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O 1º de Maio, o Dia Mundial 
do Trabalhador e da Trabalhadora, se 
aproxima e com ele a oportunidade de 
se refletir sobre o tema. Para muitos, a 
data não enseja grandes comemorações, 
já que o Brasil é um país de contrastes. 
Em algumas regiões, possui índices de 
desenvolvimento de nações de primeiro 
mundo e em outras se equipara ao atraso 
do Haiti. Há, porém, quem considere 
que o 1º de Maio é uma oportunidade 
de celebrar os avanços e conquistas 
obtidas no setor, principalmente as que 
garantem bem-estar e qualidade de vida 
ao trabalhador. 

Seja qual for a posição sobre o as-
sunto, os empregados da Caixa vivem 
na atualidade um momento em que as 
relações de trabalho não estão sendo de-
vidamente respeitadas pelo empregador. 
Está em curso um processo denominado 
de reestruturação, que tem causado des-
conforto, intranquilidade e muita tensão 
entre os trabalhadores. 

A reestruturação posta em prática 
pela Caixa, sobretudo, está despertando 
nos empregados, além de um sentimento 
de revolta e protesto, a convicção de 
que é preciso avançar no processo de 
transparência da empresa.

Convicta que seu papel é defen-
der e estar ao lado dos interesses dos 
empregados, a APCEF tomou a frente 
do movimento e se juntou a outras 
instâncias dos trabalhadores que são 
contra o processo de reestruturação, 
como o Sindbancários, a Federação dos 
Bancários do RS, Contraf-CUT e CDN da 

FENAE, para dizer NÃO à reestruturação 
da Caixa. E nada melhor do que o 1º de 
Maio, o Dia Mundial do Trabalhador(a), 
para reafirmar esta posição. 

No Brasil, a primeira celebração da 
data ocorreu em Santos, cidade portuária 
paulista, por iniciativa do Centro Socia-
lista, em 1895, mas só foi consolidada 
em 1925, quando o presidente Artur 
Bernardes baixou um decreto instituindo 
o 1º de Maio como feriado nacional. 

Nos governos federais, o Dia do Tra-
balhador sempre foi utilizado como data 
para serem anunciadas as principais leis 
e reivindicações dos trabalhadores(as). 
Entre elas, a instituição e, depois, o rea-
juste anual do salário mínimo; redução de 
jornada de trabalho para 8 horas; criação 
do Ministério do Trabalho; promoção de 
uma política conjunta dos sindicatos ao 
Estado; regulamentação do trabalho da 
mulher e do menor e a promulgação da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
garantindo o direito a férias e aposenta-
doria. A Constituição de 1988 instituiu o 
adicional de férias, o 13º salário, multa 
de 40% do saldo do FGTS por demissão 
sem justa causa e ampliação da licença-
-maternidade.

Muitas conquistas ainda estão para 
serem obtidas. Mas, acima de tudo, a 
APCEF deseja ao empregado da Caixa 
um 1º de Maio pleno de realizações 
profissionais e solidário à coletividade dos 
trabalhadores, com a garantia dos seus 
deveres e direitos constitucionais.

Boa leitura.
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ANTENA

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

Dia 17: Jantar Baile Campeiro

Dia 28:  Aula Inaugural Oficina 
Literária, em Novo Hamburgo

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

Dia 1º: II Costelão da APCEF/RS 

Agenda de Eventos

Estão abertas, até dia 25 de maio, 
as inscrições para a Corrida do Pessoal 
da Caixa APCEF/FENAE. As provas, para 
homens e mulheres, acontecem quatro 
dias após o encerramento das inscrições, 
dia 29 de maio, a partir das nove horas 
no Parque Marinha do Brasil.

A corrida servirá como parâmetro 
para os competidores gaúchos nas provas 
nacionais da FENAE, no mês de julho em 
Fortaleza, e será realizada na data em 
que a Federação comemora 39 anos. Os 
atletas do Rio Grande do Sul têm tradi-
ção de obterem bons resultados nesta 

Alegria das 
crianças na Páscoa

As celebrações da Páscoa na APCEF, 
dia 27 de março, foram uma alegria só. 
Toca de coelhos, cama elástica, piscina 
de bolinhas, oficina de pintura, lanches 
saborosos, brincadeiras com recreacionis-
tas e um casal de atores, com pernas de 
pau, deixaram a criançada que foi à sede 
B, em Ipanema, plenamente satisfeita. 

A Poesia Gaúcha vai ter vez nas ativi-
dades do Núcleo de Cultura Gaúcha, que 
promove mais uma edição da Poesia na 
Roda, dia 20 de maio, às 20h, no Galpão 
Crioulo. No evento, haverá a apresen-
tação de poesias gauchescas de autores 
conhecidos ou de própria autoria dos 
declamadores, permeada por números 
musicais executadados por artistas que 
são grandes conhecedores do cancioneiro 
tradicionalista. 

Promovido pelo Núcleo de Tradição 
Gaúcha, acontece também o Jantar Baile 
Campeiro no dia 17 de abril, no Galpão 
Crioulo, em Porto Alegre.

Outras atividades que envolvem a 
cultura gaúcha são os Costelões realiza-
dos por regionais da APCEF. O mais tra-
dicional, que está em sua XIV edição,  é o 
que ocorre dia 1º de maio, realizado pela 
Regional Serra, na sede da APCEF, em 
Vila Julieta, Farroupilha. O da Regional 
Centro (ver pág. 10) ocorre também em 
1º de maio. Em ambos, os associados são 
convidados a  chegar cedo e aproveitar 
as estruturas das sedes. 

competição.

A corrida, com percurso de cinco 
quilômetros, é aberta aos associados da 
APCEF e seus dependentes, divididas por 
ano de nascimento, em quatro catego-
rias: 1ª categoria- atletas nascidos a partir 
do ano de 1979; 2ª categoria – atletas 
nascidos de 1978 a 1969; 3ª categoria 
– atletas nascidos de 1968 a 1959 e 4ª 
categoria – atletas nascidos em 1958, ou 
antes. As inscrições podem ser feitas via 
e-mail esportes@apcef.org.br ou pelo 
telefone 51 3268 1611.

Corrida do Pessoal da Caixa

Poesia na Roda

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

ADVOCACIA FAGUNDES, MEYER, SCHNEIDER
Ações trabalhistas, tíquetes e cesta-alimentação, para aposentados e ativos. Para marcar horário:
51 3596.4775/ 51 3268.1611 • Rua Pedro Adams Filho, 5573, cj. 1206 • Novo Hamburgo

ESCRITÓRIO DE DIREITO SOCIAL
(Seguro Jurídico) Defesa previdenciária, administrativa e tributária. Fone: 51 3215.9000
Avenida Borges de Medeiros, 612, cj. 21•POA •E-mail: segurojuridico@apcefrs.org.br

Mas os adultos que foram acompanhar 
as crianças também puderam desfrutar 
de atividades programadas especial-
mente para eles: chimarrão preparado 
pelo coordenador do Núcleo de Cultura 
Gaúcha, Paulo Cesar Ketzer, e uma ofi-
cina de pandeiros, ministrada pelo ator 
e educador Marcos Binatti. 

Quem está pensando na compra de 
um veículo zero quilômetro tem agora 
uma oportunidade única. Convênio 
firmado com a Ford do Brasil, beneficia 
os empregados da Caixa associados das 
APCEFs ou contribuintes da FENAE Do-
ações, funcionários da FENAE e Grupo 
PAR. 

A série de benefícios e vantagens 
incluem mais de 400 distribuidores Ford 
no Brasil; descontos exclusivos em toda a 
linha de automóveis, pick ups e utilitários 
da montadora; faturamento direto da 
fábrica, em nome do próprio comprador 
e atendimento personalizado, através de 
um consultor de vendas exclusivo.

Para saber mais consulte o site    
www.fenae.org.br  ou  um distribuidor 
Ford no endereço eletrônico www.ford.
com.br/encontre_distribuidor.asp. 

Ford oferece 
desconto exclusivo

Regional Centro - Sede Itaara

Dia 1º: XIV Costelão Regional Serra 
- Sede Farroupilha

Dia 15: Assembleia de Prestação de 
Contas 2009, Discussão Financeira 
do Projeto Tramandaí e Ações Ju-
diciais

Dia 20: Poesia na Roda - Local: 
Galpão Crioulo Sede B com 
Núcleo de Cultura Gaúcha

Dia 22: Apresentação Espetáculo 
América Café em Rio Grande 

Dia 29: Corrida dos Empregados da 
Caixa 

JUNHO ------------------------------

Dia 19: Jantar baile de Aniversário 
da APCEF e Baile de Queijos e Vi-
nhos. 
 
Confira mais informações 
no endereço eletrônico 
www.apcefrs.org.br

GNC Cinemas

A APCEF firmou convênio com a 
rede de cinemas GNC. Por ele, o associa-
do pode adquirir ingressos para sessões 
nos cinemas dos Shoppings Praia de 
Belas, Iguatemi, Lindóia e Moinhos, em 
Porto Alegre e no Iguatemi de Caxias do 
Sul, no valor de R$ 8,00 para qualquer 
sessão. Os ingressos devem ser adquiri-
dos com antecedência somente na Sede 
da APCEF.

A compra de ingressos pode ser 
feita mediante assinatura do formulário 
de autorização de débito enviado por 
malote. Adquira já o seu!

Costelão da Serra está na 14º edição. 
(Foto: arquivo APCEF)

Coelho foi uma das atrações da festa de Páscoa para os associados da APCEF. (Foto: Regina Azevedo)
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Mais de dois mil bancários parti-
ciparam, em março, das assembleias 
que elegeram os  291 delegados de 38 
sindicatos gaúchos, presentes ao 10º 
Congresso Estadual da Federação dos 
Bancários do Rio Grande do Sul. Reali-
zado em Gramado, de 9 a 11 de abril, 
discutiu temas que envolvem a categoria 
bancária, além de debater a conjuntura 
política e econômica atual. Na plenária 
final do congresso, foi eleita a nova 
diretoria da FEEB/RS, que comandará a 
entidade no triênio 2010/2013.

Foram apresentadas e discutidas 
quatro teses, elaboradas por quatro 
diferentes correntes sindicais. Além das 
discussões sobre conjuntura política e 
econômica, foi abordada a discussão e 
resolução sobre a organização estadual 
da categoria; projetos para a próxima 

Bancários debatem temas da 
categoria e elegem nova diretoria

de partidos e governos. A busca de 
uma nova sociedade, mais justa e 
igualitária, também foi ressaltada na 
tese da CSD. 

A tese da corrente majoritária 
considera que é papel fundamental 
da federação, em conjunto com os 
sindicatos, continuar lutando nacio-
nalmente para que as campanhas 
salariais sejam democráticas, com 
respeito à vontade dos bancários. 
“Com negociações transparentes 
e conduzidas de acordo com as 

deliberações dos fóruns, evitando a 
centralização em torno do sindicato 
de São Paulo. É preciso autonomia 
em relação aos governos e partidos” 
afirma o documento. 

“O enfrentamento, nessa con-
juntura, assume lugar prioritário. 
Temos que apontar para a disputa 
em torno de um modelo de desen-
volvimento que privilegie o trabalho 
em detrimento do capital, ao mesmo 
tempo que busque a democratização 
do Estado, com o estabelecimento de 

políticas e instrumentos de participa-
ção popular.  Esse reposicionamento 
tem que ser fruto, em primeiro lugar, 
do aumento das mobilizações, seja 
das negociações coletivas, seja das 
lutas unificadas em torno de agen-
das comuns”, diz o texto da tese 
majoritária.

As outras teses do congresso fo-
ram defendidas por Corrente Sindical 
Autônoma, Articulação Bancária e 
Bancários em Primeiro Lugar.

Os bancários gaúchos têm exer-
cido papel de destaque em nível na-
cional por fazerem uma análise crítica 
em relação aos rumos do movimento 
sindical, pregando que o movimento 
nacional volte ao rumo de luta, de 
autonomia e independência. 

A maior parte dos delegados 
participantes do congresso defendeu 
e representou a tese da CSD- CUT 
Socialista e Democrática, que con-
sidera primordial que o movimento 
sindical se mantenha independente 

Gaúchos reafirmam autonomia 

gestão da Federação; definição da linha 
política e organizacional, plano de lutas 
e ação sindical e políticas permanentes: 
Saúde, Gênero, Raça, Formação, Comu-
nicação, Jurídico, Segurança Bancária e 
a discussão dos critérios de participação, 
papel e compromisso da direção.

Todas as teses apontaram para a 
necessidade de ampliação das discus-
sões em torno das políticas permanen-
tes da Federação, com realização de 
seminários temáticos, levantamentos 
estatísticos, cursos e denúncias de 
qualquer tipo de desrespeito cometido 
pelos bancos contra seus trabalhadores.  
Algumas campanhas foram aprovadas 
para serem implementadas ao longo do 
ano, como a “Tudo tem Limite, tolerância 
zero contra a violência dos bancos”. A 
iniciativa, criada pelo Departamento de 

Saúde do SindBancários, foi lançada em 
2009 e desde março está sendo estendida 
pela FEEB/RS a todos os seus sindicatos 
filiados.

Fundada no dia 1º de maio de 1943, 
a Federação dos Empregados em Esta-
belecimentos Bancários do Rio Grande 
do Sul (FEEB/RS) reúne 38 sindicatos 
filiados à entidade, representando 25.221 
bancários.

A Federação tem a responsabilidade 
de facilitar o diálogo entre os sindicatos, 
buscando a construção de diretrizes em 
comum, unificando as ações e, dessa 
forma, fortalecendo a capacidade de luta 
e mobilização da categoria.

A entidade não possui um presiden-

te, mas sim uma diretoria eleita por um 
sistema de proporcionalidade, ou seja, 
cada chapa ou tese inscrita no congres-
so indica membros para a diretoria de 
forma proporcional ao número de votos 
obtidos. A diretoria é formada por um 
Colegiado Executivo composto por sete 
membros efetivos e sete suplentes, um 
Conselho Fiscal, composto por cinco 
membros efetivos e cinco suplentes e os 
Representantes Sindicais em Entidade 
de Grau Superior, compostos por dois 
membros efetivos e dois suplentes.

A FEEB/RS é filiada à Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (CONTRAF-CUT) e à Central 
Única dos Trabalhadores (CUT).  É a Fe-
deração que indica o representante do 
nosso estado para as negociações com a 
Fenaban  e com a Caixa. 

Durante três dias, delegados eleitos para o Congresso da FEEB/RS debateram, em Gramado, temas de quatro teses. (Foto: Caco Argemi/divulgação Sindbancários) 

O que é a Federação



constituído pela média nacional da folha 
de pagamento e não mais pelo custo de 
cada empregado“.  Ele também garantiu 
que a reestruturação não foi pensada 
para eliminar o número global de fun-
ções, que a LAP poderá ser flexibilizada 
para evitar transferências compulsórias 
de cidade e que as GIPES coordenarão o 
processo. A APCEF ficará vigilante. 

No 10º Congresso da FEEB/RS, foi 
aprovada, por unanimidade, Moção de 
Repúdio contra a forma como vem sendo 
feita a reestruturação da Caixa, “sem dia-
logar com os empregados, sem negociar 
com suas entidades representativas, com 
total falta de transparência”.

O documento proposto pelo vice- 
-presidente da APCEF, Marcos Todt, pelo 
diretor de Relações de Trabalho, Marcello 
Carrion, e pelo drigente do SindBancá-
rios, Tiago Pedroso, completa que “este 
processo está gerando um clima de total 
insegurança no trabalho e gerando sofri-
mento psíquico e violência moral, consti-
tuindo-se, dessa forma, em um grave e 
inaceitável desrespeito aos trabalhadores 
e trabalhadoras da Caixa”.

O texto conclui “exigimos a ime-
diata suspensão do processo de reestru-
turação e início das negociações com as 
representações dos empregados (as).” 

RELAÇÕES DE TRABALHO
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Reestruturação revolta empregados da Caixa
Imposto de cima para baixo, sem 

transparência e sem discussão com as 
entidades representativas dos trabalha-
dores, o processo de reestruturação na 
Caixa provocou reação imediata. Desde 
protestos públicos, correspondências à 
presidência da empresa por entidades 
regionais e nacionais dos bancários, 
até o ingresso de uma ação cautelar, 
na Justiça, pedindo imediata suspensão 
do processo, iniciativa que tem o apoio 
integral da APCEF.

O mais criticado no processo é o 
método. Não se conhecem os números 
totais de pessoas que serão atingidas, 
haverá setores extintos e novas estruturas 
serão criadas.  As perguntas, não respon-
didas, se sucedem: Quem tem função vai 
tê-la garantida? Na mesma cidade? Ou 
em outro lugar? Quais os critérios das 
mudanças?

A falta de transparência sobre ques-
tões como essas gerou uma insegurança 
absurda no ambiente de trabalho e está 
causando revolta nos empregados. O 
clima entre os empregados é muito ruim, 
e o sofrimento psíquico e emocional, 
muito forte. As pessoas não têm clareza 
sobre o que vai acontecer com elas. Além 
disso, a Caixa soltou uma orientação 
formal, por escrito, para que os empre-
gados de áreas que serão extintas sejam 
proativos, procurem contatos pessoais 
e que se dirijam aos gestores de outras 

unidades, mostrando seus currículos e 
suas qualidades para serem encaixados.  
Para a APCEF, a medida é completamente 
inadequada, não tem critérios objetivos 
e transferiu para cada empregado a ini-
ciativa de sua colocação e manutenção 
de sua função.

As orientações aos empregados, 
expostas numa cartilha da empresa, su-
gerem, entre outras medidas: “procure o 
seu gestor imediato para juntos traçarem 
estratégia de adequação de lotação, a 
partir das informações sobre vagas em 
cargos efetivos e cargos em comissão; 
prepare/atualize seu currículo descreven-
do suas experiências de trabalho, seus 
projetos e, se for o caso, a participação 
em ações voluntárias; prepare-se para 
a entrevista por competências, identifi-
cando os conhecimentos necessários e 
os resultados que a área de seu interesse 
pretende alcançar”. O irônico e trágico 
da situação é que a Caixa tem uma meta 
interna de ser um dos melhores lugares 
para se trabalhar no País.

No entanto, a reação dos empre-
gados ao planos da Caixa foi imediata. 
Primeiro ocorreu uma plenária, no dia 
17 de março, no Sindbancários, para 
discussão da situação e medidas a serem 
adotadas, quando foi aprovado o envio 

de uma carta à direção da Caixa (veja 
box), subscrita pela APCEF, FEEB/RS, 
SindBancários e AGECEF/RS, exigindo 
transparência, diálogo no processo e 
imediata suspensão da reestruturação. 

Paralela à iniciativa gaúcha, foi feita 
uma articulação nacional através dos 
diretores Marcello Carrion, de Relações 
de Trabalho da APCEF, e de Chico Maga-
lhães, do Sindbancários, representantes 
do RS junto às negociações. Essa articu-
lação provocou o apoio da Contraf-CUT 
e da FENAE, que elaboraram documento 
semelhante. Igualmente, no dia 7 de 
abril, houve o Dia Nacional de Luta Con-
tra a Reestruturação e no dia seguinte 
o SindBancários entrou com uma ação 
pedindo uma medida cautelar no qual 
a Justiça obrigue a Caixa a entregar às 
entidades sindicais as informações que 
não divulgadas para os empregados,  
suspendendo o processo de reestrutu-
ração, enquanto não houver diálogo. 
Além dessas medidas práticas, foram 
feito contatos políticos para pressionar 
o governo federal.

O processo de reestruturação da 
Caixa é tão controverso que em reunião 
com o CDN da FENAE, o vice-presidente 
de Gestão de Pessoas (Vipes) da Caixa, 
Édilo Ricardo Valadares, reconheceu que 
a divulgação do assunto se deu de forma 
equivocada. Valadares aifrmou que “o 
custo de pessoal de cada uinidade será 

Reação Unânime

Moção da FEEB/RS

As entidades, abaixo relacionadas, repercutindo o sentimento de surpresa, 
insegurança e revolta que toma conta dos empregados da Caixa Econômica 
Federal, vêm manifestar seu protesto à forma escolhida pela direção dessa 
Empresa Pública para implantação de uma nova estrutura.

A CAIXA já sofreu, e, provavelmente, sofrerá muitas reestruturações, para 
adequar-se às políticas públicas dos governos e às exigências sociais, tecnológicas 
e mercadológicas vigentes em cada período histórico.

As modificações estruturais, implantadas por administrações anteriores, foram 
caracterizadas por movimentos autoritários e unilaterais, onde os empregados - 
detentores da inteligência, e do acúmulo técnico e histórico da empresa - foram 
desconsiderados, tanto para contribuir na construção das mudanças quanto para 
delas tomarem conhecimento em tempo hábil, a fim de que pudessem planejar 
e reorganizar suas vidas pessoais e profissionais.

A administração atual estabelece que:

A CAIXA tem a missão de atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento 
sustentável do País, como instituição financeira, agente de políticas públicas e 
parceira estratégica do Estado brasileiro.

A CAIXA tem como um de seus objetivos estratégicos ser a MELHOR EMPRESA 
PARA SE TRABALHAR.

Invocando essas metas, bem como os princípios democráticos que norteiam a 
política do atual governo:

Os trabalhadores da Caixa Econômica Federal e suas entidades representativas 
PROTESTAM em relação à falta de informação acerca da reestruturação, bem 
como em relação à FORMA pela qual essa está sendo implantada.

O prévio conhecimento das novas mudanças, seus critérios e objetivos é o direito 
mínimo que qualquer cidadão tem em relação às políticas adotadas por entes 
públicos. Essa transparência se faz ainda mais necessária em se tratando do 
emprego e da vida de milhares de pessoas que trabalham pela coisa pública.

Face ao exposto, as entidades abaixo assinadas REIVINDICAM:

1. A imediata suspensão da implantação da nova estrutura;

2. Abertura urgente de amplo diálogo com os empregados acerca da construção 
da estrutura ideal para a empresa;

3. A adoção de garantias humanas mínimas aos empregados que já estão 
sendo afetados pela reestruturação, manutenção da função e da lotação dos 
trabalhadores;

4- A imediata divulgação do conteúdo na íntegra da proposta de Reestruturação, 
bem como o seu embasamento sistêmico.

Certos da compreensão e do espírito público que devem nortear a Direção de 
uma Empresa Pública, assinam este documento:

APCEF/RS • FEEB/RS • SindBancários • AGECEF/RS

CARTA À PRESIDÊNCIA DA CAIXA
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INTERIORIZAÇÃO

IMÓVEIS -----------------------------------------------------------------------

VENDE-SE terreno de 25x70m (1500m²) a 7 Km de Gramado • Toda infraes-
trutura pronta • Vista panorâmica. • Valor a combinar. • Contato com Ângela 
ou Jaime pelos fones (51) 3019-1838, 9642-6611 ou 9642-6730

BRIQUE Para mais informações sobre os produtos anunciados consulte o 
endereço eletrônico www.apcefrs.com.br

Regional Centro: 
combinando lazer 
com a tradição gaúcha

As instalações da Regional Centro, 
em Itaara, próxima a Santa Maria,  é o 
ponto de referência em lazer  para os 
associados de 13 cidades. Elas possuem 
um campo de Futebol Sete, em meio à 
área de 2.400m2, além de quadra polies-
portiva, churrasqueiras, banheiros e lago 
com 20.000 m2, com pedalinhos, onde 
o associado e seus dependentes podem 
desfrutar de um passeio aquático. 

A Regional Centro conta com cerca 
de 190 associados, e a meta é aumentar 
o quadro. Estão sendo oferecidas novas 
alternativas de lazer e feitos investimen-
tos que proporcionem mais conforto 
aos frequentadores da sede. Um deles 
é a reconstituição da ilha existente no 
lago, bem como reparo em pontos nas 
pedras de basalto que circundam a área. 
O lago terá também seu aproveitamento 
ampliado, já que foi decidido em recente 
Assembleia Geral que nele poderá ser 
praticada pesca com caniço de lambaris, 
peixe abundante no local.

“Também faremos em breve um 
evento que chamamos de Luau Gaudério, 
uma vez que substituímos o  cardápio 
de peixes e frutos do mar, por iguarias 
campeiras que estarão à  disposição dos 
participantes durante toda a noite e ma-
nhã do dia seguinte. Faremos um acam-
pamento com fogo de chão permanente 
em redor do qual a cuia, o violão e a gaita 
aproximarão ainda mais os presentes”, 
afirma Castaman. 

A Regional  Centro também investe 
em atividades esportivas, sempre se 
fazendo representar nas competições 
organizadas pela APCEF, tais como 
futebol sete, futebol de salão, tênis de 
mesa, sinuca e outras, disputando com 
intensidade os Jogos da Integração. É 
com essa combinação de lazer, prática 

esportiva e eventos da cultura gaúcha, 
que a Regional Centro vai marcando sua 
trajetória entre as Regionais da APCEF.

 

  

A diretoria da Regional Centro é 
conhecida na região como promotora 
de eventos que sempre agradam aos 
associados da APCEF. O dia 1º de maio, 
Dia do Trabalhador, será uma boa ocasião 
para se comprovar se a fama é merecida 
ou não. Na data acontecerá o  evento 
que, em sua segunda edição, já caiu 
no agrado de todos os empregados da 
Caixa, na região: o Costelão da Regional 
Centro.

“O evento, com certeza, será de 
sucesso, pois já estamos com significativo 
número de pedidos para participação 
no Costelão”, explica Paulo Castaman, 
coordenador da Regional.

No 1º Costelão da Regional Centro, 
em setembro de 2009, os participantes 
chegaram cedo, a partir das sete horas, 
para desfrutar das atrações oferecidas 
no dia. A intenção agora é superar o 
evento do ano passado e para isso já 
está garantido o chimarrão, a caipirinha, 
a música gauchesca, além do churrasco 
feito com capricho. A festa, segundo seus 
organizadores, pretende ser uma grande 
celebração de toda a família da Regional 
Centro da APCEF.  

Costelão faz 
suscesso na região

Caçapava do Sul, Camobi, Faxinal do 
Soturno, Jaguari, Júlio de Castilhos, 
Marechal Mallet, Restinga Seca, San-
ta Maria, Santiago, São Pedro do Sul, 
São Sepé, Tupanciretã e Imembuí.

Regional Centro (Cidades)

Evento de culinária campeira é uma das festas mais concorridas da Regional Centro. (Foto: divulgação)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul – AP-
CEF/RS, por sua Diretoria legalmente constituída, CONVOCA a todos os associa-
dos e associadas para a sessão de Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na 
sede desta entidade, sita na Av. Coronel Marcos, n° 851, às 10 horas  do dia 15 
de maio de 2010, em primeira convocação, e às 10h30min, do mesmo dia, em 
segunda e última convocação, observando o quorum estatutário para deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

1-Autorização para a propositura das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis 
contra a FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais e Caixa Econômica Fe-
deral - com o intuito de integrar parcelas salariais que remuneram o exercício dos 
cargos de confiança (GETAG, CTVA, ...) como salário de participação para fins de 
previdência complementar e outros fins de direito, bem como outras providências 
decorrentes, bem como seus reflexos futuros e outras providências.

 
2-Autorização para a propositura das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis 
de repetição de indébito contra a UNIÃO FEDERAL relativa à tributação incidente 
sobre a complementação previdenciária contraprestada pela FUNCEF -Fundação 
dos Economiários Federais -  PREVHAB – Associação de Previdência dos Empre-
gados do BNH - , bem como seus reflexos futuros e outras providências.

 
3-Autorização para a propositura das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis 
que visem a recuperar as perdas ocorridas com o congelamento das complemen-
tações contraprestadas pela FUNCEF -Fundação dos Economiários Federais - e 
PREVHAB – Associação de Previdência dos Empregados do BNH - ocorridas nos 
anos de 1996 e 2001, bem como seus reflexos futuros e outras providências.

 
4-Discutir e deliberar sobre projetos de viabilidade econômica para a construção 
da Colônia de Férias de Tramandaí.

 
5-Deliberar sobre alteração estatutária proposta pela Diretoria Executiva, para 
introduzir mais um inciso ao artigo 4º da Norma Estatutária, com o objetivo de 
possibilitar que a Entidade represente seus associados em Demandas Judiciais.

 
6-Deliberar sobre outros assuntos relacionados com os itens anteriores.

Porto Alegre, 14 de abril  de 2010. 
Célia Margit Zingler - Diretora Presidenta

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul – 
APCEF/RS, por sua Diretoria legalmente constituída, CONVOCA todos os/as 
associados/as a comparecerem na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na 
sua sede sita na Av. Coronel Marcos, n° 851, bairro Ipanema, em Porto Alegre, 
às 9 horas em primeira convocação ou às 9h30min em segunda e última, no dia 
15 de maio de 2010, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

1- Apreciar o Relatório da Diretoria e o Balanço Geral/2009 da entidade; 
2 – Outros assuntos relacionados com o item anterior.

Porto Alegre, 14 de abril de 2010. 
Célia Margit Zingler - Diretora Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
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APOSENTADORIA

Chegou o momento da aposentado-
ria e o que fazer? Essa é uma indagação 
a que muitos empregados da Caixa se 
deparam quando se aproxima o processo 
de iniciar uma nova etapa em suas vidas. 
Alguns resolvem a questão individual-
mente, outros buscam saídas de forma 
coletiva. Quem adere ao Programa de 
Apoio à Aposentadoria da Caixa (PAA) 
pode participar do Seminário Vida Fu-
tura. No Rio Grande do Sul, em 2010, 
o PAA recebeu cerca de 200 inscrições.  
Desse grupo, 60 pessoas se inscreveram 
no Seminário Vida Futura. Entre eles, 
empregados que já haviam participado 
de edições anteriores.

A hora da Vida Futura no PAA da Caixa
A iniciativa visa a propiciar uma re-

flexão sobre os aspectos da vida pessoal 
e profissional em todas as suas dimen-
sões (física, cognitiva, social, espiritual, 
financeira, emocional), principalmente 
para os empregados que se encontram 
em uma fase de transição como é o 
processo de aposentadoria. O programa 
objetiva também disseminar uma cultura  
de planejamento de vida, de carreira 
e de responsabilidade social, além de 
promover a harmonia entre interesses 
organizacionais e pessoais.

O Seminário se desenvolve em dois 
dias, totalizando 12 horas. Em um pri-
meiro momento, busca possibilitar uma 

Para quem procura opções 
culturais, a APCEF oferece Oficinas 
entre outras atividades. Veja a que 
lhe agrada mais:

• Oficina de Dança de Salão: minis-
trada pela professora Nilva Marques 
Silva iniciou com grande público. 
Ensina cinco ritmos: samba, tango, 
bolero, forró e salsa.

• Oficina de Canto: sob a coorde-
nação da professora da Ospa Vera 
Catarina de Los Santos, recebe quem 

possui dotes vocais e quer desenvolvê-los 
de forma mais intensa.

• Oficina de Criação Literária: ministra-
da pelo escritor Henrique Schneider, em 
Novo Hamburgo. Tem como temática o 
gênero Conto.

• Oficina de Teatro: sob coordenação 
geral de Artur José Pinto, aborda a histó-
ria do teatro, expressão corporal e outros 
aspectos dessa atividade artística.

• Canto Coral: coordenada por Iracema 

Mendes, congrega os amantes do canto 
em grupo. É uma das referências das 
atividades culturais da APCEF.

• Oficina de Dança: sob coordenação 
da coreógrafa e bailarina Viviane Bassols, 
possui turma para maiores de 40 anos. 
São ensinados balé classico, dança con-
temporânea, jazz dance e estilo livre.

 • Núcleo de Cultura Gaúcha: coor-
denado por Paulo Cesar Ketzer, possui 
o “Chasque Eletrônico”, na internet e 

NOVO TEMPO CULTURAL TAMBÉM PARA APOSENTADOS
entre seus integrantes especialistas 
em culinária campeira, poetas e 
declamadores.

• Confraria Astronômica Caixa de 
Joias: coordenada por Ricardo Hub-
ba, com apoio técnico dos professo-
res Gentil Bruscato e Luiz Gomes, do 
Colégio Militar, reúne os adeptos da 
prática de astronomia.

Saúde e Jurídico foram 
temas de reunião

Com o salão lotado - cerca de 150 
pessoas compareceram ao local - ,a Reu-
nião dos Aposentados organizada pela 
APCEF no dia 24 de março na sede do 
Sindbancários, em Porto Alegre, foi uma 
mostra do que o esforço da diretoria da 
APCEF em tê-los atuantes na Associação 
está sendo recompensada.

O assessor jurídico da APCEF, ad-
vogado Fábio Barbosa, fez um relato 
sobre as ações que o departamento da 
Associação desenvolve em nome de seus 
associados. Principalmente os que dizem 
respeito ao BUA, ao recolhimento de 
documentos para a o “Efeito Gangorra”, 
e o Censo de Seguridade Social. Já Nei-
valdo da Costa, representante da GIPES/
PO, discorreu sobre as questões relativas 
ao Pams e o Saúde Caixa, explicando as 
diferenças e vantagens entre cada um 
dos planos de saúde.   

reflexão dos papéis que a pessoa de-
sempenhou na vida e os significados das 
escolhas pessoais. Na fase posterior, são 
debatidas as dimensões de qualidade de 
vida, bem como seus princípios visando 
ao apoio para a construção de um projeto 
de vida. 

Segundo Jacqueline La Rosa de Mes-
quita, da GIPES/PO, em geral, a decisão 
de desligar-se da Caixa é uma decisão 
difícil, já que o vínculo dos empregados 
com a empresa é bastante estreito e de 
longo prazo. Para os profissionais que ti-
veram grande realização dentro da Caixa, 
este desligamento é mais complexo, pois 
o vínculo é ainda mais forte: 

“Há um grupo que já vem se pre-
parando para este afastamento e seu 
processo individual de aposentadoria está 
mais estruturado internamente, vindo 
para o Seminário para trocar experiên-
cias e refletir sobre projetos pessoais na 
aposentadoria. Há outro grupo que ainda 
não amadureceu plenamente esta deci-
são e ainda possui dúvidas, procurando 
respostas que auxiliem neste momento 
de escolha. É importante ressaltar que  
este é um processo individual e cada um 
sente internamente quando é chegado 
seu momento de construir uma nova 
vida fora da Caixa”, conclui Jacqueline 
de Mesquita.

Para a diretora-presidenta da APCEF, 
Célia Zingler, o alto comparecimento dos 
aposentados e pensionistas na reunião de 
março é resultado dos assuntos discutidos 
na ocasião, que mobilizam as pessoas.

“É um público tão importante 
quanto os empregados ativos da Caixa, 
pois a APCEF acolhe a todos nos espaços 
de lazer e nas colônias, além de atuar 
também em defesas de suas lutas. Os 
aposentados e pensionistas, em geral, 
têm especial interesse nas melhorias do 
seu benefícios previdenciários e também 
no Plano de Saúde da Caixa. Também é 
um momento de reencontro e alegria 
entre colegas que trabalharam juntos, 
muitos nas mesmas agências”, explica 
Célia Zingler.

Segundo a diretora de Aposentados 
e Saúde, Noeli Serra, é importante que 

os aposentados mantenham sempre 
atualizados seus canais de comunicação 
junto à APCEF e participem de todas as 
reuniões não só dos aposentados, mas 
também das assembleias gerais. “Nelas 
discutimos assuntos que envolvem o 
patrimônio e as decisões sobre o futuro 
da nossa associação. A APCEF investe em 

lazer, esporte e cultura e ainda, defende 
nossos interesses junto à previdência pri-
vada (FUNCEF) e a previdência oficial”, 
afirma Noeli.

Em 2010 está prevista a continuação 
das reuniões com os assuntos de interes-
ses dos aposentados, além de encontros 
de lazer e congraçamento.

Aposentados e pensionistas fizeram muitas perguntas no encontro da Casa dos Bancários. 
(Foto: divulgação APCEF)

Confira mais informações 
sobre as oficinas no endereço 
eletrônico www.apcefrs.org.br
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ELEIÇÕES NACIONAIS

A maioria das APCEFs apoia Chapa 1 nas eleições da FUNCEF

O Conselho Deliberativo Nacional 
(CDN) da FENAE, aprovou em Brasília, 
apoio à Chapa 1 – “Movimento pela 
FUNCEF”, que disputa as eleições da 
Fundação, previstas para o período de 
26 de abril a 6 de maio. A manifestação 
favorável à Chapa 1 contou com  25 
APCEFs, das 27 existentes no país. O 
diretor de Esportes da APCEF gaúcha, 
Gilmar Aguirre, concorre como suplente 
no Conselho Deliberativo da Chapa 1. A 
mesma Chapa tem o apoio da FEEB/RS.

No manifesto aprovado pelo CDN, a 
FENAE e as APCEFs lembram que “os em-
bates por democracia na gestão da FUN-
CEF por lisura, segurança e qualidade nos 
investimentos, por sustentabilidade para 
os planos de benefícios e por melhoria das 
aposentadorias e pensões compõem uma 
trajetória de muita luta, com relevantes 
vitórias, com destaque para o direito de 
eleger representantes aos conselhos e 
à diretoria do nosso fundo de pensão”.  
Ao convocar os associados da FUNCEF 

a participarem dessas eleições, a FENAE 
lembra que é importante eleger pessoas 
capacitadas e comprometidas com a 
luta em favor dos empregados ativos e 

aposentados da Caixa. 

O documento subscrito pela FE-
NAE e pela ampla maioria das APCEFs 
destaca que os representantes eleitos 

têm demonstrado total compromisso 
com tudo o que é debatido e enca-
minhado coletivamente, revelando 
equilíbrio e competência no exercício 

de seus cargos. E acrescenta: “As ini-
ciativas dos nossos representantes têm 
resultado em constantes avanços na 
busca de nossos objetivos. Esse traba-

lho precisar continuar, e avançar. Não 
podemos nos permitir voos incertos”. 
 A eleição terá a participação 
dos associados ativos, aposentados e 
pensionistas, que escolherão seus repre-
sentantes na Diretoria Executiva (três 
vagas), no Conselho Deliberativo (duas 
vagas para titulares e duas para suplen-
tes) e no Conselho Fiscal (um titular e um 
suplente). O resultado será divulgado dia 
7 de maio, e os eleitos tomarão posse em 
1º de junho.

A Comissão Eleitoral definiu como 
será feita a votação. Os empregados da 
ativa votarão pelo SISRH 4.1 da CAIXA. 
Já os aposentados, pensionistas, auto-
patrocinados, licenciados e empregados 
ativos afastados receberão senha para  
votar pelo site www.funcef.com.br ou 
pelo telefone 0800 722 0158. A ligação 
é gratuita.

Chapa 1 tem a presença do candidato gaúcho Gilmar Aguirre. (Foto: divulgação)

Como votar

APEDIDO
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ENTREVISTA

“Moradia é um direito humano fundamental“ 
A venda do terreno onde se loca-

liza a Fundação de Atendimento Sócio-
Educativo (FASE), em Porto Alegre, é 
um dos assuntos que, na atualidade, 
mais mobiliza entidades civis, sindicais, 
ONGs ligadas ao Meio Ambiente e 
grupos preocupados com o destino das 
famílias que residem em vilas do local. 
Três comunidades - Vila Gaúcha, Vila 
União e Vila Ecológica- formadas por 
cerca de duas mil famílias, ocupam parte 
dos 72 hectares do terreno e estão sob 
ameaça de serem desalojadas, se ele for 
vendido. O advogado Jacques Alfonsin 
defende os interesses dos moradores das 
vilas e explica as razões que existem para 
ser contra a alienação da área. 

João de Barro: Qual a situação ju-
rídica dos moradores nas vilas do terreno 
da FASE? 

Jacques Alfonsin: As famílias lá 
residentes exercem um direito humano 
fundamental, que é o da moradia. São 
milhares de pessoas que, direta ou indi-
retamente, vêm esse direito ameaçado, 
ou até violado, se a área imóvel onde re-
sidem for, mesmo, alienada, pelo menos 
da forma como o projeto está redigido. 
Não se sabe se o futuro comprador vai, 
ou não, respeitar o tipo de sujeição da 
terra que o povo dali exerce, pacifica-
mente, sobre seus pequenos lotes, há 
muitíssimos anos. Algumas famílias já 
residiam na área antes de lá se constituir 
domínio público.    

JB: Quais são os aspectos ilegais da 
venda do terreno? 

Alfonsin: A intenção do Poder Exe-
cutivo pedindo autorização para alienar a 
área imóvel descrita no projeto 388/2009 
aponta como justificativa, “reordenar a 
organização espacial da Entidade para 
que seu projeto pedagógico de Institui-
ção, tanto sob o aspecto do atendimento 
dos adolescentes, quanto da qualidade 
técnica e administrativa” melhor cor-
responda ao “atendimento das medidas 
sócioeducativas” “visando a garantia 
de um nível de atenção mais complexo 
dentro de um sistema de garantia e de-
fesa de direitos”. Em nenhum artigo da 
sua redação, todavia, faz-se ressalva à 
preservação do direito de morar que todo 
aquele povo residente sobre grande parte 
do bem a ser alienado, quer ver assegura-
do. E com toda a razão, diga-se, porque 
não é raro ouvir-se de muitos juristas que 
a ocupação de um imóvel, como ocorre 
na maioria das residências afetadas pelo 
projeto, sem escritura de aquisição do 
mesmo, por via de compra, é sempre 

ilegal; e que, quando essa ocupação se 
dá sobre domínio público, como ocorre 
no caso também, nem como posse pode 
ser considerada; seria só detenção. Isso, 
que já era coisa bem discutível antes da 
Constituição Federal de 1988, não pode 
mais ser considerado argumento válido, 
depois que, no ano de 2000, a Emenda 
26 da Constituição Federal introduziu 
a moradia como direito humano fun-
damental social, no seu art. 6º. Num 
país pobre como o nosso, até sucata de 
automóvel, onde muita gente se abriga, 
já foi considerada “sub-habitação”, para 
fins estatísticos e vergonha nossa. Então, 
um mínimo de respeito ao princípio da 
proporcionalidade impõe não se descon-
siderar como moradia, as residências que 
as/os moradoras/es dessas muitas áreas 

imóveis, mesmo as públicas, existentes 
no Estado e no país, por mais precárias 
que sejam, pois é aí que elas/es conse-
guem exercer o seu direito de morar, 
por imposição mesma da sua pobreza. A 
Fudação Zoobotânica, por outro lado, em 
levantamento pericial que realizou sobre 
a área, publicou um Laudo de Cobertura 
Vegetal e Mapeamento das principais 
manchas de vegetação, em julho de 
2009, lá detectando, entre outras coisas, 
curso dágua e nascente, 13 espécies da 
flora do Rio Grande do Sul ameaçadas de 
extinção, três em perigo e 10 na categoria 
vulnerável, cujo destino futuro ninguém 
faz idéia de qual será, se a tal alienação 
se efetivar. 

JB: Quais os prejuízos que podem 
ser ocasionados com a venda do ter-
reno? 

Alfonsin: Quem se vê sob amea-
ça de perder a sua casa, já sofre  uma 

pressão moral e psíquica extremamente 
danosa. Se essa perda, então, se consuma 
por força de um negócio jurídico para o 
qual nem consultado foi, perde um meio 
de vida, sendo isso suficiente para se 
demonstrar o tamanho do prejuízo que 
esse negócio pode acarretar para milha-
res de pessoas. Outro empecilho grave 
à aprovação desse projeto reside no fato 
de que há uma ação civil pública proposta 
pelo Ministério Público contra a FASE e 
o Estado do Rio Grande do Sul, trami-
tando na 4ª Vara da Fazenda Pública, 
responsabilizando esses entes públicos 
por providências que já deveriam ter to-
mado relativamente a famílias residentes 
em áreas de risco e que ocupam uma 
parte do imóvel em causa. O processo 
se encontra em fase de produção de 

prova. As urgências implicadas nessa 
ação,  por sua própria natureza, são bem 
maiores do que aquelas a que o projeto 
visa atender.

JB: O que os movimentos sociais 
identificam na intenção do governo esta-
dual em negociar o terreno da FASE?

Alfonsin: Mesmo que se descon-
sidere a boataria corrente sobre essa 
iniciativa, como a intenção de favore-
cimento a grupos econômicos que, por 
sua superioridade mais do que evidente 
sobre outros, venceriam qualquer licita-
ção, para disporem de uma área imóvel 
de altíssimo valor de troca e uso, em local 
mais valorizado ainda com a proximidade 
da Copa de 2014, tais movimentos se 
surpreendem com o fato de que, jus-
tamente no último ano de um governo 
fortemente questionado quanto aos ru-
mos que impôs às suas políticas públicas 

penitenciárias e de educação, somente 
agora tenha se preocupado com isso e 
pretenda corrigir essa trajetória em tão 
curto espaço de tempo.

JB: Como a sociedade gaúcha pode 
impedir que esta negociação ocorra? 

Alfonsin: Nas frentes comunitária e 
política, o próprio povo residente na área 
que motiva o projeto já demonstrou, em 
audiência pública convocada pela Co-
missão de Serviço Público da Assembleia 
Legislativa, que não vai se entregar assim 
facilmente a uma iniciativa como essa e, 
em ano eleitoral, de forma muito parti-
cular, isso vai pesar muito a seu favor. Na 
frente jurídica, além da ação popular que, 
entre outras, a Constituição Federal prevê 
em defesa de direitos e bens públicos, 
outras se encontram à disposição do mes-
mo povo.  Em estudo, já se encontram 
duas delas que, por cautela mais do que 
justificável, não podem ser reveladas.

JB: Mais algum aspecto que não 
tenha sido contemplado? 

Alfonsin: Sim! O de que o Poder 
Executivo do Estado faria um bem enor-
me ao Rio Grande do Sul, à sociedade 
gaúcha e aos menores internados ou 
que venham a ser internados na Fase, 
pedindo o retorno desse projeto ao 
Palácio Piratini, nem que fosse sob a jus-
tificativa de o fazer “para melhor estudo 
da matéria”. Os empecilhos de ordem 
político-jurídica para sua aprovação, 
especialmente os sociais e os ambientais, 
são incompatíveis com a urgência com 
que todo mundo reconhece deve-se dar 
resposta às atividades socioeducativas da 
FASE. Se a constitucionalidade do projeto 
for arguida em juízo, pode-se fazer uma 
ideia do tempo que ele perderá esperan-
do sentença. Para quem tanto proclama 
ter alcançado deficit zero nas contas pú-
blicas, o governo do Estado encontraria, 
com novo estudo dessa relevante maté-
ria, outras fontes de recurso financeiro 
para alcançar os objetivos que planeja 
em favor da Fase e das/os adolescentes 
que ela serve, que não, justamente, 
os projetados sob nº 388/2009, cujos 
efeitos sociais e ambientais são os piores 
possíveis.   

* Jacques Távora Alfonsin é Procurador do Esta-

do aposentado, mestre em Direito pela Unisinos e 

assessor jurídico de movimentos populares.

Próxima edição: os moradores 
ameaçados de despejo.

Terreno da FASE que está para ser alienado tem 72 hectares em área nobre de Porto Alegre.

Jacques Alfonsin
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Reforma de salão elogiada pelos associados 
Dentro do processo de revitalização 

dos espaços dos associados da APCEF, foi 
concluída em março a reforma do salão 
da sede A, em Porto Alegre, com capaci-
dade para 150 pessoas e é utilizado tanto 
para atividades da Associação, como as 
de associados que alugam o local. O salão 
teve sua iluminação interna melhorada, 
troca de teto, com material  de PVC, 
que evita propagação de cupins, e a ins-
talação de dois aparelhos splits, com 60 
BTUs cada, que regulam a temperatura 
do ambiente, tanto no verão como no 
inverno. 

Para o diretor de Patrimônio da 
APCEF, Paulo Cesar Ketzer, a reforma 
representa a melhoria do espaço para 
o associado, com isolamento acústico e 
climatização.

Os associados que alugaram o 
salão para realização de eventos estão 
plenamente satisfeitos com a reforma. 
Como é o caso de Rogério Julio Portela, 
que utilizou o espaço para a festa de sua 
formatura em Administração, em que 
estiveram presentes parentes, amigos e 
colegas de trabalho:

 “Recebi muitos elogios pela festa, 
e o local em que ela foi realizada tem 
muito a ver com isso. Já tinha usado o 

salão antes da reforma e agora fiquei 
agradavelmente surpreso com as mudan-
ças que notei. O local está mais claro, o 
ar condicionado funcionou plenamente, 
e o espaço foi o ideal para a decoração 
utilizada”, afirmou Rogério Portela.

Já Paulo Ernani Pacheco promoveu 
no local a festa de 16 anos de seu filho. 
Paulo é frequentador da sede da APCEF 
em Ipanema, costuma frequentar as co-
lônias de férias de São Francisco de Paula 
e esteve no camping de Itapirubá, e não 
poupou elogios ao salão reformado e ao 
atendimento recebido na ocasião:

 “Fizemos uma festa no local para 
cerca de 50 pessoas e correu tudo mui-
to bem. A troca de teto, com um forro 
branco, deu mais claridade ao ambiente 
e como a noite estava muito quente, o ar 
condicionado funcionou de maneira per-
feita. Gostamos tanto que estamos nos 
preparando para outras festas no mesmo 
lugar”, explicou Paulo Pacheco.

O associado José Cláudio Dhaer 
realizou a festa de aniversário de 15 anos 
de sua filha Clara no local e igualmente 
foi pródigos nos elogios:

 “O ambiente ficou com aspecto 
mais clean, parecendo até mais amplo, 

mesmo que o espaço interno não tenha 
sido ampliado. Ficou muito mais agradá-
vel. Somando isso com a localização do 
salão, com visão para as ótimas instala-
ções da sede da APCEF e do rio Guaíba, a 
festa foi de pleno agrado dos presentes”, 
disse José Dhaer. 

Salão da Sede em Ipanema tem capacidade para 150 pessoas. (Fotos: Amanda Teixeira)

O Ginásio poliesportivo da sede 
A, em Ipanema, também passa por um 
processo de melhoria. Previsto para ter 
suas obras concluídas no final de maio, 
o espaço esportivo contará agora com 
quadra de basquete, recuperando uma 
prática esportiva que fora abandonada.


