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Uma das coisas mais belas da vida é 
olharmos para tudo aquilo que somos, 
construímos e representamos e nos 
orgulharmos do que enxergamos. É o 
caso da APCEF/RS, que, a cada ano, 
adiciona mais uma pedra preciosa 
à joia que é a sua história. E, para 
relembrarmos juntos o quanto 2014 
foi um ano maravilhoso, fizemos esta 
edição de retrospectiva. 

2014 foi mais que especial. Foi o 
ano em que finalmente concretizamos 
o sonho de muitas décadas de todo 
o conjunto de associados(as). Com 
ousadia e independência, inauguramos 
a Nova Colônia de Tramandaí. Um 
préd io  moderno,  a  uma quadra 
do mar,  entregue r igorosamente 
no prazo previsto e sem nenhum 
endividamento, totalmente pago. Que 
grande vitória, senhoras e senhores! 
Qual entidade pode se dar o luxo 
dessa grande conquista? Estamos, 
todos(as), de parabéns. 

Mas mesmo com esse grande 
desafio em curso, a nossa APCEF 
manteve o fôlego para dar continuidade 
a todas as atividades que sempre 
desenvolveu. O terreno foi férti l 
também para a cultura, uma das nossas 
áreas mais tradicionais.  O grupo 
teatral Caixa de Pandora reafirmou 
seu sucesso, recebendo importantes 
premiações. O Coral APCEF/RS lança 
o seu primeiro DVD. O Núcleo de 
Cultura Gaúcha reúne as mais belas 
expressões da nossa tradição.  E 
eventos como a II Tertúlia Bancária 
se consolida como uma das principais 

Editorial

OpiniãO

iniciativas de fomento à cultura de 
nossa categoria.

O mesmo fomento também 
fo i  dado no esporte .  Em 2014, 
nos  destacamos nac iona lmente, 
conquistando o terceiro lugar entre 
as 27 Apcefs de todo o Brasil que 
participaram dos Jogos da Fenae. Por 
esse desempenho, atletas e treinadores 
das modalidades individuais e coletivas 
foram homenageados no Botequim 
do Esporte. Além disso, realizamos 
a Corrida do Pessoal da Caixa, cada 
vez reunindo mais participantes, e 
também nos fizemos presentes em 
diversos torneios regionais.

Nossa tradição de luta não nos 
permitiria deixar de lado a defesa pelos 
direitos dos(as) trabalhadores(as). 
Seja através das ações judiciais que 
endossamos, seja no apoio às lutas no 
âmbito das relações de trabalho, seja 
na participação na Campanha Salarial 
ou na promoção de eventos para 
os(as) aposentados(as) e pensionistas, 
a APCEF se manteve sempre atuante.

E, como não poderia faltar, o 
lazer também fez parte da nossa 
agenda, pois entendemos ser uma 
parte muito importante na saúde 
de toda entidade e de cada um(a) 
que a compõe. Por isso, em 2014, a 
APCEF foi promotora e anfitriã de 
dezenas de eventos de integração, 
da Capital ao Interior. E você pode 
relembrar e orgulhar-se de cada um 
desses momentos nas páginas deste 
João de Barro. 
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RadaR

A APCEF/RS realizou, nos dias 29 
e 30 de novembro, o Seminário de Re-
presentantes 2014, a fim de fortalecer a 
comunicação com os(as) seus(suas) agen-
tes em todo o Estado e de trocar ideias 
sobre os rumos da Associação. Com a 
participação de dezenas de representantes 
das unidades da Caixa, coordenadores(as) 
de regionais, conselheiros(as) fiscais e de-
liberativos e diretoria, o evento ocorreu 
na Nova Colônia de Tramandaí.

Os painéis foram dedicados a reforçar 

a imagem da entidade e o reconhecimento 
das suas diversas áreas de atuação. Através 
dos seminários, foram abordados temas 
relativos ao patrimônio, ao setor jurídico, 
às relações de trabalho, à cultura, aos 
convênios, e aos eventos sociais e de lazer, 
entre outros. “A APCEF existe graças à 
colaboração de todos(as). Espaços como 
esse são fundamentais para nivelarmos 
conhecimento”, afirmou o representante 
da Agência Santiago, Juarez Linhares. Os 
debates foram intercalados por momentos 
de integração.

Arquivo/APCEF/RS

Agenda

Seminário de 
representantes é 
na Nova Colônia 
de Tramandaí

Representantes da APCEF/RS nas agências se reuniram em Tramandaí

Vice-presidenta é membro do Fórum
 em Defesa da Água Pública

Fevereiro 
26/2 - Seleção de vozes para o 
Coral APCEF/RS

Terças-feiras 
Encontro Núcleo de Cultura Gaúcha

Março 
3/3 – Início da oficina de dança Vivências 
do Corpo 
 
16/3 – Início da oficina Teatro para Todos

Novatos(as) da Caixa são 
recepcionados(as) pela Associação

Evento reuniu representantes nas agências, 
coordenadores(as) de regionais, conselheiros(as) e diretoria

A luta em defesa da água pública em 
nosso Estado rendeu a Célia Zingler mui-
to mais do que a vitória diante da tentativa 
de privatização do serviço de água e sane-
amento em sua cidade natal, Santa Cruz 
do Sul. Por sua participação determinante 
na defesa do acesso universal a esse bem 

Célia Zingler recebe 
homenagem do Sindiágua

básico, o Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias da Purificação e Distribuição de 
Água e em Serviços de Esgoto do Esta-
do do Rio Grande do Sul (Sindiágua/RS) 
prestou uma homenagem à nossa vice-
-presidenta durante a assembleia geral da 
entidade, ocorrida no dia 15 de agosto.

Membro do Fórum em Defesa da 
Água Pública de Santa Cruz do Sul, a vice-
-presidenta da APCEF também trouxe 
a pauta para a Associação, que, desde 
2011, é uma das entidades protagonis-
tas dessa luta no Estado. Relembre, na 
edição do JB de julho/agosto de 2014, 
toda a trajetória da APCEF/RS contra a 
privatização da água.

Já é costume que a diretoria da 
APCEF/RS faça uma recepção de boas-
-vindas aos(às) novatos(as) que entram 
para a Caixa periodicamente. Em 2014, 
essas atividades foram ainda mais inten-

sas. Quase que mensalmente, após 
a apresentação da APCEF durante o 
treinamento que os(as) novatos(as) 
recebem na GILOG/PO, os(as) cole-
gas foram convidados(as) a participar 
de jantares preparados pelo Núcleo 
de Cultura Gaúcha (NCG), no Gal-
pão Crioulo da Colônia B, na Capital. 
Juntamente com outras ações de 
divulgação desenvolvidas ao longo do 
ano, tais iniciativas contribuíram para 
um significativo incremento no quadro 
associativo, reforçando a pujança de 
nossa entidade.

Além de conhecerem a Associação, colegas 
são convidados(as) para jantar festivo

Arquivo/APCEF/RS

No cumprimento de suas obrigações 
legais, a diretoria da APCEF/RS convocou 

Assembleia ordinária aprova 
balanço patrimonial

todos(as) os(as) seus(suas) associados(as) 
a comparecerem à assembleia geral 
ordinária, a fim de prestar contas sobre 
o balanço patrimonial de 2013 e também 
para apresentar o relatório das atividades 
desenvolvidas pela Associação no ano 
anterior. O plenário – que ocorreu no dia 
29 de março – aprovou, por unanimidade, 
a  d o c u m e n t a ç ã o  a p r e s e n t a d a . 
Veja os relatórios na íntegra, em 
 www.apcefrs.org.br.

Marcos Todt, Ivan Canal e Telmo Boita, represen-
tando diretoria e conselhos deliberativo e fiscal

Fotos: Anne Ledur/APCEF/RS
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RELaÇõEs dE TRabaLhO

Após quatro dias de paralisações, 
proposta da Fenaban finaliza greve

Fotos: Divulgação

No dia 11 de agosto, o Comando 
Nacional dos Bancários entregou a pauta 
de reivindicações da Campanha Salarial à 
Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). 
Após oito rodadas de negociações gerais 
e cinco rodadas específicas com a Caixa, 
no dia 30 de setembro, assembleias em 
todo o país deflagraram greve por tempo 
indeterminado. 

Foram quatro dias de paralisações, 
com mais de 10 mil agências fechadas, até 
que, no dia 3 de outubro, os banqueiros 

30º Conecef delibera questões 
de interesse da categoria

Com o lema “30 anos de unidade e 
mobilização - Muitas conquistas e novos 
desafios”, foi realizada, de 6 a 8 de junho, 
a 30ª edição do Congresso Nacional 
dos Empregados da Caixa Econômica 
Federal (Conecef), em São Paulo. O 
evento, que é a instância máxima de 
deliberação das questões de interesse 
dos(as) empregados(as), contou com a 
participação de 360 delegados(as) de todo 

Após treze meses de um longo 
processo judicial, a Justiça do Trabalho da 
17ª Vara de Porto Alegre deu um ponto 
final a mais um caso de assédio moral 
ocorrido dentro da Caixa. Em novembro 
passado, a juíza Noêmia Saltz Gensas 
declarou “ilegal, discriminatória e arbi-
trária” a destituição da função de caixa 
da diretora da APCEF/RS, Cláudia dos 
Santos, após a sua eleição para dirigente 
da Secretaria da Mulher Trabalhadora da 
Federação dos(as) Trabalhadores(as) em 
Instituições Financeiras do Rio Grande 
do Sul (Fetrafi-RS), no ano passado. De 
acordo com a magistrada, “resta com-
provado que tal procedimento tem ori-
gem no fato de Cláudia deter combativa 

e reiterada atuação sindical”. Agora, a 
Caixa será obrigada a reintegrar a função 
da diretora, bem como ressarci-la pelas 
perdas salariais ao longo do período 
correspondente. 

Essa decisão serve como um grande 
exemplo para que outras situações se-
melhantes não aconteçam. A sentença 
reitera que qualquer ato dessa natureza 
afronta a regra do artigo 543, da CLT, 
que ampara os membros com mandato 
eletivo, não podendo esses serem trans-
feridos ou terem o desempenho das suas 
atribuições sindicais dificultados. Leia 
mais detalhes sobre o caso na edição de 
dezembro de 2014.

Reintegração de função  
a dirigente da APCEF reforça  
luta contra assédio moral

Proposta econômica impediu avanço na pauta específica

voltaram à mesa de negociações e ofere-
ceram, entre outros benefícios, reajuste de 
8,5% sobre salários, 9% para o piso salarial, 
12,2% para o vale-refeição, e manutenção 
da PLR Social. Tal oferta fez com que o Co-
mando orientasse os sindicatos a aceitarem 
a proposta. Estava encerrada a Campanha 
Salarial dos(as) Bancários(as) 2014.

Fim precipitado

Apesar dos avanços econômicos, mui-
tas reivindicações relativas a condições de 

trabalho foram empurradas para a mesa de 
negociação permanente. Para a diretora de 
apoio a Relações de Trabalho da APCEF/
RS, Cláudia dos Santos, o Comando se 
equivocou ao orientar a aceitação da 
proposta sem possibilitar que a categoria 
seguisse mobilizada para exigir da Caixa 
avanços em temas prioritários da pauta 
específica, como isonomia, seis horas, fim 
da discriminação dos colegas do Reg/Re-
plan, Saúde Caixa, problemas da retaguar-
da (promessas não cumpridas no acordo 
de 2012) e tíquete e cesta alimentação 

para aposentados(as) e pensionistas. 

Além disso, a empresa não se com-
prometeu em realizar a sistemática de 
avaliação por mérito em 2015. “Não ob-
tivemos avanço algum nesses temas, que 
são fundamentais. Muito pelo contrário, 
as discriminações, os métodos assediado-
res, as práticas persecutórias a quem tem 
ações contra a Caixa, e a imposição aos(às) 
empregados(as) de acúmulo e sobrecarga 
de tarefas persistem por parte da empresa”, 
declarou.

o País - 230 homens e 130 mulheres. Os 
temas referendados foram levados à Con-
ferência Nacional dos Bancários, em julho, 
e integraram as reivindicações específicas 
dos(as) empregados(as) da Caixa para 
a Campanha Salarial 2014, bem como 
compõem a pauta a mesa de negociações 
permanentes com o banco. O diretor de 
Relações de Trabalho, Marcello Carrión, 
acompanhou os três dias do fórum.

Agências de todo país fecharam as portas

360 delegados(as) participaram do Conecef
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JURÍdiCO

Uma vitória judicial conquistada 
em pela APCEF/RS em setembro co-
meça a mudar o cenário de arbitrarie-
dades cometidas há anos contra os(as) 
trabalhadores(as) de retaguarda. O juiz 
Marcelo Caon Pereira, da 14ª Vara do 
Trabalho de Porto Alegre, julgou pro-
cedente, em primeira instância, a ação 
coletiva que denunciou as condições 
de trabalho às quais os(as) colegas têm 
sido submetidos(as) após a implemen-
tação do novo modelo de retaguarda, 
em 2009. Tal modelo subdimensionou 
as RERET’s, obrigando, muitas vezes, 
os(as) tesoureiros(as) a assumirem 
funções que não lhes competiam - 
como supervisionar as atividades de 
retaguarda, realizar acertos contábeis, 
realizar a supervisão da compensação 
e da conformidade das operações, e 
responder pela RERET à gerência da 
GIRET e das agências -, impondo um 
quadro de estresse e insegurança no 
trabalho.

A Caixa pode recorrer, mas 
a l iminar determina que os(as) 

trabalhadores(as) de retaguarda não 
podem mais desenvolver atividades 
não especificadas nos normativos RH 
060 e RH 183, que regulamentam suas 
funções. A tutela antecipada também 
diz que, em caso de descumprimento, 
a Caixa fica obrigada a pagar multa de 
mil reais por dia ao(à) empregado(a) 
prejudicado(a). 

Encontro Estadual de 
Trabalhadores(as) de  

Retaguarda

Para debater os desdobramentos 
dessa sentença, a  APCEF/RS promoveu, 
no dia 27 de setembro, mais um Encon-
tro Estadual de Trabalhadores(as) de 
Retaguarda. O evento teve a presença 
de dezenas de tesoureiros(as) de várias 
regiões do Estado e foi uma preparação 
para o cumprimento da decisão judicial. 
Foi definida a constituição de grupo 
de e-mails para discussão do tema. 
Para participar, envie seu contato para  
apcefrs@apcefrs.org.br ou ligue para 
(51) 3268-1611. 

Liminar em prol dos(as) 
trabalhadores(as) de retaguarda

Tesoureiros(as) de todo Estado se reuniram em encontro promovido pela Associação

Regina Azevedo/APCEF/RS

O assessor jurídico da APCEF/
RS, Ricardo Cantalice, participou, no 
dia 27 de agosto, de uma reunião com 
aposentados(as) e pensionistas da 
Regional Sul e Litoral Sul, em Pelotas. 
O advogado prestou esclarecimentos 
sobre a ação do Efeito Gangorra e 
contou com a presença do presidente 
da Associação, Marcos Todt, da diretora 
de apoio a Aposentados(as), Lúcia Leal, 
do conselheiro deliberativo Gilberto 

dos Santos Netto e do presidente da 
Abefap, Haroldo de Campos.

Assessoria jurídica participa de 
reunião em Pelotas

Advogado falou sobre a fase atual do processo

Arquivo/APCEF/RS

No dia 18 de dezembro, a 6ª Câmara 
Cível de Porto Alegre julgou improceden-
te o recurso judicial movido pela Funcef 
que estava impedindo o pagamento dos 
valores devidos ao 1º grupo da ação co-
nhecida como "Efeito Gangorra". O litígio 
se estabeleceu porque a Funcef entendia 
que deveriam ser feitas retenções de 
Imposto de Renda, contribuições previ-
denciárias e honorários advocatícios. A 
partir dessa decisão, a APCEF/RS já pôde 
começar a efetuar os pagamentos aos 

integrantes da ação.

De acordo com a vice-presidenta 
da Associação, Célia Zingler, trata-se de 
uma conquista histórica do Seguro Jurí-
dico. “Depois de muitos anos, finalmente 
foi reparada parcialmente uma injustiça 
com aposentados(as) e pensionistas 
prejudicados(as) especialmente a partir do 
Plano Real e da política de reajuste zero 
adotada pela Caixa nos anos 90. Foi uma 
batalha longa, pois o processo foi ajuizado 

Efeito Gangorra: Justiça manda 
Funcef pagar valores incontroversos
Mais de 800 pessoas estão sendo beneficiadas com esta vitória judicial

A discussão a cerca da dívida que a 
Caixa tem com a Funcef vem de longa 
data. Prova disso é que a reunião de 
aposentados(as) e pensionistas da AP-
CEF/RS de setembro 2012 já cobrava 
a questão junto ao presidente da Fun-
dação, Carlos Alberto Caser. Passados 
mais de dois anos, a Funcef segue sendo 
prejudicada por sua própria patrocina-
dora.

Tal impacto atuarial deve-se, em 
grande parte, por conta de inúmeras 

ações de ordem trabalhista, de res-
ponsabilidade exclusiva da Caixa, que 
acabam repercutindo nas reservas ma-
temáticas dos planos de benefícios admi-
nistrados pela Funcef. Por esta razão, a 
APCEF/RS ingressou com uma demanda 
judicial contra o banco, a fim de cobrar 
os valores correspondentes a esse im-
pacto atuarial, visando a recomposição 
dos valores devidos. Outra ação ajuizada 
pretende responsabilizar os dirigentes 
da Funcef que eventualmente se omitam 
de proceder a cobrança desses valores.

APCEF/RS entra com novas 
ações contra Caixa e Funcef

Transitada em julgado decisão 
favorável à ação dos EB’s

Após longos anos de trâmites 
perante a Justiça Federal, transitou 
em julgado decisão favorável em 
relação ao processo dos Escritu-
rários Básicos (EB’s), encabeçado 
por Pedro Lair Kuhn e outros 156 
requerentes. A decisão reconhece 
o direito de enquadramento para o 

em 2001, no mesmo período em que foi 
criado pela Associação o serviço deno-
minado Seguro Jurídico. Estamos muito 
satisfeitos, pois é uma ação que beneficia 
mais de 800 associados(as)”, declarou.

O pagamento dos valores líquidos 
foi operacionalizado ainda em dezem-
bro pela Caixa, através de depósito na 
conta-corrente dos(as) beneficiados(as). 
Os demonstrativos de cálculo e as notas 
fiscais referentes aos honorários estarão 

disponíveis no Escritório de Direito Social 
a partir do dia 3 de fevereiro, para fins 
de Declaração de Imposto de Renda. 
Não houve retenção de IR, e todos(as) 
deverão incluir os valores recebidos na 
sua declaração de ajuste referente ao ano 
base de 2014. Integrantes da ação que a 
Funcef entendeu não possuirem direito 
no processo não tiveram valor depositado 
nesse momento. Mais informações: (51) 
3268-1611 (APCEF) ou (51) 3215-9000 
(Escritório de Direito Social).

nível inicial do cargo de Escriturário 
e de Escriturário Intermediário “A”, 
com diferenças salariais decorrentes, 
para o grupo de reclamantes. As 
liquidações já vêm tramitando, inclu-
sive os valores ditos incontroversos, 
aqueles que a Caixa reconhece como 
devidos.
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Costelão da Regional Serra  
chega à sua 18ª edição

Pela 18ª edição, o Costelão da 
Regional Serra se consolidou como um 
grande sucesso entre as atividades da 
semana farroupilha na APCEF. Cerca 
de 120 pessoas, entre associados(as), 
familiares e amigos(as) de toda a 
região, se reuniram, mais uma vez, 
na bela sede de Farroupilha, para 
comemorar o 20 de setembro. O cos-
telão foi colocado às 7h no fogo e foi 
servido por volta das 13h, juntamente 
com aipim, pão, saladas, sobremesas 
e bebidas. Mas a festa não foi só gas-
tronômica. O evento, animado pelos 

músicos Luciano Freitas e Alex Cortes, 
foi marcado pela confraternização en-
tre associados(as) de todas as idades. 

20 de setembro foi comemorado com 
Costelão

Arquivo/APCEF/RS

Associados(as) confraternizam  
na Regional Passo Fundo

A Regional Passo Fundo é um 
grande exemplo na realização de even-
tos que promovem a integração entre 
associados(as). Dentre as atividades 
celebrativas realizadas ao longo de 2014, 
uma grande festa para celebrar a Sema-
na Farroupilha aconteceu na bela sede 
da Roselândia no dia 18 de setembro: a 
Noite Campeira. Aproximadamente 80 
pessoas estiveram presentes, e diverti-
ram-se ao som de Paulo Guerra e Cia.

Passo Fundo também abriu a 
temporada de piscinas com chave 
de ouro. No dia 14 de novembro, a 
Regional realizou uma grande festa, 

oficializando esse momento. O pre-
sidente da APCEF/RS, Marcos Todt, 
prestigiou o evento, que contou com 
um saboroso jantar, sorteio de brin-
des e música ao vivo.

Festa de abertura de piscinas 
 na Roselândia

Regional Litoral Sul realizou 
diversas atrações em 2014

Os(as) associados(as) da Regional Lito-
ral Sul tiveram um 2014 repleto de atrações. 
A programação na Regional já começou no 
dia 14 de fevereiro, na colônia do Cassino, 
com o tradicional “Churrasco do Jorjão”. 
A festa foi muito animada, com a canja do 
colega Ricardo Rosa Cardoso. Já no dia 20 de 

junho, associados(as), familiares e amigos(as) 
voltaram a se encontrar para um jantar com 
música ao vivo, com o Trio Café com Leite, 
no Restaurante Petruzzi, em Rio Grande. 

E a agenda seguiu no dia 5 de setem-
bro, com mais um jantar de confraterni-
zação. Desta vez, apreciaram um buffet 
de frutos do mar e a música ao vivo de 
William Tavares. No dia 31 de outubro, 
a coordenação da Regional promoveu a 
“Noite Italiana”, na Galeteria da Nonna. E, 
para abrir a temporada de verão, no dia 5 de 
dezembro, a Regional voltou a se encontrar 
na Colônia do Cassino, com um coquetel e 
muitas outras atrações, como o show da 
Deka Santorum Trio e brinquedos infláveis 
para a criançada.

Associados(as) se reuniram para a abertura 
da temporada de verão

Arquivo/APCEF/RS

Foto: Arquivo/APCEF/RS

XXII Baile Queijos & Vinhos celebra 61º 
aniversário da APCEF/RS

Regional Sul mantém rica  
agenda de atividades

Aconteceu, no dia 7 de junho, no 
Ginásio de Esportes, em Porto Alegre, o 
tradicional Baile Queijos & Vinhos. Com 
a presença de centenas de associados(as) 
de diversas regiões do Estado, a festa 

Sempre muito ativa, a Regional 
Sul promoveu uma série de momentos 
de integração entre associados(as) 
em 2014. O ano já começou com um 
tradicional café da tarde, no dia 26 de 
fevereiro, na Padaria A Popular, em 
Pelotas. Aproveitando a ocorrência da 
Fenadoce, os(as) amigos(as) voltaram 
a se encontrar no dia 20 de julho, para 
uma visita ao evento. A caravana apro-
veitou as atrações da feira e saboreou o 
tradicional doce roda de carreta, além, 
é claro, de café, para aquecerem-se na 
tarde pelotense. E a Regional Sul nunca 
para. No dia 30 de outubro, os(as) 
associados(as)se reuniram na Padaria 

celebrou os 61 anos da Associação. 

O Baile Queijos & Vinhos, por si 
só, já é especial pela qualidade de sua 
gastronomia, por sua ampla carta de 
vinhos e pela animação musical ao vivo. 
No entanto, nesta 22ª edição, o evento 
também promoveu o sorteio inicial da 
promoção de inauguração da Nova 
Colônia Tramandaí, selecionando os(as) 
primeiros(as) associados(as) inscritos(as) 
que ocuparam os apartamentos da nova 
sede, na noite do dia 8 de novembro, 
sem nenhum custo financeiro ou perda 
de pontos na classificação para futuras 
inscrições (leia mais na contracapa).

Docepel, em Pelotas, para um novo 
momento de reencontro vespertino. 
Já no dia 15 de novembro, aconteceu 
a tradicional festa de final de ano, na 
Sociedade Libanesa. 

Cuidadosamente decorado, ginásio transfor-
mou-se em aconchegante salão de festas

Ativos(as) e aposentados(as) em momento 
de integração

Anne Ledur/APCEF/RS Arquivo/APCEF/RS

Santo Ângelo sedia 1º Encontro dos 
Amigos & Colegas da Caixa

Associados(as) e colegas da Re-
gional Missões realizaram, no dia 22 de 
novembro, na bela sede da APCEF/RS 
em Santo Ângelo, um grande evento 

em celebração à amizade: o 1º Encon-
tro dos Amigos & Colegas da Caixa. 
A comemoração contou com a pre-
sença de dezenas de pessoas, entre 
associados(as), amigos(as) e familiares,  
provenientes de diversos recantos 
do Rio Grande do Sul e de outros 
estados, mas com um ponto comum: 
trabalham ou trabalharam juntos em 
Santo Ângelo. Os(as) amigos(as) pu-
deram conversar sobre as suas rotinas 
do passado e do presente, participa-
ram da distribuição de brindes, do 
“momento do abraço” e saborearam 
um churrasco missioneiro.

Evento promoveu reencontro de amigos 
de longa data

Arquivo/APCEF/RS

Aldino Mendes/Divulgação
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Festa do Saci é comemorada 
com mágica e cultura

Um dos eventos mais aguardados pela 
criançada é a Festa do Saci. Em 2014, ela 
ocorreu no dia 11 de outubro. Para a alegria 
dos(as) pequenos(as), foi montada uma es-
trutura com brinquedos tradicionais, como 
tobogã, pula-pula, quadra de futebol, cama 
elástica e piscina de bolinhas. Além disso, 

uma turma de recreacionistas comandou 
o cantinho da pintura. A tarde ficou ainda 
mais legal com o show de mágicas interativo, 
com direito a coelho que saiu da cartola. E, 
para repôr as energias, muitas guloseimas 
gostosas – cachorro-quente, pipoca, algodão 
doce, churros, bebidas e uma mesa recheada 
de doces -, que combinaram perfeitamente 
com o brinde que a APCEF e a Fenae deram 
a cada um(a): uma lancheira.

Durante o evento, foi inaugurado mais 
um espaço especial para as crianças, for-
mado por uma Brinquedoteca - com jogos 
educativos de tabuleiro - e o Cantinho da 
Leitura - com uma coleção de livros para 
ampliar o horizonte cultural de nossos(as) 
pequenos(as) cidadãos(ãs). 

Em meio aos brinquedos infláveis, recrea-
cionistas promoveram atividades lúdicas

Arquivo/APCEF/RS

Festa à fantasia abre temporada de  
piscinas em Porto Alegre

Para esperar o verão de braços 
abertos, a APCEF/RS realizou, no dia 
22 de novembro, a festa à fantasia de 
abertura das piscinas da Sede A. Os(as) 
convidados(as) entraram no clima da 
brincadeira e caracterizaram-se de forma 
muito criativa. Vestiram-se de ciganos(as), 
piratas, religiosos(as), policiais, ladras e 
ladrões, príncipes e princesas, persona-
gens de quadrinhos, e usaram e abusaram 
de adereços como perucas, máscaras, 
pulseiras, colares e gravatas coloridas. 

A festa foi animada pela banda 
Leões & Poetas, que tocou um eclé-
tico repertório musical. Além disso, 

os(as) convidados(as) puderam sabo-
rear um cardápio especial de pratos 
quentes, além, é claro, da mesa com as  
frutas da estação.

Mesa com frutas da estação é tradição na 
festa das piscinas

Noite Cultural contempla  
os talentos da APCEF/RS

A Associação promoveu, no dia 5 de 
dezembro, a Noite Cultural, uma amostra 
dos resultados dessas atividades. O canto 
foi representado pelo Coral APCEF/RS, que 
entoou, juntamente com canções populares, 
músicas natalinas. O conselheiro Marcelo de 
Marchi realizou o show de encerramento. Já 
na área da dança, as alunas da oficina “Vivên-
cias do Corpo” apresentaram uma coreogra-
fia desenvolvida nas aulas, com fundamentos 
de dança do ventre. O Núcleo de Cultura 
Gaúcha, por sua vez, se apresentou e ensi-
nou aos(às) presentes passos da dança do 
pezinho. Nas artes cênicas, os(as) alunos(as) 
do curso “Teatro para Todos” apresentaram 
uma esquete cômica. E o grupo teatral Caixa 
de Pandora deu uma amostra do premiado 
espetáculo “Retalhos da Morte”. Na litera-

tura, os(as) alunos(as) da oficina “Histórias 
do Vinho”, de Alcy Cheuiche, celebraram a 
sua formatura, com leituras do livro bilíngue 
homônimo. Já os(as) participantes da oficina 
em andamento, “Água, Elemento Essencial 
da Vida”, também enriqueceram a noite com 
a leitura de trechos de seus escritos.

Público acompanhou, animado, a Noite 
Cultural

Festa de Páscoa anima criançada 
na APCEF/RS

O Sr. Coelho fez a alegria das 
mais de 150 crianças que participa-
ram da Festa de Páscoa da APCEF/
RS, no dia 12 de abril. Já na chegada, 
os(as) convidados(as) foram rece-

bidos com um kit de Páscoa e um 
material para participar da oficina de 
montagem de cestas. E não faltaram 
opções para que a tarde passasse 
voando: cama elástica, castelo de 
bolinhas, balão pula-pula, centopeia, 
jacaré, tobogã, camarim de pinturas 
e o disputadíssimo “high jump”. A 
diversão também teve o seu lado lú-
dico, com o grupo teatral da APCEF, 
Caixa de Pandora, que preparou 
uma esquete muito especial para a 
gurizada. Através do espetáculo “A 
lenda do coelhinho da Páscoa”, a 
trupe resgatou o significado da data, 
com muito bom humor.

Caixa de Pandora apresentou a esquete “A 
lenda do coelhinho da Páscoa”

Anne Ledur/APCEF/RS

Núcleo de Cultura Gaúcha promove eventos tradicionais

O Núcleo de Cultura Gaúcha 
(NCG) manteve a chama da tradição 
acesa na APCEF/RS ao longo do ano 
que passou. A agenda de eventos do 
grupo já começou o dia 13 de abril, 
com mais um tradicional almoço 
campeiro no Galpão Crioulo da 
Associação. Como estrela principal: 
uma das especialidades do Núcleo: 
uma saborosa galinhada, acompanha-
da de saladas e outras delícias.

Para o dia do(a) amigo(a), em 20 
de julho, mais de 200 convidados(as) 
de diversas partes do Estado par-

t ic iparam do VI I  Coste lão  da  
APCEF/RS. A preparação dos cerca 
de 180 quilos de carne começou 
cedo. O fogo de chão, que garantiu 
o assado por seis horas, foi aceso às 
5h da madrugada.

Já no dia 27 de setembro, o NCG 
realiza o seu tradicional jantar baile 
campeiro de encerramento da sema-
na farroupilha, com a participação de 
Márcio Padula e Grupo Alma Nativa. 
No clima de festa,  associados(as) da 
Capital e do Interior tomaram conta 
do Galpão Crioulo da APCEF/RS, em 

Equipe do NCG responsável pelo VII 
Costelão

Fotos: Rgina Azevedo/APCEF/RSPorto Alegre. 

E, neste ano, a APCEF/RS enri-
queceu ainda mais as comemorações 
farroupilhas. Através de uma parceira 
do NCG com o Acampamento Sinal, 
Marca e Tarca, os(as) associados(as) 
foram convidados(as) a vivenciar o 
melhor de nossas tradições no Par-
que Harmonia, maior acampamento 
farroupilha do Estado. Além de 
associados(as) em geral que visitaram 
o parque e saborearam o melhor 
da culinária campeira, aproveitaram 
para conhecer o acampamento 

alunos(as) das oficinas de teatro e 
literária e integrantes do Coral e do 
grupo teatral Caixa de Pandora. 
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Histórias do Vinho é lançado  
em Porto Alegre e Paris

Histórias do Vinho é escrito por 30 autores(as)

Livro bilíngue é fruto de oficina literária da APCEF/RS ministrada por Alcy Cheuiche
Fotos: Regina Azevedo/APCEF/RS

Setor cultural promove oficinas dança, 
teatro e literatura

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 2014 não foi diferente. Confira abaixo 
como foram as oficinas promovidas pela Associação, que culminaram em dezembro, com grandes espetáculos 
apresentados na Noite Cultural da APCEF/RS (leia mais na página central) e veja o que já está confirmado para 2015.

Alunas de Vivências do Corpo  
apresentaram dança do ventre

NCG mantém 
encontros 
semanais

Oficinandos(as) receberam visita  
do presidente da Corsan, Arnaldo Dutra

Após 12 meses de um intenso 
trabalho de pesquisa e escrita sob a 
coordenação de Alcy Cheuiche, foi 
lançado o livro de contos Histórias do 
Vinho/Histoires du Vin, obra dos(as) 
alunos(as) da Oficina de Criação Li-
terária promovida pela APCEF/RS. 
O lançamento foi marcado por três 
ocasiões solenes: a primeira, realizada 
no dia 13 de maio, com uma confra-
ternização na sede da Agea, em Porto 
Alegre; a segunda, no dia 20 de maio, 
quando os(as) escritores(as) participa-
ram de uma agenda cultural na Aliança 
Francesa, em Paris; e, por último, no 
dia 4 de novembro, com um debate 

seguido de sessão de autógrafos na 
Feira do Livro de Porto Alegre. Na 
Noite Cultural da APCEF/RS, em 
dezembro, foi realizada a formatura 
do grupo, que recebeu certificado de 
conclusão da oficina que deu origem 
ao livro.

Escrito por 30 autores(as), Histórias 
do Vinho/Histoires du Vin é uma obra 
bilíngue - em Português e Francês -, com 
90 contos que abordam, de forma muito 
poética, a trajetória do vinho como 
produto cultural na França e no Brasil. 
É um livro de sucesso, pois sua primeira 
edição já está esgotada.

Além dos tradicionais eventos, 
como o almoço campeiro, o VII Cos-
telão da APCEF/RS, o jantar baile de 
encerramento da Semana Farroupi-
lha, e a novidade da parceria com o 
Acampamento Sinal, Marca e Tarca, 
no Parque Harmonia -, o Núcleo de 
Cultura Gaúcha (NCG), coordenado 
pelo conselheiro Paulo Cesar Ketzer, 
também manteve as suas reuniões se-
manais, todas as terças-feiras à noite, 
no Galpão Crioulo. Os encontros con-
taram com ensaios do grupo de danças, 
prosa, chimarrão e, é claro, boa boia.

Oficina Teatro para Todos encenou 
esquete cômica

Oficinandos(as) receberam visita do 
presidente da Corsan, Arnaldo Dutra

dança

Para os(as) amantes da dança, 
Milene Gelbcke ministrou o curso 
Vivências do Corpo, oficina que 
trabalhou musicalidade, expressão 
corporal, equilíbrio e elasticidade, 
através de um programa de alonga-
mento e ritmos de dança variados. 
E as inscrições para a 2ª edição da 
oficina já estão abertas. Garanta já a 
sua vaga, entrando em contato com 
a APCEF, através do e-mail cultural@
apcefrs.org.br, ou do telefone (51) 
3268-1611. As aulas estão previstas 
para começar no dia 3 de março.

Teatro

Durante os encontros com a 
professora Sandra Loureiro, na oficina 
Teatro para Todos, os(as) alunos(as) 
puderam desenvolver qualidades 
como concentração, coordenação, 
autoconfiança, segurança, agilidade 
e concretização de ideias, através de 
técnicas de improvisação, expressão 
corporal e jogos dramáticos. Também 
já está confirmada a 2ª edição dessa 
oficina. Inscreva-se pelo e-mail cultu-
ral@apcefrs.org.br ou pelo telefone 
(51) 3268-1611. As aulas começam 
no dia 16 de março.

Literatura

O escritor Alcy Cheuiche deu 
início a uma nova jornada de formação 
literária promovida pela APCEF/RS. 
O curso, intitulado “Água: Elemento 
Essencial da Vida”, desenvolve um livro 
de contos. Alguns trechos do trabalho, 
que será lançado neste ano, foram co-
nhecidos na Noite Cultural. Já em Santa 
Maria, o escritor ministrou, nos dias 5 e 
6 de abril, um curso intensivo de inicia-
ção à escrita para os(as) associados(as) 
da Regional Centro e público em geral. 
A recepção foi excelente.



JANEIRO DE 2015     9

CULTURa

II Tertúlia Bancária dá verdadeiro  
show no Bar Opinião

Colegas de Santa Maria participam pela segunda vez

Mostra promovida pela APCEF contou com 17 bandas de diversos gêneros musicais
Anne Ledur/APCEF/RS

Giuliano Cecatto/Divulgação GNU

A maior casa de shows do Sul do 
País, o Bar Opinião, em Porto Alegre, 
foi palco de mais um grande espetáculo 
cultural promovido pela APCEF/RS: a 

APCEF apoia 
show de 
associados 

5ª Mostra de 
Talentos Bancários 
de Santa Maria

Coral APCEF/RS lança seu primeiro DVD

Nova peça do grupo Caixa de Pandora é  
premiada no Festival Art In Vento de Osório

 Arquivo/APCEF/RS

Uma das mais tradicionais 
salas do nosso Estado, o teatro 
Bruno Kiefer, na Casa de Cultura 
Mário Quintana (CCMQ), em Porto 
Alegre, foi palco de um encontro 
marcante entre duas gerações de 
associados(as) artistas da APCEF/
RS. Com o apoio cultural da Asso-
ciação, a tradicional banda Jottagá e 
Froide Explica e o jovem grupo de 
punk-rock, Os Horácios, se apre-
sentaram no coração da Capital, 
no dia 29 de agosto.

O Coral APCEF/RS deixou a sua mar-
ca no cenário musical do Estado em 2014. 
Além das apresentações nos eventos da 
Associação, o coro deu o ar de sua graça em 
eventos importantes como o 9º Encontro 
de Coros de Salvador do Sul e a Quinta da 
Música Erudita, no Grêmio Náutico União 
(GNU). Esta última apresentação, de tão 
memorável, renderá ao grupo o lançamen-
to de seu primeiro DVD. O recital ocorreu 
no dia 6 de novembro, juntamente com 
Coral do GNU, o Coral da Santa Casa e a 
Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, 
sob a regência do maestro João Araujo.

O DVD conterá as canções The Con-
quest of Paradise (Vangelis), Marcha Triunfal 
da Ópera Aida (Verdi), La Gitana da Ópera 
Il Trovatore (Verdi), Coro Di Schiavi Ebrei 
da Ópera Nabuco (Verdi), Les Toreadors 

II Tertúlia Bancária - Mostra Musical 
de Todos os Estilos para todo o Rio 
Grande. Com o apoio do Sindicato 
dos Bancários de Santa Maria, Pelotas, 

da Ópera Carmen (Bizet), Habanera da 
Ópera Carmen (Bizet) e Halleluiah (Haen-
del), e custará R$ 15. Para adquirir o seu 
exemplar, entre em contato com o setor 
cultural da APCEF/RS, através do e-mail 
cultural@apcefrs.org.br ou do telefone 
(51) 3268-1611.

Grande público presente na “Quinta da Música Erudita”

Um dos mais importantes festi-
vais de teatro amador do Estado, o 
Art In Vento de Osório, consagrou, 
com três premiações, a nova peça do 

grupo Caixa de Pandora, Retalhos da 
Morte. A apresentação realizada no 
dia 29 de novembro rendeu à trupe 
da APCEF/RS os prêmios de melhor 
direção (a Sandra Loureiro), melhor 
trilha sonora (a Sandra Loureiro e 
Gustavo Petry) e melhor atuação 
coadjuvante (a todo o elenco). O 
espetáculo também recebeu indica-
ções para melhor figurino, melhor 
iluminação e melhor espetáculo. 
Esta é a segunda vez que o Caixa de 
Pandora é premiado no Festival. Em 
2012, o grupo recebeu o troféu de 

melhor trilha sonora pelo espetáculo 
infanto-juvenil “A Última Gota”. 

Retalhos da Morte estreou no 
dia 17 de outubro, no Teatro Dante 
Barone, na Assembleia Legislativa, 
com a participação de um grande 
público. Conforme explicou Sandra 
Loureiro, a peça é sobre a morte, 
mas tem o objetivo de fazer com que 
as pessoas se alertem para a vida. 
“Essa é a grande mensagem. Aborda-
mos isso com um roteiro reflexivo e 
bem humorado”, revelou a diretora. 

Elenco do Caixa de Pandora se destacou 
em sua atuação

seleção para novas vozes

E o Coral APCEF/RS retoma os ensaios 
buscando novas vozes. Interessados(as) em 
fazer parte desse time têm a oportunidade de 
participar da seleção, que ocorrerá no dia 26 de 
fevereiro. Mais informações: www.apcefrs.org.br.

Ocorreu, no dia 21 de novem-
bro, a 5ª Mostra de Talentos Bancá-
rios, um evento que reuniu cerca de 
350 de pessoas em torno da música, 
das artes plásticas, do artesanato, da 
fotografia e da literatura em Santa 
Maria. O evento foi promovido pelo 
Sindicato dos Bancários de Santa 
Maria e Região, com o apoio da 
Associação. Ao todo, 20 bandas se 
apresentaram oficialmente e, após, 
a confraternização seguiu no “palco 
livre”. Os alimentos arrecadados 
como ingresso foram destinados 
ao abrigo assistencial Leon Denis.

Santa Cruz do Sul e da Associação dos 
Funcionários do Banrisul (Agban), o 
evento ocorreu no dia 26 de abril, com 
a participação de 17 bandas provenien-
tes de diferentes localidades do Estado. 
Tal diversidade também se refletiu nos 
gêneros musicais do repertório.

De acordo com o presidente da 
Associação, Marcos Todt, a Tertúlia 
é mais um espaço que a entidade se 
apropria para integrar a categoria atra-
vés da cultura. “É sempre uma honra 
promover o talento de nossos(as) 
associados(as) de todo o Estado, bem 
como de colegas de outros bancos, 

especialmente neste ambiente, onde 
o espírito não é de competição, mas 
de congraçamento e prestígio à arte”, 
declarou.

Para a colega da Agência Santa 
Maria, Luciana Bohrer, participante da 
Tertúlia pela segunda vez, esse é um 
espaço único, onde amadores e pro-
fissionais têm a mesma oportunidade 
de mostrar o seu trabalho. “Amo muito 
este evento, pois ele nos oportuniza 
expôr essa arte que tanto apreciamos 
e que pouco temos tempo de desen-
volver por conta da rotina do dia a dia, 
que é a música”, afirmou a associada.
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apOsEnTadOs

Aposentados(as) e pensionistas 
celebram seu dia na APCEF

Com a presença de mais de 120 
pessoas provenientes de diversas regiões 
do Estado, a APCEF/RS promoveu, no 
dia 19 de março, a primeira reunião de 
aposentados(as) e pensionistas do ano, 
no Salão de Bridge do Clube do Comér-
cio, em Porto Alegre. Como destaque 
do encontro - além da tradicional parti-
cipação da assessoria jurídica -, foi cedido 
um espaço aos representantes das quatro 
chapas inscritas às eleições da Funcef, a 
fim de defenderem as suas propostas.

Após as defesas, o advogado Ricardo 
Cantalice foi convidado a prestar escla-

recimentos sobre as principais ações em 
andamento. O assessor jurídico detalhou 
as vitórias judiciais alcançadas nos proces-
sos do Efeito Gangorra e da Bitributação 
(leia mais na página 5), bem como deta-
lhou o ajuizamento da ação civil pública 
preventiva contra retirada de patrocínio 
dos fundos de pensão. A APCEF/RS 
também disponibilizou aos participantes 
a assessoria de profissionais da empresa 
contábil Quantic, que auxiliou os(as) 
aposentados(as) e pensionistas, de forma 
personalizada, a cerca da documentação 
exigida para a execução das ações da 
Bitributação e do Efeito Gangorra.

Anne Ledur/APCEF/RS

Aposentados(as) e pensionistas atentaram para novidades da categoria

Grupo volta a se reunir na Capital 
para esclarecimentos jurídicos

No dia 16 de outubro, o grupo de 
aposentados(as) e pensionistas voltou a 
se reunir para mais um encontro com a 
assessoria jurídica na Capital. Os advoga-
dos da APCEF/RS falaram sobre a ação do 
Efeito Gangorra, além de esclarecerem 
dúvidas sobre outras ações judiciais. 
Os(as) participantes também tiveram a 
oportunidade de visualizar as fotos da 
Nova Colônia de Tramandaí (leia mais na 
contracapa) e confraternizar em torno de 
um delicioso coquetel.

Conforme avaliou o advogado 
Ricardo Castro, as reuniões peri-
ódicas promovidas pela APCEF/RS 
são de extrema importância para 
diminuir a distância que existe entre 
o advogado e o associado. “O pro-
cesso de aproximação com os(as) 
aposentados(as) e pensionistas vem 
desde o ano de 2001, com a criação 
do Seguro Jurídico. Esse bate-papo 
bastante informal existe para trazer 
notícias boas”, afirmou.

Aposentados(as) e pensionistas se informaram sobre ações judiciais

Reunião de aposentados(as) 
informa sobre eleições da Funcef

A programação da APCEF para 
os(as) aposentados(as) e pensionistas 
em 2014 foi inaugurada já no come-
ço do ano. No dia 23 de janeiro, a 
Associação promoveu mais um tra-
dicional Dia do(a) Aposentado(a) e 
Pensionista, com a presença de cerca 
de uma centena de pessoas prove-

nientes de diversas partes do Estado. 
“O evento que a APCEF faz tem um 
grande objetivo, que é promover o 
reencontro. É aqui que muitos(as) 
têm a oportunidade de conversar e 
confraternizar, e nós nos sentimos 
muito felizes por reunir tantos(as) 
colegas e amigos(as)”, afirmou a 

vice-presidenta da Associação, Célia 
Margit Zingler.

O encontro começou com um café 
da manhã, seguido de uma palestra sobre 
agroecologia e saúde com o engenheiro 
agrônomo Marcelo Leal Teles da Silva. Após 
o almoço de confraternização, foi promo-

vida uma “Ação Entre Amigos” com fundos 
destinados à construção da nova Colônia de 
Tramandaí. Em seguida, os(as) participantes 
se refrescaram em uma divertida e saudável 
aula de hidroginástica. E, para encerrar o 
evento, o músico Marcelo de Marchi animou 
o encontro com o melhor do repertório dos 
anos 70, 80 e 90. 

Dentre as atividades do dia, grupo assistiu a uma palestra sobre saúde

Associação promoveu atividades de lazer e formação para celebrar a data especial
Fotos: Regina Azevedo/APCEF/RS
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EspORTEs

Nos Jogos da Fenae, Rio Grande do 
Sul conquista 3º lugar entre 27 Apcefs
Atletas e treinadores foram homenageados no VIII Botequim do Esporte

A bagagem da delegação gaúcha que 
participou dos Jogos da Fenae, ocorridos de 
16 a 23 de agosto, em Goiânia (GO), voltou 
mais pesada. Tanto pela rica experiência de 
integração vivida juntamente com outros(as) 
dois(duas) mil participantes de 27 Apcefs 
do país, quanto pelas 16 medalhas trazidas 
pelos nossos(as) queridos(as) atletas. O 
excelente resultado elevou o Rio Grande do 

Botequim do Esporte homenageou destaques dos Jogos da Fenae

Sul para terceiro lugar no ranking da com-
petição, melhor classificação desde 2004. O 
primeiro lugar ficou com o Distrito Federal, 
com 756 pontos, seguido pelo Paraná, com 
492; e pelo RS, com 452 pontos. “Muito 
nos honra ter conquistado essa colocação. 
É o resultado de muita preparação ao longo 
do último ano, e também é sinal de que 
estamos no caminho certo para melhores 

colocações futuramente”, afirmou o diretor 
de Esportes da APCEF/RS, Sérgio Simon. 

A APCEF/RS se destacou em pratica-
mente todas as modalidades que participou, 
tanto nas individuais quanto nas coletivas. 
O saldo final contou com a conquista de 
seis medalhas de ouro - no vôlei feminino, 
tênis e atletismo -, seis de prata - no futsal 
feminino, futebol society, tênis, atletismo 
e natação -, e quatro de bronze - também 
no tênis, atletismo e natação, além do bas-
quete masculino. “Na última competição, 
havíamos ficado em 4º lugar e, desta vez, 
ficamos em 3º, com uma diferença mínima 
de pontos para o 2º colocado”, comemorou 
o técnico de futsal, César Perelló.

Para a atleta do vôlei, Bianca Crestani, 
o incentivo da APCEF foi fundamental para 
o resultado nos Jogos da Fenae. “A diretoria 
nos apoiou de todas as formas, até na es-

Regina Azevedo/APCEF/RS

Promovida pela APCEF/RS com o 
apoio da Fenae, aconteceu, no dia 10 de 
maio, a VI Corrida do Pessoal da Caixa. 
O evento contou com a presença de 

APCEF/RS promove VI Corrida 
do Pessoal da Caixa

Anne Ledur/APCEF/RS

Aos(às) vencedores(as), foram entregues  
troféus. Todos(as) receberam medalhas

A equipe de vôlei masculino da 
APCEF/RS conquistou, no dia 8 de 
novembro, o vice-campeonato do 
torneio comemorativo dos 55 anos da 
Associação dos Servidores do Tribunal 
de Contas (ASTC). Após derrotar os 
times do DMAE e dos Correios, ambos 
por 2 sets a 0, os apcefianos levaram a 
medalha de prata para casa, jogando 

Equipe de vôlei masculino é  
vice-campeã no torneio da ASTC

contra o time anfitrião na decisão final. 
Na avaliação do atleta Leandro Santana, 
o resultado do torneio foi bastante 
positivo para o fortalecimento da 
equipe. “Foi um momento importante, 
pois estamos fortalecendo o time para 
as competições nacionais e regionais. 
Foi a primeira vez que participamos e já 
tivemos esse bom resultado”, afirmou.

Associado cria Super 40, time de 
futebol para maiores de 40 anos

Em novembro de 2014, o associa-
do Luís Augusto Fialho de Fialho “ofi-
cializou” a criação do que ele chama de 
um time de futebol de jogadores com 
idade superior a 40 anos, chamado “Su-
per 40”. A turma se encontra todas as 

A APCEF/RS inaugurou, ain-
da no mês de março de 2014, na 
Sede A, em Porto Alegre, mais um 
espaço de integração para seus 
associados(as): a nova sala de jogos. 
Com direito a mesas de sinuca, 
futebol de botão, pingue-pongue, 
xadrez, pebolim e jogos de cartas, 

Inaugurada sala de jogos na Sede A

Com o objetivo de se preparar 
para os Jogos da Fenae, a equipe fe-
minina de futsal da APCEF realizou 
uma ampla rotina de treinos. Dentre 
as atividades desenvolvidas, as atletas 
participaram da Copa das Gurias, um 
torneio com mais três times muito 

Com a intenção de homenagear 
os(as) atletas e treinadores que se 
destacaram nos Jogos da Fenae, a 
APCEF promoveu, no dia 6 de se-
tembro, a 8ª edição do Botequim 
do Esporte. Um público numeroso 
– de mais de 300 pessoas - se fez 

Futsal feminino na Copa das Gurias

VIII Botequim do Esporte 
homenageia atletas

colha do técnico. Tudo isso contribuiu para 
ganharmos o ouro”. A jogadora de futsal, 
Nicole Lima, também reforçou a importân-
cia do da valorização da equipe. “O nosso 
objetivo era chegar na final. Treinamos o ano 
inteiro e conseguimos. Recebemos muitos 
elogios pela nossa evolução, o que é muito 
satisfatório”. Já para Luís Paulo Centeno, 
astro do atletismo, o apoio da Associação 
motiva os(as) atletas(as) a buscarem ainda 
melhores colocações. “No ano passado, 
ganhei prata e bronze. Coloquei como 
meta que chegaria ao ouro e me orgulho de 
ter trazido esse resultado para a APCEF”, 
completou.

E a diretoria já anuncia que a Asso-
ciação prepara muitas atrações esportivas 
para 2015, com os Jogos de Integração, 
em março; os Jogos Sul e Sudeste e outros 
torneios regionais. Aguarde mais informa-
ções em breve.

terças-feiras, às 20h, na Sede B da AP-
CEF/RS. Interessados estão convidados 
a se unirem ao time. Mais informações, 
com o setor de esportes, pelo e-mail es-
portes@apcefrs.org.br, ou com Fialho, 
pelo e-mail fialhodefialho@uol.com.br.

presente no Ginásio de Esportes 
da APCEF/RS para assistir às ho-
menagens e aproveitar a festa com 
chope liberado, animada pela banda 
Mariposas Cantantes. Confira a lista 
completa de homenageados(as) em  
www.apcefrs.org.br.

cerca de 70 atletas provenientes de 
diversas partes do Estado. O percurso, 
de cinco quilômetros, teve largada da 
Usina do Gasômetro, com retorno 
no mesmo local. Vinte atletas foram 
premiados(as) em oito categorias, 
conforme sexo e faixa etária. O colega 
Cesar Machado Cabral, de Passo Fun-
do, conseguiu o melhor tempo mas-
culino, de 16 minutos e 54 segundos; 
e a colega Soeli Kopper, de Carazinho, 
fechou a competição em 24 minutos e 
45 segundos.

o espaço é diversão garantida para 
toda a família. “Eu acho que foi um 
investimento muito bem feito pela 
APCEF/RS, pois aproxima ainda 
mais o associado da entidade”, afir-
mou Sidnei Otto, que compareceu 
à inauguração junto com o filho de 
10 anos, Marcelo.

qualificados e com boa experiência de 
jogo convidados: Sete Belo, Toniolo e 
Desportivo Los Hermanos. Ao todo, 
foram seis partidas de aprimoramento 
para cada equipe. No resultado final, 
o primeiro lugar ficou com a equipe 
Sete Belo.



paTRiMÔniO

O ano de 2014 foi histórico para 
a APCEF/RS. No dia 8 de novembro, 
o sonho de muitas décadas de todo o 
conjunto de associados(as) se tornou 
realidade. Dentro do cronograma físico 
e financeiro - ou seja, sem atrasos ou 
endividamentos -, foi inaugurada a Nova 
Colônia de Tramandaí. Para celebrar 
essa vitória, associados(as), amigos(as) 
e autoridades de todo o Estado se 
reuniram para uma bela cerimônia, 
com direito a pronunciamentos, visita 
guiada, show musical, almoço e brinde. 
“Com essa conquista, nos tornamos 
um exemplo para todas as entidades, 
pois mostramos que é possível sonhar 
e ousar em benefício da coletividade”, 
defendeu o presidente da Associação, 
Marcos Todt.

promoção de inauguração

E se a Nova Colônia é de todos(as) 
os(as) associados(as), nada mais jus-
to que eles(as) poderem aproveitar 
esse patrimônio. Por isso, a APCEF/
RS promoveu uma grande promoção 
de inauguração, sorteando, sem custo 

Nova Colônia de Tramandaí: um sonho que se torna realidade

financeiro ou perda de pontos para 
futuras classificações, as 40 vagas de 
hospedagem para a primeira noite. Os 
sorteios foram feitos no Baile Queijos 
e Vinhos, em junho; e durante o Bote-
quim do Esporte, em setembro, entre 
os(as) associados(as) previamente ins-
critos. A associada Marli Maria Damke 
Notzold, de Três Passos, que foi uma 
das contempladas, comemorou: “A 
Colônia é muito boa! Espero que o 
pessoal saiba conservar como se fosse 
a própria casa, já que é um patrimônio 
de todos nós”. Para Dirceu D’Ávila 
Sampaio, da Agência Taquara, trata-se 
de um ganho inestimável para a Associa-
ção: “Eu fiquei eufórico com a colônia. 
Ficou fantástico, muito lindo. Essa obra 
resgatou o meu orgulho de ser sócio 
da APCEF”.

O associado Tiago Moren, de 
Canoas, também elogiou a colônia: 
“Me hospedei e achei muito boa, bem 
mais do eu esperava. Excelente!”. Ma-
ria Rosane Torres Garcia, de Pelotas, 
por sua vez, ficou impressionada com 
o patrimônio: “Móveis de qualidade, 

Fotos: Enrico Benites/Especial

bom atendimento. Me senti como se 
estivesse chegando em um hotel”. 
Da mesma forma, o associado Artur 
Ferreira Almeida, comemorou esta 
conquista: “É um grande ganho para 
os associados. A Associação está de 
parabéns por oferecer esta opção de 
lazer para todos nós”, concluiu.

Um prédio moderno, a uma 
quadra do mar

A Nova Colônia de Tramandaí 
concentra o que há de mais moderno 
na arquitetura contemporânea. Com 
oito pavimentos e capacidade para até 
220 pessoas, o edifício tem 40 aparta-
mentos – sendo dois com acessibilidade 
-, com mobiliário de alta qualidade e 
completamente equipados. Em cada 
andar, encontram-se seis quartos de 
dois dormitórios e dois de um dor-
mitório. Os dois primeiros pisos são 
de garagem coberta, com uma vaga 
para cada apartamento. Além disso, 
o prédio conta com dois elevadores, 
sete churrasqueiras, salão de festas, 
sala de TV, lavanderia, espaço lúdico 

Melhorias em Cassino, POA e São Chico

A inauguração da Nova Colônia de 
Tramandaí não alterou o cuidado que a 
APCEF sempre teve com as suas demais 
sedes. Em 2014, na Colônia de Cassino, 
em Rio Grande, foram instaladas TVs no 
tamanho de 29 polegadas, com canais 
básicos da Net, bem como internet 
Wi-Fi para os hóspedes. Também foram 
reformadas as churrasqueiras e trocados 
móveis e utensílios de cozinha. A Sede 
A, em Porto Alegre, também teve 
grandes melhorias. Os salões Grande e 

Panorâmico contaram com a aquisição 
de novos conjuntos de mesas e cadeiras. 
Também foram inauguradas uma sala 
de jogos (leia na página 11) e uma 
brinquedoteca (mais na página central). 
Nos apartamentos, foram substituídos 
os frigobares, as TVs pequenas por 
maiores e as camas por sommier.  
Já para São Chico, foram adquiridos 
aparelhos televisores de LCD de 16 
polegadas para todas as 13 cabanas que 
compõem a colônia serrana. 

Sistema de inscrição modernizado

A APCEF/RS também inaugurou 
em 2014 um moderno sistema onli-
ne, que proporciona um acesso mui-
to mais fácil ao associado(a). No pe-
ríodo da abertura das incrições (do 
dia 1º ao dia 10 de cada mês), basta 
acessar a guia “inscrição de colônia”, 
em www.apcefrs.org.br, clicar em 
“clique aqui para inscrever-se”, e 
selecionar a colônia e o período pre-
tendido de ocupação. Após habilitar 
a concordância com os termos do 

regulamento, a inscrição pode ser 
salva e já será enviada automatica-
mente para a APCEF/RS. Para fazer 
o login, basta colocar a matrícula e 
a senha. Em caso de esquecimento, 
solicite o reenvio, através do e-mail 
secretaria@apcefrs.org.br. Nessa 
mesma página, também é possível 
visualizar o extrato de mensalidades; 
acessar a rede credenciada do AP-
CEF Saúde; e atualizar diretamente 
o cadastro.

para as crianças, praça infantil, quios-
que, cancha de esportes, jardim, deck 
pergolado e, o melhor de tudo, está a 
uma quadra do mar. 

aperfeiçoamentos para 
os(as) associados(as)

E sempre pensando no bem-estar 
dos(as) usuários(as), a Associação ouviu 
as demandas dos(as) primeiros(as) 
hóspedes e já realizou uma série de 
melhorias na Colônia. Conforme 
informou o diretor de Patrimônio, Paulo 
Belotto, foram colocadas cortinas nas 
salas em todos os apartamentos, bem 
como espelhos, ventiladores e varais. 
“Disponibilizamos acesso a internet 
Wi-Fi nas áreas de convivência”, anunciou.

Veja mais fotos da Nova Colônia de 
Tramandaí em www.apcefrs.org.br.w 
musical, almoço e brinde. “Com essa 
conquista, nos tornamos um exemplo 
para todas as entidades, pois mostra-
mos que é possível sonhar e ousar em 
benefício da coletividade”, defendeu o 
presidente da Associação, Marcos Todt.

Nova Colônia foi inaugurada no dia 8 de novembro

Sala de TV, no piso térreo

Pracinha infantil é outra opção
para a garotada

Espaço lúdico para as crianças

Com ampla vista, apartamentos são  

totalmente equipados

Churrasqueiras são mais um espaço de 

socialização da Colônia


