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A contagem regressiva para o 
aniversário de 60 anos da APCEF já 
começou. Em menos de um mês, no 
dia 13 de junho, celebramos a fundação 
desta entidade que não se contenta 
em apenas existir, mas que quer fazer 
a diferença para toda uma categoria 
e para cada um(a) que faz parte dela.

Naturalmente, é tempo de refle-
tir. Esse exercício nos faz voltar a um 
passado glorioso, marcado pela cons-
trução de um patrimônio que vai além 
do físico. Percebe-se que a história 
dos bancários da Caixa no Rio Grande 
do Sul não teria sido a mesma sem a 
atuação de sua Associação, como você 
poderá ver no livro “A Casa do João de 
Barro”, um romance histórico escrito 
através de um árduo trabalho de pes-
quisa feito por associados(as), sob a co-
ordenação do escritor Alcy Cheuiche, 
em sua oficina literária. O lançamento 
da obra faz parte das comemorações 
do sexagenário, que também inclui o 
lançamento da Galeria da Presidência 
e a realização do tradicional baile de 
Queijos & Vinhos, com o show mais 
que especial do cantor Nei Lisboa. 
Prepare-se para a festa, acompanhando 
as reportagens das páginas 8 e 9.

A reflexão também nos remete a 
um presente repleto de atividades, pois 

Editorial

oPinião

uma instituição da nossa magnitude 
não se contenta só com passado. Você 
pode acompanhar, ao longo deste João 
de Barro, que a APCEF segue sendo 
protagonista em todas as áreas que 
atua: da cultura ao esporte, ao social, 
à luta

Leia, nas páginas centrais, sobre as 
emoções vividas na I Tertúlia Bancária – 
mostra musical de todos os estilos para 
todo o Rio Grande, ocorrida no último 
dia 11, em Santa Cruz do Sul, com a 
presença de mais de uma centena de 
artistas e espectadores. No esporte, 
você poderá conferir o resultado da 
Corrida do Pessoal da Caixa, além de 
conhecer as equipes que representa-
rão o Rio Grande do Sul nos Jogos do 
Sul e Sudeste, que ocorrem no final 
deste mês. No social, veja como foi 
o almoço campeiro, promovido pelo 
Núcleo de Cultura Gaúcha no dia 21 
de abril. Na luta? Ah, na luta... Estamos 
sempre lá. Corra até as páginas 4, 5 e 
contracapa e acompanhe como foi o 
Encontro Estadual dos Empregados da 
Caixa, a reunião de aposentados(as) e 
pensionistas e as atividades que mar-
caram o dia do(a) trabalhador.

Quanto ao nosso futuro, ninguém 
sabe. Mas temos uma pista: com a tua 
presença, ele será brilhante.

diretoriA executiVA APcef 2012 - 2015 • titulares • Presidência: Marcos Leite 
de Matos Todt (Ag. Praça Rui Barbosa) • Vice-Presidência: Célia Margit Zingler (Aposentada/
Santa Cruz do Sul) • Relações de Trabalho: Marcello Husek Carrion (Ag. Santa Maria) • Esportes: 
Sérgio Edgar Simon (Aposentado/ Porto Alegre)• Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto (Aposenta-
do/POA) • Social e Lazer: Ana Maria Laroca (Ag. Cristal) • Cultura: Maria Julia Silva Santos (GI-
REC/PO)• Previdência e Jurídico: Rafael Balestrin (JURIR/PO) • Aposentados e Saúde: Leonardo 
Roberto Rigon (Aposentado/Porto Alegre)• diretoria de apoio • Cláudia Santos (Ag. Porto 
dos Casais) • Luiz Carlos Lasek (Aposentado/Porto Alegre)• Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba 
(CIREC/PO) • Olívia Rodrigues Baptista (GIRET/Leste Gaúcho) • Stela Maris Germer Moraes 
(Ag. Rua da Praia) • Nelson Ferreira Filho (GIREC/PO ) • Diva Maria Fernandes (GIFUG/PO) • 
Heloisa Goetz (Ag. São João)• Lúcia Helena Leal da Silva (Aposentada /Pelotas).

conselHo deliBerAtiVo • reG. Porto AleGre • Titulares:  Francisco Magalhães 
(GIPES/PO) • Paulo Cesar Ketzer (Aposentado/Porto Alegre) • Mariza Zancan Godoy (Ag. Gra-
vataí) • Felisberto Machado de Souza (CIREC/PO) • Clélio Luiz Gregory (Aposentado/Porto 
Alegre) • Pedro André Marchese Sessegolo (Ag. Mont Serrat) • Marcelo de Marchi (GIRIS/
PO) • Suplentes: Humberto Silva Solaro (Ag. Tramandaí)• 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 (GI-
PES/PO) • Djalma Lucena Rodrigues (Ag. Praça da Alfandêga) • reG. VAle do rio PArdo 
• Titular: Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do Sul) • Suplente: Adroaldo Schmidt 
Carlos (Aposentado/Cachoeira do Sul)• reG. PAsso fundo • Titular: Ivan Canal (PAB Jus-
tiça do Trabalho Passo Fundo) • Suplente: Eroni Rodrigues Schleder (Aposentado/Passo Fundo) • 
reG. VAle dos sinos • Titular: Lucas Figueiredo dos Santos (Ag. Canudos)• Suplente: De-
lamar Teixeira Albino (Aposentado/São Leopoldo) • reG. VAle do PArAnHAnA • Titular: 
João Alberto Holsbach (Ag. Três Coroas) • Suplente: Ademir Arizoli Volkart (Aposentado/Três 
Coroas) • reG. centro • Titular: Rogênio Dellinghausen Reichembach (Ag. Tupanciretã) • 
Suplente: Paulo Adelmo Castaman (Aposentado/Santa Maria) • reG.VAle do tAQuAri • 
Titular : Milton Gustavo Schnack (Ag. Lajeado) • Suplente: Clécio Paulo Franz (RERET/Estrela) 
• reG. serrA • Titular: Cesar Zavistanovicz (PAB Justiça Federal Caxias do Sul) • Suplente: 
Norberto José Caberlon (Ag. Perimetral Norte) • reG. missões • Titular: Moacir Scheu-
er Deves (Ag. Ijuí) • Suplente: Milton Baron (Ag. Santa Rosa) • reG. Alto uruGuAi •  
Titular :  Hamilto de Jesus Fortes Câmara (Ag. Viadutos) • Suplente: Elias Ritter (Ag. Erechim) 
• reG. litorAl norte • Titular:  Carmen Rejane Ramos (Ag. Osório) • Suplente:  Mauro 
Pederzoli (Ag. Torres) • reG. litorAl sul • Titular: Eunice Romeu Pitrez (Ag. Rio Gran-
de)• Suplente: Luciano Delfino Pinto da Silva (Ag. Rio Grande) • reG. sul • Titular:  Gilberto 
dos Santos Netto (Aposentado/Pelotas) • Suplente: Luiz Antonio Reck de Araújo (Ag. Pelotas) 
• reG. fronteirA sul • Titular: Ronaldo de Faria Nunes (Ag. Bagé) • Suplente: Liliane 
Maciel Orabe (PAB Justiça do Trabalho/ Bagé) • reG. fronteirA oeste • Titular: Jorge 
Daniel Casal Andina (Aposentado/Santana do Livramento) • Suplente: Edgar Germano Cesar 
Gundlach (Ag. Livramento).

conselHo fiscAl • Titulares: Regis Moreno Nogueira Santos (Ag. Passo Fundo) • Telmo 
José de Boita (Aposentado/Frederico Westphalen)  • Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF/
Porto Alegre) • Suplentes: Gilmar Delvan (CIREC/PO) • César Dias da Silva (CIREC/PO) • An-
tônio Gabriel Bueno Bones (Aposentado/Porto Alegre).

Charge
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Agenda

terças-feiras – Encontro do Nú-
cleo de Cultura Gaúcha

• mAio/junHo

30/5 a 1/6 - Jogos Sul e Sudeste 
(Florianópolis)

13/6 - Inauguração da Galeria  
da Presidência e Lançamento do Ro-
mance Histórico APCEF/RS 60 Anos

15/6 - Festa de aniversário de 60 
anos da APCEF - Baile Queijos & 
Vinhos”.

Núcleo de Cultura Gaúcha abre  
o ano com almoço campeiro
Primeiro grande evento 
terá seguimento com  
costelão, em julho

Mas nosso principal objetivo é reunir as 
famílias e amigos”, revelou o coorde-
nador do Núcleo de Cultura Gaúcha e 
conselheiro deliberativo da APCEF, Paulo 
Cesar Ketzer.

O domingo do dia 21 de abril foi de 
festa e reencontro na APCEF. Primeiro 
grande evento do Núcleo de Cultura 
Gaúcha no ano, o almoço campeiro 
reuniu um grande público no Galpão 
Crioulo. Como estrela principal: uma 
saborosa galinhada acompanhada de 
feijão, aipim e saladas. “A gente procura 
trazer um pouco do que a nossa culinária 
apresenta de gostoso, tanto que fazemos 
muitos eventos com comida de panela. 

Considerando esse propósito, o 
almoço campeiro foi um grande sucesso, 
visto que o evento, que estava marcado 
para as 13h,  já reunia visitantes desde 
cedo da manhã. “O pessoal aproveita para 

vir matear na colônia, ficar bem à vontade, 
aproveitar o domingo”, explicou Paulo 
Cesar. Exemplo é a associada Edelir Soa-
res: “A associação me traz com o carinho 
com que prepara os eventos, tanto que 
sempre trago minha família e amigos para 
aproveitarem comigo”. O associado Ilmar 
Cardoso também prestigiou o evento com 
a família: “Achei o almoço muito bom, a 
comida muito saborosa, a recepção ótima 
e um bom ambiente. Agora estamos nos 
agendando para virmos no próximo even-
to do Núcleo, que é o Costelão, em julho”.

Ação entre amigos

O Núcleo de Cultura Gaúcha está 
realizando uma “Ação Entre Amigos”, sor-
teando um iPad de 16 GB como prêmio. O 
valor é R$ 10 reais, com direito a concor-
rer com dois números. Interessados(as) 
devem contatar o setor de eventos da 
APCEF pelo e-mail: eventos@apcefrs.
org.br ou pelo telefone: (51) 3268.1611.

Pousada em Cabo Frio oferece  
promoção a associados APCEF

A APCEF/RJ possui uma pousada em 
Cabo Frio, situada junto à melhor praia na 
Região dos Lagos, que está com um preço 
promocional para associados APCEF/RS: 
R$ 65 a diária para casal, em suíte com 
ar-condicionado e café da manhã incluído. 
Para cada acompanhante, é cobrada uma 
taxa adicional de R$ 20. Outra opção são 
as suítes com ventilador, ao custo de R$ 50.

A pousada, localizada a 5 km do 

centro de Cabo Frio, oferece 20 quar-
tos com TV e frigobar, salão de jogos, 
internet wi-fi, piscina ao ar livre e esta-
cionamento gratuito privativo.

Para aproveitar essa facilidade, 
associe-se hoje mesmo à APCEF/RS! 
Entre em contato com o setor de rela-
cionamento através do email relaciona-
mento@apcefrs.org.br, ou pelo telefone: 
(51) 3268-1611.

Almoço campeiro congregou amigos e famílias

Regina Azevedo/APCEF

Obra em Tramandaí avança a 
passos largos 

A Comissão Executiva de Obras 
realizou mais uma vistoria na construção 
da nova colônia de Tramandaí. Quanto 
ao revestimento de paredes, neste mo-
mento está sendo realizada a aplicação de 
chapisco no oitavo pavimento. Na parte 
de instalações elétricas, foi concluída a 
fiação para o fornecimento de energia 
elétrica ao elevador e foram colocados 
todos os cabos de alimentação de ener-
gia do prédio. Também já estão sendo 
executadas as aberturas das canaletas nas 
paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos 
e sendo instaladas as tubulações de água e 
esgoto sanitário nos banheiros do térreo.

Nas próximas semanas, será dado 
o início do serviço de pintura geral com 
selador acrílico pigmentado nas lajes, 

vigas e pilares em concreto armado e nas 
paredes em tijolos cerâmicos do segundo 
e do terceiro pavimentos.

Novo prédio é imponente ao lado do antigo

Arquivo/APCEF
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No último dia 4, a APCEF acom-
panhou de perto o Encontro Estadual 
dos Empregados da Caixa, que ocorreu 
no auditório da Associação dos Agentes 
Fiscais da Receita Municipal de Porto 
Alegre (Aiamu). Dentre as principais re-
soluções aprovadas pela plenária, estão a 
exigência de ampliação da proporção de 
delegados enviados ao Congresso Na-
cional; a extensão do ticket alimentação 
a aposentados(as) e pensionistas; o au-
mento de contratações; isonomia; fim da 
violência organizacional e a publicação de 
uma nota de repúdio à Caixa pela deses-
truturação da GESAD. O Encontro tam-
bém definiu os nomes dos delegados(as) 
que representarão a categoria no 29º 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
deu um fim ao monopólio que a Unimed 
exercia sobre seus médicos cooperados 
em diversas cidades, especialmente do 
interior. A chamada “cláusula de exclusi-
vidade”, que a cooperativa exigia aos pro-
fissionais que atuam por ela, foi derrubada 
em março, fruto de um recurso judicial 
interposto pelo Conselho Administrativo 
de Desenvolvimento Econômico (Cade). 
O STJ entendeu que a imposição de ex-
clusividade fere a livre concorrência, uma 

• Ampliar a proporção de 
delegados(as) para o Conecef 2014 
de um(a) delegado(a) para cada 150 
empregados(as) na base. O crité-
rio atual de participação determina 
um(a) delegado(a) para cada 300 
empregados(as).

 • Exigir que a Caixa respeite o 
plano de segurança para abertura das 
novas agências do plano de expansão de 

atendimento e aumento na contratação 
de empregados(as).

• Desenvolver e incluir na pauta 
o conceito de violência organizacional 
e responsabilizar a empresa pela forma 
como ela se organiza, visando combater 
o assédio moral, a degradação do tra-
balho, longas jornadas, multifuncionali-
dade, diminuição da autonomia, apro-
priação da subjetividade do trabalhador 

e o adoecimento da categoria bancária.

• Cobrar que haja uma pessoa 
com lotação na GIPES, mas fisicamen-
te na Superintendência Regional com 
responsabilidade exclusiva para tratar 
de questões do Saúde Caixa.

• Defender impetuosamente o 
plano Saúde Caixa e cobrar que ativida-
des inerentes à GIPES permaneçam na 

unidade e não sejam transferidas para 
as agências, como vem ocorrendo com 
a figura do agente de RH.

• Cobrar a divulgação do supe-
rávit do plano de saúde.

• Estender o ticket/cesta ali-
mentação aos(às) aposentados(as) e a 
isonomia entre novos(as) e antigos(as) 
na Caixa.

Congresso Nacional de Empregados da 
Caixa (Conecef), que ocorre de 17 a 19 
de maio em São Paulo.

De acordo com a diretora de apoio 
às relações de trabalho da APCEF, Cláu-
dia dos Santos, o movimento sindical 
bancário deveria repensar formas novas 
de divulgação e incentivo da participação 
da categoria no encontro. “Mobilizar a 
base é fundamental se queremos avanços 
reais e melhorias nas condições de tra-
balho. Só a participação massiva das(os) 
bancárias(os) nos garante uma tomada 
de decisões coletiva com uma perfeita 
identificação com as necessidades efetivas 
da categoria”, avaliou.

vez que dificulta a entrada no mercado de 
planos e empresas de assistência à saúde.

O Cade firmou acordo com 40 
empresas da Unimed. No total, foram 
assinados 40 TCC (Termos de Com-
promisso de Cessação de Práticas), que 
encerraram 39 processos administrativos 
no Conselho. Com o acordo, também fo-
ram encerrados 54 dos 58 casos judiciais, 
nos quais as empresas da rede Unimed 
questionam as decisões e as penalidades 
impostas pelo Cade.

Encontro Estadual define delegação 
e propostas para o Conecef
Empregados(as) querem isonomia, fim da violência organizacional e segurança no trabalho

Fetrafi-RS/Divulgação

Acordo põe fim à exclusividade 
de médicos pela Unimed

Propostas a serem enviadas ao Conecef foram votadas em plenária

Propostas aprovadas:

GIPES pede indicações de  
profissionais ao Saúde Caixa

Saúde Caixa 

Encontrando dificuldade em 
localizar, a partir de Porto Alegre, 
profissionais para credenciamen-
to no Saúde Caixa, a GIPES está 
pedindo apoio às agências do 
Interior na indicação de profis-
sionais/empresas a integrarem a 
rede credenciada do plano. Para 
colaborar, basta entrar em conta-
to com a Gerência, relacionando 

nome, especialidade, telefone e 
endereço eletrônico, ou, se pre-
ferir, com a APCEF, através do 
e-mail: apcefrs@apcefrs.org.br 
ou do telefone: (51) 3268.1611. 
As especialidades primárias a se-
rem priorizadas são: Clínica geral, 
Pediatria, Ginecologia, Obstetrí-
cia, Odontologia, Laboratórios e 
Hospitais.



MAIO DE 2013    5

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

O cálculo da sua hora  
extra não está correto

APosentAdos seus direitos 

Funcef presta contas em  
encontro de aposentados(as)  
e pensionistas
Diretor da Fundação veio a Porto Alegre  
para reunião da APCEF

A presença do diretor eleito de 
Benefícios da Funcef, José Carlos Alonso, 
levou dezenas de aposentados(as) e pen-
sionistas à tradicional reunião periódica 
do grupo, ocorrida no último dia 25, no 
Clube do Comércio, em Porto Alegre. 
O dirigente apresentou a prestação de 
contas da Fundação do ano de 2012 e 
destacou que é de entendimento da dire-
toria a cobrança da dívida da Caixa com a 
Funcef, louvando a atuação das entidades 
representativas nessa cobrança. “Foi uma 
surpresa a posição do diretor Alonso, 
pois os dirigentes da Funcef geralmente 
se colocam ao lado da patrocinadora, e 
não dos participantes. Essa mudança de 
cultura interna da Fundação é resultado 
de uma pressão que nós fizemos através 
de reuniões como essa”, avaliou o diretor 
de Aposentados(as) e Saúde da APCEF, 
Leonardo Rigon.

Além de conhecerem a situação fi-
nanceira da Funcef, os aposentados(as) e 
pensionistas avançaram sobre outras ques-
tões de interesse do grupo, como as ações 
judiciais em andamento e as consequências 
do Supremo Tribunal Federal de mudar 
o julgamento de ações de previdência 
complementar da Justiça do Trabalho para 
a Justiça Comum. “A Justiça do Trabalho 
tende a enxergar a Funcef e a Caixa como 
uma coisa só, e tende a ver o empregado 
como uma figura mais frágil nessa relação. 
É a famosa ‘desigualdade das partes’. Na 
Justiça Comum, o princípio é de ‘igualdade 
das partes’, tanto que, em alguns casos, 
teremos que pagar custas para ajuizar 
ações, e haverá riscos de honorários de 
sucumbência. Então, em alguns aspectos, 
a decisão é ruim. Mas, vamos ter que nos 
adaptar a ela”, ponderou o assessor jurídico 
da APCEF, Abrão Blumberg.

Hoje a Caixa está calculando o 
valor de cada hora extra realizada 
por seus empregados(as) dividindo 
a importância do salário mensal 
pelo chamado “divisor” 180, e, 
após, aplicando os 50% do adicio-
nal devido para cada hora extra. 
Ocorre que o cálculo correto é 
dividir o salário mensal por 150, 
já que o sábado da categoria ban-
cária é considerado pelas Normas 
Coletivas de Trabalho como mais 
um repouso semanal.

Para se ter uma ideia da di-
ferença que esta modalidade de 
cálculo implica, é só comparar o 
valor da hora extra de um salário 
hipotético de R$ 3.000,00. Com 
divisor 150, o valor da hora extra 
é R$ 30,00, enquanto que com 
o divisor 180 este valor é de R$ 
24,99. Uma diferença superior a 
R$ 5,00 por hora – que deveria ser 
paga e não é.

Este modo de cálculo das 
horas extras está consolidado no 
Tribunal Superior do Trabalho - 
TST, por meio da sua Súmula nº 
124, que está assim redigida:

BANCÁRIO. SALÁRIO-HO-
RA. DIVISOR (publicado no DJ em 
25, 26 e 27.09.2012)

I – O divisor aplicável para o 
cálculo das horas extras do ban-
cário, se houver ajuste individual 
expresso ou coletivo no sentido de 
considerar o sábado como dia de 
descanso remunerado, será:

a) 150, para os empregados 
submetidos à jornada de seis ho-
ras, prevista no caput do art. 224 
da CLT;

b) 200, para os empregados 
submetidos à jornada de oito 
horas, nos termos do § 2º do art. 
224 da CLT.

Como se pode ver, o único 
requisito do TST para que o cál-
culo das horas extras da categoria 
bancária seja assim realizado é a 
existência de Norma Coletiva de 
Trabalho, reconhecendo que o 
sábado é considerado como mais 
um repouso semanal remunerado. 

Este reconhecimento é inques-
tionável, tanto que a Convenção 
Coletiva de Trabalho genérica dos 
bancários como o Acordo Coletivo 
específico pactuado com a Caixa 
não deixam a menor margem de 
dúvida para esta concepção. Ve-
jamos abaixo a prova concreta de 
que há o reconhecimento de que o 
sábado para a categoria profissional 
bancária é considerado como mais 
um repouso semanal remunerado.

diz a convenção dos Ban-
cários:

CLÁUSULA OITAVA – ADI-
CIONAL DE HORAS EXTRAS

As horas extraordinárias serão 
pagas com o adicional de 50% 
(cinquenta por cento).

Parágrafo primeiro – Quando 
prestadas durante toda a sema-
na anterior, os bancos pagarão, 
também, o valor correspondente 
ao repouso semanal remunerado, 
inclusive sábados e feriados

Parágrafo segundo – O cálculo 
do valor da hora extra será feito 
tomando-se por base o somatório 
de todas as verbas salariais fixas, 
entre outras, ordenado, adicional 
por tempo de serviço, gratificação 
de caixa e gratificação de com-
pensador.  

diz o Acordo coletivo espe-
cífico para os empregados 
da caixa:

Cláusula 6ª – Horas Extraor-
dinárias

Parágrafo quarto – As horas 
extraordinárias pagas deverão 
integrar o pagamento do repouso 
semanal remunerado, conside-
rados os sábados, domingos e 
feriados, décimo terceiro salário 
e férias, inclusive nas indenizações 
rescisórias dessas parcelas.

Assim, não resta dúvida que 
este é o procedimento correto 
para o cálculo das horas extras. 
Qualquer dúvida, sugestão ou crí-
tica, não hesite, entre em contato 
pelo miltonfagundes@fse.adv.br.

Regina Azevedo/APCEF

Participantes também obtiveram esclarecimentos sobre questões judiciais

APcef sAÚde
clÍnicA mÉdicA - Polimédica Saúde - Rua 
General Neto, 353, bairro Floresta – Porto 
Alegre/RS - Fones: (51) 3221-3666/3225-
5121/3225-4775 - E-mail: polimedica@
polimedica.com.br - Site: www.polimedica.
com.br.

PneumoloGiA - Virgínia Schneider Di 
Napoli - Rua Dona Laura, 228/601, bairro 
Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS - Fone: 
(51) 3330-9635. E-mail: consultorio.virginia.
napoli@gmail.com.

PsicoPedAGoGiA - Patrícia Leuck - Rua 
Otto Periano Pacheco, 35, bairro Campo do 
Meio – São Francisco de Paula/RS - Fone: (54) 
3244-1138 - E-mail: patricianaps@yahoo.
com.br – Site: www.napssaochico.com.br.

QuiroPrAxiA - Ângela Grasiela Nazzi 
Ehms - Rua Alameda Coelho Neto, 20/203, 
bairro Boa Vista – Porto Alegre/RS - ou Rua 

Tio Elias, 328, bairro Leodoro de Azevedo 
- Canela/RS - Fones: (51) 9705-1329 e (54) 
3282-0140/8132-1236. E-mail: angelaehms@
gmail.com.

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

AluGo - Apartamento 3d (1 suíte) com 
garagem no centro de São Leopoldo/RS, a 
600m da agência central da CEF. Tratar com 
Flúvia Dysasz. Fone (51) 8115-3030.

Vendo - Sítio 3ha com casa, galpão com 
espaço para festa e poço artesiano, luz e 
internet, em Triunfo, próximo ao Pólo Pe-
troquímico. Documentação em dia. Pode ser 
adquirido com Consórcio Caixa. Valor R$ 160 
mil. Contato: Sueli Teresinha Gonçalves dos 
Passos. Fone: (51) 9957-9001

Novos convênios

BRIQUE



Canções clássicas e inéditas, nacionais ou internacionais, do rock à cúmbia, 
acústicas ou “plugadas”, mas essencialmente interpretadas com o coração. Não 
há como resumir em outras palavras a riqueza do acontecimento que a APCEF 
presenciou no último dia 11, em Santa Cruz do Sul. A I Tertúlia Bancária – Mostra 
Musical de todos os estilos para todo o Rio Grande simplesmente superou toda 
e qualquer expectativa, tanto para a diretoria quanto para os próprios talentos 
que se revelaram deste evento sociocultural promovido pela Associação com o 
apoio dos sindicatos dos bancários de Pelotas, Santa Cruz, Santa Maria e Vale do Caí. 
“Estamos muito satisfeitos com o resultado dessa experiência cultural. Pudemos descobrir 
inúmeros talentos, congregando artistas de todos os recantos do Estado. Esperamos que esta 
seja apenas a primeira de muitas que ainda estão por vir”, avaliou a diretora de Cultura da APCEF, 
Maria Júlia Silva Santos.

Para o associado de Santa Maria, Rochester Soares de Lima, a Associação acertou muito com 
a iniciativa de integrar os bancários em torno da música. “Parabéns para a APCEF. Só a música tem 
o poder de tirar as pessoas de dentro do banco. Pode perceber que aqui ninguém fala de metas, 
mas estão todos aproveitando o momento para congregar e se divertir”, afirmou. Luciana Bohrer, 
também de Santa Maria, valorizou o evento como uma oportunidade para aqueles que gostam de 
cantar. “Aqui, podemos mostrar a nossa cara. Estamos entre colegas”, disse.

Funcionários do Banrisul de Santa Cruz do Sul e do Banco do Brasil de São Sebastião do Caí, 
José Carlos Pitzer e Mauro Balsan, respectivamente, descobriram a Tertúlia através de seus sin-
dicatos e também louvaram a iniciativa da APCEF. “Esperamos que esse evento se repita muitas 
e muitas vezes. Certamente somos presença confirmada em próximas edições”, revelou Balsan.

Maria Teresa da Rosa Ferlauto, de Pelotas, por sua vez, expressa o seu desejo, que revela o 
anseio de todos(as) os participantes para uma nova edição: “Queremos que a próxima Tertúlia 
seja em Pelotas”, afirmou.

Na opinião do presidente da Associação, Marcos Todt, com a Tertúlia, fica claro que a APCEF 
está no caminho certo. “Há alguns anos, discutiu-se por todo o Rio Grande os rumos de nossa 
Associação: ‘deveríamos lutar ou assumir o papel de clube?’. Então, decidimos que não precisáva-
mos escolher entre um ou outro. Mantivemos nossa independência frente à direção da empresa e 
a luta por nossos direitos, mas também elegemos como prioridade a realização de eventos como 
esse, que promovem o enriquecimento cultural de nossa coletividade e auxiliam no crescimento 
pessoal dos(as) associados(as)”, completou.

Confira a cobertura completa da I Tertúlia Bancária através do programa APCEF em ação, na 
página  eletrônica (www.apcefrs.org.br) ou no Facebook da Associação.

Evento ocorreu em Santa Cruz do Sul com 
a participação de talentos de todo o Estado



Fotos: Anne Ledur/APCEF

Público acompanhou apresentações do 
começo ao fim

José Carlos Pitzer, do Banrisul, de Santa Cruz do 
Sul, tocou com os seus companheiros a música Velho 
Proseador, uma milonga composta por ele e escrita 
por Egídio Goettert

Mauro Rogério Balsan, do Banco do Brasil, de São Se-
bastião do Caí, apresentou as músicas Nikita, de Elton 
John, e a nativista Fandango da Doralice

O presidente da APCEF, Marcos Todt, também 
mostrou o seu talento musical, interpretando 
grandes canções do rock, como Wish you were 
here e Tempo Perdido

Rodrigo de Oliveira Borba e sua banda, Os Horácios, 
de Porto Alegre, surpreenderam com bem-humora-
das músicas próprias, que ironizavam a relação entre 
homem e mulher

Luciana Dalla Lana Bohrer, da Agência Santa Maria, 
soltou a voz para cantar sucessos como Someone like 
you e Versos Simples

Claudenir Teixeira de Freitas, de Santa Maria, execu-
tou músicas de sua própria autoria, que valorizavam o 
samba de raiz

Rochester Soares de Lima, também de Santa Maria, 
lembrou do passado com a canção Sugar baby love, 
e reverenciou o presente com a inédita A Várzea, de 
autoria dos colegas Ilberto trentin e Athos de Cunha

Maria Teresa da Rosa Ferlauto e sua banda, Os Soni-
dos, de Pelotas, recuperou ritmos latinoamericanos e 
impressionou pela qualidade musical

Ilberto Luís Trentin, com as clássicas da MPB Apanhei-
-te, Cavaquinho e Feitiço da Vila, arrancou muitos 
aplausos do público

Paulo Ricardo Thies Lopes, de Santa Maria, arrasou, 
apenas com instrumental, nas canções Pialo de Sangue 
e El Condor Pasa

O conselheiro deliberativo Marcelo de Marchi apresen-
tou a sua música Devolve pro Butantã e ainda fez bonito 
executando sucesso do Pink Floyd

Talentos da I Tertúlia Bancária
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“Tudo o que faço tem um sentido político”
Atração da festa de 60 anos da APCEF, Nei Lisboa conta ao JB como se tornou um dos maiores cantores gaúchos 

Um dos maiores cantores gaúchos 
da atualidade; com nove discos e dois 
livros lançados ao longo de mais de três 
décadas de carreira; reconhecido pelo 
público e crítica: esse é Nei Lisboa, o 
nosso entrevistado do mês. 

Músico gravou nove discos em mais de três décadas de carreira

Anne Ledur/APCEF

joão de Barro - seu irmão, luiz 
eurico tejera lisboa, foi um dos pri-
meiros desaparecidos políticos do 
Brasil. como foi essa situação para 
você na época? e como você vê isso 
hoje?

nei lisboa - O Luiz Eurico era bem 
mais velho que eu. Tínhamos 11 anos de 
diferença. E eu tinha uma relação bem 
paternal com ele, por essa diferença de 
idade. Ele era o mais velho de sete irmãos. 
A gente era uma família superenvolvida, 
e a atmosfera toda daquela época era 
muito engajada. O Ico militava dentro 
da UGES – União Gaúcha de Estudantes 
Secundários. Ele era secretário do grêmio 
do Julinho [Colégio Júlio de Castilhos, 
em Porto Alegre]. Aliás, foi por conta da 
reabertura do grêmio, que a direção tinha 
fechado, é que ele foi preso e condenado 
a seis meses pela ditadura militar. Minhas 
irmãs também militavam. Lá em casa era 
uma espécie de centro de encontro da 
gurizada militante. Nessa época eu tinha 
7, 8 anos. Ficava um pouco como mas-
cote e já absorvendo tudo, mesmo que 
na brincadeira. O Luiz Eurico gostava de 
pedir para que os amigos dele me pergun-
tassem o que eu ia ser quando crescesse. 
Ele tinha me instruído a dizer que eu ia 
ser guerrilheiro. Tudo, de certa forma, era 
uma festa de um futuro esperançoso e 
nobre, que era a revolução que chegaria, 
que era a justiça social.

jB - Você começou a compôr 
nessa época, com oito anos. certo?

nl - O Luiz Eurico, com a tenra 
idade de 18 anos, era um grande poeta 
também. Ele escrevia poesias, que postu-
mamente a gente acabou publicando. Ele 
escrevia muito bem e lia as poesias pela 
casa. Então, também por influência dele, 
me engajei a ser um compositor popular. 
Por isso, tudo o que eu faço tem um sen-
tido político, é uma crônica da sociedade, 
do cotidiano.

JB - como os seus pais se envol-
viam nesse momento de militância 
dos seus irmãos?

nl - Eram pais, de certa forma, 
conservadores. Meu pai era funcionário 
público, não tinha especialmente ne-
nhuma militância. Lá em Caxias, aonde 
eu nasci, ele foi presidente do Rotary. E 
minha mãe era uma dona de casa. Se não 
era totalmente carola, tinha essa inclina-
ção católica. Então, eu acho que o que 
levou o Luiz Eurico e as minhas irmãs a 
irem para a militância foi o contexto da 
época, ou, dos pais, um sentimento mais 
humanitário, um idealismo não partidário.

jB - dizem que você é “crítico, 
irônico, leve, urbano e contemporâ-
neo”. o que você diria de você?

nl - Não tem muito como me de-
finir. Até porque assim a gente começa a 
fechar caminhos. Sempre tento ser aber-
to para o que vem. Tem coisas que estão 
na gente, que vêm desde muito cedo, que 
fazem parte do teu jeito de ser, de ver o 
mundo, que permanecem no trabalho. Eu 
sou um compositor popular. Como artista 
de palco, sou um “cantautor”, que é uma 
coisa quase que anacrônica: o compositor 
e seu violãozinho.

jB - no seu facebook tem um 
post “Vem aí quase o mesmo de 30 
anos atrás. Aguarde”, com a imagem 
da capa do seu primeiro álbum, “Pra 
viajar nos cosmos não precisa gaso-
lina”. o que nós podemos esperar 
desse anúncio?

nl - É uma brincadeira com o que a 
gente está lançando neste mês de maio, 
chamado crowdfunding, ou financiamen-
to coletivo, que é uma forma de financiar 
projetos de arte. Tem uma série de sites 
que trabalham com isso, como o catarse.
me/pt. É uma plataforma aonde as pesso-
as podem ler a descrição do teu projeto e 
há uma série de opções para tu apoiares 

aquele projeto, pelos quais tu recebes 
recompensas, como, por exemplo, um 
livro, ou um CD, que tu recebes pelos 
Correios. A gente está usando isso para 
financiar o próximo CD, tal qual foi o pri-
meiro, que foi vendido antecipadamente 
na forma de bônus. Na época, a gente 
fez um auê todo com o “Nei Lisbônus”.

jB - Há uma previsão de lança-
mento do novo disco?

nl - Serão exatos 30 anos do “Pra 
viajar nos cosmos”. No bônus do álbum 
estava escrito “entregue em até novem-
bro de 1983”. O “A Vida Inteira”, como 
se chamará o novo disco, vai sair em 
novembro de 2013. Será gravado em 
julho e agosto, partindo do princípio que 
o crowdfunding seja um sucesso. Há uma 
meta. Se não atingirmos, não recebemos 
o financiamento e as pessoas que contri-
buíram recebem o dinheiro de volta. As 
pessoas podem participar através do site 
catarse.me/pt/neilisboa.

jB - como será o seu show na 
festa dos 60 anos da Apcef?

nl - Será mais ou menos como o 
show que fizemos no ano passado, no 
Theatro São Pedro, para apresentar o 
disco novo, mas também mesclaremos 
com as músicas antigas.

jB - Além da maria clara (sua 
filha de 10 anos), quais as outras 
paixões de nei lisboa?

nl - Meu trabalho é uma paixão. 
Sou do tipo workaholic.

jB - Você nasceu em caxias, vi-
veu em várias cidades, mas tem uma 
ligação muito forte com Porto Alegre 
e com o bairro Bom fim. o que eles 
têm de tão especial?

nl - Acho que o Bom Fim é especial 
para a cidade, independente de para mim 
ser algo muito forte por eu ter vivido 
aqui dos nove aos vinte e tantos anos. É 
um ponto de referência. É centralizador, 
em função do Parque da Redenção e de 
ser um espaço de passagem rumo ao 
Centro. Também é um lugar de comér-
cio, referência em alguns segmentos, e 
resta um pouco também do Bom Fim 
noturno, festivo e boêmio, resquício de 
outras épocas.

jB - Você é boêmio?

nl - Não sou mais, mas fui muito, 
durante décadas. Parei de beber, parei de 
fumar, parei de ir para a noite. Hoje eu 
sou um personagem bem caseiro. Tudo 
mudou no momento em que a minha 
filha nasceu.

jB - depois de viajar por inúme-
ros lugares do Brasil e do mundo, 
conhecendo uma infinidade de cul-
turas, e de 30 anos fazendo música, 
você acredita que, em tempos de “Ai 
se eu te pego”, há coisa boa sendo 
produzida em termos musicais no 
nosso País?

nl - O que aconteceu com o mer-
cado, de anos para cá, é que se clareou o 
que tem uma destinação de massa, bem 
comercial. A indústria do disco começou 
a filtrar isso de uma forma definitiva. Ela 
passou por muita dificuldade, com a pi-
rataria, com downloads em MP3 e com 
a queda abrupta da vendagem, então, os 
“quentes” de gravadora hoje são aque-
les que vendem muito. De um modo 
geral, tendem à pouca qualidade. Não 
há mais investimentos em trabalhos de 
pouca vendagem, mas de valor artístico 
agregado. Isso acaba acontecendo muito 
fortemente por fora, como pela internet 
ou em trabalhos independentes, com 
pequenos selos.

jB - Quem você destacaria como 
“de valor artístico agregado”?

nl - Tem o Apanhador Só, que é 
uma banda de Porto Alegre; a Gisele De 
Santi...

jB - e o nei lisboa?

nl - Ah, o Nei Lisboa é muito bom, 
um garotão novo que tá chegando por 
aí... (risos)
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Oficina literária A História do Vinho começa com sucesso absoluto

Iniciou no dia 9 de maio, com duas 
turmas, a oficina de criação literária 
A História do Vinho, com o escritor 
Alcy Cheuiche. A atividade trabalhará 
o ofício de escrever de forma bilíngue: 
em francês e em português, através da 
poesia, canções e textos literários. Por 
temática, o grupo abordará as lendas, 
o folclore, e o vinho francês e gaúcho.

Na primeira aula, o professor - 
que também ministrou as duas oficinas 
literárias anteriores, “Entre o Sena e o 

Guaíba” e “Romance Histórico APCEF 
60 Anos” – falou sobre as primeiras 
manifestações da literatura, em um 
panorama da história do livro desde 
as suas origens. Cheuiche também 
destacou a proposta de trabalhar com 
um produto que tem uma força cultural 
no mundo inteiro: “O vinho é mais do 
que uma bebida, tem também um signi-
ficado cultural, religioso e poético, com 
uma saga na história da humanidade”, 
defendeu.

Alunos brindaram à nova oficina de criação literária da APCEF

Cada ano que passa carrega inúmeros motivos para 
comemorar, afinal, são 365 dias de muitas conquistas 
e aprendizado. Por acreditar nisso é que a APCEF está 
preparando uma série de eventos que visam celebrar a 
passagem dos seus 60 anos, neste mês de junho: a festa de 
aniversário com o Baile Queijos & Vinhos; a inauguração 
da Galeria da Presidência; e o lançamento do livro que 
retrata os 60 anos da Associação. “Temos consciência 

Galeria da Presidência 
Dois anos após a inauguração do Memorial da 

APCEF/RS, a Associação prepara-se para lançar mais 
uma forma de reverência à sua história: a Galeria da 
Presidência. No espaço, que ficará localizado junto 
ao Memorial, constarão as fotografias de todos(as) 
os que presidiram a APCEF desde a sua fundação, 

romance Histórico
Desde março de 2012, os(as) alunos(as) da 

oficina de criação literária Romance Histórico -  
APCEF/RS 60 anos, sob a coordenação do escritor 
Alcy Cheuiche, dedicam-se à elaboração do livro 
“A Casa do João de Barro”, contando história da 
Associação a partir da sua fundação, em 13 de junho 
de 1953. O grupo fez uma extensa pesquisa biblio-
gráfica, além de entrevistas com ex-presidentes(as) 

há 60 anos. O evento de inauguração será no dia 13 
de junho, às 18h30, e está aberto à participação de 
todos os(as) associados(as). “Nosso objetivo é home-
nagear a todos(as) aqueles(as) que lutaram para que a 
Associação chegasse hoje forte como está”, afirmou 
o presidente, Marcos Todt.

da APCEF, das quais foram extraídos ricos relatos 
que culminaram nos 13 capítulos do romance, que 
será lançado, com sessão de autógrafos e coquetel, 
no próximo dia 13. O evento será às 19h, no Galpão 
Crioulo, e também contará com apresentações do 
Coral da APCEF, do grupo teatral Caixa de Pandora 
e do Marcelo de Marchi.

Baile Queijos & Vinhos
Tradicional evento da Associação, o Baile Queijos 

& Vinhos chega à sua 21ª edição neste sexagenário. 
Tratando-se de uma data especial, a APCEF abrilhanta 
a festa com uma ilustre atração: o show de Nei Lisboa, 
renomado cantor gaúcho de MPB (leia entrevista com 
o músico na página 8). O evento será realizado no dia 

15 de junho, sábado, às 20h, no Ginásio de Esportes, 
na Sede A, em Porto Alegre. Os ingressos podem ser 
adquiridos (somente antecipadamente) com o setor 
de eventos da APCEF, ao custo de R$ 45. Mais infor-
mações: (51) 3268-1611 ou eventos@apcefrs.org.br.

Contagem regressiva para os  
60 anos da APCEF

da importância desta data. São seis décadas de 
uma história repleta de lutas e conquistas em 
favor dos(as) empregados(as) da Caixa. Por 
isso, estamos nos esforçando para imortalizar 
este momento com toda a cerimônia que ele 
merece”, afirmou o presidente da Associação, 
Marcos Todt.

Associação celebra aniversário em junho com Baile Queijos & Vinhos e outras festividades

Galeria da Presidência ficará no Memorial da 
APCEF/RS, inaugurado há dois anos

Alunos se dedicam há mais de um  
ano na criação do livro

Baile Queijos & Vinhos é tradição  
no aniversário da APCEF

Fotos: Regina Azevedo/APCEF
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De mala e cuia para Florianópolis
Confira a lista dos atletas que representarão a APCEF/RS nos Jogos do Sul e Sudeste

Depois de dois meses de exaustivas 
seletivas, os(as) 98 atletas gaúchos(as) 
selecionados(as) para representar a 
APCEF/RS já podem ir preparando suas 
malas e cuias para desembarcarem em 
Florianópolis, Santa Catarina, e fazerem 
bonito nos Jogos do Sul e Sudeste deste 
ano. O evento, que envolve Apcefs de 
sete estados do País (Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo), 
ocorre nos próximos dias 30 de maio a 1º 
de junho, com 25 modalidades esportivas 
em jogo.

Na última edição do evento, em 
2011, em Belo Horizonte, o Rio Grande 
do Sul trouxe nada menos que 24 meda-
lhas, sendo 13 de ouro, quatro de prata, 
e sete de bronze. “Treinamos intensa-
mente e temos confiança no talento e na 
garra de nossos(as) atletas. A expectativa 
é que superemos o nosso resultado do 
último campeonato”, afirmou o diretor 
de Esportes da APCEF/RS, Sérgio Simon.

DeLegação aPCeF/RS - JogoS Do SUL e SUDeSte 2013
ADALTO PEREIRA DE OLIVEIRA HENRIQUE STEIBEL TABAJARA MARCELO THIELE RODRIGO MOREIRA LINS PASTL

ADILSON JOHANN IVAN RIBAS VERARDI MARCIA DANZBERG ROSANE ISOLETE WEBER KESSLER

ALZIMIRO BARBOZA NARDES INAJARA DOS SANTOS PEREIRA MARCIO WALLERIUS WELP SABRINA QUINTEROS M. DE ARAUJO

ANA MARIA SCHMITZ JATIR TONELLO JUNIOR MARCOS RAFAEL DE SOUZA SILVA SAMUEL HENRIQUE HAUSCHILD

ANDERSON HENZ JEISSON FALLER MARCUS ROBERTO XAVIER SHIRLEY NARDON COELHO 

ANDERSON ZAMBIASI JOAO FRANCISCO DA FONTE ABREU MARIA CLARICE POGLIA PIGATTO SIDNEI RANGER LANG OTTO

ANDRE FENSTERSEIFER JORGE PEIXOTO DE MATTOS MARIA JUREMA DE SOUZA TEIXEIRA TATIANA BETTIO REDIVO

ANEMARI POTT JOSE NEWTON DIAS TRINDADE MATHEUS BAUER THIAGO DA CUNHA GOULART

ANTONIO A. DE MIRANDA FERRAZ JULIANA CASAGRANDE CEOLATO MAURO RENATO JAVIEL BOROWSKY TIAGO CAMPOS DA SILVA

BETINA MEINECKE JULIO AFONSO WALLAUER MAXSANDRO SESSIM DA SILVA TIAGO SCHILLING LAU

BIANCA ZOEHLER B. CRESTANI JULIO CESAR ARCARI MIRIAN BONALDI SGARBI TOMAS ANTERO DE A. BARTH

CATIA REGINA DELAVALD THOMAS LAURA EMANUELA S. BORDIGNON NEUSA TEIXEIRA BARBOZA TRAUDI INGRID MEURER

CHARLES ALCIDES SCOPEL LAURA MARIA DALCIN KERN NICOLE ELYSEU DE LIMA VALDIR SANTIAGO BARRETO

CRISTIANE BINS BLESSMANN LAURENCE SESSIM DA SILVA PAULA RIVA VALDIR GONÇALVES DE ABREU

DANIEL JONAS STORCK LEANDRO SANTANA MARTINS PAULO ANDRE KAHL SCHREIBER VENCESLAU NUNES DA SILVA

DANIEL SCHUMACHER M DE BARROS LEONARDO SILVA DE CARVALHO PAULO LUIS KIELING VERA LUCIA TEIXEIRA DA SILVA 

DARLAN G. DO NASCIMENTO LIANE M. DALLEGRAVE BAUMANN PAULO RENATO SCHITTLER VLADEMIR BATTISTELLA

DIEGO ALVES FERRON LISANDRO FERRET CASSANTA PAULO ROBERTO PASQUALOTTI

DIEGO MADRUGA GONÇALVES LORNA LEHENBAUER PEDRO DANIEL R. DOS SANTOS

ELIAS RITTER LUCAS AUGUSTO PETTER RAFAEL COUTO DA SILVA comissão tÉcnicA:

EVERSON DA ROSA PASA LUCAS FIGUEIREDO DOS SANTOS RAQUEL ARBUSA MARQUES

FABIANA FERREIRA LUCIANE MARIA FINGER BALLICO RAUL DE AVILA JUNIOR LUCINDO SCHONBERG JUNIOR

FLAVIA VALIM DA TRINDADE LUIS AUGUSTO FIALHO DE FIALHO RENE MENEGUSSI LUIZ AUGUSTO BUSI DE SEVERO

GABRIEL BRITTO BARRETO LUIS PAULO CENTENO DE OLIVEIRA RICHARDSON NITZ DA ROSA RAPHAEL L S G DE A CATALOGNE

GABRIELA MORO LUIZ FERNANDO FEREIRA SASSONE ROAN CARLOS BOFF CESAR AUGUSTO G. PERELLO

GRAZIANO DURANTE LUIZ RICARDO SANTOS DA ROSA ROBERTO FIM JUNIOR LUIZ CARLOS LASEK

HELEN JUCHEM MARCEL ÂNGELO STURBELLE GOMES RODERJAN GOTTFRIED ADAMI SERGIO EDGAR SIMON

Atletas foram selecionados a partir dos Jogos de Integração

Anne Ledur/APCEF
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Corrida do Pessoal da Caixa reúne 
atletas de todo o Estado
Dezenas de corredores(as) competiram em 15 diferentes categorias

Bruno Conte fez o melhor tempo  
geral na Corrida

* modalidade não premiada ou não competida.

Corredores largaram em frente à Usina do Gasômetro

Fotos: Regina Azevedo/APCEF

Quem olhava para o céu naquele 
sábado de manhã, dia 4 de maio de 2013, 
não imaginava que tanta gente compare-
ceria à 5ª edição da Corrida do Pessoal da 
Caixa, em pleno ar livre, à orla do Guaíba, 
em Porto Alegre. A tempestade bem 
que ameaçou estragar quaisquer planos, 
mas, para os atletas que participaram 
da competição realizada pela APCEF/
RS em parceria com a Fenae, não houve 
tempo ruim. Espantaram as nuvens, 
percorrerendo bravamente, da Usina 
do Gasômetro até o Parque Gigante, um 
total de cinco quilômetros.

A corrida premiou atletas em 15 
categorias, conforme sexo e faixa etária, 
entre associados e convidados. O pri-
meiro colocado, com o melhor tempo 
geral, de 19’10’’, foi o associado Bruno 
Conte, de Antônio Prado, que participou 
junto com a mãe, Odete, e o pai, Manoel, 
que também foram premiados em suas 
respectivas categorias.

Participação estadual

Além da família Conte, outras de-
zenas de pessoas percorreram o Estado 
para participar da Corrida na Capital. 
É o caso de Roberto Mânica, de Três 
Coroas, que compete todos os anos. “A 
cada edição o evento está melhor. Aqui 
estamos entre amigos, em um ambiente 
de descontração”, afirmou o associado. 
O colega Sérgio Ferrugem, também de 
Três Coroas, participou pela primeira 
vez, e elogiou: “É muito bom participar 
de atividades como essa, que promovem 
a saúde e ajudam a desestressar”.

De Soledade, Jonny Rech trouxe a 
família inteira para participar do evento, 
que aproveitou para torcer pelo atleta, 
além de tomar um chimarrão à beira do 
Guaíba. Já Suelen Trentin e Anadir Duarte 
vieram de Pelotas. “Esse é um excelente 
espaço para encontrarmos os colegas”, 
disse Anadir.

novidade tecnológica

A maior novidade desta edição é 
que os(as) corredores(as) contaram com 
um utensílio tecnológico que garantiu a 
marcação exata do tempo de corrida. A 
APCEF investiu em microchips que foram 
instalados no cadarço dos tênis dos(as) 

atletas, evitando qualquer chance de erro 
no resultado do desempenho individual 
de cada competidor(a). “Na largada e na 
chegada, os(as) corredores(as) passaram 
por um tapete que marcou o tempo 
exato em que cada um completou a 
prova”, explicou o diretor de esportes, 
Sérgio Simon.

errata - O 2º lugar na modalidade de xadrez dos Jogos de Integração 2013 foi conquistado pelo associado José Carlos 
Pereira Hackbart; e não por José Ribeiro, conforme informado erroneamente na edição de abril do João de Barro.

clAssificAção GerAl
Associados(as): convidados(as):

masculino feminino: masculino: feminino:

1ª categoria (nascidos a  
partir de 1/1/1980):

1ª categoria (nascidas a  
partir de 1/1/1980):

1ª categoria (nascidos a  
partir de 1/1/1980):

1ª categoria (nascidas a  
partir de 1/1/1980):

1º - Bruno Conte 1º - Tatiana Bettio 1º - André Nuhrich 1º - Carla Dalla Mara

2º - Josué de Cândio Rodrigues 2º - Suélen da Silveira 2º - Gabriel Girardi 2º - Raquel Cigana

3º - Cássio Henrique Mendel 3º - Flávia Valim 3º - Jonathan Ribeiro 3º - Danielle Brauwers
2ª categoria (nascidos entre 

1/1/1970 a 31/12/1979):
2ª categoria (nascidas entre 

1/1/1970 a 31/12/1979):
2ª categoria (nascidos entre 

1/1/1970 a 31/12/1979):
*

1º - Rafael Couto da Silva 1º - Daniela Velázquez 1º - Hugo Leonardo Biolo *

2º - Richardson Nitz 2º - Fabíola Daudt * *

3º - Rommel Cysne * * *
3ª categoria (nascidos entre 

1/1/1960 a 31/12/1969):
3ª categoria (nascidas entre 

1/1/1960 a 31/12/1969):
3ª categoria (nascidos entre 

1/1/1960 a 31/12/1969):
3ª categoria (nascidas entre 

1/1/1960 a 31/12/1969):

1º- Adilson Johan 1º - Shirley Nardon 1º - Fábio Vasconcelos 1º - Michelle Rech

2º - Flávio Martins 2º - Evanilda Padilha 2º - Ângelo Martins *

3º - Anadir Martins 3º - Inajara dos Santos 3º - Alessandro da Silva *
4ª categoria (nascidos até 

31/12/1959):
4ª categoria (nascidas até 

31/12/1959):
4ª categoria (nascidos até 

31/12/1959):
4ª categoria (nascidas até 

31/12/1959):

1º - Gaspar Pedro Viecelli 1º - Neusa Teixeira 1º - Sidney Lacerda 1º - Anelize Mergen

2º - Manoel Conte 2º - Zuleica Viçosa 2º - Salézio Freitas 2º - Marilene de Amorin

3º - Roberto de Vargas 3º - Odete Conte * 3º - Maria Heloísa Rosado
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APCEF/RS CElEBRA DIA DO(A)  
TRABAlHADOR(A) COm FESTA E lUTA

Em Passo Fundo, associados(as) promoveram almoço; em Porto Alegre, participaram de manifestação

APCEF se uniu a trabalhadores(as) em manifestação no dia 1º de maio

Como uma entidade fortemen-
te ligada à luta pelos direitos dos(as) 
trabalhadores(as), o dia 1º de maio não 
poderia passar em branco na APCEF. 
Na Regional Passo Fundo, dezenas de 
associados e associadas participaram 
do Superalmoço do Trabalhador, na bela 
sede da Roselândia, onde foi servida 
uma saborosa costela de leitão assado, 
entre outros deliciosos pratos. Já em 
Porto Alegre, a APCEF participou do Ato 
Internacional Classista e Independente 
de Governos e Patrões. A manifestação 
reuniu sindicatos, centrais sindicais e 
outras organizações.

Na avaliação do presidente da Asso-
ciação, Marcos Todt, a forma escolhida 
pela APCEF para marcar o Dia do(a) 
Trabalhador(a) reflete a diversidade de 
atuação da entidade. “Não somos só 
luta, nem só festa. Estamos aqui para 
comemorar as conquistas dos trabalha-
dores, mas também para lembrar que 
muito ainda deve ser feito para que os 
nossos direitos sejam totalmente garan-
tidos”, afirmou.

Já para o diretor da Fetrafi-RS,  
Ronaldo Zeni, hoje os bancários têm tido 
que lutar por autonomia na sua própria 
organização sindical para poder tentar 
algum tipo de transformação social. 
“Neste 1º de maio, não podemos ficar 
calados frente aos lucros astronômicos 
que os bancos estão tendo. Eles são 
exploradores da sociedade, em vez de 
serem fomentadores de desenvolvimen-
to”, defendeu.

Para a diretora do SindBancários, 
Karen D’Avila, a categoria bancária tem 
a responsabilidade de fazer uma forte 
denúncia, que é a do nível de adoeci-
mento do trabalhador bancário. “Hoje 
não temos em Porto 
Alegre uma única 
agência bancá-

ria onde não haja algum trabalhador 
em licença, principalmente por doença 
mental. Isso mostra o quanto a pressão 
pelo atingimento de metas, o quanto a 
imposição de resultados absurdos numa 

realidade econômica que não apre-
senta altos índices de desen-

volvimento 

tem levado a saúde física e mental 
dessas pessoas a um nível insuportável 
de esgotamento”, denunciou.

Ao falar para os manifestantes, o 
conselheiro deliberativo da APCEF/
RS, Francisco Magalhães reforçou que 
os bancários têm uma outra série de 
desafios. “Na conjuntura atual, as re-
formas que a gente vê acontecendo são, 
em sua maioria, para retirar os direitos 
dos trabalhadores. Nesse sentido, é 
fundamental lutarmos contra essa re-
tirada de direitos trabalhistas, contra 
a precarização do trabalho e contra a 
criminalização dos movimentos sociais”, 
completou.

união internacional

O Ato Internacional Classista e 
Independente de Governos e Patrões 
também teve a participação de líderes 
sindicais do Uruguai, como o secretário- 
geral da Federación Nacional de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria del 
Uruguai (Fenapes), José Olivera Trillo. 
“Primeiro de maio é um dia aonde 
renovamos nosso compromisso com a 
classe trabalhadora, não somente ho-
menageando aqueles que, no passado, 
entregaram o melhor de sua vida para 
canalizar e levar adiante a luta de nossos 
povos, mas também assumindo um novo 
compromisso com aquilo que ainda resta 
a concretizar. Estamos aqui, pois a luta 
dos trabalhadores brasileiros também é 
nossa luta”, afirmou o uruguaio.

Divulgação

Dezenas de associados comemoraram 1º de maio em Passo Fundo

Arquivo/APCEF

diA do trABAlHAdor


