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O João de Barro traz nessa edição 
as novidades que a APCEF tem para as 
atividades culturais em 2010. A primeira 
delas é o processo de interiorização de 
suas ações, com a realização da Oficina 
Literária, no gênero “Conto”, em Novo 
Hamburgo, que contemplará os em-
pregados da Caixa, além de bancários 
e público em geral. A oficina estará sob 
coordenação do escritor Henrique Sch-
neider, que pretende, além de ensinar a 
escrever, mostrar o que ler.

A segunda novidade é a Oficina de 
Dança de Salão, na qual os ritmos mais 
dançados, principalmente em ambientes 
fechados, são ensinados: samba, tango, 
salsa, bolero e forró. Coordenada pela 
professora Nilva Silva, que foi aluna 
de Carlinhos de Jesus, consagrado co-
reógrafo e dançarino carioca, a oficina 
demonstrará os aspectos democráticos da 
dança. Segundo a professora, só é preciso 
ter mais de 15 anos para frequentar as 
aulas e sair dançando sem fazer feio no 
salão. 

As outras atividades culturais e 
respectivas Oficinas também são tema 
da reportagem na página central do JB, 
assinalando que em 2010 a APCEF pro-
move um Novo Tempo Cultural. 

O Esporte também é destaque nessa 
edição, com a reforma que está sendo 
realizada no Ginásio da APCEF, em Ipa-
nema. A reforma, além de trazer a qua-
dra de esportes e outras dependências 
remodeladas, proporcionará a volta da 

prática do basquete, atividade esportiva 
que estava abandonada na Associação. 
A escola de Futebol Sete do Mazaropi, 
os Jogos da Integração e os Jogos FENAE 
também estão no espaço dedicado aos 
esportes.

Outra inovação do JB é a estreia 
da seção dedicada às atividades das 
Regionais da APCEF no Rio Grande do 
Sul. A Regional Alto Uruguai, sediada em 
Erechim, é a primeira contemplada, nessa 
série que irá retratar as 14 Regionais da 
Associação por ordem alfabética.

A FUNCEF, o PAA, a redução da jor-
nada e outros temas relativos aos direitos 
dos empregados são reportados também, 
numa demonstração de que a diretoria 
da APCEF está ao lado das causas que 
beneficiam os empregados da Caixa. 

Um desses temas, a aposentadoria, 
é enfocado no relato emocionante e 
esclarecedor de dois ex-empregados da 
Caixa que encerraram suas atividades na 
empresa, mas foram em busca da realiza-
ção de seus sonhos, demonstrando que 
há vida fora da Caixa.

Mas o tema que vai entrar para a 
história da APCEF está na última página 
do JB: a aprovação, por unanimidade, 
em Assembleia Geral, da construção da 
Nova Colônia de Férias de Tramandaí, 
que sai do papel para virar realidade. 

Boa leitura
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MARÇO -----------------------------

• Dia 20: Jogo da Equipe 
APCEF/RS Liga Master de 
Voleibol Feminino 

 
• Dia 20: Final dos Jogos de 
Integração Estadual/ Tramandaí

 
• Dia 21: Final dos Jogos de 
Integração Estadual/ Tramandaí

 
• Dia 23: Lançamento das ativi-
dades culturais da APCEF - Novo 
Tempo Cultural

 
• Dia 24: Reunião dos(as) 
Aposentados(as)

 
• Dia 27: Festa de Páscoa 

ABRIL --------------------------------

• Dia 06: Aula Inaugural 
da Oficina de Canto 

• Dia 07: Aula inaugural da Oficina 
Literária

 
• Dia 08:  Aula inaugural do Curso 
de Dança de Salão

 
• Dia17: Jantar Baile Campeiro 
Local: Galpão Crioulo - Sede B 

MAIO -------------------------------

• Dia 20: Poesia na Roda (Núcleo)

 
• Dia 29: Corrida dos empregados 
da Caixa (Comemoração aniversá-
rio da FENAE) 
 
JUNHO ------------------------------ 
• Dia 19: Festa de Comemoração 
do aniversário da APCEF 

Confira mais informações sobre a 
agenda de eventos no endereço 
eletrônico www.apcefrs.org.br

Agenda de 
eventos

Para comemorar o centenário do 
Dia Internacional da Mulher, celebrado 
no dia 8 de março, cerca de 2,5 mil mu-

Piscinas até 
dia 4 de abril

lheres brasileiras realizaram, do dia 8 ao 
dia 18, a Marcha Mundial das Mulheres 
(MMM), que percorreu o trajeto entre 
as cidades de Campinas e São Paulo. O 
ato fez parte da 3ª Ação Internacional 
da Marcha Mundial das Mulheres, 
que acontece ao longo de 2010 e 
conta com a participação de mulhe-
res de todos os estados brasileiros. 
O lema do movimento MMM para 
2010 é “Seguiremos em marcha até 
que todas sejamos livres!”. O objetivo 
da ação é conquistar avanços e melho-
rias para a vida das mulheres brasileiras, 
denunciar a exploração  capitalista e a 
violência contra as mulheres. A direto-
ra-presidenta da APCEF, Célia Zingler, 
participou da Marcha em São Paulo.

Até o dia 4 de abril, em todos os 
finais de semana, os associados da APCEF 
e seus dependentes podem usufruir das 
piscinas da Associação. Na data, acontece 
o final da temporada que levou, desde 
dezembro, centenas de pessoas à sede 
B da entidade, no bairro Ipanema, em 
Porto Alegre. 

O dia 4 de abril assinala também o 
encerramento do projeto Verão Espor-
tivo. Durante esse projeto, dezenas de 
associados adultos da APCEF tiveram 
aulas de hidroginástica, com o professor 
Carlos Rodrigues, uma das atividades que 
mais agradou aos frequentadores da Sede 
B, em Ipanema. Para as crianças, houve 
aulas de recreação e outras atrações 
próprias para essa faixa etária.

Marcha Mundial das Mulheres

Recepção aos novos 
empregados da Caixa

Páscoa da APCEF cheia de atrações

Como é tradição, a diretoria da APCEF recepcionou três novas turmas de 
empregados da Caixa, que passaram nos últimos concursos promovidos pela 
empresa. Eles conheceram as sedes A e B, da Associação, no bairro Ipanema, 
nos dias 10 de fevereiro,  4 e 12 de março. Representantes do Núcleo de Cultura 
Gaúcha da Associação participaram das três recepções, oferecendo churrasco e 
comida campeira, além de declamarem poemas, saudando os novos emprega-
dos da Caixa. A diretoria da Associação dá as boas-vindas aos novos colegas, 
desejando que eles se integrem à família APCEF.

Integrantes do Comitê de Acompa-
nhamento da Rede Saúde Caixa, Noeli 
Serra e Maria Tereza Bernd, ambas da 
Diretoria de Aposentados e Saúde da AP-
CEF, participaram da primeira reunião do 
órgão em 2010, realizada no dia nove de 
março. A reunião serviu para a apresen-
tação dos novos integrantes do Comitê, 
que é formado também por Neivaldo 
Carvalho, Geraldo Figueiredo, Regina 
Baninca e o coordenador do grupo, Nei-
valdo Nova da Costa.  Neivaldo da Costa 
mostrou o cenário da assistência médica 
no Brasil, fazendo uma comparação com 
o Saúde Caixa.

Noeli Serra considera que uma das 
suas principais tarefas no Comitê será  
fazer um levantamento sobre o creden-
ciamento de médicos e outros prestado-
res de serviço do Saúde Caixa. 

“Nos últimos tempos houve um 
descredenciamento muito grande de 
médicos, laboratórios e outros prestado-
res de serviço da área da Saúde, princi-
palmente no interior e vamos procurar 
saber as razões desse procedimento. 
Depois buscaremos recompor e ampliar 
essa demanda, para oferecer o melhor 
serviço aos nossos associados”, explicou 
Noeli Serra.

Planos para o 
Saúde Caixa

Cartaz da MMM para o evento no Brasil. 
(Divulgação).

A Páscoa é uma celebração cristã 
traduzida nos tempos modernos, prin-
cipalmente, pelo presenteio de ovos de 
chocolate que fazem a alegria das crian-
ças e de adultos que recebem a iguaria. 
Para o dia 27 de março, data da celebra-
ção, a APCEF programou uma série de 
atividades, brincadeiras e oficinas na sede 
A da entidade, em Ipanema. 

Um grupo de recreacionistas acom-
panhará as crianças nas brincadeiras de 
estoura balões, ovo podre, elefante colo-
rido, corrida de saco, teatro de fantoches, 
dança das cadeiras e das frutas, além da 
confecção de bichinhos de balões. 

Uma oficina de confecção de ins-
trumentos musicais de percussão será 
oferecida também para quem tem de sete 

a 14 anos. Enquanto as crianças se diver-
tem, quem tiver mais de 15 anos poderá, 
igualmente, aprender a tocar pandeiro. 
As oficinas musicais estarão a cargo do 
músico e ator Marco Binatti.

Outra atração da programação da 
Páscoa na APCEF é o “Varal dos Coelhi-
nhos”. Nele serão expostos desenhos de 
crianças sobre o tema. Durante todo o 
mês de março, a APCEF tem disponibili-
zado em seu endereço eletrônico (www.
apcefrs.org.br) três desenhos de simpá-
ticos coelhinhos, símbolos da celebração, 
para serem coloridos por crianças e que 
estarão expostos no “varal”. O convite 
é da APCEF: venha com sua família cele-
brar a Páscoa conosco, tornando-a mais 
divertida e saborosa.



Ambientalistas 
lançam carta sobre 
Agrobiodiversidade

• A luta em defesa da vida e da preserva-
ção dos recursos naturais, como patrimô-
nio coletivo de toda a humanidade;

• O resgate, uso e cultivo das sementes 
crioulas como única forma de garantir a 
autonomia e soberania dos povos;

• O direito à soberania alimentar, ener-
gética e ambiental de todos os povos; 

• A retomada da agroecologia como 
paradigma para nossas vidas, alicerçada 
na ética e nos resgates culturais;

• A necessidade da pesquisa e ciên-
cia serem públicas e independentes, 
comprometidas com a sustentabilidade 
socioambiental e a construção do co-
nhecimento, com envolvimento de toda 
a comunidade;

• O direito à autodeterminação dos po-
vos, ao resgate dos saberes tradicionais 
e cultura popular;

• O direito à democratização da infor-
mação comprometida com a preservação 
da vida;

• A Economia Solidária como instru-
mento para a viabilização de relações 
socioambientais justas, éticas e susten-
táveis na afirmação de outra economia 
possível.

• O monopólio dos recursos naturais, da 
terra, da água e das sementes;

• A privatização do conhecimento, da 
ciência, da pesquisa e da técnica;

• A destruição cultural e socioambien-
tal causada pela industrialização dos 
processos da agricultura e pelos mono-
cultivos;

• A falta de políticas públicas voltadas 

à integração dos processos socioam-
bientais;

• A liberação de cultivos transgênicos 
sem a prévia realização de estudo de im-
pacto ambiental e a falta de consideração 
do princípio da precaução;

• A ausência de representatividade 
política e competência técnica em bios-
segurança e o conflito de interesses na 
CTNBIO (Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - Brasil);

• O monopólio, o controle e a pa-
dronização dos alimentos, gerando a 
insegurança alimentar e a concentração 
de renda.

• Que o alimento para a mesa do povo 
seja da agricultura familiar, de base 
ecológica, e que sua comercialização 
seja orientada para o fortalecimento da 
economia local, integrando elementos 
da economia solidária e do comércio 
justo;

• A organização da população para 
consumir, através de cooperativas de 
consumo, desenvolvendo mecanismos 
de atuação responsável nessa esfera, ga-
rantindo o acesso a alimentos saudáveis 
e a preços justos e possibilitando ainda, 
o estabelecimento de parcerias, ações 
conjuntas e relações mais próximas com 
os produtores;

• O boicote aos produtos das grandes 
transnacionais, bem como de empresas 
degradantes do meio ambiente e socie-
dade.

Assim sendo, convocamos a huma-
nidade a se reintegrar à natureza, resga-
tando valores humanos e se sobrepondo 
aos interesses do Capital.

MEIO AMBIENTE
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NOVOS CONVÊNIOS - APCEF SAÚDE

CLÍNICO GERAL  

Nelson Lemos Duarte da Silva CRE-
MRS Nº 07.824 - R. Lobo da Costa, 
726 sala 602, Centro - Pelotas/RS 
Fone: (53) 3222-9944/ 9954.5797 
E-mail: denilze-almeida@uol.com.
br - Atendimento de consultas na 
área clínica no consultório e em caso 
de internação atende nos hospitais 
Beneficência Portuguesa e Santa 
Casa de Pelotas. Atendimento com 
hora marcada.

PSICOLOGIA 

Gabriela Villa Barcellos- CRP Nº 
07/18118 - Travessa Pedro Mo-
desto Rampi, 18, Azenha – PoA/RS  
Fone: (51) 8189-1216/ 8182-4221   
E-mail: gabriela.barcellos@terra.
com.br - Atendimento na área de 
Psicologia e Psicoterapia a crianças, 
adolescentes e adultos, com hora 
marcada.

Áudio Vida Comércio de Aparelhos 
Auditivos Ltda. - Av. Ipiranga, 1175 
Conj. 313, Menino Deus – PoA/
RS - Fone: (51) 3029-2612/ 3321-
1031 • E-mail: lealeite@portoweb.
com.br • Comércio de aparelhos 
auditivos e demais equipamentos 
médico-hospitalares; prestação de 
serviços de manutenção e reparação 
de aparelhos auditivos e equipamen-
tos médico-hospitalares; representa-
ções comerciais. Presta atendimento 
com fonoaudióloga especializada, 
que a partir da audiometria, indica 
o modelo de aparelho a ser testado 
em domicílio com seu acompanha-
mento.

IMÓVEIS ----------------------------

Alugo temporada, apartamento em 
Copacabana. Confortável, portaria 
24h, boa localização. Informações 
e fotos pelo e-mail: kakorabello@
hotmail.com  ou (51) 99992253   
(51) 21123941

---------------------------------------

Alugo apto. conjugado grande por 
temporada no melhor local de Co-
pacabana (Leme)-RJ. Todo mobiliado 

Consulte todos os convênios em www.apcefrs.org.br/convenios/saude

OUTROS CONVÊNIOS

Scherer & Ferreira – Creche Socie-
dade Ltda ME - Planeta Criança. 
End.: R. Aurélio Reis, 53, Jardim Itú 
– Porto Alegre/RS - Fone: (51) 3276-
9872 - E-mail: escolinhaplaneta-
crianca@yahoo.com.br - Site: www.
escolinhaplanetacrianca.blogspot.
com - Escola de Educação Infantil, 
prestação de serviços aos associados 
e seus dependentes na área de edu-
cação infantil, incluindo berçário e 
acompanhamento extraclasse, com 
turmas de 0 (zero) a 06 (seis) anos. 
Além das professoras e direção, a 
escola conta com nutricionista, pe-
dagoga, psicóloga e professores de 
aulas especializadas como: informá-
tica, inglês, capoeira, teatro e ballet, 
assim como uma brinquedoteca, um 
refeitório e uma sala de vídeo. Aten-
dimento das 7h às 19h.

Consulte outros convênios em 
www.apcefrs.org.br/convenios

BRIQUE

Para mais informações sobre os produtos 
anunciados consulte o endereço eletrô-
nico www.apcefrs.com.br

e decorado, a 50m da Praia, com 
Ar Cond., Vent. Teto, Geladeira, 
Freezer, Microondas, Fogão. Móveis 
completos, Excel. prédio, Port. 24h 
etc. Fotos à disposição. Tel.: (51) 
9327-2830 e (51) 3207-8676 com 
Magda ou Pedro.

Ao mesmo tempo 
denunciamos:

Diante disso,  
propomos:

Reunidos no 1º Fórum e Feira Mundial de Economia So-
lidária, em Santa Maria/RS, entre os dias 22 e 24 de janeiro 
de 2010, participantes dos movimentos sociais, indígenas, 
quilombolas, agricultores(as), empreendimentos solidários, 
gestores públicos, estudantes, sociedade civil e demais seg-
mentos, protocolaram numa carta, suas disposições de lutar 
pela causa ambiental. O documento reafirma:
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MARÇO DE 2010 < 5  

Redução de jornada: empregados 
não aceitam diminuir salários

Truculência por parte dos repre-
sentantes da Caixa, reuniões tensas e 
posições firmes dos empregados. Assim 
tem sido o cenário das negociações entre 
a empresa e os dirigentes de entidades 
sindicais e da Comissão Executiva dos 
Empregados, nas negociações sobre a 
redução de jornada de trabalho dos ocu-
pantes de cargos técnicos e de assessora-
mento, vinculados ao PCC de 1998.

O plano da Caixa era extinguir a 
jornada de oito horas, a partir do dia 1º 
de março, passando para seis horas, com 
redução de salário dos bancários que 
teriam direito a uma indenização, desde 
que abram mão de buscar na justiça os 
valores pela diminuição dos salários. Mas 

os empregados consideram desrespeito e 
inaceitável a redução salarial. 

“Apesar da truculência nas reuniões, 
a gente percebeu que os representantes 
da Caixa possuem posições contradi-
tórias. No final, eles propuseram não 
adotar a medida de imediato. A nossa 
posição é clara. Não aceitamos redução 
de salários”, explica Francisco Maga-
lhães, participante do encontro com os 
negociadores da Caixa. 

A proposta da Caixa atinge um 
universo de 24 mil empregados, aptos 
a realizar acordos para o pagamento 
de uma indenização, no valor de 40%. 
Segundo a empresa, cerca de 6.500 

bancários podem  ter redução de jorna-
da, com redução de salários. Em alguns 
casos, esta chega a 30% do salário. 

De forma unilateral, sem comu-
nicação prévia e nenhuma negociação 
com as entidades sindicais, a Caixa está 
disposta a colocar em prática um plano 
de centralização de serviços que atingirá 
empregados de diversas Gerências de 
Filial. A medida vem provocando insegu-
rança e preocupação entre os bancários, 
pois não se conhecem detalhes dessa 
operação. 

Como se sabe que a reestruturação 
já está sendo encaminhada, as informa-
ções não podem ficar restritas a meia 
dúzia de pessoas.  Para o diretor de 
relações de Trabalho da APCEF, Marcello 
Carrion, a forma da reestruturação  é to-
talmente incorreta, já que não consultou 
as entidades e não há transparência em 
suas ações.

Diante disso, a APCEF encaminhou 
carta à presidência da empresa trans-
mitindo o sentimento dos empregados 
nos locais de trabalho e cobrando in-
formações concretas sobre o processo. 
Leia a íntegra da carta em www.apcefrs.
org.br. 

FUNCEF mais sólida em 2010

“A FUNCEF vai muito bem, obriga-
do”. Essa é a resposta que Demósthenes 
Marques, Diretor de Investimentos da 
FUNCEF, dá a quem pergunta qual a 
situação da Fundação dos Economiários 
Federais. Ele considera que a entidade 
atravessa um momento muito bom, com 
equilíbrio financeiro promissor e mais 
robustez do que em 2003, ano em que 
a atual administração assumiu.

O grande teste para a FUNCEF, 
segundo Marques, foi a crise financeira 
mundial de 2008, que abalou as econo-
mias de países do mundo inteiro:

“Em 2009 voltamos a apresentar ex-
celente desempenho, a exemplo do que 
ocorreu entre os anos de 2003 e 2007. 
Com patrimônio de R$ 38,9 bilhões e 
retorno total de 20,1%, a entidade re-
cuperou totalmente as perdas de 2008 
e ultrapassou em mais de 10 pontos 
percentuais a meta atuarial estabelecida 
para o ano de 2009, que foi de 9,8% 
(INPC +5,5%)”, explica o Diretor de 
Investimentos.

Definindo-se como “um otimista 
incorrigível”, Demósthenes relata qual 
foi o procedimento adotado para o en-
frentamento da crise mundial de 2008. 
Foram mantidas e ampliadas as posições 
em renda variável e imóveis, e acelerada, 
na renda fixa, a migração das aplicações 
atreladas aos juros para outras em índices 
de preços. “Percebemos que o aumento 
dos juros era incompatível com o futuro 

próximo”, argumenta.

Para ele, embora no ano de 2008 te-
nha havido uma rentabilidade pequena, 
ela foi positiva. “Portanto, conseguimos 
defender, no ano da crise, o patrimônio 
que havíamos mais que triplicado nos 
cinco anos anteriores”, festeja.

Com mais de 105 mil associados - 
só nos últimos seis anos, esse número 
cresceu em cerca 35 mil -, a Fundação 
garantiu repasse de R$ 1,04 bilhões em 
benefícios, no ano de 2009. 

O ano 2010 é  de eleições na FUN-
CEF. Elas ocorrerão entre 26 de abril e 06 
de maio e renovarão os representantes 
dos participantes na Diretoria Executiva 
(3 cargos), no Conselho Fiscal (1 vaga) 
e no Conselho Deliberativo (2 vagas). 
As inscrições para chapas concorrentes 
encerraram-se no dia 12 de março, e 
o prazo para impugnação foi até dia 
16. Quatro chapas inscreveram-se. O 
resultado será divulgado no dia 07 de 
maio, e a chapa eleita toma posse dia 1º 
junho. O Diretor de Esportes da APCEF, 
Gilmar Aguirre, concorre como suplente 
no Conselho Deliberativo, na Chapa 1, 
Movimento pela FUNCEF. Os associados 
Paulo Roberto Carpenedo e Léo Paim de 
Mesquita concorrem como membros da 
Diretoria Executiva e do Conselho Deli-
berativo, respectivamente, na Chapa 3, 
a Chapa d@s Associad@s,a lém de Paulo 
Roberto Fogaça dos Santos, na Chapa 2, 
Equilíbrio.

Fim do prazo para adesão ao PAA

Eleições

Reestruturação

Terminou no dia 1º de março o 
prazo para a adesão ao Plano de Apoio 
à Aposentadoria da Caixa, dirigido aos 
empregados aposentados pelo INSS que 
continuam na ativa e para os que irão se 
aposentar até 28 de fevereiro de 2011. 
O prazo estabelecido para desligamento 
da empresa foi fixado de 2 de março a 
30 de abril. 

O PAA é uma iniciativa da Caixa com 
o objetivo de estimular o desligamento 
do empregado. Desde o ano passado, o 
TST passou a considerar ilegal o acúmulo 
de proventos do INSS e salário de empre-
sa pública, tornando, assim, passível de 
demissão por justa causa o empregado 
aposentado pelo INSS que continue 
trabalhando em empresa pública, ex-
plicitando que a empresa deve notificar 
o empregado a fazer a opção entre a 
aposentadoria e o salário da ativa. 

Até 1991, a aposentadoria pelo 
regime geral da Previdência, do INSS, 
equivalia à rescisão do contrato de tra-
balho, o que desobrigava o empregador 
ao pagamento da multa do FGTS e de 
aviso-prévio.

A nova lei de benefícios (Lei nº 
8.213/91), no entanto, estabeleceu 
como marco inicial da concessão da 
aposentadoria a data do requerimento 
do segurado perante o INSS e não mais 
a recisão do contrato de trabalho. Isso 
gerou um crescente número de situações 
de conflito nas empresas de capital públi-
co. Atualmente existem mais de 100 mil 

empregados aposentados pelo INSS, em 
empresas públicas municipais, estaduais 
e federais. Está em andamento perante o 
Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação 
que questiona a legalidade do acúmulo 
de proventos e salários públicos, ainda 
sem decisão.

Como a decisão da aposentadoria, 
para quem se enquadra nesse caso, é 
de foro íntimo, a assessoria jurídica da 
APCEF colocou no site da associação 
(www.apcefrs.org.br) o histórico das leis 
que regem a aposentadoria para os em-
pregados da Caixa e uma série de consi-
derações sobre o tema. A FUNCEF dispôs 
também em seu endereço eletrônico 
(www.funcef.org.br) para quem participa 
do REG/REPLAN saldado, Novo Plano 
e REB, as simulações e dados junto aos 
planos de benefícios. A Caixa, manteve 
para os optantes pelo PAA a decisão de 
não pagamento do tíquete-alimentação, 
mesma posição que adota para os demais 
aposentados.  

 

Iniciado em março, o processo de re-
abertura de Saldamento do REG/REPLAN 
tem o término previsto para o final de 
abril. A reabertura objetiva contemplar 
cerca de oito mil participantes que não 
optaram pelo Saldamento nas ocasiões 
que ele foi oferecido, em 2006 e 2008, 
e não se beneficiam com as vantagens do 
Plano Saldado e do Novo Plano.

Saldamento 
do REG/REPLAN



Cultura expande suas atividades
A interiorização de projetos e o oferecimento de um curso de Dança 

de Salão são duas das novidades que a Diretoria de Cultura da APCEF tem 
para seus associados em 2010. A Oficina de Criação Literária, no gênero 
“Conto”, em Novo Hamburgo, em abril, assinala o início do projeto de 
interiorização, enquanto o Curso de Dança de Salão será realizado na sede 
B da Associação, em Porto Alegre. Como é usual, os associados da APCEF 
pagarão valores menores nessas atividades, que são abertas também para 
o público em geral.  

Outras iniciativas da área cultural também serão desenvolvidas ao longo 

Bolero, samba, forró, tango e salsa. 
Qual seu ritmo de música preferido? To-
dos eles fazem parte do Curso de Dança 
de Salão, da professora Nilva Marques 
Silva. E todos estarão à disposição dos 
associados da APCEF a partir de abril, 
graças ao convênio firmado entre a As-
sociação e a professora. O curso é aberto 
também ao público em geral. Nilma 
ensina há 25 anos, é pós–graduada em 
dança e tem em seu currículo um perí-
odo de aprendizado com o consagrado 
coreógrafo e dançarino carioca Carlinhos 
de Jesus.

Como é praxe nos convênios fir-
mados pela APCEF, o associado tem 
vantagens na mensalidade: R$ 30,00 
(individual) e R$ 50,00 (casal). Para os 
não associados, os valores são de R$ 
40,00 (individual) e R$ 70,00 (casal). 
O pagamento das mensalidades é an-
tecipado, através de nove cheques, no 
total. As aulas terão início no dia 8 de 
abril, ministradas toda quinta-feira, das 
20h às 21h30min, na galpão crioulo da 
sede B da APCEF e serão concluídas em 
dezembro.

Segundo Nilva, os ritmos mais pro-
curados em seu curso são samba e tango, 
pois, em geral, quem procura dança de 
salão são casais acima de 40 anos que 
têm predileção por esses ritmos. “Mas 
basta ter mais de 15 anos e gostar de 
dançar para fazer parte de uma comuni-
dade que a cada dia aumenta mais”, diz 
a professora.

Os benefícios da dança são inúme-
ros: aumenta a flexibilidade, tonifica a 
musculatura, melhora a postura e o con-
trole da respiração; melhora a circulação 
sanguínea, a capacidade respiratória e a 
qualidade do sono; trabalha a coorde-
nação motora, a percepção espacial, a 
concentração, o equilíbrio, a agilidade e 
a memória; gera sensação de bem-estar, 
como ocorre com outros exercícios físi-
cos. Os movimentos ativam no cérebro a 
endorfina, espécie de analgésico natural 
e combate o estresse, aumentando a 
autoestima.

A professora Nilva acrescenta a esses 
benefícios a possibilidade de se ampliar 
o convívio social e o caráter democrático 
da atividade. Segundo ela, quem pratica 

Quem dança seus 
males espanta

A Diretoria de Cultura da APCEF, atra-
vés da sua Confraria Astronômica Caixa de 
Jóias, disponibilizará, em breve, aos seus 
associados e membros da Confraria, uma 
“Oficina Prática –  Construindo um Teles-
cópio”. Nesta Oficina, segundo o coorde-
nador da Confraria, Ricardo Hubba, serão 
utilizados materiais alternativos como tubos 
de PVC, garrafas PET e outros, para montar 
telescópios amadores, numa prática de utili-
zar produtos ecologicamente corretos. 

O objetivo desta atividade prática é 
buscar transmitir as principais características 
de funcionamento dos telescópios. O par-
ticipante da oficina, ao término do evento, 
levará para casa um telescópio alternativo. 
Serão repassadas aos participantes instru-
ções relativas ao uso do software Stellarium, 
cuja utilização é gratuita. O apoio técnico é 
do Clube de Astronomia do Colégio Militar 
de Porto Alegre, através dos professores 
Gentil  Bruscato  e Luiz Carlos Gomes.

dança pode ser gorda ou magra, alta ou 
baixa, feia ou bonita, rica ou pobre. Ela 
chama a atenção para alguns cuidados: 
o uso de sapatos adequados,“não se 
dança de tênis”, ensina, e de roupas 
confortáveis, “não é preciso produção 
de gala”, alerta. Por ser considerada uma 
atividade de baixo e médio impactos, a 
dança pode ser praticada pela maior parte 
das pessoas. Os ortopedistas, no entanto, 
advertem. Quem tem problemas nas ar-
ticulações dos joelhos deve consultar um 
especialista antes de começar a dançar. 

O músico Tim Maia costumava di-
zer em seus shows: “quem não dança, 
segura a criança”. Era uma brincadeira 
e provocação para que seu público não 
ficasse parado durante as suas apresen-
tações. Quem concluir o Curso de Dança 
de Salão, garante Nilva, “não vai segurar 
a criança” e estará apto para fazer bonito 
em qualquer quadra de escola de sam-
ba, casa noturna ou festas particulares.  
“Dançar é um escape emocional, é uma 
arte onde o corpo fala, envolve sentimen-
to e alegria, é adesão e não obrigação”, 
conclui Nilva.

Confraria Astronômica: telescópio 
ecologicamente correto

A exposição é uma iniciativa da União Astronômica Internacional (UAI) e 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), 
celebrando o primeiro uso astronômico de uma luneta, por Galileu Galilei, 
há 400 anos. Composta de vinte painéis fotográficos coloridos e um painel 
gigante – Mural da Evolução da Vida - com conteúdo científico, motivado pelas 
imagens captadas por lentes de telescópios e sondas espaciais que exploram 
o sistema solar. Em breve, serão divulgadas as datas e locais para visitação. 

A Confraria Astronômica promoverá também uma atividade de observa-
ção astronômica. A primeira etapa será realizada em São Francisco de Paula, 
em data a ser definida.

Nilva Silva: dança de salão amplia o convívio social e traz outros benefícios para o praticante. 
(FOTO: arquivo pessoal) 

Exposição Itinerante “Paisagens Cósmicas:  
da Terra ao Big Bang”

do ano: Oficina de Canto, sob coordenação da professora Vera Catarina 
de los Santos, Núcleo de Cultura Gaúcha, coordenado por Paulo Cezar 
Ketzer e apresentações do grupo Caixa de Pandora, sob coordenação de 
Artur José Pinto. O Grupo de Canto Coral igualmente terá apresentações 
com a regência do maestro Luiz Carlos Andrade.

Todas as Oficinas e atividades do setor artístico estarão sendo divul-
gadas durante a apresentação do Projeto Novo Tempo Cultural, que será 
lançado dia 23 de março, às 20h, no Salão de Festas da Colônia A da 
APCEF.



Dentro do seu planejamento de 
interiorizar suas atividades, a APCEF 
promoverá a partir de abril, em Novo 
Hamburgo, uma Oficina de Criação 
Literária, no gênero “Conto”, destinada 
aos empregados e empregadas da Caixa 
que trabalham no Vale do Sinos. A oficina 
também é destinada aos integrantes da 
categoria bancária da região e público 
em geral. 

Para os associados da APCEF e seus 
dependentes e do Sindicato dos Bancários 
de Novo Hamburgo e Região, os valores 
serão menores: três mensalidades de 
R$70,00, em cheque pré-datado. Para a 
comunidade em geral ,o valor será de três 
mensalidades de R$90,00 no cheque pré-
-datado. Mais informações no endereço 
eletrônico www.apcefrs.org.br.

Segundo o responsável pelas aulas, 
o escritor Henrique Schneider, mais do 

• Oficina de Teatro: para quem se interessa, especificamente, pela ativi-
dade teatral haverá a Oficina de Teatro com história do teatro, expressão corporal, 
compreensão de dramaturgia e outros aspectos dessa manifestação artística, sob a 
coordenação geral de Artur José Pinto. 

• Grupo Caixa de Pandora: Fundado em 1980, o grupo teatral dos empregados 
da Caixa tem levado ao palco, ao longo de sua trajetória, obras que refletem o País 
e temas que dizem respeito à humanidade. Na atual formação, o grupo, dirigido 
por Artur José Pinto, tem no seu repertório  o musical “América Café“.

• Canto Coral: com a atual coordenação de Iracema Mendes, o Grupo Coral 
da APCEF virou uma referência cultural da Associação, participando de vários e-
ventos da APCEF e promovendo outros como o Galeto do Coral e as apresentações 
do Auto de Natal, em parceria com o grupo teatral Caixa de Pandora. Seus ensaios 
são realizados sempre às quintas-feiras, às 19h30min na Cia Arte.

• Núcleo de Cultura Gaúcha: aberto a todos associados e associadas, par-
ticipa regularmente da recepção que a diretoria da APCEF proporciona aos novos 

Oficina literária em 
Novo Hamburgo marca 
início de interiorização

que escritores, o projeto busca formar 
melhores leitores. Além disso, tem a 
intenção de liberar a criatividade dos 
(as) participantes, para que eles ampliem 
as suas possibilidades de expressão. 
Schneider diz que o escritor argentino 
Ricardo Piglia afirma que um escritor tem 
o compromisso de “dizer bem”.  Assim, 
esta oficina tem a intenção de incentivar 
o “dizer bem”, afirma Schneider. 

O projeto acontecerá ao longo de 
três meses, em 12 encontros semanais, 
a partir de 7 de abril. Os encontros serão 
presenciais e ocorrerão todas as quartas-
-feiras, das 19h às 22h. 

Henrique Schneider explica que da 
conversa inicial a respeito da importância 
da literatura na formação de um melhor 
cidadão - “quem não entende um pa-
rágrafo, não está pronto para entender 
a vida”, afirma - os encontros terão um 

Outras atividades

empregados da Caixa e promove eventos próprios, entre os quais os encontros 
realizados toda terça-feira, no Galpão Crioulo da sede B, no bairro Ipanema. Entre 
seus integrantes, há especialistas na culinária campeira, músicos, poetas e declama-
dores. É coordenado por Paulo César Ketzer e possui na Internet a página “Chas-
que Eletrônico”, onde divulga suas atividades e noticia as ações do Núcleo. Para o 
Jantar-Baile do dia 17 de abril, os convites já estão à disposição no Departamento 
de Eventos, com Daniela

• Oficina de Canto: sob coordenação de Vera Catarina de Los Santos, professora 
do Coral da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), recebe os associados da 
APCEF que possuem dotes vocais e buscam um aprendizado específico. Seus alunos 
se apresentam na cerimônia de encerramento das atividades culturais da APCEF ao 
final do ano.   

Para saber como participar das Oficinas e atividades culturais da APCEF, 
consulte o endereço eletrônico www.apcefrs.org.br ou pelo fone (51) 3268-
1611, com o Departamento Cultural, aos cuidados de Giulia.

caráter eminentemente prático. O mi-
nistrante da Oficina trará semanalmente 
propostas de temas e exercícios de lite-
ratura. Os textos serão produzidos nos 
próprios encontros e parte deles também 
será lida nos encontros semanais. 

As aulas acontecerão na sede do Sin-

dicato dos Bancários de Novo Hamburgo 
e Região (Rua João Antônio da Silveira, 
885) e terão um componente extra. Além 
da oficina em si, Schneider espera que 
os encontros literários popularizarem a 
biblioteca do Sindicato junto à categoria 
bancária.

Henrique Schneider: para o escritor, “quem não entende um parágrafo, não está pronto para entender a 
vida“. (FOTO: Isa Reichert / Oficina de Photographia)
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APOSENTADORIA

Entrei na Caixa no dia 7 de de-
zembro de 1981 como auxiliar de 
escritório. Tenho 52 anos e trabalhei 
na Caixa por 28 anos e três meses. 

Tenho muitas lembranças marcantes, 
mas destaco o primeiro dia em que me 
apresentei na Ag. Jacuhy/RS em Sobradi-
nho, e os colegas, todos homens, fizeram 
um cordão duplo na entrada da agência 
e fui recebida com uma salva de palmas! 
Foi tão inusitado, que me encantou. 
Outra lembrança marcante foi quando 
perdemos todo o estoque da  nossa 
loja de confecções, onde meu esposo 
trabalha, em um incêndio, e os colegas 
da Ag. Santa Maria fizeram uma rifa por 
iniciativa deles e muitos contribuíram, 
inclusive de outras unidades. Esse gesto 
ficará para sempre em nossos corações. A 
solidariedade é divina tanto quando a 
praticamos como quando a recebemos. 

Há três anos eu me aposentei pelo 
INSS, e como minha filha mais velha pas-
sou no vestibular em Florianópolis, resolvi 
ficar mais um tempo na Caixa porque 
as despesas eram grandes. Inicialmente, 
pretendia ficar até ela se formar, porém, 
no início do ano de 2009, durante as fé-
rias na praia, decidi que eram as últimas 
férias de apenas duas semanas. Eu tinha 
o direito de escolher o tipo de vida que 
queria levar. Pensei nos meus filhos, prin-
cipalmente no Vinícius, que é especial. Ele 
tem uma lesão cerebral que afeta todo 
seu desenvolvimento. E naquele verão 
falei para meu esposo e para minha filha 
que no próximo verão, ou seja, em 2010, 
eu sairia da Caixa. Recebi apoio total. 
Para meu filho Vinícius não falei porque 
ele não tem noção do abstrato, então a 
espera seria um sofrimento. Há poucos 
dias, ele ouviu que eu sairia e desde então 
todos os dias ele fala “Acabou a Caixa 
Mamãe?”. Todo esse ano eu me preparei 
psicologicamente para sair. Mesmo assim, 

Dois exemplos de que 
há vida fora da Caixa

uma mistura de emoções tem tirado o 
meu sono. Sempre amei o que faço. 
Gosto dos clientes e da energia que eles 
me passam. Trabalho há anos no perso-
nalizado e isso proporciona um convívio 
constante. Mas a amizade continua, não 
importa onde estejamos.

 
 

Para mim, a aposentadoria represen-
ta um recomeço. Uma etapa que, creio, 
terei menos tempo ainda para fazer tudo 
o que pretendo. Vou escrever um livro 
sobre nossa trajetória com o Vinícius com 
o propósito de doá-lo para famílias que 
possuem filhos deficientes e que encon-
tram dificuldades até  mesmo em aceitar 
o fato. Pretendo buscar patrocínio. Vou 
lutar com um grupo de pais para trazer-
mos para Santa Maria uma Clínica/Escola 
onde  essas crianças, jovens e adultos 
possam desenvolver ao máximo suas 

habilidades. Faço caminhadas diárias e 
pretendo ingressar numa academia para 
melhorar o condicionamento. Ajudo e 
pretendo continuar ajudando Instituições 
como a APAE. E, à tarde irei para a loja. 

Escolhi a loja porque ela  existe há 
15 anos. A atividade comercial foi meu 
primeiro emprego. Tenho como meta 
aumentar o faturamento da loja, melho-
rar o atendimento e até o próximo ano 
reformá-la. Espero também conciliar o 
trabalho com todos os outros projetos. 
Fiz muitos cursos sobre Atendimento, 
inclusive na Universidade, na Caixa, entre 
outros. Mas o que considero ponto forte é a 
habilidade intrínseca no trato com pessoas. 

Não se aposente no sentido literal. 

Tenha metas, sonhos, sejam eles de or-
dem profissional ou pessoal. Não fique 
parado vendo a vida passar! Há muita 
gente precisando de ajuda. Faça traba-
lhos voluntários, é gratificante! Se qui-
ser outra carreira, vá em frente! Ficamos 
velhos quando nos acomodamos. Se tiver 
medo de sair, prepare-se. Existe na Cai-
xa um companheirismo e um ambiente 
acolhedor. Quando você decidir sair da 
empresa, não pense no que perderá, e 
sim, no que ganhará. Tudo é uma ques-
tão de foco. Sei que saio na hora certa. 
Cada um tem a sua. A vida nos obriga 
seguidamente a fazer escolhas. Quando 
escolhi largar a função gerencial para me 
dedicar mais à família, fiz a coisa certa. 
Nunca me arrependi. Sempre valorizei 
tudo o que fiz. A Caixa sempre fará par-
te da minha vida, e os colegas, do meu 
círculo de amizades. 

 

Tenho uma crítica a fazer quanto ao 
tratamento que o Saúde-Caixa dispensa 
aos filhos especiais. Inicialmente, para 
ter direito a receber o PAI (programa 
de auxilio à infância) devíamos enviar a 
cada três anos laudos médicos, exames, 
etc., para comprovar a condição de 
deficiência. Agora a exigência é anual. 
Acho absurdo, no caso do meu filho, 
que a lesão é cerebral e, infelizmente, 
isso não se reverte! Investimos muito 
para que ele se torne minimamente 
independente, mas tudo é muito lento. 
Acho que a cultura do “lucrar a qualquer 
custo”, onde a corrupção e o roubo 
são corriqueiros, faz com que o setor 
de Saúde da Caixa coloque a todos na 
“vala comum”. Defendo que cada caso 
é um caso e tem que ser tratado de for-
ma diferenciada. Eu serei a pessoa mais 
feliz do mundo o dia em que meu filho 
tornar-se independente, por mais remota 
que seja essa possibilidade. Abdicaria 
da ajuda sem querer “me aproveitar”. 
Fica aqui meu repúdio a essa exigência. 
Outra coisa que gostaria que constasse é 
que a Caixa ofereça o PAA todos os anos. 
Essa verba ajuda bastante na transição: 
trabalho/aposentadoria. E mais, passe a 
pagar o auxilio-alimentação a todos os 
aposentados sem que estes tenham que 
entrar na Justiça.

Lenir Sapper, de 
Santa Maria.1

 Quando entrou

Lembranças

Aposentadoria

O que representa

Nova atividade

Conselho

Crítica construtiva

Lenir Sapper: ação voluntária e trabalho na loja do marido. (FOTO: arquivo pessoal)
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APOSENTADORIA

Em 1976, assumi em Tapera e fiquei 
seis anos. Depois fui para Feliz, onde 
permaneci dois anos e meio. Em 1985, 
vim para Porto Alegre, onde trabalhei 16 
anos na agência da José do Patrocínio. 
Depois fui transferido para a agência da 
Praça da Alfândega, onde fiquei até 2001 
e me aposentei. 

Trabalhei como caixa executivo du-
rante 25 anos. É o empregado que fica 
na linha de frente, em contato direto 
com o público. Era uma função que eu 
gostava muito.

Tive colega que ficava dois anos 
como caixa executivo e não aguentava 
a função, já que ela tem uma carga de 
estresse muito grande. Quase 98% do 
público que se dirige a bancos vai ao cai-
xa executivo. Só uma porcentagem muito 
pequena vai ao gerente ou outra área do 
banco. O caixa executivo lida com dinhei-
ro, com documentos e com pessoas que 
o identificam como o receptor de suas 
queixas e dos seus problemas diretos ou 
não com os bancos. É realmente uma 
função estressante, mas eu, particular-
mente, sempre gostei de estar ali.

Aposentei-me com 50 anos e “esta-
va com todo o gás”. Ao mesmo tempo 
em que trabalhava na Caixa, eu tinha 
um hobby, que era a fotografia. Quando 
vislumbrei a possibilidade da aposenta-
doria, fui para o Senac e fiz quatro cursos 
especializados de profissionalização em 
fotografia. Quando me aposentei na 
Caixa, já comecei a trabalhar na área. 
Os primeiros três anos foram de apren-
dizado, de conhecimento do mercado, 
de estabelecer uma rede e do nicho onde 
eu podia atuar. Acabei optando por fo-
tografia de eventos, embora tenha feito 
também a área de moda. Mas esta, por 
ser mais volátil, não me agradou muito. 
Fixei-me na de eventos e de aconteci-
mentos sociais, como casamentos, ani-
versários e outros, que estava mais de 
acordo com o que eu desejava e onde 
me realizo profissionalmente.

Há vida depois da Caixa? Esta é uma 
indagação que a gente sempre ouvia e 
falava enquanto trabalhava na Caixa. 

Grande parte das pessoas que estão 
perto da aposentadoria tem uma fantasia 
do que fazer após se aposentar. Infeliz-
mente, a maioria só fica na fantasia. Elas 
sentem medo e preocupação do desafio 
de fazer uma coisa totalmente nova em 
suas vidas. Sair de um trabalho que mui-
tos até acham bitolado, burocrático, para 
uma competição acirrada na rua. 

Sempre que falo para as pessoas 
que estão na ativa, perto de parar, que 
comecem a pensar no que fazer na apo-
sentadoria. Mesmo que não seja algo que 
vá render uma compensação financeira. 
Que seja um trabalho de voluntariado, 

mas é importante que faça alguma coisa, 
não fique de pijama em casa. Para mim, 
ela representa mais qualidade de vida, 
desde que seja bem preenchida.

Hoje a qualidade de vida e, por ex-
tensão, o tempo de existência, avançou 
consideravelmente. Há 50 anos, uma 
pessoa de 45, 50 anos era considerada 
velha e fora de cena. Hoje há pessoas de 
60, 70 anos em plena atividade. Então 
a pessoa ficar parada, sem nenhuma 
atividade, é danoso para ela.

Mesmo se a pessoa não tem um 
sonho, vou usar essa figura de expressão, 
ela pode criar esse sonho. Só a busca de 
sua realização, mesmo que ele não seja 

concretizado, vale a pena. Porque a 
pessoa se mexe, interage com seu meio 
e sonhar é ótimo e é o que mantém a 
gente vivo.   

Uma coisa é de extrema importân-
cia para quem vai iniciar uma atividade 
externa: o estabelecimento de uma rede 
de contatos e parcerias. Ninguém con-
segue trabalhar isoladamente. No meu 
caso, a parceria foi com laboratórios, que 
finalizam meu trabalho com alto grau 
de eficiência e profissionalismo, além 
de entidades e pessoas que pudessem 
utilizar o que eu estava oferecendo, ou 
seja, fotos de eventos. 

Começei com a fotografia analógi-
ca, fazendo fotos para o Shopping Praia 
de Belas, nos períodos que antecediam o 
Natal. Fotografei, durante quatro anos, 
crianças com o Papai Noel, para a Aldeia 
da Fraternidade, uma entidade que tinha 
uma parceria com o shopping. Fiz um 
total de 30 mil fotos. Neste trabalho, 
peguei uma prática muito grande de 
fotografar crianças, que me serviu para 
as atividades que tenho agora. Quando 
veio a fotografia digital, houve uma 
facilidade maior para a operação, já 
que ela elimina várias etapas na entrega 
do produto, além de o custo ser bem 
menor.

Procure pesquisar, a Internet facilita 
muito isso hoje em dia, porque em al-
guma coisa a pessoa há de se interessar 
e vai ter vontade de fazer. Não precisar 
pensar em algo muito ambicioso, impor-
tante é fazer o que gosta e que esteja de 
acordo com sua capacidade.

A APCEF tem realizado ativida-
des de grande valia, incentivando os 
aposentados da Caixa a não ficarem 
acomodados. O último encontro da 
nossa Associação foi excelente, com 
uma programação que durou o dia in-
teiro, alternando palestras muito úteis 
com momentos de lazer. Só lamentei 
que muitas pessoas que podiam estar 
lá não foram por um motivo ou por 
outro. Podiam ter se beneficiado dos 
ensinamentos e trocas de informação 
que o evento proporcionou. Elas per-
deram um dia maravilhoso e quem foi 
está louco para que aconteça outro de 
novo. Participar de uma atividade assim 
já é o primeiro passo para quem vai se 
aposentar ou já se aposentou e está em 
dúvida do que fazer.

Jorge Fernandes, 
de Porto Aelgre.2

 Quando entrou

Lembranças

Aposentadoria

O que representa

Nova atividade

Conselho

Crítica construtiva
Jorge Fernandes: transformação de um hobby em nova atividade profissional. (FOTO: arquivo pessoal)
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Regional Alto Uruguai      Destaque nos 
Esportes

Melhoramentos em 2009

Em 1991, 13 empregados da Caixa, 
da agência Erechim, sentindo a neces-
sidade de ter um local apropriado para 
a realização de atividades esportivas e 

A parte esportiva é o grande 
destaque da Regional Alto Uruguai, 
tanto pelos equipamentos oferecidos 
como pela qualidade dos seus atletas. 
Há um campo de futebol sete e uma 
quadra de vôlei de areia, utilizados 
com frequência pelos associados.

“Todos os anos somos convida-
dos a participar dos jogos promovidos 
pela Regional Chapecó/ SC e sempre 
temos bom desempenho. Fomos 
campeões de vôlei em praticamente 
todas as edições e no futebol sete 
já conquistamos por algumas vezes 
as primeiras colocações”, explica o 
diretor-presidente da Regional Alto 
Uruguai, Ricardo Müller.

Na última edição dos jogos da 
Integração, realizada em Tramandaí, 
a equipe da Regional Alto Uruguai 
foi campeã na modalidade de vôlei 
misto. Também integra o seu quadro 
de atletas, Elias Ritter, campeão dos 
jogos da FENAE na modalidade tênis 
de quadra.

A diretoria da Regional conside-
ra que as instalações físicas da sede 
atendem as necessidades para o seu 
bom funcionamento. Mas busca 
sempre melhoramentos e acréscimos 
à sua estrutura física. 

“Por isso constantemente pro-
curamos conversar com aqueles 
empregados que ainda não são 
associados da APCEF, fazendo ver 
a eles a importância da Associação 
para a coletividade Caixa. Tornando-
se associados eles podem usufruir 
de tudo aquilo que ela oferece”, 
diz Müller.

Em 2009, foram realizadas as pin-
turas interna e externa do prédio da 
sede, houve melhoramentos no jardim e 
ampliação do pomar, no qual foram plan-
tadas cerca de 2500 pés de eucaliptos, 
além de árvores nativas e frutíferas, como 
araçá, guabiroba, amoras e outras. Todo 
ano é colhida a produção de laranjas, 
bergamotas, pêssegos, ameixa, milho, 
mandioca, em abundância. Também foi 

recreativas, adquiriram uma área na zona 
rural da cidade, a oito quilômetros do 
centro, à margem da BR153. 

Realizaram toda a infraestrutura 

necessária e doaram a área para a AP-
CEF, que liberou recursos do Fundo de 
Construção de Sedes para as obras da 
Sede Regional Alto Uruguai.

Destinada a congregar os associados 
da região, ela compreende as agências 
Erechim, Alto Uruguai, Getúlio Vargas, 
Campinas do Sul e Viadutos. Atualmente, 
conta com 63 associados, sendo que 47 
deles são da maior agência da Regional, 
localizada em Erechim.

As atividades esportivas e recreati-
vas são constantes ao longo do ano, das 
quais se destacam: festa do chopp, festa 
italiana, festa de São João, festa de Natal, 
festa do Dia da Criança, festa de confra-
ternização dos Aposentados, festas dos 
aniversariantes do mês e festas temáticas, 
de iniciativa da agência Erechim.

Em 2009, além das festas relacio-
nadas, a sede da Regional Alto Uruguai 
foi palco da 3ª Feijoada dos Bancários, 
realizada todos os anos, no dia 1º de 
maio. A sede é utilizada também por 
associados em eventos familiares, como 
aniversários e formaturas.

adquirida uma pia para a churrasqueira 
externa. A sede é cuidada permanente-
mente por um caseiro que, juntamente 
com a sua esposa, são empregados da 
APCEF.

A  Regional Alto Uruguai tem 
como coordenador Ricardo Luiz Müller 
(Ag. Erechim e Presidente do Sindicato 
dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Erechim e região) e como 

tesoureiro, Paulo Telles Garcias (Ag. 
Erechim).

Também fazem parte da adminis-
tração local o diretor de Patrimônio, Le-
onardo Cerato Reveilleau (Ag. Erechim); 
o diretor de Esportes, Carlos Alberto 
Dalla Costa (Ag. Erechim) e as diretoras 
de Eventos Sociais, Deise Fátima Pauletti 
(Ag. Erechim) e Vanda Maria Biazin Gr-
zeidak (Retpv – Erechim).

Campanha de novos associados vai até final de maio
Uma das campanhas mais bem- 

-sucedidas da APCEF, a “Amigo é uma 
Viagem”, foi prorrogada até o dia 31 
de maio, ampliando a possibilidade dos 
associados indicarem novos integran-
tes para a Associação e concorreram a 
muitos prêmios.Entre eles, uma viagem,  
com direito a acompanhante, à Maceió, 
cidade com praias quase paradisíacas, 
vida noturna cheia de atrações e uma 
gastronomia baseada em peixes, lagostas 
e frutos do mar. 

Ao ingressar na APCEF, o novo 
associado, de saída, ganha um prêmio. 
Uma linda camiseta ecologicamente 
correta, confeccionada com material 
pet, reciclado, contribuindo assim com a 
preservação do meio ambiente.

Quando mais nomes o associado da 
APCEF indicar, mais pontos ele ganha no 
Programa Par. Cada indicação correspon-
de a 1.500 pontos. Na quinta indicação 
efetivada o associado ganha mais 20 mil 
pontos do Programa Par. Para aposen-

tados e pensionistas, cada indicação dá 
direito a um vale-compra Panvel de R$ 
20,00. A quinta indicação proporciona 
um vale-compra de R$ 200,00. Se o 
indicador tiver 10 ou mais indicações, 
concorre à viagem a Maceió, indepen-
dente de estar na ativa ou aposentado. 
O programa PAR faz parte do Mundo 
Caixa, em que pontos podem ser tro-
cados por premiações em diversas lojas, 
como Americanas.com, Submarino, Rede 
de Revista Abril, CVC Viagens, entre di-
versas lojas de produtos e serviço.

Festa do Chopp na sede localizada em Erechim: reunindo a comunidade da Caixa na região. (Divulgação).
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A reforma do Ginásio é o grande 
ponto para as atividades esportivas da 
APCEF, a partir de abril. O Ginásio da 
década de 70 é uma edificação que já 
tem 40 anos e estava precisando de uma 
reforma geral. É um investimento com 
a participação da FENAE, parceira da 
APCEF para obras desse porte.  A refor-
ma, além de outros tópicos, contempla 
a quadra de basquete, retomando um 
esporte que está ausente do Ginásio há 
um bom tempo. As obras estão dentro 
do cronograma acordado e deverão ser 
concluídas em abril.

”Temos a convicção de que a refor-
ma era um grande desejo dos associados 
que normalmente  participavam dessas 

atividades”, afirma o diretor de Esportes 
da Associação, Gilmar Aguirre.

O diretor de Esportes destaca que 
o Ginásio tem sido usado também para 
atividades sociais da APCEF. “As grandes 
festas são testemunhas disso”, explica 
Gilmar. Entre elas, relaciona a tradicional 
Festa de Queijos e Vinhos, o Botequim 
dos Esportes e a Festa do Chopp. “A 
reforma permitirá também aumentar a 
capacidade do Ginásio para esses even-
tos”, diz Gilmar.

Para o restante de 2010, a Diretoria 
da APCEF busca atividades com a comu-
nidade e clubes, tradicionais parceiros da 
Associação.  Haverá o Passeio Ciclístico 

e como destaques os Jogos da FENAE 
2010, além dos Jogos de Integração. 

Os Jogos de Integração têm como 
principal característica integrar os di-
versos associados que se localizam em 
diferentes regionais da APCERS no RS.  
Essas regionais realizam suas competições 
esportivas, culminando com a Final dos 
Jogos, que ocorrerão em Tramandai, nos 
dias 20 e 21 de março.

Inicialmente, a previsão dos jogos 
era para se realizarem no final de 2009, 
mas devido aos acontecimentos climáti-
cos que ocorreram no litoral, a Diretoria 
resolveu transferir a data para março de 
2010. Para Gilmar, a transferência ajudou 
a muitas regionais a prepararem melhor 
suas equipes, “vindo com mais técnica, 
vibração e com mais espírito esportivo”, 
diz.  A Colônia de Tramandaí nessas datas 
hospeda, praticamente, só os atletas que 
foram escolhidos em suas regionais.

Os jogos da FENAE são uma compe-
tição nacional com a participação dos me-
lhores atletas dos Jogos de Integração de 
cada estado, tendo a presença de todas 
as APCEFs do País. “Serve como ponto 
de reencontro, encontro de muitos atle-
tas, diretores e presidentes das APCEFs, 
e há muita troca de informações, sobre 
cada uma das atividades desenvolvidas 
nelas”, explica o diretor de Esportes da 
APCEF gaúcha.

A expectativa é que a delegação 
do Rio Grande do Sul traga medalhas. 
“Costumo dizer que a conquista de prê-
mios, medalhas e troféus é o resultado do 
empenho de cada um e estamos levando 
o melhor do RS”, explica Gilmar. O papel 
enquanto entidade associativa tem sido 
de ofertar ao associado o melhor em 
atividades esportivas, tendo como refe-
rência a congregação, o associativismo 
e a participação coletiva. “Creio que 
isso essa gestão já deixou claro. Por isso 
tenho a certeza que nossos atletas darão 
o melhor de si, representando a nossa 
APCEF da melhor maneira possível. E 
quiçá traremos sim, medalhas e troféus 
para nossa Associação ”, conclui Gilmar 
Aguirre.

Ginásio, reformado, 
volta em abril         Em março, começaram as atividades 

da Escola de Futebol Sete da APCEF, 
sob responsabilidade do ex-goleiro do 
Grêmio, Mazaropi. Segundo ele, a es-
cola objetiva, além da prática esportiva 
e física, uma orientação de convivência 
social, solidariedade, respeito às regras 
e aos limites de cada um. O projeto é 
para meninas também. Tanto que uma 
de suas ex-alunas hoje atua na equipe de 
futebol feminino do Pelotas, na categoria 
sub-20.

Para Mazaropi, a infância e a ado-
lescência são períodos de formação de 
personalidade. “Por isso é dada também 
uma atenção à parte emocional e psico-
lógica dos alunos, em conjunto com os 
pais”, explica o ex-goleiro gremista.

Jaqueline Pires Sousa e Cleomar 
Gomes de Mello Affonso são emprega-
dos da Caixa e pais de Diego, 11 anos , 
e Hermes, de 16 anos. Jaqueline tomou 
conhecimento da Escola no site da APCEF 
e levou os filhos na Oficina de Futebol 
Sete, promovida no final de fevereiro. Os 
filhos são torcedores do Grêmio e moram 
em frente ao estádio Olímpico. Quando 
souberam que o ex-goleiro gremista ia 
ser o responsável pelas aulas de Futebol 
Sete  animaram-se para se inscrever na 
escola. É Hermes quem explica:

“O fato do Mazaropi estar à frente 
da Escola apressou nossa decisão. A 
gente ia acabar entrando, já que nosso 
desejo era praticar futebol. Mas a decisão 
ia demorar mais se fosse alguém ligado 
a outro clube”.

Hermes pratica esgrima e costuma 
jogar futebol de salão com amigos e 
colegas. Mas futebol de campo para ele 
é um bom desafio porque as dimensões 
do campo são maiores e exige noções de 
espaço diferente. 

Já Diego, goleiro em futebol de 
salão, nota a dificuldade de ter a mesma 
função em Futebol Sete, pois a goleira 
tem altura bem maior do que a de futsal. 
Mas ele está interessado em aprender os 
fundamentos da posição com um goleiro 
consagrado:

“Estou mais interessado em pra-
ticar esporte e ter uma atividade física 
orientada do que ser profissional de 
futebol. Minha prioridade é estudar, 
mas posso muito bem fazer isso e pra-
ticar futebol na companhia de quem eu 
admiro e num lugar legal como esse”. 
 
Mais informações no endereço eletrô-
nico www.apcefrs.org.br

Futebol Sete 
com Mazaropi

Jogos de Integração

Jogos da FENAE

Desenho de como ficará a quadra definitiva do Ginásio da Sede B de Porto Alegre. (Divulgação).

Nova quadra do Ginásio, que está em obras, contemplará a prática de basquete.(FOTO: Regina Azevedo).



Colônia de Férias de Tramandaí 
modernizada é um sonho dos 

associados há pelo menos 20 anos. A 
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PATRIMÔNIO

Por unanimidade, a Assembleia Ge-
ral da APCEF, realizada no dia 6 de março, 
tomou uma decisão histórica na trajetória 
da Associação: aprovou a construção da 
nova Colônia de Férias em Tramandaí. O 
prédio existente não sofrerá interrupção 
de atividades e será demolido depois que 
a nova construção for concluída. A área 
a ser demolida receberá tratamento pai-
sagístico, complementando o conjunto 
arquitetônico.

A Assembleia Geral, realizada na 
sede da entidade, na avenida Coronel 
Marcos, 627, no bairro Ipanema, foi divi-
dida em duas etapas. Na primeira, aberta 
pela presidenta da Associação, Célia Zin-
gler, e pelo diretor de patrimônio, Paulo 
Cesar Ketzer, a arquiteta Suzanne Berthier 
e o arquiteto Pedro Sosa, que assessora a 
APCEF, fizeram a apresentação do projeto 
arquitetônico e da proposta de constru-
ção da nova Colônia de Férias. 

Durante uma hora, os arquitetos 
detalharam e mostraram num telão o 
anteprojeto da obra, que tem prazo para 

COMO VAI SER

O prédio da nova Colônia 
de Férias de Tramandaí, com área 
aproximada de 4.300 m² , terá oito 
pavimentos que comportam áreas 
de uso coletivo, 40 apartamentos 
e 40 vagas para estacionamento. 
O pavimento térreo será destinado 
primordialmente a uso coletivo. 
Contará com áreas internas de con-
vívio (salas de jogos, churrasqueiras, 
salões de festas e salas de reuniões), 
bem como ambientes externos 
(playground, cancha de esportes, 
quiosques e espaços de estar ao ar 
livre).

Nesse pavimento, situam-se as 
áreas de apoio/serviços (sanitários, 
apartamento do zelador, subestação, 
casa de bombas etc.), incluindo 
uma lavanderia coletiva. O térreo 
contará, ainda, com uma lancheria/

cafeteria para atender tanto aos as-
sociados quanto ao público externo: 
esse espaço, com aproximadamente 
100,00 m², possui salão interno, 
sanitários e cozinha próprias, bem 
como uma área externa com deck 
pergolado.

As garagens estão distribuídas 
nos dois pavimentos seguintes, com 
acesso dos veículos através de ram-
pa.  Além dos espaços destinados 
aos carros, há vagas para bicicletas 
e motos. Esses pavimentos, assim 
como os demais, são atendidos por 
dois elevadores.

Os 40 apartamentos serão 
localizados em cinco pavimentos 
tipo, com seis unidades de dois dor-
mitórios e dois de um dormitório. O 
projeto prevê também apartamentos 
para portadores de deficiências.

Nova Colônia de Férias de 
Tramandaí sai do papel 
para virar realidade

conclusão, inicialmente previsto, de 18 
meses. O tempo restante da Assembleia 
foi utilizado para responder às perguntas 
dos presentes ao local.

A obra prioriza o conforto, a se-
gurança e a acessibilidade para os 
associados da APCEF, além de agregar 
valor ao patrimônio da Associação. Os 
ambientes são projetados para promover 
a integração dos hóspedes, sem a perda 
de privacidade. 

A intenção é que a nova Colônia de 
Férias seja usufruída o ano inteiro, e não 
somente no verão, como usualmente 
acontece. Por isso estão projetados es-
paços de lazer e convivência com lareira, 
salão de jogos internos e outros ambien-
tes acolhedores. Está previsto, igualmen-
te, que alguns dos espaços poderão ser 
alugados para atividades de terceiros, 
proporcionando uma renda extra para 
manutenção da Colônia.

Conforto e acessibilidade Palavra da presidenta, 
Célia Zingler, sobre a 
Assembleia Geral

“A

Arquiteta Suzanne Berthier detalhou o anteprojeto da nova Colônia de Tramandaí.  
(FOTOS: Regina Azevedo).

Reprodução da fachada principal da nova Colônia de Férias a ser erguida em Tramandaí, segundo 
o antiprojeto da arquiteta Suzanne Berthier.

proposta aprovada pela Assembleia de 
construção de um novo prédio, num local 
privilegiado, vai fazer uma enorme dife-
rença, quer pelas características do pré-
dio, quer pelo conforto que os associados 
desejam e merecem. Todos os esforços 
e energias canalizadas para a realização 
desta obra serão para transformar um 
problema numa solução de longo prazo. 
O local ficará bonito e muito confortável 
e será um espaço de convívio associativo 
e familiar que deixará o associado feliz e 
com o desejo de querer voltar”.


