos da APCEF.

artesanato, artes plásticas, fotografia e 
literatura assinadas por artistas de diversos 
bancos e localidades. Além disso, foram 
apresentados 23 números musicais. E, 
para enriquecer ainda mais o evento, 
durante as apresentações, foram servidos 
risotos e cucas alemãs produzidas por 
oficinandos(as) do Sindicato. 

Athos Ronaldo Miralha da Cunha e 

melodia e interpretação de Angelino 

Rogério, foi eleito nas categorias de 

melhor letra e melhor música popular. 

Também foram premiados melhor 

intérprete, para Angelino Rogério, e 

melhor instrumentista, para Chico Merg.

No Música Fenae, ocorrido de 2 a 
4 de dezembro, em Recife, “Em nome 
da paixão” se classificou para a final 
e foi imortalizada no CD do festival 
entre as 12 melhores.
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Os(as) alunos(as) da oficina de 

criação l iterária Água: Elemento 

Essencial da Vida viveram um grande 

momento de suas trajetórias como 

escritores(as). Juntamente a uma 

emocionante cerimônia de formatura, 

onde os(as) oficinandos(as) receberam 

o certificado de conclusão do curso, 

foi realizado o lançamento do livro de 

contos resultante dessa bela jornada 

de pesquisa e escrita, promovida pela 

APCEF e ministrada pelo escritor 

e poeta Alcy Cheuiche. O evento 

ocorreu no dia 26 de junho, no 

Galpão Crioulo da Associação, em 

Porto Alegre, com direito a sessão de 

autógrafos e a apresentação especial 

de uma esquete da peça A Última 

Gota, do Grupo Caixa de Pandora.

O grupo de teatro da APCEF, 

Caixa de Pandora, arrebatou nada 

mais, nada menos que seis prêmios 

no VI Festival Três Coroas em Ação, 

em outubro, em Três Coroas. O 

evento contou com a participação de 

dois de nossos grandes sucessos, os 

espetáculos A Última Gota e Retalhos 

da Morte. Os espetáculos haviam 

sido reapresentados em junho, no 

Teatro Dante Barone, na Assembleia 

Legislativa, em comemoração ao 

aniversário de 35 anos da trupe.

Todos os anos, o setor cultural da 

APCEF/RS disponibiliza uma gama de 

atividades para que os(as) seus(suas) 

associados(as) possam desenvolver 

suas aptidões artístico-criativas. Em 

2015 não foi diferente. Confira:  

Oficina de poesia 
e declamação

Ainda em andamento, a nova 

oficina de criação literária que o 

escritor e poeta Alcy Cheuiche está 

ministrando na APCEF, de Poesia e 

Declamação, propõe-se a desenvolver, 

além da escrita, expressão corporal 

e interpretação vocal. Para isso, o 

conteúdo programático inclui valores 

fundamentais do poema, universalidade 

Caixa de Pandora premiado em Três Coroas

Escritores(as) e diretoria presentes na Feira do Livro

APCEF promove oficinas culturais em todo o Estado

Alexandro Py/Arquivo Pessoal

Oficina Vivências do Corpo

Oficina Teatro para Todos

da poesia, diferenças de elaboração 

escrita, diferenças métricas e adaptação 

ao estilo próprio de escrever.

Oficina Vivências do Corpo

Pelo segundo ano consecutivo, 

a oficina de dança livre Vivências do 

Corpo é ministrada pela professora 

Milene Gelbcke na APCEF. Nesse 

ano, o curso trabalhou, entre outros 

ritmos, dança de salão, salsa e soltinho.

Oficina Teatro para Todos

E as artes cênicas também entram 

em cena no palco da APCEF, com 

a 3ª edição da oficina “Teatro para 

Todos”. Ministrado pela diretora do 

premiado grupo Caixa de Pandora, 

Sandra Loureiro, o curso trabalhou 

conceitos como utilização das palavras, 

racionalização de objetos, integração 

corporal, foco de atenção e sonoridade.

Oficinas na Regional Sul

Os(as) associados(as) da Regio-

nal Sul tiveram o prazer de dançar 

e escrever,  através das of ic inas 

promovidas pela APCEF, em Pelotas. 

Iniciadas a partir de deliberação 

em assembleia, as aulas de dança 

foram realizadas todas segundas e 

quartas, no Estúdio Unidança, e a 

oficina literária, com o poeta Ricardo 

Sacharuk, tiveram encontros semanais 

todas quintas, no Clube Gonzaga.

Três Coroas em Ação consagra 
Caixa de Pandora

Água: Elemento Essencial da Vida 
é lançado Estado afora

No dia 8 de agosto, o livro teve 

lançamento realizado na cidade de 

Gravataí, promovido pela Associação 

de Preservação da Natureza Vale 

do Gravataí (APN-VG) e pelo Clube 

Literário de Gravataí. Já no dia 4 

de novembro, os(as) escritores(as) 

participaram do lançamento oficial 

da obra na 61ª edição da Feira do 

Livro de Porto Alegre, através de um 

painel com leitura de contos e debate, 

seguido de uma concorrida sessão de 

autógrafos. O evento contou com a 

presença numerosa de amigos(as), 

familiares, autoridades e público em 

geral, além da apresentação do Coral 

APCEF, que entoou um repertório 

especial para a ocasião.

Além das indicações de Melhor 

Direção, Cenário e Trilha Sonora, 

A Última Gota ganhou o prêmio 

de Melhor Espetáculo pelo Júri 

Popular.  Já  Reta lhos  da  Morte 

ganhou os prêmios de Melhor Atriz 

Coadjuvante; Melhor Ator; Melhor 

Ator Coadjuvante; Melhor Direção; 

e Melhor Trilha Sonora. Além dos 

prêmios, a peça também obteve 

indicações nas categorias de Melhor 

Cenário; Figurino; e Espetáculo.

Oficina de Poesia e Declamação
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Justiça do Trabalho volta a reconhecer 
direitos dos(as) tesoureiros(as)
TRT negou provimento ao recurso da Caixa Econômica Federal

No último dia 12 de novembro, a 
ação dos(as) tesoureiros(as) virou mais 

O u t r a  i m p o r t a n t e  v i t ó r i a 
c o n q u i s t a d a  a t r a v é s  d o  S e g u r o 
Jurídico Previdenciário foi a garantia 
de interrupção da prescrição para os 

Após 21 dias, proposta de 10% da Fenaban encerra greve

Protesto interrompe prescrição para incluir CTVA na aposentadoria

Os banqueiros bem que tentaram 
enrolar os(as) bancários(as) com a 
desculpa da crise econômica, mas os 
lucros exorbitantes registrados pelos 
cinco maiores bancos incendiaram a 
Campanha Salarial 2015. A pauta de 
reivindicações da categoria foi entregue 
no dia 11 de agosto e, a cada rodada de 
negociação finalizada com vergonhosas 
propostas da Fenaban, bancários(as) iam 

uma página. A partir do levantamento 
estatístico entregue pela APCEF e do 

engrossando a mobilização em todo o País. 

A greve foi decretada no dia 6 de 

outubro, chegando a paralisar mais de 

12 mil agências no território nacional. 

Até que, após 21 dias, um banho de água 

fria encerrou uma campanha que poderia 

ter ido além. O Comando Nacional 

dos Bancários orientou que a categoria 

aceitasse a última proposta da Fenaban, 

de reajuste de 10% para salários, piso e 

PLR, e de 14% para vales alimentação, 

refeição e 13ª cesta.

Na proposta específica da Caixa, 

a título de PLR Social, ficou previsto o 

reajuste de 4% do lucro distribuídos 

igualmente; a suspensão da terceira onda 

do programa Gestão de Desempenho de 

Pessoas (GDP); o fim dos 15 minutos de 

pausa para mulheres antes da hora extra 

(em localidades onde não existem ações 

judiciais); o retorno do adiantamento 

odontológico (a partir de janeiro de 2016); 

e a promoção por mérito para 2017, com 

sistemática a ser realizada em 2016, no 

plano de carreira. 

Um ponto extra para o movimento 

também se deve à APCEF e a sua 

campanha Caixa 100% Pública: Tô 

Cont igo e Não Abro.  Os patrões 

concordaram em devolver os valores 

dos dias descontados em mobilizações 

em defesa da não abertura de capital da 

empresa e contra as terceirizações.

A assinatura da Convenção Coletiva 

de Trabalho (CCT) com a Fenaban 

ocorreu no dia 3 de novembro, bem 

como do aditivo com a Caixa. A primeira 

parcela da PLR, correspondente a 60% 

do total, foi paga até o dia 6 de novembro. 

A previsão é de que o restante seja 

depositado até 1º março de 2016.

Diretores(as) da APCEF estiveram mobilizados(as) junto com os colegas

Tesoureiros(as) se reuniram na APCEF para falar sobre a ação

Fotos: Regina Azevedo/APCEF

depoimento de testemunhas em audiência, 
ocorridos em agosto, o Tribunal Regional do 
Trabalho (TRT) decidiu negar provimento 
ao recurso da Caixa Econômica Federal, 
mantendo exatamente os mesmos termos 
da sentença que havia proferido em prol 
dos(as) tesoureiros(as) no final de 2014: 
“que a reclamada se abstivesse de exigir 
dos seus empregados tesoureiros, inclusive 
dos técnicos em operações de retaguarda, 
o exercício de atividades não especificadas 
para as respectivas funções nos normativos 
RH 060 e RH 183, inclusive daquelas 
atribuídas aos supervisores de retaguarda”.

 O Tribunal ressaltou que o depoi-
mento das testemunhas trazidas pela 
APCEF foram fundamentais e confirmaram 
os termos da petição inicial do processo. 
Além disso, restou claro, nos autos, que 
a Caixa, com o intuito de reduzir custos 
ou procedimentos, redimensionou as 
agências e extinguiu funções, promovendo 
alteração unilateral das atribuições, nesse 
caso, dos(as) tesoureiros(as). A Justiça 
também manteve a multa fixada de mil 
reais por dia por tesoureiro(a), no caso 
de descumprimento da medida liminar, 
ordenada na sentença.

processos que buscam a integração 
do CTVA na complementação da 
aposentadoria. O protesto judicial 
interposto pela Associação na 8ª Vara 

do Trabalho de Porto Alegre assegurou 
a ampliação do prazo para que os(as) 
associados(as) ainda possam ingressar 
com ações judiciais buscando seus 

direitos. No caso das ações envolvendo 
benefícios de previdência comple- 
mentar, o prazo de prescrição seria 
de cinco anos.
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Delegação gaúcha conquista 
19 medalhas nos Jogos do Sul e Sudeste
Homenagens a atletas foram feitas no Botequim do Esporte

Com a participação de mais de mil 
atletas e convidados(as) de sete APCEF’s do 
País (Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 

Os(as) atletas da Associação estão, 
mais uma vez, fazendo bonito nas 
competições esportivas em que participam. 
A começar pelas equipes livre e máster da 
APCEF/Caixa, que ganharam destaque 
na Copa SindBancários de Futebol Sete. 
O ótimo desempenho na competição 
garantiu ao time máster o primeiro lugar 
no campeonato. Já a equipe livre ficou com 
a quarta colocação

No Campeonato Bancário de Futsal, 
com 10 equipes inscritas, a APCEF/Caixa 

Aconteceu, nos dias 28 e 29 de 
março, o maior evento esportivo da 
APCEF: os Jogos de Integração 2015! Com 
a participação de cerca de 230 atletas 
de todo o Estado, o evento fechou com 

Cerca de 80 colegas e convidados(as) 
das mais diversas regiões do Estado 
participaram, no dia 25 de abril, da Corrida 

Diretoria, técnicos e atletas homenageados(as) no IX Botequim do Esporte

Parceria foi firmada com almoço em Tramadaí

Confraternizando na Nova Colônia de Tramandaí

Atletas largaram na Usina do Gasômetro

Fotos: Regina Azevedo/APCEF

Anne Ledur/APCEF

Atletas da APCEF são destaques 
em competições esportivas

Jogos de Integração fecham veraneio 
na Nova Colônia de Tramandaí

Corrida do Pessoal da Caixa 
reúne 80 atletas

APCEF fecha parceria com 
Rota X Motoclube

alguns anos, vestiram a camisa da nossa 
entidade e que continuam fazendo a 
diferença no esporte até hoje. Com os 
ingressos totalmente esgotados, a festa de 
chope liberado se consagrou como uma das 
mais populares da agenda da Associação.

Jogos da Fenae 2016

A Diretoria de Esportes já anun- 
ciou: foram definidos local e data para os 
Jogos Fenae 2016! Serão em Blumenau, 
de 20 a 27 de agosto de 2016. De 
acordo com o diretor Simon, os treinos 
oficiais iniciarão em março. Em abril, 
como aquecimento, haverá os Jogos de 
Integração, em Tramandaí.

ficou com a medalha de bronze. E a 
equipe de futsal da APCEF Santa Maria 
também obteve excelente resultado no 
Campeonato dos Bancários local, ficando 
em primeiro lugar.

A equipe de futebol de campo, por 
sua vez, conquistou para a APCEF o 
vice-campeonato Bancário de Futebol de 
Campo 2015. No vôlei, a APCEF sediou 
e participou do torneio da AGEA, onde a 
Associação ficou em segundo lugar. 

chave de ouro o primeiro período de 
veraneio da Nova Colônia de Tramandaí. 
Nessa edição, os Jogos  tiveram onze 
modalidades esportivas disputadas com 
muita garra: futebol society livre e máster, 
futsal masculino, vôlei de quadra misto, 
canastra, truco, dominó, xadrez, damas, 
tênis de mesa e futebol de mesa. Para 
coroar esse desempenho, a entrega da 
premiação aos(às) vencedores(as) das 
três primeiras colocações ocorreu em um 
jantar oferecido pela APCEF a todos(as) 
os(as) participantes.

do Pessoal da Caixa, promovida pela APCEF, 
com o apoio da Fenae. O evento iniciou às 
8 horas, com concentração e alongamento 
em frente à Usina do Gasômetro, em 
Porto Alegre. A largada para os cinco 
quilômetros do percurso ocorreu às 9h. 
Um microchip foi instalado nos tênis de 
cada atleta, garantindo a marcação exata 
do tempo de corrida. A corrida premiou os 
atletas em oito categorias, conforme sexo 
e faixa etária. Também houve premiação 
para convidados(as). 

No dia 24 de outubro, a APCEF 
fechou mais uma grande parceria: com o 
Rota X Motoclube, um clube de cerca de 
700 motociclistas da Caixa que percorre 
estradas sobre duas rodas. O firmamento 
da parceria foi celebrado através um 
almoço, realizado com a presença de 
motociclistas e familiares do Rota X, 
provenientes de diversas partes do Estado. 
O objetivo da parceria entre o Rota 
X e a APCEF é justamente o de unir 
forças em torno de um objetivo comum: 
proporcionar o bem-estar e a integração 
de seus(suas) associados(as). 

Catarina e São Paulo), ocorreu, de 4 a 6 de 
junho, na capital paulista, a quarta edição 
dos Jogos Regionais do Sul e Sudeste. A 
delegação gaúcha, é claro, esteve presente 

e, mais uma vez, voltou para o Rio Grande 
do Sul com um desempenho de se orgulhar. 
Conquistou nada menos que 19 medalhas: 
7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Em três 
dias de evento, os(as) atletas disputaram 
20 modalidades, coletivas e/ou individuais.

Botequim do Esporte

E um belo desempenho como esse 
não poderia passar em branco. Por isso, 
a APCEF coroou uma série de atletas que 
foram destaques nos Jogos do Sul e Sudeste, 
através da realização do IX Botequim do 
Esporte, no dia 15 de agosto. O evento 
também inovou, fazendo homenagens 
especiais a atletas veteranos(as) que, há 

Assista aos programas de vídeo APCEF em Ação sobre Esportes, em www.apcefrs.org.br, ou na página da Associação no Facebook.



Você decidiu e a APCEF vai realizar:
São Chico terá novas cabanas!

Através de consultas democráticas, associados(as) defi niram os rumos do patrimônio da Associação

Desde março, a APCEF chamou 
os(as) associados(as) para construi-
rem mais uma parte do patrimônio 
da Associação. Através de uma con-
sulta online realizada naquele mês, 
foi decidido que o próximo grande 
investimento deveria ser feito na 
Colônia de São Francisco de Paula. 
Depois disso, a diretoria da APCEF 

privacidade dos(as) usuários(as). Os 
estudos também incluiram a revita-
lização das cabanas já existentes e 
um novo projeto paisagístico.

E para que mais esse sonho co-
mece a ser posto em prática logo, a 
comissão de obras não perdeu tem-
po: veio trabalhando arduamente na 
elaboração do pré-projeto, que foi 
apresentado aos(às) associados(as) 
em assembleia geral extraordiná-
ria, no dia 12 de dezembro. Agora, 
a comissão incluirá as sugestões 
tecnicamente implementáveis feitas 
pelos(as) associados(as) e fi naliza-
rá o projeto executivo. A previsão 
é de que as obras já iniciem no 1º 
semestre de 2016, com estima-
tiva de término no final de 2017. 
Confira, em www.apcefrs.org.br,
o estudo em 3D.

percorreu o Estado, em 14 assem-
bleias regionais, oferecendo duas 
propostas arquitetônicas distintas 
para a ampliação e revitalização da 
colônia.

Para que a participação do qua-
dro associativo fosse ainda mais 
ampla, a APCEF convidou novamente 

os(as) associados(as) a participarem 
de uma segunda consulta democrá-
tica online. Essa, então, com a fi nali-
dade de defi nir, entre os dois estudos 
propostos, qual seria a melhor alter-
nativa para a nossa colônia serrana. 
A votação fi cou disponível no site da 
APCEF dos dias 15 de setembro a 15 
de outubro. E com 67,6% dos votos, 
a opção escolhida foi a da construção 
de novas cabanas!

O estudo vencedor propôs a 
construção de cinco novas cabanas 
duplas (dez unidades no total); com 
um dos dormitórios no térreo; a se-
rem construídas do lado esquerdo 
do núcleo de cabanas já existentes. 
A proposta previu capacidade para 
abrigar 60 pessoas, otimizando o 
espaço de dez hectares do terreno, 
sem prejudicar o meio ambiente e a 

Colônia do Cassino
é amplamente revitalizada

Patrimônio é renovado
nas Sedes A e B

Depois de mais de três meses 
de obras, a Colônia de Cassino, 
em Rio Grande, foi amplamente 
reestruturada! Dentre as principais 
melhorias implementadas, estão 
a substituição de toda a rede elé-
trica, de todo o telhado e de todo 
o mobiliário. O prédio agora tem 
central de gás, adequando-se às 
exigências do Plano de Prevenção 
e Proteção contra Incêndio (PPCI), 
e rede elétrica individualizada para 

O campo de futebol da Sede B da 
APCEF, em Porto Alegre, passou por 
uma grande revitalização durante os 
meses de julho e agosto. O processo 
contou com a recuperação do gramado, 
a troca das redes e a pintura das goleiras. 

Já o salão de festas da Sede 

cada unidade. 

Já na área de camping, foram 
reformadas as estruturas de apoio, 
cozinha, banheiros e churrasquei-
ras. Dentro dos apartamentos, a 
transformação foi ainda mais no-
tória: além da pintura e dos móveis 
novos, ao mesmo estilo da Nova 
Colônia de Tramandaí, foram troca-
dos os forros, azulejos, acessórios, 
luminárias e interruptores.

A, local de confraternização fre-
quente dos(as) associados(as), 
também teve mudanças estru-
turais que valorizaram ainda 
mais o patrimônio: todas as 
esquadrias foram substituídas, 
mantendo o formato original, mas
modernizando o espaço.

Quarto com cama box de casal Campo de futebol foi revitalizado

Esquadrias do salão de festas foram substituídas

Cozinha equipada com acessórios básicos Conforto e utilidade juntos na sala de estar

Fotos: Arquivo/APCEF


