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As entidades representativas dos 
trabalhadores no sistema bancário pas-
saram, recentemente, por mudanças. 
Em abril foi escolhida a nova diretoria da 
Federação dos Trabalhadores e Trabalha-
doras em Instituições Financeiras do Rio 
Grande do Sul (FETRAFI/RS) e, no início 
de maio, a nova direção da Federação 
dos Economiários Federais (FUNCEF). 
Os empregados da Caixa estão presentes 
em ambas e a APCEF , em especial, na 
diretoria da entidade nacional, através 
de Gilmar Aguirre, diretor de Esportes 
da APCEF, lotado na GICOP, eleito como 
suplente do Conselho Deliberativo. 

Em outra área nacional, das com-
petições esportivas, como mostramos 
nesta edição, a APCEF também estará 
bem representada. Em agosto, aconte-
cem os jogos da FENAE em Fortaleza e 
as equipes de seis modalidades coletivas 
que defenderão as cores gaúchas já 
começaram seus treinos e preparativos. 
Técnicos, preparadores físicos e atletas 
garantem que irão à capital cearense 
para trazer medalhas e não apenas para 
fazer figuração nos jogos. Embora, todos 
ressaltem a oportunidade de vivenciarem 
momentos de confraternização, compa-
nheirismo e coletividade que os Jogos da 
FENAE representam e proporcionam aos 
seus participantes.  

Dentro do processo de regionaliza-
ção, a APCEF abre espaço no JB para as 
atividades da Regional Fronteira Oeste. 
Quatro eventos festivos promovidos por 

Regionais da APCEF, nas comemorações 
do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, 
igualmente foram contemplados nessa 
edição, além do Festival de Música da 
APCEF, de interesse dos compositores e 
músicos empregados da Caixa  

Trazemos também dois assuntos do 
universo dos aposentados, as aposenta-
das e pensionistas da Caixa. O primeiro é 
sobre as dúvidas em relação aos direitos 
contratuais e trabalhistas, manifestadas 
por alguns empregados que aderiram ao 
PAA da Caixa. O segundo é um escla-
recimento para associados e associadas 
integrantes do Seguro Jurídico. Nessa 
área, acontece uma comemoração: o 
serviço de assistência jurídica, propor-
cionado pela APCEF, está completando 
noves anos de existência, com vitórias 
significativas para quem o utiliza. 

Tema que vem causando polêmica 
na sociedade gaúcha, a venda do ter-
reno da FASE, pretendida pelo governo 
estadual, é abordado na segunda matéria 
sobre o assunto. 

A resistência praticada por asso-
ciações e entidades representativas dos 
trabalhadores aos males do neoliberalis-
mo completa a relação de assuntos da 
edição. A forma mais adequada para en-
frentar um sistema baseado no egoísmo 
e individualidade são as ações coletivas, 
solidárias e plurais, como acredita e pra-
tica a APCEF. 

Boa Leitura1
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ANTENA

ASSESSORIA JURÍDICA
AAPCEF/RS oferece aos seus associados assessoria ju-
rídica em diferentes áreas, através dos escritórios de ad-
vocacia. Para atendimento, os associados podem marcar
horário nos plantões semanais pelos telefones ao lado.

ADVOCACIA FAGUNDES, MEYER, SCHNEIDER: Ações traba-
lhistas, tíquetes e cesta-alimentação, para aposentados e ativos. Para
marcar horário: 51 3596.4775/ 51 3268.1611 • R. Pedro Adams Filho,
5573, cj. 1206 •NH

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

Para uma plateia atenta e 
cheia de perguntas, formada por 
aposentados(as) e pensionistas, o 
diretor de Investimentos da Fundação 
dos Economiários Federais (FUNCEF), 
Demósthenes Marques, fez uma 
apresentação dos resultados em 
2009. Marques, que também é gaú-
cho, explicou que faz parte de suas 
atribuições por em prática, de forma 
presencial, eficaz e didática, a pres-
tação de contas aos aposentados(as) 
e pensionistas da Caixa. “É uma oca-

Caixa de Pandora apresenta 
“América Café“ em Rio Grande

Jantar Baile de 
aniversário com 
queijos e vinhos

Os associados e as associadas da 
APCEF podem marcar na agenda de ju-
nho. Dia 19 há um programa imperdível: 
o Jantar Baile de Aniversário da APCEF 
com queijos e vinhos, comemorando 
os 57 anos de fundação da entidade. 
O evento será realizado a partir das 20 
horas no Ginásio de Esportes. Convites 
no setor de Eventos a R$ 35,00 para 
associados e R$ 40,00, para convidados. 
Mais informações no endereço eletrônico 
eventos@apcefrs.org.br

FUNCEF divulga resultados a gaúchos

Uma programação especialmente 
preparada para a aposentada e pensio-
nista da APCEF. Isso é que vai acontecer 
durante a tarde do dia 26 de maio. Ha-
verá palestra sobre autoestima e sensu-
alidade feminina, com a escritora Janaína 
Persch Basacz e um coquetel preparado 
com produtos orgânicos, produzidos pela 
Cooperativa Girasol.

O encontro será realizado no Salão 
Panorâmico da APCEF e faz parte da 
proposta “Valorize a mulher especial que 
você é em todas as fases de sua vida”. 
As presenças podem ser confirmadas no 
endereço eletrônico eventos@apcefrs.
org.br ou pelo fone (31) 3268-1611.

Programação 
para aposentadas 
e pensionistas

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

Dia 13: Chá das Mães na Regional 
Sul (Pelotas)

Dia 20: Poesia na Roda – Galpão 
Crioulo - Porto Alegre  

Dia 22, Sábado: Grupo Caixa de 
Pandora com espetáculo “América 
Café” (Rio Grande)

Dia 23: Churrasco da Regional 
Fronteira Oeste (Alegrete)

Agenda de Eventos

Dia 26: Palestra e confraternização 
para aposentadas e pensionistas 
(Porto Alegre)

Dia 28: Jantar de Confraternização 
Regional Passo Fundo (Passo Fundo)

Dia 28: Reinauguração da Sede 
Regional Vale dos Sinos (São 
Leopoldo)

Dia 29: Corrida dos(as) Empre-
gados(as) da Caixa

Dia 30: Fim de tarde musical na 
Colônia da APCEF/RS no Cassino  

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

Dia 19: Jantar baile de aniversário 
da APCEF com queijos e vinhos 
(Porto Alegre)

Dia 25: Jantar de Confraternização 
Regional Passo Fundo (Passo Fundo)

JULHO -------------------------------

Dia 18: III Costelão com domin-
gueira no Galpão Crioulo 
(Porto Alegre)

Dia 30: Jantar de Confraternização 
Regional Passo (Passo Fundo)

Agende-se para os eventos da 
Associação
Mais informações no endereço 
eletrônico www.apcefrs.org.br

sião prazerosa para mim por que nela 
tenho contato direto com os nossos 
associados. Eles fazem indagações 
pertinentes, questionam o que não 
entendem, tornando a ocasião uma 
oportunidade de troca de informa-
ções e experiências acumuladas, para 
os dois lados. Faço isso em diversas 
unidades da Federação, mas toda vez 
que venho aqui, o prazer é maior”, 
disse . Para saber mais sobre os re-
sultados da FUNCEF consulte www.
funcef.com.br

A cidade de Rio Grande costuma fazer nessa época do ano o “Maio Cul-
tural”, iniciativa que acontece em vários espaços da cidade. Demonstrando 
sua forte relação com a comunidade a Regional Sul da APCEF promove duas 
atividades que se destacam na programação. A primeira é a apresentação 
do grupo teatral Caixa de Pandora, da APCEF, com o consagrado espetáculo 
“América Café”, aberto ao público em geral e aos associados da APCEF que 
terão ingresso cortesia. A encenação do Caixa de Pandora acontece no dia 22, 
às 20h30min, no Teatro Municipal da cidade.

A segunda iniciativa dentro do “Maio Cultural” é a apresentação dos 
músicos Beto Federal e Willian Tavares, no evento “Fim de Tarde Musical, na 
Colônia do Cassino, no dia 30 de maio, aberta também, gratuitamente, ao 
público em geral.

Demóstenes Marques, da FUNCEF. (Foto: Aman-
da Teixeira)

Com 21.218 votos, que representa 
45% dos votantes, a Chapa 1 - “Movi-
mento pela FUNCEF”, venceu as eleições 
da Fundação dos Economiários Federais. 
A chapa foi apoiada pela APCEF gaúcha 
e tem como integrante Gilmar Aguirre, 
diretor de Esportes da APCEF, lotado na 
GICOP, eleito como suplente do Conselho 
Deliberativo. A posse os novos diretores e 
conselheiros será dia 1º de junho.

Segundo Gilmar, as eleições na FUN-
CEF  é o resultado do comprometimento 
de associados para com a transparência, 
com a fiscalização e com a participação 
democrática de todos os seguimentos de 
associados.

Chapa 1 vence 
eleições na FUNCEF
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A venda ou alienação do terreno da 
FSE, em área nobre de Porto Alegre, está 
para virar uma batalha jurídica, política 
e social. Na atualidade, encontra-se na 
Comissão de Justiça da Assembléia Le-
gislativa, o Projeto de Lei 388/2009, que 
autoriza a venda do terreno. Como os 
deputados da oposição estão retardan-
do a autorização para o PL ir à votação 
em plenário, representantes do governo 
cogitam em solicitar que a governadora 
Yeda Crusius encaminhe a votação em 
regime de urgência, que daria chance 
para sua aprovação, já que, os governis-
tas possuem maioria na AL. 

Além da questão social com o despe-
jo de moradores das Vilas Gaúcha, União 
e Ecológica, há  também o problema 
ambiental. A Fundação Zoobotânica fez, 
em  julho de 2009, porque a FEPAM não 
podia fazê-lo com a urgência exigida, 
um levantamento pericial. O Laudo de 
Cobertura Vegetal e Mapeamento, de-
tectou, além de curso d’água e nascente, 
13 espécies da flora gaúcha ameaçadas 

Terreno da FASE: moradores de vilas 
prometem resistir à ameaça de despejo

de extinção, três em perigo e 10 na ca-
tegoria vulnerável. 

Mas é a situação dos moradores 
do terreno da FAZE é  que traz maiores 
preocupações. Calcula-se que cerca de 
20 mil pessoas residam nas vilas Gaú-
cha, União e Ecológica, instaladas na 
área. Entre elas, famílias que ocuparam 
o local há mais de 40 anos e que vivem 
constantemente sob ameaça de despejo, 
como relata Darci Campos dos Santos, 
presidente da Associação dos Moradores 
da Vila Gaúcha há 26 anos.

“A gente não é contra o projeto da 
FASE. Reconhecemos que o poder público 
tem que amparar os menores, mas somos 
contra fazer isso prejudicando milhares 
de pessoas e causando um enorme pro-
blema social”, afirma Darci.

Segundo o presidente da Associação 
de Moradores da Vila Gaúcha, a única 
forma de tranquilizar os moradores das 
vilas é tirar o projeto da Assembléia Legis-
lativa, legalizar a posse dos terrenos que 

eles ocupam e urbanizar a área.

“Em todas as vilas são desenvolvidas 
ações sociais de grande importância, 
apoiadas por instituições como o Hospital 
Mãe de Deus, que possui um posto de 
atendimento médico no local e a ONG 
Canta Brasil, que tem a participação da 
cantora Elba Ramalho.

Elba Ramalho, por sinal, é uma das 
pessoas mais reverenciadas pelos habi-
tantes da Vila União. Na sede da Asso-
ciação dos Moradores há uma imagem 
de Nossa Senhora Aparecida levada pela 
cantora, quando visitou o lugar.

“Ela esteve aqui com a comunida-
de e nos incentivou a lutar por nossos 
direitos”, conta Darci. Outro apoiador 
importante da causa dos moradores é a 
NAJUP, ONG formada por acadêmicos de 
Direito, que prestam assessoria jurídica. 
É através da entidade que os moradores 
das vilas que buscam seus direitos na 
Justiça.

Nádia Pacheco, secretária da asso-

ciação de Moradores da Vila Ecológica, a 
mais próxima da avenida Padre Cacique, 
também relata o clima de insegurança 
e receio existente os habitantes de sua 
comunidade.

“Há pessoas idosas que estão ame-
açadas de perder suas moradias, depois 
de viverem quase a vida inteira no local. 
Não adianta dizer que essas pessoas se-
rão encaminhadas para locais melhores. 
Na realidade, elas podem perder suas 
referências geográficas, familiares e sen-
timentais. Não há como recuperar isso”, 
afirma Nádia.

Reinaldo da Silva, morador da Vila 
Ecológica, é uma das pessoas mais com-
bativas entre as que moram no local. Ele 
diz que tem profundas razões para seu 
comportamento.

“Vi minha mãe idosa ter um ataque 
de coração, ao saber que podia ser des-
pejada da casa onde morou a vida inteira. 
Estou disposto a reagir, com todas as 
minhas forças a essa possibilidade, Não 
vamos sair daqui sem luta”, promete 
Reinaldo.

A luta pela isonomia não pode 
perder a visibilidade e 2010 é um ano 
decisivo para que isso ocorra. Essa foi 
uma das deliberações aprovadas, por 
unanimidade, na reunião dos delegados e 
dirigentes sindicais da Caixa, realizada no 
dia 24 de abril. A reação do movimento 
sindical contra os métodos da empresa 
em seu plano de reestruturação, acabou 
tirando a atenção da luta pela isonomia, 
segundo alguns representantes dos em-
pregados. 

Francisco Magalhães, que tem re-
presentado a FETRAFI/RS nas negocia-
ções com a Caixa, fez um relato sobre os 
últimos encontros com os representantes 

Representantes sindicais querem
retomada da luta pela isonomia

RELAÇÕES DE TRABALHO

da empresa. Segundo ele, as reuniões 
têm sido tensas e as reivindicações dos 
empregados não estão sendo acolhidas.

Por isso, na reunião em abril, o Fórum 
Estadual de Dirigentes e Delegados(as) 
da Caixa aprovou deliberação para que 
a FETRAFI gaúcha oriente os sindicatos a 
dar mais visibilidade à essa luta . O ano de 
2010 foi declarado o “Ano da isonomia”. 
A proposta foi apresentada inicialmente 
em encontro no Rio Grande do Sul e, 
depois, aprovada em encontro nacional.  

O tema da reestruturação também 

foi discutido na reunião. O assessor ju-
rídico da FETRAFI/RS, Milton Fagundes, 
relatou a ação cautelar impetrada pelo 
SindBancários solicitando a suspensão do 
processo de reestruturação na Caixa,  a 
imediata informação por parte da empre-
sa do que vai acontecer com cada empre-
gado que trabalha em uma das unidades 
afetadas e abertura de negociação. 

Sobre o assunto, o dirigente Fran-
cisco Magalhães explicou a tentativa 
que está sendo realizada de sensibilizar 
a CONTRAF/CUT para ajuizar ação em 
Brasília. Atualmente, não há orientação 
nacional para que os sindicatos entrem 
com ação. 

O assessor jurídico Milton Fagun-
des, foi consultado sobre a ilegalidade de 
a empresa exigir que o empregado faça 
cotidianamente 1 hora de intervalo.’ 
Aproveitando a presença do assessor 
jurídico Milton Fagundes, se discutiu 
a questão da jornada de trabalho. A 
obrigatoriedade de o empregado que 
cumpre jornada de trabalho de seis 
horas fazer intervalo de uma hora coti-
dianamente é ilegal.  

Segundo relatos, isso vem aconte-
cendo de forma generalizada nas agên-
cias, em especial com os empregados 
que trabalham como caixa. 

Reestruturação
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Reunião para aposentados e 
aposentadas da Caixa, dia 27 

Empregados as) da Caixa que se 
aposentaram recentemente estão sendo 
convidados(as) para uma reunião de 
grande importância na sede B da APCEF, 
em Ipanema, no dia 27 de maio. Nela, 
serão apresentados os serviços do Seguro 
Jurídico e dados esclarecimentos sobre 
direitos e trabalhistas e previdenciários. É 
a oportunidade para quem tem dúvidas, 
indagações e questionamentos sobre 
os temas, podendo esclarecê-los com 
a equipe de advogados que assessora 
a APCEF nas áreas trabalhista e previ-
denciária. 

 Na área trabalhista, alguns em-
pregados da Caixa que aderiram ao 
Plano de Apoio à Aposentadoria (P.A.A.) 
manifestaram dúvidas se tal adesão não 
significaria abrir mão de certos direitos 
contratuais e trabalhistas. A resposta é 
“não”.  A adesão ao P.A.A. não significa 
quitação de nenhum direito referente ao 
contrato de trabalho.

No entanto, diversos desses direitos 
precisarão ser postulados através de ação 
judicial, tendo em vista que a Caixa não 
os estenderá voluntariamente. 

O primeiro exemplo é o do auxílio-
alimentação. Para obter o direito de con-
tinuar recebendo o auxílio-alimentação 
após a aposentadoria, é necessário 

Informativo do Serviço Jurídico sobre Ação do BUA

ingressar com uma ação trabalhista. A 
ação é contra a própria Caixa e se funda-
menta na natureza salarial da parcela e do 
compromisso contratual assumido pela 
empresa, vez que essa estendia o direito 
do auxílio-alimentação aos aposentados 
até 1995. 

Seguro
Jurídico

Outro exemplo é o do auxílio-cesta-
-alimentação. Também é necessário o 
ajuizamento de uma ação – no caso, con-
tra a Funcef, na Justiça Estadual  – para 
postular a manutenção do recebimento 
da parcela após a aposentadoria. 

A possibilidade de outras ações deve 

ser analisada caso a caso, como as de 
horas extras, da sétima e oitava horas 
como extras para os cargos técnicos e 
administrativos, do desvio funcional, da 
incorporação do CTVA e da incorporação 
da gratificação de função. 

A APCEF disponibiliza uma asses-

Na data de 19-04-2010 foi realizada 
audiência nos autos do processo judicial 
que a APCEF move contra a FUNCEF 
visando cobrar todas as diferenças exis-
tentes relativas ao pagamento do BUA e 
revisão de benefício complementar para 
aqueles participantes que saldaram o 
REG/REPLAN.

O objetivo da APCEF é esclarecer a 
seus associados e associadas integrantes 
do Seguro Jurídico a respeito de todos os 
valores pagos por ocasião do saldamento, 
fato que até o presente não ocorreu em 
virtude da negativa da FUNCEF em apre-
sentar as planilhas correspondentes.

Na data acima mencionada, após 
requerimento da APCEF, feito pelo seu 
advogado Ricardo Castro, do Seguro 

Jurídico, foi determinado à FUNCEF 
prazo de 60 (sessenta) dias para en-
tregar todos os números relativos aos 
saldamento daqueles que integram 
o feito judicial (listagem em www.
apcefrs.org.br).

Após a entrega das planilhas ele-
trônicas, será feito uma conferência 
dos números apresentados através 
de contador contrato para essa fi-
nalidade pela APCEF. Informamos, 
ainda, que o processo foi suspenso 
até que os procedimentos referidos 
sejam todos cumpridos, não havendo 
nenhuma previsão de pagamento.

Outras informações poderão 
ser obtidas via segurojurídico@
apcefrs.org.br. (Fábio Luiz M. Bar-
bosa.- Assessoria Jurídica APCEF)

soria jurídica na área trabalhista, com 
atendimento na sede da associação às 
quintas-feiras, mediante prévio agenda-
mento. Maiores informações (inclusive 
quanto à documentação necessária para 
o ingresso de ação)  também podem ser 
obtidas junto à Fagundes, Schneider e 

Advogados Associados S/C (telefones 
3595-3995, 3066-4775 e 3065-4775) 
ou através da página www.fseadvoga-
dos.adv.br. 

Na área do Seguro Jurídico foram 
recuperados valores superiores a R$ 
8.000.000,00 (oito milhões de reais) com 
o trabalho desenvolvido, através de me-
didas previdenciárias contra a FUNCEF e 
INSS, matéria trabalhista na cobrança de 
diferenças de FGTS e outras vantagens, 
recuperação de tributos incidentes sobre 
salários e complementações previdenciá-
rias da FUNCEF, saúde no trabalho (ações 
acidentárias contra o INSS e indenizató-
rias contra a Caixa), bem como fazendo 
a Defesa Administrativa de bancários e 
bancárias da Caixa em processos disci-
plinares. 

Na página da APCEF (www.apcefrs.
org.br) há um link do Seguro Jurídico 
onde estão indicadas todas as ações ju-
diciais individuais e coletivas promovidas. 
Nessa página podem ser encontrados 
os nomes das ações, seus objetivos, o 
público alvo, listagem dos participantes 
no caso de ação coletiva, documentos e 
formulários necessários e outras notícias 
sobre a assessoria jurídica, prestadas via 
Seguro Jurídico.

Aposentados e pensionistas da Caixa têm esclarecidos suas dúvidas nas reuniões promovidas pela APCEF 
( foto: Amanda Teixeira)

Advogado Fábio Barbosa: informações sobre os valores pagos por ocasião do saldamento  
( foto: Regina Azevedo)

Seguro Jurídico



Vitória sobre o neoliberalismo: 
resgatar a essência humana

O neoliberalismo é um sistema que 
defende que as leis de mercado são sufi-
cientes para o desenvolvimento da socie-

dade, pregando a não 
interferência do 

Es tado 

Presença marcante das mulheres

As mulheres são personagens indis-
pensáveis e decisivas na representação 
sindical e nas entidades associativas. A 
própria APCEF tem como presidenta 
Célia Zingler que, além de participação 
na luta sindical, integra também a orga-
nização feminista Marcha Mundial das 
Mulheres, ONG de caráter internacional 
que luta pela igualdade entre os gêneros. 
Assim como Célia, muitas mulheres exer-
cem papel de liderança na categoria.

Entre a nova geração, encontra-se 
Jéssica Molina, que ingressou na Caixa 
em 2005, e faz parte da nova diretoria 
da FETRAFI/RS. Ela tem como motiva-
ção para atuar no movimento sindical a 
possibilidade de fazer algo que mude as 
coisas. Sua grande expectativa é fazer 

algo pela categoria. “Vejo que a maioria 
das pessoas não sabe muito bem o que 
fazer, mas tem vontade de participar de 
algo. O sindicato e as associações de 
classe dão espaço para tentar construir 
isso”, explica Molina.

Também admitida na Caixa em 
2005, Rachel Weber, suplente da Direto-
ria Executiva do Sindbancários, considera 
a greve de 2006 um marco divisório na 
sua participação como pessoa engaja-
da nas questões da categoria. “Aquela 
paralisação abriu meus olhos para a 
necessidade de nos mobilizarmos contra 
as injustiças”, conta.

Sua meta como dirigente sindical  
é ajudar na ampliação de espaços que 
possibilitem debates para a melhor 

conscientização de classe da categoria. 
Afinal, como faz questão de afirmar, ela 
se orgulha de fazer parte de um grupo 
de pessoas que busca contribuir para a 
construção de uma sociedade mais justa 
e solidária.

Já Patrícia Frantz, da agência Arroio 
Grande da Caixa, em Santa Cruz do Sul, 
ingressou na Caixa em 2001 e em 2010 
tornou-se suplente no colegiado execu-
tivo do Sindicato dos Bancários de Santa 
Cruz e Região. Ela diz que tem muitas ra-
zões para participar da vida sindical. Mas, 
a motivação maior de Patrícia é a luta 
pela equidade de gênero.  “Como diz a 
Célia Zingler, temos que deixar de sermos 
cota! Sinto que no interior esse problema 
é bem maior que nos grandes centros e 

as mulheres são menos unidas”.

Lutar pela ampliação dos direitos 
das mulheres é também uma forte mo-
tivação para Caroline Heidner, associada 
da APCEF e integrante da Diretoria do 
Sindbancários. Ela considera as entida-
des representativas dos empregados da 
Caixa como espaços importantes para a 
o exercício de ações coletivas.

“Principalmente pelas mulheres que 
são minoria e desprivilegiadas em muitos 
ambientes de trabalho. Sua organização 
é cada vez mais necessária na busca de 
conquistas e para quebrar as barreiras”. 
Caroline convida quem não possui vín-
culos com as entidades representativas 
para se juntarem a elas e serem agentes 
da transformação da realidade. 

na economia. Defende a abertura eco-
nômica e financeira para o exterior, as 
privatizações, a redução dos gastos pú-
blicos, a desregulamentação dos direitos 
trabalhistas e da seguridade social.

Entretanto, mais do que um sistema 
econômico, o neoliberalismo se sustenta 
em valores de competição e desigual-

dade. A essência humana (aspectos 
morais, intelectuais, espirituais) 

são superados pelos valores 
da sociedade de consu-

mo. O ‘ter’ se sobrepõe ao ‘ser’. Não 
há espaço para o espírito público ou o 
espírito associativo.

Resgatar valores como solidarie-
dade, companheirismo e preocupação 
com o próximo é um grande desafio dos 
homens e mulheres que se preocupam 
e se indignam com as desigualdades e 
consumismo exarcebados em pleno sé-
culo XXI, que põe em xeque até mesmo 
o futuro da humanidade. É uma luta 
árdua,mas que, se tivermos a clareza 
de que há alternativa, é possível de ser 
vencida.

Rachel Weber  (foto: Divulgação/Sindbancários) Patrícia Frantz  (foto: Divulgação) Caroline Heidner  (foto: Divulgação/Sindbancários) Jéssica Molina  (foto: Arquivo Pessoal)



Nossa história de 
luta se renova

Os bancários e bancárias da Caixa 
têm uma história de lutas extremamente 
rica. Dentre tantos exemplos marcantes, 
greve de 1985 q ue conquistou o direito 
à sindicalização e à jornada de trabalho 
de seis horas.  

Desde a ascensão do modelo neo-
liberal em nível mundial, a participação 
coletiva foi prejudicada. Ficou mais difícil 
incentivar a reunião entre as pessoas e 
seu envolvimento em questões coletivas. 
Com o movimento sindical e associativo 
bancário não  foi diferente.

Para lembrar das dificuldades, a Cai-
xa ficou mais de dez anos (1989/2000) 
sem um concurso público nacional. 
Quando a nova geração começou a en-
trar na empresa, a cultura associativa tão 
cara aos colegas de concursos anteriores 
não veio de forma automática.

Como lembra o vice-presidente da 
APCEF, Marcos Todt, primeiro Técnico 
Bancário a participar do conselho deli-
berativo da APCEF, em 2005. “Na época 
isso foi muito valorizado pelos colegas 
de conselho e de diretoria. Não por uma 
questão pessoal, mas sim pelo simbolismo 
de se ter um colega da nova geração par-
ticipando de nossas entidades.” Todt, re-
presentando o nosso estado, foi também 
o primeiro TB em todo o Brasil a participar 

das negociações com a Caixa. 

Assim, como Todt, o engajamento 
de Francisco Magalhães, o Chico, em 
práticas coletivas, se deu, antes mesmo 
dele se tornar empregado da Caixa. Já 
participava de movimentos sociais há 
sete anos e ao ingressar na Caixa em 
2004, aproximou-se logo dos colegas 
que tinham envolvimento com as lutas da 
categoria. Em 2006, tornou-se delegado 
sindical e, no final de 2007, membro da 
diretoria da APCEF.

Ele faz questão de lembrar que os 
empregados da Caixa têm uma batalha 
importantíssima pela frente, a luta pela 
isonomia: “Não podemos esquecer de 
que essa é mais uma injustiça que per-
manece na Caixa. Mas, para combatê-la 
precisamos da participação de todos, pois 
só a ação coletiva produz resultados em 
situações assim”.

Já, Rafael Balestrin, ingressou na 
Caixa em 2005 e no mesmo ano come-
çou a participar de atividades associa-
tivas. Em 2009 tornou-se suplente da 
diretoria de Previdência e Jurídico da 
APCEF e se no início da sua participação 
tinha alguns receios, na atualidade eles 
foram superados.

“O que mais gosto hoje é o que 
mais me assustava no começo, o fato 

de representar em torno de cinco mil 
colegas, entre empregados, aposentados 
e pensionistas e trabalhar para melhorar 
cada vez mais a relação associação – 
associado, pois acredito firmemente na 
força do associativo”, diz Rafael.

A força da renovação no movimento 
bancário acontece também em várias 
cidades do interior do estado. Em Santa 
Maria, Fabrício Michels, que ingressou 
na Caixa em 2001, faz parte da diretoria 
do sindicato.

Fabrício tem um histórico familiar de 
luta sindical, pois seu pai foi ferroviário 
e muito envolvido nas reivindicações da 
categoria. “Acho que a luta de classes, 
representada por patrões e empregados, 
existente nos bancos, é um incentivo 
constante para se tentar melhorar as 
condições de trabalho dos empregados”, 
afirma Fabrício. 

Conselheiro da APCEF, Horácio 
Lopes de Moraes também representa a 
nova geração que não abre mão da par-
ticipação. A força da renovação no movi-
mento bancário acontece também entre 
os(as) delegados(as) sindicais e entre os 
inúmeros colegas que, cada vez mais, 
têm participado de eventos associativos, 
esportivos, culturais e das atividades das 
campanhas salariais.

A importância da participação coletiva
A participação em atividades asso-

ciativas, coletivas e desenvolvida em gru-
pos que possuem os mesmos objetivos é 
uma das recomendações mais incisivas 
do ex-governador Olívio Dutra, para 
quem deseja participar de mudanças na 
sociedade. Olívio diz que ele mesmo é 
um bom exemplo disso.

Aposentado pelo Banrisul, onde 
ingressou em 1961, ex-presidente do 
Sindbancários, diz que foi, em grande 
parte, na prática associativa que forjou 
suas crenças, mais tarde postas em prá-
tica na sua carreira política.

“Foi na convivência coletiva, nas 

ações de solidariedade e na participação 
associativa que aprendi e pude exercitar 
meus desejos de lutar por mudanças. 
Quem representa uma categoria como 
a dos bancários tem que estar prepa-
rado e se capacitar bem para defender 
ideias em mesas de negociações muito 
hostis. Semelhante ao que acontece na 
vida política também. Por isso, a prática 
associativa é tão importante”,   

Segundo Olívio Dutra, a globaliza-
ção e neoliberalismo trazem grandes de-
safios para os dirigentes de associações e 
sindicatos dos empregados. Ele considera 
que as relações de trabalho mudaram 

profundamente e os trabalhadores não 
podem ficar mais focados apenas nas 
questões de categoria ou numa luta 
específica: 

“As associações e sindicatos devem 
tratar de questões que afetam toda a so-
ciedade. O neoliberalismo é o reduto do 
personalismo e egoísmo, não se atendo 
apenas aos aspectos econômicos. Para 
combatê-lo só estabelecendo laços com 
grupos e instituições que acreditam em 
valores mais humanistas. E é necessário 
que os representantes dos trabalhadores, 
cada vez mais façam política, no amplo 
sentido da palavra”, conclui Dutra.  

Marcos Todt (foto: Arquivo Interlig)

Francisco Magalhães (foto: Arquivo Pessoal)

Rafael Balestrin (foto: Arquivo Pessoal)

Fabrício Michels (foto: Arquivo Pessoal)

Olívio Dutra (foto: Arquivo Interlig)
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COMUNICAÇÃO

Em dezembro de 1957, circulou pela 
primeira vez o jornal João de Barro, uma 
publicação da Associação do Pessoal da 
Caixa Econômica Federal do Rio Grande 
do Sul. Começava a caminhada do veí-
culo impresso da APCEF gaúcha que, ao 
longo de sua trajetória, sempre buscou 
ser um instrumento a favor dos associa-
dos e associadas da entidade, colocando 
em pauta os assuntos de seus interesses, 
sem deixar de lado os aspectos e temas 
da sociedade em geral.

O vice-presidente da APCEF, Marcos 
Todt, chama a atenção da importância 
do João de Barro existir como veículo 
associativo.

“Procuramos na APCEF sempre va-
lorizar os aspectos da atuação coletiva, da 
solidariedade e da procura de qualidade 
de vida e bem estar, em todos os níveis. 

A importância do João de Barro na 
democratização da comunicação

O João de Barro reflete isso em suas 
páginas”, diz Todt.

Com isso, o jornal registrou, nos 
últimos tempos, não só fatos que dizem 
respeito ao universo dos empregados 
da Caixa. Abordou também temas de 
grande interesse da coletividade gaúcha, 
como a votação do projeto do Estaleiro 
Só, ocorrida em 2009, e a volta do Fórum 
Social Mundial a Porto Alegre, quando 
o evento completou dez anos. Nessa 
ocasião, o JB publicou uma entrevista 
exclusiva com o sociólogo português 
Boaventura de Souza Santos, que consi-
derou as perguntas dirigidas a ele como 
“muito bem formuladas”. Atualmente, 
publica reportagem sobre o polêmico 
projeto da venda do terreno da FASE, 
pretendido pelo governo estadual (ver 
pág 4).

Parceira da APCEF na constru-
ção de uma comunicação democrá-
tica, a Interlig Propaganda, comple-
tou no dia 13 de abril, 15 anos de 
fundação. “Há 15 anos diziam que 
era impossível uma agência de pro-
paganda sobreviver sem provocar o 
desejo de compra e sem se render ao 
mercado”, observa Henrique Pereira, 
diretor de Estratégia da agência.

A Interlig se caracteriza por não 
fazer publicidade e sim propaganda 
eticamente correta e, muitas vezes, 
abriu mão do lucro em nome de 
suas convicções. Assim foi ganhando 
especialização, capacitação, credibili-

dade no campo da esquerda, tornando-
se uma referência para ONGs, sindicatos, 
entidades praticantes de economia popu-
lar e solidária.

Em todas os trabalhos da Interlig o 
componente básico é a emoção. Segun-
do Henrique Pereira, ninguém consegue 
despertar emoção se não tiver profunda 
identificação com o trabalho que está 
realizando. 

Instalada numa sede própria na 
rua Tuyuty, 113, a agência conta com 
equipamentos de última geração na área 
de audiovisuais e equipes especializadas 
em produção de publicações impressas, 
programas de rádio, de televisão e em 

Interlig completa 15 anos de propaganda solidária

mídia eletrônica.

“Somos a primeira organização 
de esquerda, que não tem vínculo com 
universidade ou com uma grande rede 
de comunicação, que está lançando um 
laboratório de semiótica. Onde estuda-
mos os signos e seus significados para 
conhecer melhor a linguagem subjetiva e 
conseguir se comunicar de forma correta 
com a população. Esse é um exemplo 
de como nos preparamos para atender 
nossos parceiros”, festeja Henrique.

Confira a entrevista na íntegra no 
endereço eletrônico da APCEF www.
apcefrs.org.br

Críticos e especialistas em Comuni-
cação no país consideram que os jornais 
da grande imprensa, em geral, estão 
comprometidos com os governantes e 
conglomerados econômicos, defendendo 
pontos de vista pregados pelo sistema  
neoliberal. Assim, praticam um jornalismo 
tendencioso e manipulado, no qual as no-
tícias referentes aos movimentos sociais, 
sindicais e associativos são abordadas de 
uma forma pejorativa e negativa, quase 
sempre com sensacionalismo.

Por isso, o João de Barro, na con-
tracorrente dessa tendência é cada vez 
mais importante na democratização da 
comunicação.  É consenso que quanto 
mais informado, maior é a capacidade 
do empregado da Caixa e do cidadão ter 
uma visão correta e crítica sobre aconte-
cimentos que interferem em suas vidas.

A Federação dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras em Instituições Finan-
ceiras do RS (FETRAFI/RS) distribuiu 
circular orientando os empregados 
e empregadas da Caixa para a par-
ticipação no Encontro Estadual dos 
Empregados e Empregadas da Caixa, 
nos dias 15 e 16 de maio. O encontro 
foi convocado para dois dias devido 
a extensa pauta e a importância da 
discussão dos temas em discussão. 
Ele será também preparatório para o 
26º Congresso Nacional dos Empre-
gados da Caixa - CONECEF, marcado 
para os dias 28, 29 e 30 de maio, em 
São Paulo.

Os temas do Encontro Estadual 
são os mesmos da pauta prevista 
para o 26º CONECEF: conjuntura, 
papel da Caixa no desenvolvimen-
to social do Brasil, organização do 
movimento, isonomia, carreira, 
jornada de trabalho, Funcef/Pre-
vhab, aposentados, saúde do tra-
balhador, Saúde Caixa, segurança 
bancária, reestruturação da Caixa, 
correspondentes bancários e eleição 
para a delegação do RS para o 26º 
CONECEF, quando serão escolhi-
dos 20 delegados(as) da ativa e 10 
delegados(as) aposentados(as).

Para mais informações consul-
te www.apcefrs.org.br

Começam os 
preparativos 
para campanha 
salarial 2010

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL:  
DE NOVO NA CASA DOS GAÚCHOS

JORNAL APCEF/RS | JANEIRO DE 2010 

ENTREVISTA EXCLUSIVA:  
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS 
PÁG 5 E CENTRAL

AS VANTAGENS DE SER 
ASSOCIADO DA APCEF
PÁG 10 

CAMPANHA POR NOVO 
PCC NA CAIXA
PÁG 9

Empregados da Caixa votarão propostas
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CULTURA

NOVOS CONVÊNIOS - APCEF SAÚDE 

Cosmetique Import. • Rua Dos 
Andradas, 1546, Lj 03 • Cen-
tro - POA/RS • Atendimento no 
horário comercial • Fones: (51) 
3286-2111/ 8409-9662 • E-mail: 
cosmeticospoa@gmail.com  

ACM - Associação Cristã de Mo-
ços do RS • Rua Washington Luiz, 
1050 • Cidade Baixa - POA/RS • 
Horários: de acordo com a disponi-
bilidade. Para usufruir as atividades 
não inclusas na mensalidade social, 
os associados pagarão taxa adicio-
nal, de acordo com a modalidade 
escolhida e o número de vezes es-
colhida. • Fone: (51) 3213-6000 •  
E-mail: acm@acm-rs.com.br Site: 
www.acm-rs.com.br

Academia Bohrer Sports. • Rua 
Antonio Ribeiro Mendes, 2800 • 
Santa Catarina • Caxias do Sul/

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

ALUGO Apartamento, preferencialmente nos bairros Menino Deus, Cidade 
Baixa, Azenha.Contatos pelos fones (xx51) 36723948, cel (51) 93068520, 
ou email solangecaixa@yahoo.com.br.

RS • Fones: (51) 3027-3057 • 
Email:eduardo@bohrersports.
com.br

Stillo Natação • Rua Luiz Afonso, 
363 • Cidade Baixa • POA/RS • 
Fones:(51) 3241-2241 • E-mail: 
stillocidadebaixa@ig.com.br • Site: 
www.stillocidadebaixa.com.br • 
Atendimento das 07h da manhã 
até em torno das 21h.

Central de Estudos Lingüísticos 
- Cultural Centro- Ensino de 
idiomas • Rua Riachuelo, 1257 
• Centro - POA/RS • Fones:(51) 
4009-2345/ 9653-8934 • E-mail 
corporativo@institutocultural.
com.br • Site: www.cultural.org.
br • Horários: Os horários serão 
definidos conforme disponibilidade 
dos alunos /professores.

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

BRIQUE

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

Robianca Munaretti-CRFa.8458 
• Fonoaudiologia -Psicopedagogia 
• Rua Quinze de Janeiro, 121, Sl. 
206 Centro • Canoas/RS • Fones: 
(51) 8129.0450/ 8507.3983 • 
E-mail: robianca@fonoaudiologia.
com.br • Atendimento com hora 
marcada

Miline Rodrigues da Silva Mace-
do- CRP  Nº 07/18.624 • Psicolo-
gia Clínica • Rua Indianápolis, 205  
• Três Figueiras - POA/RS • Fones: 
(51) 3028-8075/ 8523.0293 • 

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

OUTROS CONVÊNIOS 

E-mail:milenersm@yahoo.com.br 
• Atendimento nas quartas-feiras 
das 14h às 18h.

Sandra Maria Braum - CRP  Nº 
07/12.263 • Psicologia Clínica • 
Rua Emilio Rabenschlag, 59, Sl 01 
• Centro - Santa Cruz do Sul/RS  
• Fone: (51) 9817.8560 • E-mail: 
sabraum@hotmail.com • Horário 
de atendimento das 08hs às 21hs 
durante os dias de semana e aos 
sábados das 09h às 12h. 

Quem tem dotes musicais e gosta 
de compor pode ir preparando suas 
composições inéditas para inscrever-se 
no X Festival de Música da APCEF, que 
ocorrerá no dia 11 de setembro de 2010. 
As inscrições abrem no dia 1º de junho e 
se encerram no dia 16 de julho. O festival 
tem como objetivo promover, através da 
música, a integração dos empregados da 
Caixa e seus dependentes com a comu-
nidade, proporcionando a divulgação 
de valores artísticos e a descoberta de 
novos talentos.

O vencedor da competição receberá 
um troféu e representará a APCEF gaú-
cha no X Música FENAE 2010, festival 
de caráter nacional, que acontecerá em 
Goiânia (GO), entre os dias 2 e 4 de 
dezembro. Haverá também premiação, 
com troféu, para o Melhor Intérprete; a 
Melhor Letra; a Melhor Melodia; o Me-
lhor Arranjo; o Melhor Instrumentista e 
a  Música mais Popular.

A comissão organizadora do Fes-
tival estabeleceu algumas regras para 
competição:

1) cada associado(a)   poderá   ins-
crever   até cinco composições,   sendo 
classificadas somente três composições, 
por autor ou parceria; 

2) Ssó poderão ser inscritas com-
posições inéditas que não tenham sido 
gravadas em discos, CDs, DVDs e simi-
lares, bem como produções comerciais. 
O ineditismo será obrigatório tanto na 
letra quanto na música;

3) composições premiadas em festi-
vais-laboratório e/ou fechados, mas que 
não originaram gravação em CD, DVD, 
similares  ou   produções   comerciais,   
serão consideradas inéditas.

Inscrições para 
o X Festival de 
Música da APCEF 
abrem em junho

Mais informações sobre o festival no endereço eletrônico eventos@ apcefrs.
org.br ou pelo telefone 3268-611

Assim como ocorreu na edição passada, será pro-
duzido um CD com as canções que forem as ven-
cedoras do X Festival de Música da APCEF. (Foto: 
Reprodução arquivo APCEF)
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INTERIORIZAÇÃO

Regional Fronteira Oeste é 
referência em confraternização

A Regional Fronteira Oeste é for-
mada pelas cidades de Alegrete, Itaqui, 
Santana do Livramento, Quarai, Rosário 
do Sul, São Gabriel e Uruguaiana. Muni-
cípios distantes geograficamente um do 
outro. Mas, nem isso é impedimento para 
que participação nas atividades da APCEF 
sejam expressivas, numa demonstração 
que ela cumpre com seu propósito de 
ser uma referência em confraternização, 
lazer, prática de esportes e defesa dos 
interesses dos associados da região.

Exemplo disso é o convênio que a 
APCEF possui com a AABB/Alegrete. No 
período de férias, no verão, quando a 
utilização das piscinas da AABB/Alegrete 
proporciona momentos de lazer, relaxa-
mento e descanso para os associados da 
Regional Fronteira Oeste.

A Regional Fronteira Oeste conta 
com 68 associados. A diretoria é com-

posta pelo coordenador Claudio Batista 
Rodrigues Osório e pelo tesoureiro Gas-

par Ferreira Antunes. Os representantes  

no Conselho Deliberativo são Jorge Da-
niel Casal Andina (Aposentado/Santana 

do Livramento), como Titular, e como 

Suplente, Riograndino Vieira de Oliveira 
(Ag. São Gabriel). Uma das atividades 
mais bem sucedidas da Regional é a prá-
tica de esportes. Sempre que possível são 
realizados torneios masculinos de Futebol 
Sete e torneio feminino de Vôlei de Areia, 
com participação das equipes de todas as 
cidades que compõem a regional. Além 
disso, atletas, das cidades de Uruguaiana, 
Livramento e Itaqui, que jogam futebol 
sempre participam dos Jogos de Integra-
ção. Em 2010 estiveram presentes em 
Tramandaí, representando a região.

Segundo o coordenador Claudio 
Osório, ainda esse ano, será promo-
vido um torneio masculino de Futebol 
Sete, entre as cidades que compõem a 
regional. O evento estava previsto para 
novembro de 2009 em Livramento, mas 
as chuvas e enchentes que ocorreram na 
região impediram a sua realização. 

 APEDIDO

As competições de Futebol Sete são atrações da Regional Fronteira Oeste (foto: Divulgação)
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EVENTOS

Quatro Regionais da APCEF
movimentam o interior gaúcho

Os eventos promovidos pelo 
Núcleo de Cultura Gaúcha são des-
taque na programação de lazer e 
cultura que a APCEF disponibiliza aos 
seus associados. No dia 17 de abril 
ocorreu o primeiro Jantar-Baile do 
ano, que reuniu grande número de 
pessoas no Galpão Crioulo da sede 
B, em Porto Alegre.

Foi servido jantar de culinária 
campeira, composto por arroz carre-
teiro, feijão, saladas e acompanha-
mentos. O grupo de dança Os Xirus 
se apresentou e em seguida começou 
o baile, animado por Márcio Padula e 
grupo. A APCEF agradece mais uma 
vez o envolvimento dos integrantes 
do Núcleo de Cultura Gaúcha.

Jantar Baile do Núcleo de Cultura Gaúcha

Quatro grandes eventos movimen-
taram as agenda dos associados e das 
associadas de quatro Regionais da APCEF 
no interior gaúcho. Todos proporciona-
ram momentos de confraternização e 
lazer para os participantes.

Os festejos começaram no dia 30 
de abril, quando a Regional Passo Fundo 
promoveu na sede, em Passo Fundo, uma 
grande noite gaudéria com um jantar a 
base da culinária campeira e números 

musicais ao vivo executados por empre-
gados da Caixa. Foi uma noitada que 
agradou a todos os presentes.

Em Farroupilha, a Regional Serra , 
realizou no dia 1º de maio, Dia do Traba-
lhador e da Trabalhadora, o XIV Costelão, 
evento que já faz parte do calendário 
de celebrações dos bancários da região. 
Como em ocasiões anteriores, os partici-
pantes chegaram cedo para desfrutar da 
sede da regional, com todas as atrações 

que ela oferece. 

Na mesma data, 1º de maio acon-
teceu a segunda edição do Costelão da 
Regional Centro, em Itaara. A festa co-
meçou cedo com o tradicional chimarrão 
e prosseguiu até o momento do chur-
rasco. Associados da APCEF que tocam 
instrumentos e cantam, compartilharam 
bons momentos de entretenimento com 
seus colegas de trabalho, familiares e 
convidados. 

Já a Regional Sul, promoveu na sede 
da ABEFAP, em Pelotas, no dia do Traba-
lhador e da Trabalhadora, um torneio de 
futebol entre os associados da APCEF, 
seus familiares e convidados. A compe-
tição foi seguida por um almoço baseado 
na culinária campeira, como ocorreu em 
outros encontros gastronômicos realiza-
dos pelas Regionais da APCEF. Veja mais 
informações e a galeria de fotos dos 
eventos em www.apcefrs.org.br.

Regional Serra Regional Centro

Regional Sul Regional Passo Fundo

Fotos: Divulgação APCEF

A festa que valorizou a cultura gaúcha teve grande presença de participantes. (Foto: Arquivo Interlig)
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Esportistas se preparam para os jogos FENAE 

Os jogos da FENAE 2010 acon-
tecerão entre 14 e 21 de agosto, em 
Fortaleza (CE) e os preparativos para a 
APCEF gaúcha estar bem representada 
começaram no dia 17 de abril. Atletas 
de seis modalidades esportivas coletivas 
(futebol sete master, futebol sete livre, 
basquete masculino, futsal feminino, 
futsal masculino e voleibol masculino) co-
meçaram seus treinamentos. A abertura 
dos treinamentos foram acompanhadas 
pelo vice-presidente da APCEF, Marcos 
Todt e os diretores de esportes, Gilmar 
Cabral Aguirre e Luciano Falckenbach.

O entusiasmo dos atletas para obter 
bons resultados é um dos trunfos da dele-
gação gaúcha. Como é o caso de Mauro 
Souza, que toda semana faz o trajeto 
Uruguaiana-Porto Alegre, percorrendo 
1.298 Km, ida e volta, para integrar o 
time de futebol sete master da APCEF.

“É uma oportunidade de confra-
ternização, de rever velhos colegas e se 
habilitar a uma competição nacional de 
vulto”, explica Mauro Souza, que parti-
cipa de competições esportivas da APCEF 
desde 1984.

Quem também percorre um bom 
trajeto é Ernesto Saldanha Nunes, ale-
gretense sediado em Bagé, que viaja até 
Porto Alegre, semanalmente, fazendo 
732 km , ida e volta. Seu entusiasmo 
com a participação no time master é se-
melhante ao de Mauro Souza. Praticante 
de basquete, natação e futebol, Ernesto 
é goleiro no futebol sete e vê o time com 
muitas chances nos jogos da FENAE.

“Esse time foi campeão ano passado 
nos Jogos da Região Sul/Sudeste, tem 
uma base formada, que se conhece, 
começou a treinar mais cedo e não vai 
apenas para competir, mas sim para dis-
putar medalhas”, garante Ernesto.

Marcus Vinicius, treinador das mo-
dalidades de futebol sete e livre, filho do 
goleiro Mazaropi, endossa as palavras 
dos atletas veteranos. Para ele, o time é 
competitivo, tem uma base formada e 
vai para disputa com chances.

“Mas o principal dessas competições 
é exercitar a oportunidade de confra-
ternização, de exercer uma convivência 
saudável que as atividades esportivas 

proporcionam”, conclui Marcus Vini-
cius. 

Os demais técnicos das equipes da 
APCEF também estão otimistas. Raphael 
Cataglone é o treinador responsável pela 
equipe de basquete da APCEF que vai 
disputar os jogos da FENAE 2010. For-
mado em Educação Física, ex-jogador, 
técnico desde 2002, acredita na forma-
ção de uma equipe/grupo através do 
convívio e treinamento. Segundo ele, a 
equipe de basquetebol da APCEF já tem 
uma base consolidada, “a partir daí eu 

montei a minha estratégia, onde o mais 
importante é o treinamento forte, a in-
tegração e a consolidação da consciência 
do espírito de grupo, onde todos têm um 
papel importante”, explica.

Já a expectativa de Ney Ramires, 
técnico das modalidades de futsal mas-
culino e feminino da APCEF, é fazer duas 
finais nos jogos da FENAE 2010. “Uma 
coisa é certa”, afirma. “As duas equipes 
irão bem preparadas e vão representar a 
APCEF gaúcha com dignidade, como em 
ocasiões anteriores”.

Mauro Souza, de UruguaianaErnesto Nunes, de Bagé

Atletas do Futsal Feminino: dispostas a trazer medalhas da competição ( fotos: Amanda Teixeira) 


