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Chegamos ao início de uma nova 
etapa na APCEF. É tempo de reavaliar as 
nossas prioridades, lutas e projetos. Ao 
mesmo tempo, vamos seguir uma fórmu-
la de comprovado sucesso. A partir deste 
mês de maio, damos sequência a um 
extenso trabalho que perdura por anos, 
mas com energia e alegria renovadas e a 
certeza de que estamos no rumo ideal.

O voto, neste verdadeiro modelo 
de democracia que foram as eleições da 
Associação no mês que passou, é uma 
conquista do(a) associado(a) e deve ser 
usado sempre com critério e responsabi-
lidade. Felizmente, foi o que se viu nesse 
processo eleitoral. 

É muito comum ouvirmos que todos 
os “políticos” são iguais e que o voto é 
apenas uma obrigação. Muitas pessoas 
não conhecem - ou compreendem - o 
poder do voto e o significado que a polí-
tica tem em suas vidas. Não parece ser o 
caso do(a) associado(a) da APCEF – basta 
avaliar o bom quórum registrado pela 
comissão eleitoral durante o pleito(2.837 
votantes). Não foram poucos os momen-
tos de debate, reflexão e apresentações 
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de ideias e propostas, o que enriqueceu 
a todos os envolvidos no processo e, por 
consequência, a toda a APCEF. 

Além de marcar a história da entida-
de, oportunidades como essa mostram 
que sim, é possível testemunhar a parti-
cipação ativa em prol do coletivo. 

A APCEF sai fortalecida e reestru-
turada, com todas as ferramentas neces-

sárias para crescer mais e mais durante 

a gestão que inicia. Nossa Associação 

tem um histórico recente marcado por 

muitas lutas. O resultado desse passado 

reflete-se nas conquistas que obtivemos 

ao longo dos últimos anos. E queremos 

continuar fazendo mais, sempre tendo 

nosso(a) associado(a) a nortear nossas 
decisões. 

Vamos somar, vamos reunir pessoas 
que estejam dispostas a mudar, a ampliar 
o quadro social e o nosso patrimônio. 
Somente desta forma conseguiremos 
cumprir nosso objetivo primordial, que 
é o de fortalecer nossa Associação e 
levá-la a um merecido lugar de destaque 
sociocultural em todo o Brasil. 
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ECONÔMICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.
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Associada é premiada em 
concurso da Fenae

Em um encontro marcado pela ale-
gria e a valorização cultural, associados(as) 
da Regional Litoral Norte se reuniram 
em Osório no dia 20 de abril. O evento 
celebrou a entrega da premiação para a 
conselheira da Regional Carmen Rejane 
Ramos, vencedora do Concurso Cultural 
Ilustração Fenae 2012. 

Carmen foi premiada com o seu 
belo trabalho “A Porta Para o Século 21”, 
sob a temática “Mulheres Guerreiras”. A 

entrega do prêmio e certificado foi feita 
pelo diretor administrativo da APCEF, 
Rafael Balestrin, e o conselheiro Clélio 
Luiz Gregory. O associado Jessé Leandro 
Fleischauer, de Carazinho, tirou o segun-
do lugar no mesmo concurso. 

A Regional Litoral Norte é formada 
pelos municípios de Capão da Canoa, 
Osório, Santo Antônio da Patrulha, Torres 
e Tramandaí. 

Com o seu trabalho “Arraial da 

Alegria”, a jovem Júlia Zanotto Bauer, 

associada dependente de Débora Za-

notto, foi premiada na edição 2011 do 

Concurso Desenho Infantil Fenae. Sob 

Jovem recebe troféu por  
Concurso de Desenho Infantil

Chapa 1 vence eleições 
para conselhos da Funcef

Com 12.936 votos, a Chapa 1 – Movimento pela Funcef venceu as 
eleições para os conselhos da Funcef. Foram eleitos titulares e suplentes 
para uma vaga de representante dos associados no Conselho Deliberativo 
e para uma vaga no Conselho Fiscal. 

O pleito foi realizado entre os dias 7 e 11 de maio e contou com cinco 
chapas concorrentes. A votação das demais chapas foi a seguinte: Chapa 
2 - 8.735 votos; Chapa 3 – 4.660 votos; Chapa 4 – 4.536 votos; Chapa 
5 – 2.553. Os votos em branco foram 474 e os nulos 531. O resultado 
das eleições foi divulgado pela Comissão Eleitoral na noite de 11 de maio. 

Os eleitos pela Chapa 1 para o Conselho Deliberativo foram Antonio 
Luiz Fermino (titular) e Marco Antonio de Oliveira Moita (suplente). Para 
o Conselho Fiscal, foram Regina Maria da Costa Brito Pereira (titular) e 
Francisco Vagner Dantas Leite (suplente). 

Pelo Estatuto da Funcef, a renovação de pelo menos um terço dos 
conselheiros eleitos deve ser realizada de dois em dois anos. Em 2010, 
foram eleitos dois membros para o Conselho Deliberativo, um para o 
Conselho Fiscal e seus devidos suplentes. 

Júlia e a mãe, Débora, comemoram a premiação

Arquivo/APCEF

a temática “Festas Juninas Pelo Brasil”, o 
concurso apontou Júlia como a primeira 
colocada na categoria A (nascidos entre 
1999 e 2000). Foi a sua quarta participa-
ção, e também a quarta vez em que sai 
premiada.  

AGENDA DE EVENTOS

MAIO

27 (Domingo) - Almoço da Regional Passo Fundo

JUNHO

02 (Sábado) - Posse Festiva da gestão 2012/2015  
 da APCEF/RS

06 (Quarta) - Show dos Titãs do Eu Faço Cultura 
 em Porto Alegre 

16 (Sábado) - Festa de Aniversário da APCEF e  
 Baile de Queijos e Vinhos

16 (Sábado) - Corrida do Pessoal da Caixa 

JULHO

21 (Sábado) -  V Costelão. Local: Galpão Crioulo 
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Os que defendem um novo 
marco regulatório para as comuni-
cações no Brasil, em discussão no 
governo federal desde a época do 
presidente Lula, costumam ser tra-
tados na grande mídia como vilões 
que atentam contra a liberdade de 
expressão no país. Mas essa crítica 
terá resposta. 

Para mostrar que novas regras 
para concessões de radiodifusão 
- um dos pontos do novo marco - 
podem servir justamente para o con-
trário, ou seja, ampliar a liberdade de 
expressão, uma série de organiza-
ções da sociedade civil lançará uma 
campanha com vistas a incentivar o 
debate entre os brasileiros. 

A coordenação caberá ao Fó-
rum Nacional pela Democratização 
da Comunicação (FNDC), que pro-
moveu seminário sobre o tema no 
dia 4 de maio, em São Paulo. 

“A comunicação ainda não é 
compreendida como direito, o que 
já ocorre com moradia ou com 
comida. O movimento social pre-
cisa falar sobre isso, dialogar com o 
trabalhador rural, a dona de casa, o 
metalúrgico”, diz Rosane Bertotti, 
coordenadora do FNDC e secretária 
de Comunicação da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT). 

A campanha deve reunir ações 
na internet e nas redes sociais, 
lançamento de vídeos e cartilha, 
protestos nas ruas e atividades de 
divulgação junto a outras entidades 
que se interessem em se aprofundar 
na discussão. A primeira mobilização 
pública deve ocorrer em junho, 
durante as atividades paralelas à 
Rio+20, no Rio de Janeiro. 

Ao lançar a campanha agora, 
os organizadores pretendem apro-
veitar o momento político: a Casa 
Civil do governo Dilma deve reali-
zar em breve uma consulta pública 
sobre pontos específicos do marco 
regulatório. Seria o primeiro gesto 
concreto da atual administração em 
relação ao tema. 

Mas não há o que celebrar. 
Segundo João Brant, do coletivo 
Intervozes, que integra o FNDC, a 
consulta é um passo para trás, pois 
o governo Lula já havia deixado 
pronto um projeto de marco regu-
latório - que não foi apresentado 
oficialmente. 

“Não podemos mais deixar 
de dialogar com o conjunto da 
sociedade e esperar o governo. 
Essa campanha precisa mostrar que 
queremos para o Brasil o que todas 
as democracias ocidentais já têm, ou 
seja, regulação que garanta equilíbrio 
na cobertura e que amplie, e não 
restrinja, a liberdade”, disse ele, 
lembrando que a 1ª Conferência Na-
cional de Comunicação (Confecom) 
ocorreu em dezembro de 2009, e 
até hoje a maioria de suas propostas 
aprovadas não saiu do papel.

 Apoio político

O seminário do FNDC recebeu 
representantes de diversos partidos 
políticos. Miro Borges, do PCdoB e 
do Centro Barão de Itararé, apontou 
que a campanha ocorrerá em um 
momento favorável, quando o go-
verno Dilma “deixou de ser pautado 
pela mídia e a está pautando, com o 
enfrentamento do setor financeiro”.

 Marcel Gomes 
Carta Maior

ele, alertando que a discussão no 
Congresso, dentro da base do go-
verno, é mais complicada. Por isso, 
o parlamentar também acredita que 
a campanha não deve “esperar” o 
governo adotar inciativas, e que a 
“sociedade tem de tomar o debate 
para si”.

A deputada Luiza Erundina 
(PSB-SP), presidente da Frente 
Parlamentar pela Liberdade de 
Expressão e pelo Direito à Comu-
nicação com Participação Popular 
(Frentcom), também defendeu a 
mobilização popular como estratégia 
para o sucesso da campanha.

“Eu tenho ojeriza a esse termo 
‘correlação de força’. Não quero 
ter isso como referência, porque 
correlação de força a gente constrói 
com militância. Posso estar sendo 
utópica, mas eu quero morrer so-
nhando”, declarou Erundina.

Como estratégia de ação, ela 
defendeu que a campanha tenha 
como um de seus objetivos a cons-
trução de um “projeto de lei es-
truturante de iniciativa popular”, 
tratando da proposta de um marco 
regulatório para o sistema de comu-
nicação social.

“Seria um passo além, coletarí-
amos assinaturas e aí teríamos força 
e voz junto ao governo”, propôs 
ela. Essa sugestão ainda está em 
discussão entre as organizações que 
participam da campanha. 

Ele lembrou ainda que a credibi-
lidade da grande mídia está arranha-
da, com o envolvimento da revista 
Veja com o escândalo de Carlinhos 
Cachoeira. “Pegaram o Bob Civita”, 
ironizou Borges, referindo-se ao 
publisher de Veja e dono da editora 
Abril, Roberto Civita.

Ao contrário de Borges, o presi-
dente do PSOL, o deputado federal 
Ivan Valente, não se disse otimista 
com o momento político. Citando o 
episódio da votação do novo Código 
Florestal, ele acusou o governo fede-
ral de “jogar recuado em um tema 
de grande apelo como a sutentabili-
dade”. Se o marco regulatório gera 
menor mobilização, por que esperar 
que o governo atuará na ofensiva? - 
questionou.

“A luta da comunicação é difícil 
porque não é encampada pelos 
movimentos e sindicatos. E preci-
saremos de muita mobilização para 
mexer nessa estrutura”, afirmou 
Valente. Ele lembrou que o PSOL 
deu entrada no Supremo Tribunal 
Federal a uma ação direta de in-
constitucionalidade para requerer à 
corte que determine ao Congresso 
a regulamentação de artigos cons-
titucionais relativos à comunicação 
social - mas ainda não houve decisão.

Além de PCdoB e PSOL, tam-
bém o PT garantiu apoio à campa-
nha. Quem confirma é o deputado 
federal André Vargas, secretário 
de comunicação da legenda. Ele 
afirmou que o partido “tensiona” o 
governo para que o debate sobre o 
marco regulatório seja aprofundado.

“Mas não se faz política fora 
da correlação de força”, ponderou 

Campanha por marco regulatório quer 
‘liberdade de expressão’ como lema
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mesmo sentido pelo TST. Diz referidos 
julgamentos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO 
EM RECURSO DE REVISTA. 1. HORAS 
EXTRAS ALÉM DA 6ª DIÁRIA. CAR-
GO DE CONFIANÇA BANCÁRIA. O 
Regional confirmou o enquadramento 
da reclamante no art. 224, § 2º, da CLT, 
porquanto configurados o exercício da 
função de confiança e a percepção de 
gratificação nos termos do referido ar-
tigo. Assim, incide como óbice à revisão 
pretendida o entendimento consubstan-
ciado nas Súmulas nºs 102, itens I e II, e 
126 do TST. 

Processo: AIRR - 3208700-
06.2007.5.09.0002 Data de Julgamento: 
18/04/2012, Relatora Ministra: Dora 
Maria da Costa, 8ª Turma, Data de Pu-
blicação: DEJT 20/04/2012. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RE-
CURSO DE REVISTA - DESCABIMEN-
TO. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
A determinação ou o indeferimento da 
produção de prova constituem prerroga-
tivas do Juízo, com esteio nos arts. 130 
e 131 do CPC e 765 da CLT. Logo, não 
há nulidade a ser declarada, com base no 
art. 5º, LIV e LV, da CF. 2. BANCÁRIO. 
CARGO DE CONFIANÇA. Descaracte-
rizado o exercício de cargo de confiança, 
impossível renegar-se o quadro fático 
solidificado pelo Regional, como ordena 
a Súmula 102, I, do TST, ao dispor que 
a configuração, ou não, do exercício da 
função de confiança a que se refere o art. 
224, § 2º, da CLT, dependente da prova 
das reais atribuições do empregado, é 
insuscetível de exame mediante recurso 
de revista ou de embargos-. Processo: 
AIRR - 190600-56.2007.5.02.0032 Data 
de Julgamento: 11/04/2012, Relator Mi-
nistro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan 
Pereira, 3ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 13/04/2012.

Deste modo, para o bem (quando 
a decisão do TRT nos for favorável) 
ou para o mal – quando a situação for 
contrária – é importante que se leve em 
conta que quem vai dar a palavra final e 
interpretar fatos, não será o TST, e sim 
o Tribunal Regional.

Uma pessoa que trabalhe em banco 
terá direito à jornada de 6 horas, se o 
empregador não conseguir provar judi-
cialmente que o trabalho exercido por 
ela tinha características de ‘confiança’. 

Sendo assim, passa a ter relevante 
importância qual das Instâncias Judiciais 
(Vara, Tribunal Regional ou o TST) tem 
competência para dar a palavra final 
sobre este assunto. 

Por isso, a Súmula 102 do Tribunal 
Superior do Trabalho é ‘peça-chave’ no 
que diz respeito à apreciação, pelo Poder 
Judiciário, da configuração ou não do 
direito ao recebimento das 7ª e 8ª horas 
como extra. O inciso I desta Súmula tem 
a seguinte redação:

“BANCÁRIO. CARGO DE CON-
FIANÇA

I - A configuração, ou não, do 
exercício da função de confiança a que 
se refere o art. 224, § 2º, da CLT, de-
pendente da prova das reais atribuições 
do empregado, é insuscetível de exame 
mediante recurso de revista ou de em-
bargos.”

Ou seja, da súmula acima citada se 
extrai, inexoravelmente, duas conclu-
sões: 1) para que seja considerado que 
o empregado está – ou não – investido 
em cargo de confiança, há a necessidade 
de prova cabal das suas reais atribuições 
cotidianas, com a consequente compro-
vação da existência ou não da confiança 
nestas; 2) o exame das provas referen-
tes às atribuições do empregado será 
feito pelas primeiras instâncias (Varas 
do Trabalho e pelos Tribunais Regionais 
do Trabalho), não sendo possível levar 
esta discussão num Recurso de Revista 
para o TST. Ou seja, o TST não analisa 
as provas se determinada função é de 
confiança ou não. 

Assim, se o Tribunal Regional, pelas 
provas existentes no processo, entender 
que determinada pessoa bancária exerce 
(ou não) cargo de confiança, tal decisão, 
em princípio, não será modificada pelo 
Tribunal Superior.

 Abaixo se transcreve duas Deci-
sões proferidas há poucos dias neste 

Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista
assejurtrabalhista@apcefrs.org.br 
www.fseadvogados.adv.br

QUEM DECIDE SOBRE AS 
7ª E 8ª HORAS NÃO É O TST

SEUS DIREITOS

ApCeF busCA  
soluções pArA  
‘10% Mulheres’  
e ‘eFeIto  
GAnGorrA’

Uma comitiva de integrantes 

do GT Previdência foi a Brasília, 

no dia 23 de abril, para tratar 

de assuntos do interesse de 

associados(as) da APCEF. O grupo 

foi formado pela Diretora Presi-

denta Célia Zingler, a conselheira 

Regina Figueiró e os assessores do 

Seguro Jurídico, os advogados Ri-

cardo Castro e Ricardo Cantalice. 

A primeira reunião abordou 

as ações que tratam da isonomia 

nos benefícios entre homens e 

mulheres aposentados(as) pro-

porcionalmente na Funcef oriun-

dos do REG e Replan (ação “10% 

Mulheres”). O advogado Marthius 

Sávio Lobato foi especialmente 

contratado pelo Seguro Jurídico 

para representar a APCEF junto 

ao Supremo Tribunal Federal 

(STF). Por meio do procedimento 

“Amicus Curiae” junto ao STF, a 

APCEF quer assegurar o enten-

dimento favorável do judiciário 

gaúcho que vem afastando, em 

sucessivas decisões, os critérios 

não isonômicos adotados pela 

Funcef. 

Em seguida, o grupo reuniu- 

se na Funcef com o presidente 
Carlos Caser e a coordenadora 
da área jurídica para propor a 
abertura de processo negocial 

buscando solução mais ágil para 

a execução da ação conhecida 

como “Efeito Gangorra” (1º gru-

po, ajuizada em 2001 e com 1049 

integrantes). Já foi encaminhada 

correspondência à FUNCEF 

propondo um mediador para  

viabilizar a liquidação do processo 

de forma consensual. Uma assem-

bleia específica será realizada para 

formular um possível acordo. 

Para o advogado Ricardo Castro, 

é possível chegar a uma solu-

ção que atenda, de forma mais 

dinâmica, os interesses dos(as) 

integrantes da ação.

Por fim, foi realizada visita na 

sede da Associação Nacional dos 

Participantes de Fundos de Pen-

são (Anapar), onde o grupo dis-

cutiu a preocupante possibilidade 

de o Conselho Nacional de Pre-

vidência Complementar (CNP) 

editar resolução que permitirá 

aos patrocinadores de planos de 

benefícios retirarem o patrocínio 

de maneira unilateral e imoti-

vada. Assim, a APCEF lembrou 

que as entidades representativas 

devem intervir para impedir que 

a medida venha a ser efetivada 

em prejuízo os(as) participantes 

e assistidos(as). A comitiva foi 

recebida pela presidenta Claudia 

Ricaldoni e pelo vice-presidente 

José Ricardo Sasseron. 



• DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDENTE

Marcos Leite de Matos Todt –  
Ag. Praça Rui Barbosa

VICE-PRESIDENTA

Célia Margit Zingler –  
Ag. Santa Cruz do Sul

DIR. RELAÇÕES DE TRABALHO

Marcello Husek Carrión –  
Ag. Santa Maria 

Cláudia Santos - Ag. Porto dos Casais

DIR. DE PATRIMÔNIO

Paulo Ricardo Belotto -  
Aposentado/ Porto Alegre

Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba – 
CIREC/Leste Gaúcho

DIR. DE APOSENTADOS E SAÚDE

Leonardo Roberto Rigon - Aposentado/
Porto Alegre 

Lúcia Helena Leal da Silva –  
Aposentada /Pelotas 

DIR. DE PREVIDÊNCIA E JURÍDICO

Rafael Balestrin - JURIR/PO

Heloisa Goetz - Ag. São João

DIR. SOCIAL E LAZER

Ana Maria Laroca - Ag. Cristal

Olívia Rodrigues Baptista –  
GIRET/Leste Gaúcho

Stela Maris Gemer Moraes - Ag. Rua  
da Praia

DIR. DE ESPORTE

Sérgio Edgar Simon -  
Aposentado/ Porto Alegre

Luiz Carlos Lasek –  
Aposentado/Porto Alegre

DIR. DE CULTURA

Maria Julia Silva Santos - GIREC/PO 

Nelson Ferreira Filho – GiREC/PO
Diva Maria Guerra – GIFUG/PO

• CONSELHO DELIBERATIVO

REGIONAL PORTO ALEGRE

Francisco Magalhães – GIPES/PO

Paulo Cesar Ketzer – Aposentado/Porto 
Alegre

Mariza Zancan Godoy – Ag. Gravataí

Felisberto Machado de Souza –  
CIREC/PO

Clélio Luiz Gregory – Aposentado/Porto 
Alegre

Pedro André Marchese Sessegolo –  
Ag. Mont Serrat

Marcelo de Marchi – GIRIS/PO

Humberto Solaro – GIPES/PO

Noeli Maria Serra – Aposentada/ 
Porto Alegre

Juarez Machado de Oliveira –  
GIREC/PO

Francisco Eymael Garcia Scherer –  
Ag. Guia Lopes

Cláudio Níveo da Silva Terra –  
Ag. Praça Rui Barbosa

Sérgio Tolentino Pinheiro – GIPES/PO

Djalma Lucena Rodrigues – Ag. Praça  
da Alfandêga

REGIONAL ALTO URUGUAI

Hamilto de Jesus Fortes Câmara –  
Ag. Alto Uruguai

Elias Ritter – Ag. Erechim

ConFIrA A noMInAtA CoMpletA Dos eleItos

Célia Zingler, Vice-Presidenta

 Natural de Santa Cruz do Sul, Célia Magit Zingler entrou na 
Caixa em 1978 e se aposentou em 2010. A nova Vice-Presidenta é 
Bacharel em Direito, com  especialização em Direito Previdenciário. 

Foi diretora do Sindicato dos Bancários de Santa Cruz do 
Sul e Região, e diretora da Federação dos Bancários. Na Funcef, 
desempenhou o cargo de Conselheira suplente eleita do Conselho 
Deliberativo. 

Já atuando na APCEF, integrou o Conselho Deliberativo e Fiscal. 
Eleita vice-presidenta em 2000, assumiu a presidência em janeiro 
de 2002. Foi eleita presidenta em 2003, e reeleita em 2006 e 2009.

Marcos Todt, Presidente

Nascido em Porto Alegre, entrou na Caixa em 2001. Primeiro 
Técnico Bancário a participar da gestão da APCEF/RS, foi Conselhei-
ro Deliberativo (2003/2006), Diretor de Comunicação (2006/2009) 
e Vice-Presidente (2009/2012). 

Possui também experiências como delegado e dirigente sindical. 
Foi representante do RS nas negociações com a Caixa, diretor do 
DIEESE/RS e Secretário de Meio Ambiente da CUT/RS.

Graduado em Licenciatura em Ciências Sociais pela UFRGS, 
tem especialização em Sociologia e cursa Mestrado em Ciências 
Sociais na  PUC/RS.

CoMo 
FICArÁ A 
presIDÊnCIA
DA ApCeF

Foto: Fernando Halal/ Interlig



Eram 19h30min do dia 2 de maio, quando a apuração dos 
votos das Eleições 2012 da APCEF foi finalmente dada como 
encerrada pelo coordenador eleitoral Ronaldo Zeni. A Chapa 1, 
“Pra Continuar a Somar”, que apresentou Marcos Todt como 
Presidente e Célia Margit Zingler como Vice, fez a festa: 
foi eleita com 61,2% dos votos válidos (1.710). Ao 
total, o pleito teve 2.837 votantes. 

A eleição definiu também os demais 
nomes que estarão à frente da Diretoria 
Executiva, do Conselho Deliberativo e do 
Conselho Fiscal da APCEF, e seus(suas) 
respectivos(as) suplentes, pelos próximos 
três anos (gestão 2012-2015). A nova 
Diretoria toma posse no dia 31 de maio. A 
posse festiva será no dia 02 de junho, na Sede 
A (Ginásio de Esportes).

A nova presidência segue em sintonia com os 
objetivos da gestão anterior. “Agradecemos a todos que nos 
apoiaram ao longo desta gestão e nos confiaram o seu voto”, 
disse o presidente eleito. “A vitória é o reconhecimento de uma 

ContInuAnDo A soMAr!
Chapa 1 vence Eleições da APCEF e atuará no triênio 2012-2015

gestão vitoriosa, que teve um olhar direto para as necessidades dos 
associados e consolida um projeto que vem fortalecendo a  APCEF 
em todas as áreas”, resumiu Marcos Todt. 

A Chapa 2, “Mudar Pra Fazer Mais”, que 
disputava as eleições com Tiago Vasconcellos 

Pedroso como Presidente e Márcio José 
Soares de Lima como Vice, obteve 

38,8% dos votos válidos (1.084). 

Para o coordenador eleitoral 
Ronaldo Zeni, também diretor da 
Fetrafi-RS, o resultado final “coroou 
um processo recheado pela demo-

cracia que respeitou integralmente a 
vontade dos associados, e que teve um 

resultado expressivo e uma participação 
de ótimo nível”. Além de Zeni, a Comissão 

foi composta por Paulo Cesar Ketzer e Paulo 
Ricardo Belotto (ambos representando a Chapa 1), 

e Devanir Camargo da Silva e Natalina Rosane Gué (estes repre-
sentando a Chapa 2). 

REGIONAL CENTRO

Rogério Dellinghausen  
Reichembach – Ag. Tupaciretã

Paulo Adelmo Castaman – Aposentado/
Santa Maria

REGIONAL FRONTEIRA OESTE

Jorge Daniel Casal Andina –  
Aposentado/ Santana do Livramento

Edgar Germano Cesar Gundlach –  
Ag. Livramento

REGIONAL FRONTEIRA SUL

Ronaldo de Faria Nunes – Ag. Bagé

Liliane Maciel Orabe – PAB Justiça do 
Trabalho/ Bagé

REGIONAL LITORAL NORTE

Carmen Rejane Ramos – Ag. Osório

Mauro Pederzoli – Ag. Torres

REGIONAL LITORAL SUL

Eunice Romeu Pitrez – Ag. Rio Grande

Luciano Delfino Pinto da Silva – Ag. Rio 
Grande

REGIONAL MISSÕES

Moacir Scheuer Deves – Ag. Ijuí

Milton Baron – Ag. Santa Rosa

REGIONAL PASSO FUNDO

Ivan Canal – PAB Justiça do Trabalho/
Passo Fundo

Eroni Rodrigues Schleder –  
Aposentado/Passo Fundo

REGIONAL SERRA

Cezar Zavistanovicz – Ag. PAB Justiça 
Federal/ Caxias do Sul

Norberto José Caberlon – Ag. Perimetral 
Norte

REGIONAL SUL

Gilberto dos Santos Netto – Aposentado/
Pelotas

Luiz Antônio Reck Araújo – Ag. Pelotas

REGIONAL VALE DO  
PARANHANA

João Alberto Holsbach – Ag. Três Coroas

Ademir Arizoli Volkart – Aposentado/
Três Coroas

REGIONAL VALE DO RIO PARDO

Nelson Schlindwein – Aposentado/Santa 
Cruz do Sul

Adroaldo Schmidt Carlos – Aposentado/
Cachoeira do Sul

REGIONAL VALE DO TAQUARI

Milton Gustavo Schnack – Ag. Lajeado

Clécio Paulo Franz – RERET/Estrela

REGIONAL VALE DOS SINOS

Lucas Figueiredo dos Santos –  
Ag. Canudos

Delamar Teixeira Albino – Aposentado/
São Leopoldo

• CONSELHO FISCAL

TITULARES

Regis Moreno Nogueira Santos - GIRET/
Passo Fundo

Telmo José de Boita - Aposentado/ 
Frederico Westphalen

Geraldo Otoni Xavier Brochado -  
PAB DPF/Porto Alegre

SUPLENTES

César Dias da Silva - CIREC/PO

Antônio Gabriel Bueno Bones -  
Aposentado/Porto Alegre

Gilmar Delvan - CIREC/PO
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Já em sua quinta edição, o Coste-
lão da Regional Centro registrou outro 
grande sucesso de público, desta vez para 
um motivo nobre: comemorar o Dia do 
Trabalhador e da Trabalhadora. Cerca 
de 70 participantes, entre associados(as) 
e familiares, reuniram-se na sede, em 
Itaara, para prestigiar o evento. 

Para aproveitar o belo dia de sol, os 
(as) convidados(as) começaram a chegar 
cedo - a partir das 11h - e desfrutaram 
da sede da Regional enquanto tomavam 
chimarrão e degustavam petiscos. O 
saboroso costelão foi servido às 13h, 

com acompanhamentos e saladas. Para a 
sobremesa, goiabada com queijo. 

Nas palavras do coordenador da re-
gional, Paulo Adelmo Castaman, o evento 
foi “um verdadeiro sucesso”. Ele desta-
cou o espaço de confraternização entre 
os(as) amigos(as) e convida todos(as) a 
participarem das próximas edições. 

A diretoria da APCEF agradece a 
participação do público e a todos(as) 
os(as) envolvidos(as) na organização no 
evento, em especial ao tesoureiro Vilson 
Nicolosso. 

Costelão na regional 
Centro comemora o 
1º de Maio

Saboroso churrasco foi servido na sede para comemorar o Dia do(a) Trabalhador(a)

Associados(as) da Regional confraternizaram na noite de 20 de abril

Cerca de 50 associados(as) da Regional Sul 
tiveram uma tarde muito especial no dia 24 de 
abril. A mais recente edição do Café de Confra-
ternização, uma cortesia da APCEF somente para 
os(as) titulares daquela Regional, aconteceu no 
Centro Gastronômico Paladaria, em Pelotas. O 
bufê trouxe uma ampla variedade de salgados, 

doces, chás e café, para atender a todos os gos-
tos. O encontro foi aberto tanto para os(as) 
aposentados(as) e pensionistas quanto para 
os(as) associados(as) da ativa. “Foi um sucesso 
que, esperamos, seja repetido nos próximos 
eventos”, comemora a conselheira da Regional 
Sul, Lúcia Helena Leal da Silva.

regional sul 
organiza café 
em pelotas

O calendário social da Regional Passo 
Fundo segue em ritmo intenso. O mais 
recente jantar realizado na sede foi um 
sucesso. Mais de 70 convidados(as), entre 
associados(as) e familiares, comparece-
ram no Jantar de Integração oferecido 
em 20 de abril. 

Entre os  presentes, estiveram o 
integrante do Conselho Fiscal Régis 
Moreno, o coordenador da Regional 
Ivo Luthi e os conselheiros da Regional 
Eroni Rodrigues Schleder e Ivan Canal. O  

Vice-presidente Marcos Todt esteve 
representando a diretoria da ACEF. Ele  
fez questão de ressaltar a diversificação 
do calendário de eventos da Regional – 
foram lembradas as constantes edições 
do Jantar de Integração, além do Passeio 
Sobre Rodas e a participação das equipes 
na área esportiva, em especial nos Jogos 
de Integração. 

O próximo evento da Regional Passo 
Fundo  será um almoço no dia 27 de maio. 
Agende-se! 

Jantar de Integração 
em passo Fundo

Regional Passo Fundo

Arquivo/Regional Centro
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Na semana de fechamento desta 
edição do João de Barro, estava prevista 
a assinatura do termo de recebimento da 
primeira etapa da construção da Nova 
Colônia de Férias em Tramandaí, no Li-
toral Norte. A cerimônia será detalhada 
no JB de junho. 

A edificação da tão sonhada colônia 
teve início em 21 de março de 2011. 
Fizesse chuva ou sol, a equipe trabalhou 
arduamente para obedecer o cronograma 
inicial. Assim, em pouco mais de um ano 
de obras, o mais ousado compromisso 
da gestão anterior da Associação será 
cumprido à risca. Nesta etapa inicial, 
foram concluídas a cobertura, paredes e 
revestimentos externos. 

Desde o início dos trabalhos, a dire-
toria da APCEF realizou visitas periódicas 
para acompanhar in loco a construção, 
realizando, a cada quinzena, levantamen-

to de informações e fotos. Em reuniões, 
jantares e demais eventos organizados 
pela Associação, lá estava o diretor de 
Patrimônio Paulo Cesar Ketzer detalhan-
do, em um telão, as etapas de evolução 
da obra. Associados(as) que moram longe 
também puderam acompanhar, online, 
o passo a passo da edificação da Nova 
Colônia de Férias em Tramandaí. 

Segundo o diretor de Apoio ao  
Patrimônio Paulo Ricardo Belotto,a exe-
cução da segunda e última etapa de obras 
ficará a cargo da nova gestão da Diretoria, 
recém-eleita. Essa fase compreende os 
trabalhos de acabamento e ajustes finais. 
Serão feitos o revestimento externo 
com pastilhas, instalação de elevadores 
e equipamentos, elétrica, hidrosanitária, 
esquadrias, paredes internas, reboco in-
terno, pisos cerâmicos, pinturas interna e 
externa, jardinagem e mobiliário.

rumo à segunda fase de obras!
Etapa inicial de construção da Nova Colônia de Tramandaí será entregue no dia 16

O PRÉDIO EM NÚMEROS

• Área total: 4.714 metros  
 quadrados

• 40 apartamentos

• Capacidade: 220 pessoas

Arquivo/APCEF

A Colônia da APCEF em São Francis-
co de Paula recebeu, entre os dias 14 e 15 
de abril, um grupo muito especial de vi-
sitantes. Uma comitiva de associados(as) 
da Agência Candelária reuniu-se para um 
passeio na Serra Gaúcha, e aproveitou 
para desfrutar de toda a estrutura do 
espaço em São Chico. 

Assoc iados(as ) ,  f ami l i a res  e 
amigos(as) seguiram um roteiro de final 
de semana que passeou por cidades como 
Gramado e Canela, tendo como destino 
o Parque de Aparados da Serra, onde o 
grupo visitou o cânion do Itaimbezinho. 

O grupo era formado por 16 pes-
soas. Um deles era o gerente da Agência 
Candelária, Paulo Roberto Gorck, que 
saiu maravilhado com o que viu. “É uma 
paisagem singular, das poucas capazes de 
arrancar um suspiro de admiração. Sugiro 

Colônia de são Chico recebe visitantes  
da Agência Candelária

sempre a visita, não só ao Itaembezinho, 
como também ao Fortaleza. Felizmente 
tivemos a oportunidade de conseguir 
a reserva das cabanas,  o que nos ser-

Arquivo Pessoal/Paulo Roberto Gorck

Em São Francisco de Paula, grupo elogiou as instalações da Colônia

Foto aérea permite visualizar as dimensões  
da maior obra da história da APCEF

viu para baratear o custo da viagem e 
também de usufruirmos dessa belíssima 
estrutura. Trouxemos nas máquinas 
fotográficas e na memória muitos bons 

momentos vividos”, afirma ele. 

O gerente elogia a união da equipe, 
dentro e fora do ambiente de trabalho. 
“Logo que assumi a Gerência Geral, em 
2009, notei que poderíamos explorar as 
atividades de lazer, envolvendo o máximo 
de pessoas do grupo de trabalho, com-
preendendo ali, os vigilantes, estagiários 
e todos os que convivem diariamente, 
inclusive os familiares e ex-colegas apo-
sentados. Temos um grupo muito bom 
na agência, uma bela turma de amigos e 
companheiros. Já fizemos caminhadas em 
trilhas e estradas do interior do município, 
subindo e descendo morros, conhecendo 
belíssimas paisagens e cascatas que o 
município de Candelária tem, um rafting 
no Rio Pardo, uma escalada ao morro 
Botucaraí e também uma excursão para 
Gramado e Canela, aproveitando o Natal 
Luz”, lembra Gorck. 



CULTURA CONVÊNIOS

MAIO DE 2012    10

NUTRIÇÃO – Santa Maria – Franciele Silva 
Facco. Rua Dezenove de Novembro, 287, 
Sala 06 – Bairro: Nossa Senhora de Lourdes. 
Fone: (55) 3027-4353. E-mail: franzitia@
yahoo.com.br. 

PSICOLOGIA CLÍNICA – Capão da 
Canoa – Debora Tavares Bodaneze. Av. 
Rudá, 507, Sala 04, Centro Comecial Pas-
saia – Bairro: Centro. Fone: (51) 9194-7037.  
E-mail: dbodaneze@yahoo.com.br. 

CLÍNICA CARDIOLÓGICA – Erechim 
– Clínica Cardiológica dr. Morchi Ltda. Rua 
Porto Alegre, 380, Salas 302/303 – Bairro: 
Centro. Fone: (54) 3321-3815. E-mail: cli-
nicamorsch@gmail.com.

CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM – Passo Fundo – Kozma – Clínica 
Radiológica da Cidade de Passo Fundo Ltda. 
Av. Comandante Kraemer, 405 – Bairro: 
Centro. Fone: (54) 3317-7272. E-mail: 
csusana@kozma.com.br.

PSICOLOGIA – Canoas – Marina Ortolan 
Araldi. Rua Quinze de Janeiro, 184, Sala 504 
– Bairro: Centro. São Leopoldo – Rua 1º 
de Março, 433, Sala 503 / Rua João Neves 
da Fontoura, 635, Sala 14 – Bairro: Centro. 
Fone: (51) 9245-0033. E-mail: marinaaral-
di@hotmail.com.

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

NOVOS CONVÊNIOS 

APCEF SAÚDEO projeto Eu Faço Cultura 
volta com tudo em 2012, e com 
uma atração de peso: a lendária 
banda Titãs. O show acontece em 
6 de junho, no Teatro do Bourbon 
Country, a partir das 22h. 

Branco Mello (voz e baixo), 
Paulo Miklos (voz e guitarra), Sér-
gio Britto (voz, teclados e baixo) e 
Tony Bellotto (guitarra) sobem ao 
palco para comemorar os 30 anos 
de grupo. O repertório deverá 
estar focado no álbum Cabeça Di-
nossauro (1986), maior clássico da 
banda e um dos principais discos 
do rock brasileiro. Assim, o público 
pode esperar hits como “Família”, 
“AAUU”, “Polícia”, “Bichos Escro-
tos” e “Homem Primata”. A aber-
tura será com a banda instrumental 
Passo Largo, que se apresentará 
junto aos alunos escolhidos da ofi-
cina de música do projeto. 

Nos dois dias que antecedem 
o espetáculo, o Eu Faço Cultu-
ra levará oficinas gratuitas para 
ONGs, escolas e centros comuni-
tários, além de shows com bandas 
instrumentais e de MPB. Neste 
ano, o grande homenageado nas 
oficinas é o cantor e compositor 
pernambucano Luiz Gonzaga, que 
completaria 100 anos. As incrições 

titãs é a próxima 
atração do  
eu Faço Cultura

para as oficinas são gratuitas e 
podem ser feitas no site www.
eufacocultura.com.br.

Para o show dos Titãs, a orga-
nização ressalta a importância de 
doar 1 kg de alimento não perecí-
vel. Em 2011, o projeto destinou 
2,5 toneladas de alimentos a 27 
instituições de caridade, arreca-
dados nos eventos. Os alimentos 
serão destinados a ONGs, cen-
tros comunitários ou escolas que 
receberão as oficinas. 

Nos cinco primeiros anos 
de realização, o Eu Faço Cultura 
conseguiu atingir mais de 600 
mil pessoas entre participantes 
das oficinas e espectadores dos 
shows. A grande participação e o 
apoio dos(as) trabalhadores(as) 
da Caixa, mobilizados pelo Mo-
vimento Cultural do Pessoal da 
Caixa (MCPC) motivou a continu-
ação do projeto, que começou a 
percorrer o Brasil no mês passado 
e já passou por Governador Vala-
dares, Belo Horizonte, Florianó-
polis, Salvador e Poços de Caldas. 
O projeto tem apoio da Lei Rou-
anet e da Caixa Seguros. Acom-
panhe a página no Facebook:  
www.facebook.com/EuFacoCul-
tura. 

Miklos, Britto, Bellotto e Mello se apresentam no dia 6 de junho
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As atividades esportivas seguem a 
todo vapor na APCEF. A preparação para 
os Jogos da Fenae 2012 tem reunido bom 
número de atletas da Associação. Os 
treinos para as modalidades coletivas vêm 
acontecendo aos sábados, no Ginásio de 
Esportes e no Campo de Futebol Soçaite 
da APCEF. 

Venha participar também dessas 

atividades esportivas, comparecendo na 
Associação conforme a tabela de horários 
divulgada (leia ao lado). É muito impor-
tante a participação de todos(as) nos 
treinos – além do aprimoramento técnico 
e integração entre os times, será a partir 
desse trabalho que serão selecionados(as) 
os(as) representantes da APCEF gaúcha 
nos Jogos Nacionais. É importante ressal-
tar que só poderão participar dos Jogos 

da Fenae aqueles(as) que efetivaram sua 
associação até o dia 31 de março. Os 
Jogos serão realizados entre os dias 18 e 
25 de agosto, reunindo atletas de todo o 
país em Vitória (ES). 

Mais informações sobre os treinos 
podem ser obtidas com a área esportiva 
da APCEF, através do email: espor-
tes@apcefrs.org.br ou pelo telefone: 
(51)3268-1611, com Juliano. 

preparação intensa para os  
Jogos da Fenae

Arquivo/APCEF

• VOLEIBOL MASCULINO 
 Ginásio de Esportes -  
 Das 9h às 10h30min

• FUTEBOL SOçAITE LIVRE   
 Campo de Futebol Soçaite -  
 Das 10h às 13h

• FUTEBOL SOçAITE MASTER 
 Campo de Futebol Soçaite -  
 Das 10h às 13h

• VOLEIBOL FEMININO 
 Ginásio de Esportes - 
 Das 10h30min às 12h

• FUTSAL FEMININO 
 Ginásio de Esportes -  
 Das 12h às 13h30min

• FUTSAL MASCULINO 
 Ginásio de Esportes -  
 Das 13h30min às 15h

• BASqUETE MASCULINO 
 Ginásio de Esportes -  
 Das 15h às 17h

TREINOS 
Todas as atividades acontecem 
aos sábados. Confira os horários:

Atividades acontecem aos sábados, nas duas sedes da Capital

Inscrições abertas para a 
Corrida do pessoal da Caixa

Para marcar a passagem dos 41 anos 
da Fenae neste mês de maio, APCEFs do 
Brasil inteiro realizarão uma nova edição 
da Corrida do Pessoal da Caixa. Em Porto 
Alegre, a competição está agendada para 
o dia 16 de junho, com concentração a 
partir das 8h na Usina do Gasômetro 
(em frente à Av. Edivaldo Pereira Paiva). 
A largada acontece às 8h, com percurso 
de 5 km.

As inscrições já estão abertas e vão 

até o dia 12 de junho. Podem participar 
tanto homens como mulheres, com 
idade mínima de 15 anos e que sejam 
empregados(as) da Caixa, seus(suas) de-
pendentes, bancários(as) sindicalizados e 
associados(as) das entidades convidadas. 

Obedecendo ao regulamento 
da Fenae, a disputa acontecerá em 
quatro categorias: nascidos(as) a par-
tir de 01/01/1979; nascidos(as) entre 
01/01/1969 a 31/12/1978; nascidos(as) 

entre 01/01/1959 a 31/12/1968; e 
nascidos(as) até 31/12/1958. Para se ins-
crever, basta preencher a ficha que está 
no site (www.apcefrs.org.br) e enviá-la 
via malote para a APCEF ou entregá-la 
pessoalmente na sede administrativa (Av. 
Cel. Marcos, 851). 

O objetivo da já tradicional Corrida 
do Pessoal da Caixa é oferecer momen-
tos de lazer aliados à saudável prática 
esportiva, investindo em pontos como 

a conscientização no trânsito, cuidados 
com a saúde e a integração entre os co-
legas da Caixa e das entidades convidadas. 
O evento servirá como aquecimento e 
também seletiva para os Jogos da Fenae, 
que acontecem entre 18 e 25 de agosto 
em Vitória (ES). 

O evento possui apoio do SindBan-
cários e EPTC; as entidades convidadas 
são Fetrafi-RS e AGEA, além do Clube do 
Professor Gaúcho. 
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Foi um domingo de festa no 
Galpão Crioulo da APCEF.  O 
Almoço Campeiro promovido 
pelo Núcleo de Cultura Gaúcha 
da APCEF reuniu, no dia 29 de 
abril, um grande público num dos 
principais pontos de encontro da 
Associação. 

Os(as) convidados(as) pu-
deram prosear já na mateada 
realizada no final da manhã, onde 
se esquentaram com o chimarrão. 
Em seguida, o coordenador do 
Núcleo de Cultura Gaúcha e dire-
tor da APCEF, Paulo Cesar Ketzer, 
agradeceu a presença de todos(as) 
e anunciou a abertura do buffet. 
O cardápio, bastante elogiado, 
teve arroz de carreteiro, feijão 
mexido, aipim, saladas diversas e 
sobremesas. 

Após o almoço, a dança to-
mou conta do salão. A animação 
ficou por conta do gaiteiro Jauri 
Oliveira, que esteve acompanhado 
pelo violão e a voz de Jorge Mar-
tins. Entre as presenças no even-
to, estiveram o vice-presidente 

Marcos Todt, os diretores Paulo 
Ricardo Belotto, Paulo Casa Nova, 
Rafael Balestrin e Ricardo Hubba, 
e o escritor Alcy Cheuiche, mi-
nistrante da Oficina Literária da 
APCEF. Cheuiche explicou que 
sua participação teve dois obje-
tivos: além da confraternização, 
ele estava visualizando “detalhes 
importantes da sede para nos-
sa Oficina ‘Romance Histórico  
APCEF/RS 60 anos.’ É uma satis-
fação sempre encontrar os amigos 
e estar em um ambiente belíssimo 
como a APCEF”. 

Para Nelson Ferreira Filho, 
associado APCEF e membro 
do Conselho Gestor do Centro 
Cultural Companhia de Arte, a 
programação de eventos da Asso-
ciação merece todos os elogios. “A 
programação é variada, e a APCEF 
possui um belo ambiente junto à 
natureza e um espaço familiar e 
seguro”, disse. 

Houve também aqueles que 
visitaram a sede pela primeira vez. 
Foi o primeiro Almoço Campeiro 

Com certeza participarei de mais 
edições do evento”. A diretoria 
da APCEF agradece a partici-
pação de todos(as) no evento. 
Interessados(as) em participar dos 
encontros do Núcleo de Cultura 
Gaúcha podem visitar o Galpão 
Crioulo da Associação, todas as 
terças-feiras. 

de Maurício Xavier, do Departa-
mento de Tradições Gaúchas São 
Francisco de Assis. Ele foi conferir 
o evento acompanhado pela famí-
lia - sua sogra, Maria Cândida Ma-
chado, é associada APCEF – e gos-
tou muito do que viu. Para Xavier, 
“o lugar é muito aconchegante e 
fomos muito bem recepcionados. 

Almoço Campeiro atrai grande  
público ao Galpão Crioulo

Domingo reuniu famílias e amigos na Sede B da APCEF

Animação musical teve toque de gaita e violão com Jauri e Jorge

Fotos Arquivo/APCEF


