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OPINIÃO
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 Rodri-
gues Baptista (GIRET Leste Gaúcho).

Charge

Em cada ano que se inicia, fazemos 
uma reflexão sobre todos os momentos 
que marcaram o ano anterior. Os 366 
dias de 2016 não foram particularmente 
fáceis. Os olhos dos brasileiros se voltaram, 
principalmente, para os problemas na 
conjuntura política. E, a APCEF esteve ao lado 
de seus(suas) associadas(as), acompanhando 
todas as situações para defendê-los(as) 
das adversidades. Como tudo na vida tem 
algo positivo, o ano que se passa também 
marcou com muitas realizações, conquistas 
e confraternizações entre colegas, familiares 
e amigos(as).    

Como de praxe, a luta da Associação no 
âmbito jurídico continuou sendo realizada 
em 2016. Reuniões foram promovidas para 
deixar a par tesoureiros(as), avaliadores(as) 
de penhor, aposentados(as) e pensionistas. A 
Campanha 2016, que foi finalizada após 31 
dias de luta, também foi noticiada nas páginas 
do JB. Leia mais detalhes na página 5.

Em períodos difíceis, não podemos 
deixar de lado a integração e a amizade, 
então começamos esta edição falando 
em coisas boas na editoria Radar. 
Durante o ano, as Regionais procuraram 
unir os(a) associados(as) com alegres 
confraternizações. Em 2016, também 
houve duas boas novidades na agenda: o 
Curso de Capacitação de Lideranças “Líder 
A” e o Talentos Fenae/APCEF. Confira mais 
informações nas páginas 12 e na editoria 
Cultura, respectivamente.  

Falando em Cultura, a Associação é uma 
grande incentivadora da expressão dos(as) 
associados(as). Na APCEF, o âmbito cultural 
destacou grandes talentos em 2016. Na 62ª 
Feira do Livro de Porto Alegre, dois livros 
foram lançados: “Poesia & Declamação” 
e “Mulheres Extraordinárias”, resultantes 
das oficinas de criação literária, ministradas 
pelo grande escritor gaúcho Alcy Cheuiche. 

Editorial

Na editoria Cultura, você pode saber 
também como foi a IV Tertúlia Bancária, o 
Sarau Poético em Pelotas, a temporada do 
grupo teatral Caixa de Pandora no Teatro 
Hebraica, as apresentações do Coral APCEF 
em grandes palcos do Rio Grande do Sul, 
o apoio da APCEF a Mostras de Talentos 
Bancários em Pelotas e Santa Maria, além 
da confraternização da Noite Cultural. Na 
editoria Social e Lazer, leia mais sobre as 
atividades realizadas pelo Núcleo de Cultura 
Gaúcha durante o ano, além das caprichadas 
festas organizadas pelo setor de eventos ao 
longo de 2016, como a Festa de Aniversário 
de 63 anos da APCEF, com o Baile Queijos 
& Vinhos e a apresentação especial da banda 
Nenhum de Nós.

O ano que passou também foi agitado 
nos esportes. O Brasil foi sede de um 
megaevento esportivo: as Olimpíadas foram 
realizadas no Rio de Janeiro, em 2016. O 
país entrou no espírito esportivo, bem 
como os(as) associados(as) da APCEF. Dois 
atletas associados participaram da condução 
da Tocha Olímpica no Rio Grande do Sul. 
A dedicação e a garra dos(as) nossos(as) 
associados(as) também colocaram a APCEF 
gaúcha na terceira melhor classificação geral 
nos Jogos da Fenae. Na editoria Esportes, 
confira ainda detalhes sobre os Jogos da 
Integração, Corrida Fenae e a participação 
da Associação na Liga Máster de Vôlei. 

A Associação segue avançando igualmente 
em outras frentes. Como você pode conferir 
na editoria Patrimônio, o sonho coletivo 
de novas cabanas na Colônia de São Chico 
está cada vez mais próximo. Já podemos 
comemorar a conclusão das paredes. A 
obra segue dentro dos prazos. Outras 
revitalizações também foram realizadas 
nas Colônias e Regionais, pensando na 
comodidade e segurança de todos(as). Viva 
2017 e suas 365 novas oportunidades, lutas, 
conquistas e realizações!
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RADAR

Regional Litoral Sul 
promoveu diversas 
atrações em 2016

Regional Sul teve rica 
agenda de atividades

A agenda de atividades da Regional Sul 
continuou a todo vapor em 2016. A Festa 
Tropical comemorou o final do ano na noite 
de 19 de novembro, com a presença de mais 
de 140 pessoas. A Festa do Saci encantou as 
crianças no dia 29 de outubro, com muitas 
brincadeiras e diversão. E, como de praxe, 
a Regional realizou seus tradicionais cafés 
de confraternização nos dias 22 de março 
e dia 22 de setembro. E, como não poderia 
faltar na terra da Fenadoce, foi promovido 
um passeio à 23ª edição da Feira.

Os(as) associados(as) da Regio-
nal Litoral Sul tiveram um 2016 com 
muitas atrações, com destaque para 
a confraternização de final de ano 
com a presença do Papai Noel, que 
ocorreu no dia 10 de dezembro. Mas 
a agenda foi movimentada ao longo 
de todo o ano, com vários jantares de 
confraternização, como os do dia 18 de 
novembro – repleto de comida gostosa 
e boa música -, do dia 12 de agosto - 
com direito a galeto e música ao vivo 
de “Ricardo do Sax” e “Volnei das 
Guitarras” - e do dia 29 de abril – ao 

estilo italiano. Também foi promovido 
um encontro tradicionalista no CTG 
Mate Amargo, no dia 12 de junho, com 
um saboroso costelão.

Dia 18 de novembro foi realizado mais um 
jantar de confraternização em Rio Grande

Gabriel Cozza/Divulgação

Café de Confraternização ocorreu
no dia 22 de setembro

Fotos: Arquivo/APCEF

Associados(as) da Regional Litoral 
Norte viajaram para Santa Catarina 

Regional Passo Fundo
promoveu encontros

Um passeio muito especial foi realizado 
de 18 a 20 de novembro, para Santa Cata-
rina. No total, 36 pessoas participaram da 
atividade. No sábado, os(as) associados(as) 
aproveitaram um passeio por Balneário 
Camboriú. Já no domingo, o dia foi dedicado 
ao Parque Beto Carrero, em Penha.

Associados(as) se divertiram
em Santa Catarina

Regional Serra realiza Costelão
e Jantar Baile

Um dos grandes eventos da Regional 
Serra é o seu tradicional Costelão, sempre 

Costelão é tradicional no dia 20 de setembro

YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA
Advogados Associados

INTEGRANTES DO
SEGURO JURÍDICO TÊM

ASSESSORIA EM SAÚDE
DO(A) TRABALHADOR(A)

A APCEF oferece a seus(suas) associados(as) assessoria jurídica em diferentes áreas, através dos escritórios de advocacia.
Para atendimento, os(as) associados(as) podem marcar horário nos plantões semanais.

ASSESSORIA JURÍDICA

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 advoga-
dos 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). Atendi-

mento 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.

Acolhimento, orientação e tratamento especializado com 
psicóloga clínica, psicanalista e mestre em Psicologia pela 

UFRGS, referente a doenças ocupacionais. Laudos periciais 
para instrumentalizar ações judiciais. Solicite a sua ficha de 
identificação, através do e-mail apcefrs@apcefrs.org.br, e 
faça um agendamento. Mais informações: (51) 3268-1611, 

3019-9344 e 8151-9947. Atendimentos na Av. Carlos 
Gomes, 1001/302, Porto Alegre.

Regional Missões realizou
II Encontro de Colegas Caixa

O II Encontro de Colegas da Caixa foi 
realizado no dia 26 de novembro, na sede 
da Regional Missões, em Santo Ângelo, 
com apoio da APCEF. Cerca de 60 colegas 
e familiares estiveram presentes na confra-
ternização.

Confraternização em Santo Ângelo

realizado no dia 20 de setembro. Em 2016, 
a agenda não foi diferente. Dezenas de 
associados(as) voltaram a se reunir para 
mais essa grande confraternização. Já no dia 
9 de julho, ocorreu o Jantar Baile da Regional 
Serra, com um cardápio de dar água na boca. 
A animação musical ficou por conta de Alex 
Cortes e Luciano Freitas. Ambos eventos 
foram um sucesso de público. 

As confraternizações também foram 
realizadas na Regional Passo Fundo em 
2016. Mais de 200 pessoas compareceram 
ao Costelão, no dia 20 de setembro, na sede 
da Roselândia. Foram servidos mais de 150 
quilos de costela. O baile foi conduzido pelo 
Grupo Rio-Grandense, do colega Evandro 
Gomes Vargas, da Agência Passo Fundo.Costelão foi realizado em Roselândia

Janeiro

25/1 – Dia dos Aposentados e Pensionistas

Março

19/3 – Almoço Campeiro

Agenda de Eventos

Para saber mais detalhes dos eventos, acompanhe as notícias no site www.apcefrs.org.br
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Dia dos(as) Aposentados(as) e 
Pensionistas foi comemorado com 
programação especial na APCEF
Em Porto Alegre, associados(as) participaram de jornada de atividades no dia 21 de janeiro. 
Em Santa Cruz, evento ocorreu no dia 27

APOSENTADOS(AS), PREVIDÊNCIA E SAÚDE

Com uma programação mais que especial, 
aposentados(as) e pensionistas de diversas 
partes do Estado, mais uma vez, celebraram 
o seu dia em grande estilo na APCEF. A 
jornada comemorativa – realizada com o 
apoio da Fenae, em 21 de janeiro, na Sede A 
da Associação, em Porto Alegre – começou 
cedo, com um saudável café da manhã. Ainda 
de manhã, os presentes assistiram à palestra 
“Longevidade: um Projeto de Vida”, com o 
médico geriatra Carlos Eduardo Durgante. 

Antes do almoço, preparado pelo Núcleo 
de Cultura Gaúcha, o escritor Alcy Cheuiche e 
seus(suas) alunos(as) da oficina de criação literária 
“Poesia & Declamação” fizeram declarações 
poéticas. À tarde, o evento prosseguiu com 

consultas personalizadas sobre florais de Bach, 
com a terapeuta Mariam Henker; uma aula de 
biodanza, com a professora Rejane Marques 
Peixoto; e a narração de histórias sobre cantiga 
de rodas, com a escritora e atriz Leila Pereira.

E o Dia dos Aposentados(as) e Pensionistas 
também foi comemorado em grande estilo, 
com um coquetel, no dia 27 de janeiro, em Santa 
Cruz do Sul. O evento contou com a palestra 
“Longevidade com qualidade de vida”, da 
psicóloga Silvana Oleinik, e com a apresentação 
do bancário aposentado do Banco do Brasil e 
saxofonista Carlos Menezes. Esse evento foi 
organizado pelo Sindibancários, com o apoio 
da APCEF.

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Arquivo/APCEF

Em Porto Alegre, descontração e confraternização marcaram o dia festivo

Reunião com aposentados(as)
e pensionistas esclareceram 
dúvidas em 2016

Durante o ano de 2016, diversas 

reuniões foram realizadas para deixar os(as) 

aposentados(as) e pensionistas a par dos 

acontecimentos em defesa dos participantes 

da Funcef. No dia 23 de novembro, 

aconteceu a reunião de encerramento e 

confraternização do ano com a assessoria 

jurídica e atuarial, juntamente com os 

diretores da APCEF. Foram atualizados 

temas como Previdência Social, a questão 

de desaposentação, além dos impactos que 

as ações que estão sendo anunciadas pelo 

Governo terão na vida das pessoas. Foram, 

ainda, atualizadas as informações sobre as 

ações judiciais que visam reconhecer a dívida 

referente ao contencioso da Caixa, que 

impactou enormemente no déficit da Funcef. 

Além de esclarecer dúvidas, os(as) presentes 

tiveram a oportunidade de confraternizar 

com um coquetel no final do encontro. 

Reunião de encerramento do ano foi realizada em 23 de novembro

Aposentados(as) também 
se reuniram em Pelotas

No dia 30 de junho, os(as) associados(as) 

da Regional Sul tiveram a oportunidade de 

se informar sobre as ações judiciais, por 

meio de um encontro promovido pela 

APCEF, na sede do Sindicato dos Bancários 

de Pelotas e Região. O evento contou com 

a presença do vice-presidente Marcos 

Todt e da assessoria jurídica da Associação, 

abordou a ação impetrada contra a Caixa 

e a Funcef, requerendo à Justiça a não 

cobrança de contribuição extraordinária 

de assistidos(as) ou participantes sem 

a devida apuração da dívida da Caixa, 

correspondente a contencioso judicial que 

impactou nos benefícios.

A reunião também abordou a ação de 
adicional de 25% sobre o benefício do INSS, 
a revisão de benefícios previdenciários 
de aposentados(as) entre 05/10/88 e 
05/04/91, além da “desaposentação”.

Encontro foi realizado na sede do Sindicato dos Bancários de Pelotas e Região



JANEIRO DE 2017     5

Após 31 dias da maior paralisação 
dos(as) bancários nos últimos anos e inúmeras 

rodadas de negociação sem nenhuma 
resposta decente dos banqueiros, no dia 5 

SAÚDE DO(A) TRABALHADOR(A)

Encontro Estadual de Tesoureiros(as) 
debateu novas manobras da Caixa

APCEF continuou mobilizando forças em 
defesa dos(as) participantes da Funcef

JURÍDICO/RELAÇÕES DE TRABALHO

Campanha 2016: greve foi finalizada 
com proposta abaixo da inflação
Aceitação de proposta bianual da Fenaban significou redução de poder aquisitivo 
e nada de avanços nos próximos dois anos

Divulgação

Paralisação foi finalizada após 31 dias

Tesoureiros(as) provenientes de diversas 
localidades do Rio Grande do Sul participaram, 
no dia 27 de agosto, na Capital, de mais um 
Encontro Estadual promovido pela Associação. 
O grupo discutiu as últimas reviravoltas 
provocadas por manobras da Caixa, como 
o lançamento de uma nova circular interna 
(CI), determinando o encerramento das 
representações da retaguarda, e um novo 
recurso apresentado ao Tribunal Superior do 
Trabalho referente à ação judicial proposta 
pela APCEF, que conquistou uma liminar 

D ian te  da  poss ib i l i dade  de 
equacionamento da dívida da Funcef, a APCEF 
continuou mobilizando forças em defesa dos(as) 
participantes e assistidos(as), tomando várias 
medidas para que não fossem injustamente 
atingidos(as). A preocupação da APCEF com 
relação o impacto que a dívida da Caixa traria 
aos cofres da Funcef já vem de muitos anos. 

No dia 20 de abril, a Associação teve 
uma atitude pioneira. Ela impetrou uma ação 

determinando que os(as) trabalhadores(as) não 
mais executem funções não especificadas em 
seus normativos.

A Associação continua acompanhando 
a ação que iniciou em 2012 e que trata das 
atividades dos tesoureiros(as). O processo 
segue com duas linhas de atuação: o processo 
principal e a carta sentença. No processo 
principal, o jurídico conseguiu manter, perante o 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT), a sentença 
que foi favorável aos tesoureiros(as). Já a carta 
de sentença que é um processo que está em 
tramitação perante a 14ª Vara do Trabalho de 
Porto Alegre que visa calcular a multa arbitrada 
pelo Juiz da sentença, que é de R$ 1mil, por dia, 
por tesoureiro(a), está atualmente suspenso, 
aguardando o trânsito em julgado do processo 
principal. Somente após o recesso, que haverá 
novidades no processo.

Novas medidas da Caixa desestruturam 
avaliadores(as) de penhor

Encontro com o
Jurídico promovido
pela APCEF

Seguro Jurídico 
executa Ação
da Bitributação

No dia 8 de abril, a APCEF voltou 

a promover um evento diferenciado de 

esclarecimentos e orientações para seus(suas) 

associados(as): o Encontro com o Jurídico. 

O espaço, aberto não somente a novos(as) 

aposentados(as), mas também a todos(as) 

que planejam sua aposentadoria, fez parte das 

atividades da Diretoria de Aposentados(as), 

Previdência e Saúde e contou com a presença 

dos advogados(as) especializados(as) da 

Assessoria Jurídica Trabalhista e Previdenciária 

da APCEF.

A Assessoria do Seguro Jurídico 
da APCEF iniciou a l iquidação do 
julgado da ação da bitributação sobre 
os proventos da Funcef (2º Grupo), 
com a  propos ição  de  execuções 
individuais e apresentação do cálculo 
dos valores que devem ser restituídos 
aos beneficiários da ação.

Não tiveram valores a restituir 
os(as) que tenham início do benefício 
na  Funcef  anter ior  ao  d ia  19  de 
junho de 2003; quem possuía ação 
individual com o mesmo objeto; ou 
quem é isento de imposto de renda 
após a aposentadoria.

Fotos: Regina Azevedo/APCEF

A APCEF realizou, no dia 27 de agosto, 

em sua sede administrativa, em Porto Alegre, 

uma assembleia geral extraordinária para 

deliberar acerca do ajuizamento de uma ação 

coletiva a fim de garantir na Justiça o pagamento 

de quebra de caixa aos(às) avaliadores(as) 

de penhor. A sessão deu seguimento ao 

Encontro Estadual de Avaliadores(as) de 

Penhor, realizado pela Associação, em julho, 

na Nova Colônia de Tramandaí.

O ajuizamento foi aprovado por 

unanimidade. Tal situação já foi reconhecida 

pela Justiça, que deu ganho de causa ao 

sindicato de Santa Maria, confirmando o 

pagamento de quebra de caixa. Além do 

problema do não pagamento do quebra 

de caixa, outras questões foram debatidas, 

como a ameaça de retirada do adicional 

de insalubridade e muitos outros temas de 

interesse do grupo. 

Assembleia foi realizada na sede
administrativa da APCEF, em Porto Alegre

Tesoureiros(as) de diversas localidades
do Rio Grande do Sul participaram

de outubro, a Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban) apresentou uma proposta que 
previu 8% de reajuste mais abono de R$ 3,5 
mil, em 2016, além do abono total dos dias de 
greve. No vale-alimentação, o reajuste foi de 
15% e, no vale-refeição e no auxílio creche/
babá, de 10%. Para 2017, os banqueiros 
propuseram repor integralmente a inflação 
(INPC/IBGE), mais 1% de aumento real nos 
salários e em todas as verbas.

Com a orientação do Comando 
Nacional dos Bancários, as assembleias da 
categoria aceitaram as propostas, finalizando 
a greve na maioria das mais de 13 mil unidades 
paralisadas em todo o Brasil. A orientação de 
aceitação da proposta bianual gerou grande 
polêmica entre os(as) bancários(as), pois 
representa uma redução do poder aquisitivo 
da categoria, com um índice de reposição 
abaixo da inflação.

judicial na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, 
solicitando a suspensão do equacionamento 
na Funcef. A ação também solicitou 
concessão de liminar a fim de evitar qualquer 
cobrança de contribuição extraordinária de 
assistidos(as) ou participantes sem haver 
a devida apuração da dívida da Caixa para 
com a Fundação. Infelizmente, a suspensão 
do equacionamento não ocorreu e a ação 
ainda está em andamento. Em 2017, a 
APCEF continuará lutando na defesa dos 
aposentados(as) e pensionistas.



Na noite de 26 de novembro, 
aconteceu a Festa de Abertura das 
Piscinas. Ciganas, Zorro, minions, 
bruxas, princesas, guerreiros e 
tantos outros personagens da 
sétima arte invadiram o Ginásio 
de Esportes da APCEF, em Porto 
Alegre. Com muita alegria e des-
contração, o evento deu início ofi-
cialmente à temporada de verão na 
Associação. Já na entrada, um longo 
tapete vermelho foi estendido 
para as grandes estrelas da noite: 
os(as) associados(as), seus(suas) 
amigos(as) e convidados(as). 

No cardápio, uma variedade 
de comidas para todos os gostos. 
As bebidas também contemplaram 
a diversidade do público: suco de 
laranja, refrigerantes, água de coco, 
cervejas, espumantes e vinhos 
branco e tinto, além de drinks. A 
festa ainda contou com um estúdio 
fotográfico. E, para animar ainda 
mais esse grande evento, o ritmo 
brasileiro da banda Tribo Brasil co-
locou o público para dançar. Após o 
show, a festa seguiu com animação 
de DJ até de madrugada.

Público prestigiou e se divertiu no evento 

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

Turma da Mônica encantou as crianças 
em Porto Alegre 

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Festa de Abertura das Piscinas
abriu temporada de verão 
Com a temática cinema, personagens da sétima arte invadiram o Ginásio de Esportes

Festa do Saci divertiu a 
criançada em Porto Alegre

Um reino encantado com 
muitas cores e diversão. Os(as) 
soberanos(as) desse reino: todas 

as crianças. Foi esse mundo mágico 
que a APCEF quis proporcionar a 
seus(suas) associados(as) mirins. 
Na tarde do dia 15 de outubro, foi 
realizada a 8ª edição da Festa do 
Saci, em Porto Alegre. O evento, 
que tem apoio da Fenae, reuniu 
um público recorde de mais de 
400 pessoas. O próprio Saci Pere-
rê recepcionou a criançada. Além 
de muitas guloseimas gostosas e 
brinquedos infláveis, os pequenos 
se divertiram com atrações lúdicas. 
Destaque para o teatro com os 
personagens da Turma da Mônica, 
que encantou a garotada.

Mais de 300 atletas, familiares 
e amigos(as) se reuniram, na noite 
do dia 8 de outubro, no Ginásio 
de Esportes, em Porto Alegre, 
para a 10ª edição do tradicional 
Botequim do Esporte. Além de 
valorizar o excelente resultado da 
Associação na última edição dos 
Jogos da Fenae, com homenagens 
a atletas que se destacaram na 
competição nacional e outras ho-
menagens especiais, a festa com 
bebida incluída foi um momento 
singular de integração entre 
associados(as) de todo o Estado.

Em 2016, as homenagens 

foram divididas em três categorias: 
Destaque Esportivo, para atletas 
que se destacaram nos Jogos da 
Fenae; Homenagens Especiais, 
àqueles(as) que muito contribuíram 
com a área esportiva da APCEF; e 
atletas que Conduziram a Tocha 
Olímpica. A animação ficou por 
conta do samba de raiz da banda 
Samba de Família.

X Botequim do Esporte coroou 
desempenho de gaúchos(as)

O 63º aniversário da APCEF 
foi comemorado em grande es-
tilo no dia 18 de junho, com a 
tradicional Festa de Queijos & 
Vinhos. Como de praxe, o Giná-
sio de Esportes da Associação, 
em Porto Alegre, ficou lotado 
de associados(as), familiares e 
amigos(as), que desfrutaram o 

Aniversário de 63 anos da APCEF foi 
comemorado com muita alegria

APCEF completou 63 anos com Baile Queijos & Vinhos

melhor da gastronomia de inverno 
e do inesquecível show da banda 
Nenhum de Nós, seguido da ani-
mação do DJ.

A alta gastronomia e a pre-
sença especial do Nenhum de 
Nós, no entanto, não apagaram 
o brilho da grande rainha da fes-

ta. Para fazer memória dos 63 
anos dessa valorosa Associação, 
diretoria e associados(as) canta-
ram, em uníssono, um merecido 
“Parabéns à Você” para a nossa 
querida APCEF, uma entidade 
cada vez mais forte em todas as 
suas frentes de atuação.

SOCIAL/LAZER



Assista aos programas de vídeo APCEF em Ação gravados ao longo de 2016 sobre a área Social e de Lazer,

em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook

A APCEF valoriza muito a 
cultura de nosso Estado. Uma 
boia de primeira, rodas de chi-
marrão e músicas tradicionalistas 
não podem faltar no Rio Grande 
do Sul, principalmente, na época 
dos Festejos Farroupilhas. Por 
isso, todos os anos, a Associa-
ção realiza uma parceria com 
o Acampamento Sinal, Marca e 
Tarca, no Parque Harmonia, em 
Porto Alegre, e diversas regionais 
capricham nas comemorações ao 
Mês Farroupilha. 

No Parque Harmonia, foram 
realizadas inúmeras festividades, 
entre elas o pré-lançamento do 

livro-CD da oficina de Poesia & 
Declamação, na noite do dia 15 
de setembro. Na Regional Passo 
Fundo, mais de 200 pessoas estive-
ram presentes no almoço de con-
fraternização em comemoração a 
Semana Farroupilha. Já na Regional 
Serra, em Farroupilha, mais de 
150 pessoas compareceram na 
20ª edição do Costelão, que é 
tradicional no dia 20 de setembro. 
E, igualmente em Porto Alegre, 
ocorreu o Jantar Baile de Encer-
ramento da Semana Farroupilha, 
com a presença de Márcio Padula e 
o Grupo Alma Nativa, que colocou 
todo mundo para dançar no Galpão 
Crioulo da APCEF.

Ao longo de suas nove edi-
ções, o Costelão da APCEF se 
consolidou como um grande 
sucesso de público. Tanto que, 
a cada edição, reúne mais e mais 
associados(as). No dia 24 de ju-
lho, associados(as), familiares e 
amigos(as) provenientes de todo 
o Rio Grande do Sul lotaram o 
Galpão Crioulo, em Porto Ale-
gre, para esse tradicional evento 
da Associação, promovido pelo 
Núcleo de Cultura Gaúcha.

Mais uma vez, a tradição gau-
chesca se fez presente tanto nas 
rodas de chimarrão, nos vestidos 
de prenda e lenços, quanto na 
música da nossa terra. A gastro-
nomia, claro, foi um dos pontos 
mais altos desse evento. A fim de 
garantir a qualidade da boia, os 
assadores do Núcleo de Cultura 
Gaúcha acordaram de madrugada 
para preparar a carne e o fogo de 
chão, onde 11 costelões foram 
assados por várias horas.

Jantar Baile de Encerramento da Semana 
Farroupilha ocorreu no Galpão Crioulo

Evento é promovido pelo Núcleo de Cultura Gaúcha

Regina Azevedo/APCEF

APCEF celebrou Mês
Farroupilha em grande estilo

O ano do Núcleo de Cultura 
Gaúcha foi aberto com chave 
de ouro. No dia 10 de abril, um 

público numeroso compareceu 
ao Galpão Crioulo da APCEF, em 
Porto Alegre, para confraternizar 
e saborear um delicioso churrasco 
de ovelha preparado pelo grupo.

A boia de qualidade, tipica-
mente campeira, contaram com 
13 costelas de ovelha que foram 
assadas na vala desde a madruga-
da. Os convidados, provenientes 
de todo o Estado, puderam se 
deliciar com a carne macia, acom-
panhada de arroz, salada litorânea 
e outras delícias do Núcleo de 
Cultura Gaúcha.

Churrasco de ovelha foi preparado
pelo Núcleo de Cultura Gaúcha

Almoço Campeiro abriu o ano festivo 
do Núcleo de Cultura Gaúcha na APCEF

Mais de 400 pessoas esti-
veram presentes na Sede A da 
APCEF dia 19 de março. O mo-

tivo: celebrar a tradicional Festa 
de Páscoa da Associação. Os(as) 
pequenos(as) se divertiram com as 
mais variadas atrações pela APCEF. 
Dentre elas, a piscina de bolinhas, 
o tobogã, o escorregador e o pula-
-pula. Também teve Cantinho das 
Pinturas e deliciosas guloseimas: 
cachorro-quente, pão de queijo, 
churros e brigadeiro de colher. Mas 
além de todas as atrações, uma 
fofa novidade capturou o coração 
do público: seis coelhinhos de ver-
dade exibiram toda a sua fofurice, 
cativando não só as crianças como 
também os adultos. 

Sr. Coelho recepcionou as crianças

Festa de Páscoa reuniu
centenas de pessoas na APCEF

IX Costelão reuniu associados(as)
de todo o Estado
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CULTURA

Noite Cultural contemplou
os talentos da APCEF
Associados(as) apresentaram atividades desenvolvidas em 2016 Alcy Cheuiche. Como parte da solenidade, 

foram declamadas poesias e lidos contos dos 
livros produzidos, com acompanhamento do 
músico Anderson Tubino ao violão.

Já o grupo da Oficina de Dança Livre 
“Criações do Corpo”, coordenado pela 
professora Janine de Santi Marques, que 
trabalhou ritmos como Samba, Bolero e Tango, 
teve o seu desempenho relatado em um vídeo 
especial sobre as atividades realizadas durante 
o ano. A dança tradicionalista, por sua vez, foi 
representada pela apresentação do Núcleo de 
Cultura Gaúcha. E a musicalidade do Coral 
APCEF teve a oportunidade de encantar 
novamente o público da Noite Cultural com 
um repertório especial.

A APCEF vivenciou um momento 
singular na sua agenda no dia 2 de dezembro: 
a Noite Cultural. Anualmente, o evento 
é realizado para contemplar as atividades 
desenvolvidas pela Associação no âmbito da 
cultura. Em 2016, a festividade ocorreu no 
Ginásio de Esportes da Sede A, em Porto 
Alegre, com a participação de dezenas de 
amigos(as) e familiares. 

Para abrir a noite, a APCEF realizou 
a formatura dos(as) escritores(as) dos 
livros “Poesia & Declamação” e “Mulheres 
Extraordinárias”, oficinas ministradas por 

Sob a coordenação da diretora Sandra 
Loureiro, o teatro também foi muito bem 
representado pelo premiado Grupo Caixa 
de Pandora, que apresentou a esquete “A 
Rádio em Revista”. Já a Oficina Cênica “Ação 
e Expressão, Técnicas Teatrais” arrancou 
gargalhadas do público, com a esquete 
bem-humorada “E agora?”, sobre quatro 
amigas que vivem a fase da maturidade. As 
apresentações culturais terminaram com 
sessão de autógrafos.

A Noite Cultural é apenas uma mostra 
do quão talentosos são os(as) nossos(as) 
queridos(as) associados(as). Fique atento à 
agenda 2017 e participe você também das 
nossas atividades!

Formatura dos alunos(as) das oficinas 
“Poesia & Declamação” e “Mulheres 
Extraodinárias” na Noite Cultural

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Divulgação/Fenae

A quarta edição da Tertúlia Bancária 
- Mostra Musical de Todos os Estilos para 
Todo o Rio Grande, ocorreu no dia 21 de 
maio, no tradicional pub porto-alegrense 
Sgt. Peppers, com a presença de mais 
de 300 pessoas. O público numeroso 
conferiu o talento de 17 bandas inscritas, 
provenientes de diversas cidades do 
Estado: Santa Maria, Pelotas, Santa Cruz 
do Sul, Marau, Eldorado do Sul, Guaíba e 
Porto Alegre. Os(as) artistas interpretaram 
canções originais e covers dos mais variados 
estilos musicais: rock, MPB, samba, música 
tradicionalista, pop e gospel.

IV Tertúlia Bancária reuniu
17 bandas de todo o Estado

Mais de 300 pessoas prestigiaram
as 17 bandas no Sgt. Peppers

7ª Mostra de Talentos Bancários
em Santa Maria foi um sucesso

A sétima edição da Mostra de Talentos 
Bancários ocorreu no dia 19 de novembro, 
reunindo centenas de pessoas em torno da 
música, artes plásticas, artesanato, fotografia 
e literatura, em Santa Maria. É claro que a 
APCEF e seus(suas) associados(as) não 
poderiam ficar de fora de mais essa festa 
multicultural. A Mostra foi promovida pelo 
Sindicato dos Bancários de Santa Maria 
e Região, com o apoio da Associação. 
Na categoria música, aconteceram 18 
apresentações. O ingresso para o evento 
foi um quilo de alimento não-perecível.

Germano Rorato/Seeb

7ª Mostra de Talentos
Bancários em Santa Maria

Divulgação/Seeb Pelotas

Em Pelotas, a 2ª Mostra de Talentos Bancários teve o apoio da APCEF

Gaúchos(as) fazem bonito
no Talentos Fenae/APCEF

Música “América Inteira” conquistou o primeiro lugar na categoria composição

O compositor Ilberto Trentin, 
juntamente com a banda formada por 
Rochester Soares de Lima, Rochester Filho, 
Paulo Thies e Ricardo Paulo, voltaram de 
São Paulo com nada mais, nada menos que 
o troféu de grandes campeões nacionais na 
categoria Composição do Talentos Fenae/
APCEF. Os gaúchos representaram a APCEF/
RS na final do evento, que ocorreu no dia 2 de 
dezembro, com a presença de 10 finalistas. 
Pela categoria Interpretação, a gaúcha Meri 
Elen Barbosa Soares conquistou a terceira 
colocação, com a música “I do”.

Até chegar à etapa nacional, os(as) 
participantes passaram por seletivas estaduais 
e regionais. Além da avaliação do júri técnico, 
as obras tiveram voto popular pela internet. 
No Rio Grande do Sul, a etapa estadual foi 
realizada no dia 8 de outubro, no Ginásio 
de Esportes da APCEF, em Porto Alegre. 

Concorreram associados(as) de Santa Maria, 
Porto Alegre, Pelotas, Passo Fundo e de 
Rio Grande. A etapa regional também foi 
realizada na capital gaúcha, com a presença 
de associados(as) do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná.

O concurso também premiou outras 
categorias. O gaúcho Nelson Ferreira Filho 
levou o 1º lugar na categoria Foto e Filme 
e o terceiro lugar na categoria Vídeo; e sua 
filha, Clarissa Ferreira, ganhou o 1º lugar na 
categoria Desenho Infantil. Fernanda Ferreti 
recebeu o troféu de 2º lugar em Artes Visuais. 
Em Contos e Crônicas, a associada Sandra 
Maria Zanetti Milani obteve o segundo lugar. 
Já a modalidade Poesia foi dominada por 
Alfredo Marins Ferreira da Silva Filho (1º 
lugar), Miguel da Silva Quevedo (2º lugar) e 
Eduardo Kanaan da Silva (3º lugar).

APCEF apoia Mostra deTalentos
Bancários de Pelotas

Oito bandas subiram ao palco do bar João 
Gilberto, em Pelotas, no dia 25 de maio, para 
mostrar um lado diferente daqueles que vivem 
a rotina de uma agência bancária. Promovida 

pelo Sindicato dos Bancários de Pelotas e Região, 
com o apoio da APCEF, a 2ª Mostra Musical de 
Talentos Bancários foi um sucesso de público e 
de qualidade das apresentações.
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Livros lançados na 62ª Feira de POA

Livro “Mulheres Extraordinárias foi 
lançado no dia 10 de novembro

O Coral APCEF levou seu talento 
musical para vários lugares do Estado. No 
dia 12 de dezembro, o grupo realizou 
apresentação em Tapes, integrando as 
comemorações de aniversário da cidade. No 
dia 17 de novembro, o Coral participou da 
Quinta da Música Erudita, no Salão de Festas 
do Grêmio Náutico União, onde mais de 
700 pessoas acompanharam o evento. No 
dia 15 de outubro, o Coral APCEF esteve 

Coral APCEF se apresentou
em importantes palcos do Estado

presente no Encontro de Coros da Fundarte, 
em Montenegro. Já no dia 4 de setembro, 
a APCEF organizou um grande evento 
de incentivo à pratica do canto coral: o V 
Encontro de Coros, com a presença de cinco 
grupos. No dia 26 de agosto, foi realizado o 
Galeto do Coral no Galpão Crioulo da APCEF. 
E, no dia 30 de julho, o grupo levou todo o 
seu talento para a cidade de Feliz, em mais 
um Encontro de Corais da Fecors.

Regina Azevedo/APCEF

“Água: Elemento Essencial da Vida” 
seguiu rendendo frutos em 2016

Em 2016, o livro “Água: Elemento 
Essencial da Vida”, produzido na oficina 
literária ministrada pelo escritor Alcy 
Cheuiche, continuou rendendo frutos. 
No dia 11 de agosto, os(as) escritores(as) 
participaram do 1º Ciclo de Palestras sobre 
o Meio Ambiente, em Pelotas. No dia 29 de 
abril, os(as) alunos(as) da oficina estiveram no 
lançamento do livro e sessão de autógrafos 
na 26ª Feira do Livro de Caçapava do Sul. 

No dia 29 de março, a obra foi lançada em 
audiência na Assembleia Legislativa de São 
Paulo (Alesp). O convite partiu da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento da 
Assembleia. No dia 20 de janeiro, a APCEF 
participou do Fórum Social Temático, com a 
oficina “Luta contra a Privatização da Água, 
Elemento Essencial da Vida”, inspirada no 
livro, lotando a sala Alberto Pasqualini, na 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Arquivo/APCEF

Jéssica Sobreira/APCEF

Fotos: Regina Azevedo/APCEF

Escritores(as) participaram do 1º Ciclo de Palestras sobre o Meio Ambiente Coral APCEF participou da Quinta da Música Erudita, no Grêmio Náutico União

Lançamento do livro-CD “Poesia & 
Declamação” no dia 3 de novembro

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

Nesse ano, a APCEF voltou a marcar 

presença na 62ª edição da Feira do Livro 

de Porto Alegre, com nada menos que 

duas grandes obras resultantes de oficinas 

literárias ministradas pelo renomado 

escritor e poeta Alcy Cheuiche. No dia 

3 de novembro, ocorreu o lançamento 

do livro-CD “Poesia & Declamação”. Já 

no dia 10 de novembro, foi lançado o 

livro “Mulheres Extraordinárias”. Ambos 

tiveram exposição e sessão de autógrafos. 

As obras podem ser adquiridas a preços 

promocionais na loja virtual da APCEF, em 

www.apcefrs.org.br.

Caixa de Pandora faz
temporada histórica

Cerca de 300 espectadores(as) tiveram 
a oportunidade de assistir a dois grandes 
espetáculos do grupo teatral da APCEF, 

Caixa de Pandora brilhou
no Teatro Hebraica

Sarau Poético celebrou um ano
de Oficina Literária em Pelotas

Sarau foi realizado no Mercado Público de Pelotas

Arquivo/APCEF

Alunos(as) da Oficina de Criação 

Literária “Inspiraturas”, da Regional Sul, se 

reuniram em um Sarau Poético, no dia 20 

de outubro, no Mercado Público de Pelotas, 

para comemorar um ano da oficina. O evento 

contou com a presença dos professores 

Andréa Lunes e Wasil Sacharuk. As aulas 

foram realizadas semanalmente, no Clube 

Gonzaga. O curso trabalhou a prosa, a poesia 

e a escrita criativa.

Caixa de Pandora. A trupe, comandada 
pela diretora Sandra Loureiro, participou, 
nos primeiros três finais de semana de 
abril, de uma temporada histórica em um 
dos mais renomados palcos da Capital, o 
Teatro Hebraica. Aos sábados à noite, o 
elenco brilhou com a peça adulta “Retalhos 
da Morte”. Aos domingos à tarde, foi a vez 
de “A última gota”, peça infanto-juvenil. 
Em 2016, o grupo também participou da 
11ª edição do Festival de Teatro da Região 
Carbonífera (Festcarbo), ocorrido de 15 a 
20 de agosto, em Arroio dos Ratos, onde 
conquistou o troféu de Melhor Conjunto 
de Atores Adulto. 
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ESPORTES

Jogos de Integração tiveram 
participação recorde
Associados(as) provenientes de diversas regionais disputaram doze modalidades esportivas

A Nova Colônia de Tramandaí voltou 

a reunir centenas de atletas, familiares e 

amigos(as) para uma edição que é considerada 

recorde dos Jogos de Integração da APCEF. 

O maior evento esportivo da Associação 

ocorreu nos dias 2 e 3 de abril, com a 

presença de 250 atletas provenientes de 

diversas regionais do Estado. 

Doze modalidades esportivas foram 

disputadas: futebol soçaite livre e máster, vôlei 
misto, vôlei de praia (duplas), bocha (duplas), 
canastra (duplas), truco, dominó (duplas), 
xadrez, dama, futebol de mesa e corrida 
(rústica) – modalidade inédita nessa edição, com 
um percurso de 5 km na beira da praia. Apenas 
a etapa futsal foi realizada no dia 30 de abril, em 
Porto Alegre. Apesar da natureza competitiva 
do evento, não há dúvidas de que a amizade foi 
a grande campeã nos Jogos de Integração 2016.

A corrida com percurso de 5km na beira da praia foi inédita

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Arquivo/APCEF

Arquivo/APCEF

Jogos da Fenae: APCEF/RS 
concluiu a competição entre as 
melhores colocadas do Brasil

Associadas conquistaram 
medalha na Liga Máster de Vôlei

A APCEF/RS voltou da 12ª edição dos 

Jogos da Fenae com a bagagem mais pesada. 

Após uma semana de competições esportivas 

entre mais de 2500 atletas de 27 APCEFs de 

todo o Brasil, os(as) gaúchos(as) trouxeram 

para casa nada menos que medalhas em 15 

modalidades esportivas, tanto individuais 

quanto coletivas, sendo cinco de ouro, quatro 

de prata e seis de bronze. 

Tal desempenho rendeu à nossa 

Associação o terceiro lugar na classificação 

geral da competição, realizada de 20 a 27 de 

agosto, em Blumenau, em Santa Catarina. É 

importante destacar a participação massiva 

de atletas de todo o Estado. De acordo com 

o diretor de Esportes da Associação, Sergio 

Simon, cerca de 70% dos(as) 98 atletas que 

integraram a nossa delegação são do interior. 

Equipe do vôlei feminino conquistou o heptacampeonato

130 participam da Corrida 
Fenae do Pessoal da Caixa

Um público recorde participou da 

tradicional Corrida Fenae do Pessoal da 

Caixa, promovida pela APCEF, com o 

apoio da Federação, no dia 7 de maio, em 

Porto Alegre. Em 2016, um impressionante 

número de 130 atletas, provenientes de 

várias regiões do Estado, participou do 

evento. A concentração ocorreu na Usina 

do Gasômetro, onde os(as) participantes 

receberam camiseta, chip para a marcação 

do tempo e todas as instruções. Após o 

alongamento, o percurso de 5km seguiu 

a Avenida Edivaldo Pereira Paiva, com 

retorno pela Rótula das Cuias. Seguindo 

o regulamento dos Jogos da Fenae, a 

corrida premiou atletas associados(as) 

e convidados(as) em quatro categorias, 

conforme a faixa etária.

Largada aconteceu na Usina do Gasômetro

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

do Professor Gaúcho, em Porto Alegre

Com muita garra e dedicação, as 

associadas da APCEF, Rosane Kessler, 

Gabriela Moro, Anemari Pott, Liana Ruschel, 

Cátia Thomas e Ana Valesca, juntamente com 

atletas convidadas, conquistaram o segundo 

lugar no pódio na Liga Metropolitana Máster 

de Vôlei. O torneio teve várias etapas, e os 

jogos foram realizados no Clube do Professor 

Gaúcho, em Porto Alegre.

* Com a colaboração de Regina Azevedo

Atletas da APCEF entraram
no clima das Olimpíadas 2016

Entre os dias 5 e 21 de agosto, o Brasil 
sediou o maior evento esportivo do mun-
do: as Olimpíadas. E a APCEF não ficou 
de fora do clima dessa grande festa. Os(as) 
associados(as) Karin Fonseca Kestering, do 
vôlei, e Henrique Steibel Tabajara, do basque-
te/atletismo, participaram do revezamento 

da Tocha Olímpica no Rio Grande do Sul. 
O colega Henrique Tabajara participou do 
revezamento, no dia 7 de julho, em Porto 
Alegre. Em Torres, Karin Kestering participou 
do revezamento da tocha, no dia 9 de julho. 
A APCEF orgulha-se de ter atletas compro-
metidos com o esporte.
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Novas cabanas em São Chico: 
construção está a todo vapor
Obras iniciaram oficialmente no dia 22 de setembro

Arquivo/APCEF

Regina Azevedo/APCEF

Nova Colônia de Tramandaí 
ganha lareira elétrica

A Nova Colônia de Tramandaí é um 

dos destinos mais procurados pelos(as) 

associados(as) no verão. Agora, a sede 

apcefiana do litoral norte gaúcho ficou 

ainda mais atrativa para quem gosta 

de se hospedar na praia no inverno: o 

Núcleo de Cultura Gaúcha fez a doação 

de uma aconchegante lareira elétrica 

para a Colônia. O equipamento foi 

instalado na sala de convivência do andar 

térreo e já se tornou uma das atrações 

da sede.

Sedes de regionais recebem 
diversas reformas

Para  me lhor  receber  os (as ) 

associados(as), várias regionais passaram 

por revitalizações em 2016. Nas Missões, em 

Santa Rosa, foram reformados os banheiros 

e todo o piso foi trocado. Também foi 

reformada a churrasqueira, colocadas 

cerâmicas nas paredes da cozinha, além 

da troca do forro. Em outra parte da área 

interna, o forro também foi lixado e pintado. 

Ainda foram adquiridos um refrigerador novo 

e tecidos para fazer cortinas.

A Regional Vale dos Sinos agora têm um 

patrimônio ainda melhor em São Leopoldo. 

As dependências da sede ganharam um 

galpão totalmente novo. A ideia foi revitalizar 

o espaço antigo, que estava deteriorado por 

conta de fatores naturais. 

Na Regional Vale do Taquari, em Estrela, 

foram instalados exaustores na churrasqueira. 

Lareira elétrica foi instalada na sala de convivência

O sonho da ampliação e revitalização 
da Colônia de São Francisco de Paula está 
cada dia mais próximo. No início de 2016, o 
terreno foi limpo; cercado e teve a marcação 
da localização das cabanas feitas por um 
topógrafo. A partir daí, a Comissão de Obras 
realizou a otimização do projeto arquitetônico 
- aprovado pela prefeitura do município 
- e conseguiu as licenças junto aos órgãos 
competentes. 

Já no dia 24 de agosto, a diretoria da 
APCEF assinou o contrato com a empresa 
que está fornecendo material e mão de obra. 
No dia 22 de setembro, foram iniciadas as 
obras. Até o momento, já foram concluídos 
os alicerces, contrapisos e paredes. “O 
cronograma de finalização da obra está 

mantido para dezembro de 2017”, garantiu 
Paulo Belotto, diretor de Patrimônio.

Projeto “Caixa de Joias”

A partir da iniciativa do diretor de 

Relações de Trabalho, Ricardo Hubba, a 

APCEF vem desenvolvendo um projeto 

intitulado Confraria Astronômica “Caixa de 

Joias”. A ideia, segundo o diretor, é formar 

um grupo de estudos para, entre outras 

atividades, atuar junto ao observatório 

astronômico que será implementado na 

colônia de São Francisco de Paula. E um 

passo muito importante para o projeto já 

foi dado, com a doação de um telescópio 

pelos(as) associados(as) Evanilda Padilha e 

Eduardo Longhi. 
Paredes das novas cabanas já foram concluídas

Além disso, a Regional realizou o planejamento 

de um projeto de ampliação da área das 

piscinas. Na Regional do Vale do Rio Pardo, 

em Cachoeira do Sul, foram reformados os 

banheiros, substituídas as cadeiras e trocado 

todo o piso. Já na Regional Fronteira Sul, em 

Bagé, foram instalados mobiliários novos.

E, na Regional Alto Uruguai, em 

Erechim, igualmente foram realizadas 

revitalizações, com destaque para a ligação 

da nova rede de água que abastece a sede, 

a execução do reboco externo das paredes 

e pintura - com a inclusão da logomarca 

da APCEF na fachada -, o conserto dos 

vazamentos no muro de contenção dos 

lagos, além de melhorias na iluminação 

interna e externa. Ainda foi feita uma placa 

de sinalização de ferro galvanizado para ser 

colocada na estrada que dá acesso à sede.

Colônia do Cassino foi toda revitalizada para o verão
P a r a  m e l h o r  c o n f o r t o  e 

segurança dos(as)  associados(as) , 

a APCEF providenciou uma grande 

revital ização na sua sede localizada 

na praia mais extensa do mundo. As 

reformas incluíram a subst ituição 

dos  p i sos  dos  apar tamentos ,  de 

toda a  parte  do esgoto,  da  rede 

de energia das áreas do camping, 

g a r a g e n s ,  c a s a  d o  c a s e i r o  e 

c h u r r a s q u e i r a s .  A l é m  d i s s o ,  o 

prédio foi  todo pintado.



D e z e n a s  d e  d i r e t o r e s ( a s ) , 

conselheiros(as) deliberativos(as) e fis-

cais, coordenadores(as) e tesoureiros(as) 

de Regionais e representantes da APCEF 

nas unidades da Caixa do Estado parti-

ciparam das quatro edições do Curso 

de Capacitação de Lideranças Líder A, 

um evento inovador promovido pela 

Associação em 2016, com o objetivo de 

aproximar líderes de todo o Rio Grande 

do Sul, bem como fortalecer a entidade 

por meio do fomento ao protagonismo 

de nossos(as) associados(as). Cada um 

dos encontros do Líder A – realizados 

na Nova Colônia de Tramandaí - foram 

divididos em cinco momentos: café da 

manhã de confraternização, palestra 

com convidado, almoço, seminário da 

tarde e jantar com música ao vivo. 

Os(as) participantes tiveram pa-

lestras com importantes convidados: 

o jornalista Juremir Machado da Silva, 

o historiador Célio Turino de Miranda 

e com os sociólogos Thiago Ingrassia e 

Adão Clóvis Martins do Santos. Também 

foram realizados seminários sobre a Fun-

cef, com a assessoria jurídica e atuarial; 

sobre assuntos internos, com os direto-

res da APCEF; sobre a Campanha Salarial 

2016, com representantes do Sindicato 

dos(as) Bancários(as) do Espírito Santo 

e da Fetrafi-RS; e sobre literatura, com 

uma minioficina de criação literária 

ministrada pelo escritor Alcy Cheuiche.

A Diretora de Formação da AP-

CEF, Diva Maria Fernandes, avaliou 

positivamente os quatro encontros, 

que atingiram as metas estabelecidas. 

“Foram ótimos encontros, em que 

palestrantes falaram sobre assuntos de 

interesse da sociedade, do nosso dia-a-

-dia, do papel social e político dos(as) 

nossos(as) representantes. As pessoas 

compareceram, se interessaram, houve 

questionamentos. O Líder A foi um 

grande sucesso”, declarou. 

O jornalista Juremir Machado da Silva
palestrou no primeiro encontro

O historiador Célio Turino de Miranda
esteve no segundo encontro

Participantes confraternizaram nos jantares
com música ao vivo

No quarto e último encontro do ano, o sociólo-
go Adão Clóvis Martins do Santos palestrou

O sociólogo Thiago Ingrassia realizou
a palestra no terceiro encontro

Curso de Capacitação de Lideranças
“Líder A” foi um grande sucesso
Em 2016, quatro encontros foram realizados na Nova Colônia de Tramandaí

A APCEF é uma entidade que se 
preocupa com a questão social. Des-
sa forma, a Associação busca sempre 
contribuir com a sociedade. Exemplo 
disso é o apoio que tem dado ao projeto 
social de educação popular Emancipa 
RS. Esse cursinho prepara, de forma 
gratuita, para as provas do Enem e 

de vestibulares. O público alvo são 
alunos(as) da rede pública e com baixa 
renda per capita. As aulas são ministra-
das por professores(as) que trabalham, 
em maioria, nos cursos particulares 
mais conceituados da Capital gaúcha. O 
salário dos(as) docentes são pagos com 
o apoio de empresas patrocinadoras.

APCEF apóia o Emancipa RS

A saúde financeira de uma instituição 
somente pode ser legitimada por meio da 
transparência. É o que a APCEF sempre 
procura fomentar por meio de suas pres-
tações de contas. Além da apresentação 
detalhada do balanço patrimonial da en-
tidade, os(as) associados(as) presentes na 

Assembleia Geral Extraordinária ocorrida 
no dia 9 de abril também puderam conhe-
cer o parecer do Conselho Fiscal e um 
relatório completo sobre as atividades da 
diretoria no ano de 2015. Tal transparência 
resultou na aprovação unânime das contas 
da Associação. 

Balanço Patrimonial
e Relatório de Diretoria são
aprovados por unanimidade

FORMAÇÃO/ADMINISTRAÇÃO

Fotos: Jéssica Sobreira e Regina Azevedo/APCEF


