
UM NOVO TEMPO,
UM NOVO VISUAL

Gaúchos na vanguarda 
pelos 20% de reajuste

Rede Capilé é nova 
conveniada
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Charge

OPINIÃO

Editorial
No dia 11 de junho, a APCEF/RS 

completou 57 anos. Na nossa memória 
coletiva são muitos os momentos regis-
trados: as lutas, greves, manifestações, 
campanhas salariais, atividades esportivas 
e culturais, confraternizações, conquistas 
e vitórias. A todos os homens e mulheres 
que construíram e constroem a APCEF, o 
nosso reconhecimento.

Ultrapassamos a metade de 2010. 
De nossa atuação nesse primeiro semes-
tre destacamos as obras e reformas de es-
paços físicos, com o intuito de preservar 
e valorizar o patrimônio e proporcionar 
maior conforto aos(às) associados(as). 
Na página central, é possível conferir 
os investimentos realizados e verificar o 
resultado da nossa ação. São exemplos 
desse trabalho o ginásio de esportes em 
Porto Alegre e a Sede da Regional Vale 
dos Sinos, em São Leopoldo.

O segundo semestre do ano nos 
reserva lutas importantes. Agora no 
mês de julho temos o Encontro Estadual 
pela Isonomia, onde vamos aprovar a 
tática de mobilização e propostas para 
o encontro nacional. Além disso, segui-
remos mobilizados e em luta para barrar 
a reestruturação até que seja garantida 
a participação dos(as) trabalhadores(as) 
no debate e definição deste processo.  
Contra o autoritarismo, vamos exigir 
diálogo e transparência.

No período de 23 a 25 de julho 
acontece a Conferência Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro, onde 
será definida nossa plataforma para a 
Campanha Salarial 2010. Na conferência 
estadual, defendemos e aprovamos um 
índice de reajuste de 20%, pois enten-
demos que este índice unifica a categoria 
e é compatível com a lucratividade que 
as instituições financeiras vêm obtendo 
no país.

Por último, mas nem um pouco 
menos importante, queremos ressaltar 
a importância da luta pelo fim do fator 
previdenciário. Sua extinção foi vetada 
pelo presidente Lula, e precisamos de 
muita pressão no Congresso Nacional 
para derrubar este veto. Essa é uma 
oportunidade histórica de acabar com 
uma regra que penaliza milhares de 
trabalhadoras e trabalhadores em todo 
país com a redução dos seus benefícios 
no momento da aposentadoria por tem-
po de contribuição. O Senador Paulo 
Paim, autor da emenda que extingue o 
fator previdenciário, já está fazendo a 
sua parte. A causa é justa, e nós vamos 
defendê-la, pois fazemos parte daqueles 
que “tremem de indignação diante de 
qualquer injustiça cometida em qualquer 
parte do mundo”.

Uma boa leitura!
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ANTENA

Pelo segundo ano consecutivo, a Re-
gional Sul da APCEF marca sua presença 
na Feira Nacional do Doce, em Pelotas. O 
passeio à 18ª Fenadoce reuniu 25 pesso-
as no dia 10 de junho. Além de degustar 
a diversidade de opções gastrômicas da 
Feira, o grupo aproveitou a estrutura do 
parque, visitando estandes e exposições. 
Para completar o passeio, uma alegre 
participação no baile da terceira idade. 
O grupo registra seus agradecimentos à 
coordenadora da regional, Loiva Guido 
Vallerão, e à conselheira Lúcia Leal.

Fenadoce
JULHO --------------------------

13/07: Curso de Previdência Social 
e Privada em Caxias 

14/07: Curso de Previdência Social 
e Privada em Caxias 

16/07: Encerramento das inscrições 
do X Festival de Música APCEF 

17/07: I Encontro Futsal Feminino 
de Clubes na AABB 

18/07: III Costelão com Domin-
gueira (Local: Galpão Crioulo Sede 
B da APCEF) 

21/07: Reunião dos(as) 
Aposentados(as) – 14h no Sindban-
cários

25/07: Jantar Baile Campeiro – Gal-
pão Crioulo da Sede B – POA

26/07: Data-limite para a divulga-
ção das 12 músicas selecionadas do 
Festival de Música da APCEF

30/07: Jantar Regional Passo Fundo 

AGOSTO -----------------------

14/08: Galeto do Coral APCEF 
(Local: Salão de Festas da sede A de 
POA, às 21h) 

14/08: Abertura dos Jogos da FE-
NAE – Fortaleza/CE 

20/08: Show com a Banda Pouca 
Vogal - Programa Eu Faço Cultura, 
em Pelotas/RS 

21/08: Show com a Banda Pouca 
Vogal - Programa Eu Faço Cultura, 
em Passo Fundo/RS 

21/08:  Encerramento dos Jogos da 
FENAE – Fortaleza/CE 

27/08: Jantar Regional Passo Fundo 

30/08: Sorteio e divulgação da 
ordem de apresentação no palco do 
Festival 

Confira toda a agenda no 
endereço eletrônico 
www.apcefrs.org.br

Agenda de Eventos

Associadas saboreiam as delícias da fes-
ta. (Foto: arquivo APCEF)

Noite Brasil Verde e Amarelo 
O jantar do mês de junho da Regio-

nal de Passo Fundo entrou no clima da 
Copa do Mundo. Realizado no dia 25 de 
junho, na sede Roselândia, o jantar teve 
como tema “Brasil Verde e Amarelo”, 
numa homenagem à seleção brasileira. 
O cardápio também foi típico da nossa 
culinária: vaca atolada, acompanhada de 
feijão mexido, arroz e saladas diversas, 
para combinar com o clima de inverno. 
Com a participação de 90 pessoas, a festa 
contou ainda com rodadas de bingo e 
sorteios de ingressos para o próximo 
jantar da regional no dia 30. As confrater-

nizações com jantar acontecem sempre 
na última sexta de cada mês.  A festa foi 
animada por muita música tradicional 
gaúcha. Os agradecimentos especiais vão 
aos organizadores, ao pessoal da cozinha, 
ao coordenador Ivo Luthi, ao conselheiro 
Eroni Schleder, ao Dionizio Dallagnol, 
ao Flávio Dias, além do tesoureiro Paulo 
Kunzler, o conselheiro Ivan Canal e Edson 
Fisch, que coordenaram as rodadas de 
bingo. Os realizadores também agrade-
cem a todos os colegas das unidades que 
ajudaram na venda dos convites.

Pós-Graduação 

Uma parceria entre o SindBancários 
e a Faculdade Porto-Alegrense (FAPA) 
está disponibilizando o curso de pós-
-graduação “O Pensamento Marxista 
Clássico e a Atualidade”. As inscrições, 
que vão até 31 de julho, podem ser re-
alizadas no Departamento de Formação 
do SindBancários ou na secretaria de Pós-
-Graduação da FAPA (Av. Manoel Elias, 
2001, sala 1201, prédio 1). Bancários 
sindicalizados têm desconto de 10% no 
valor total do curso.

As aulas começam em agosto, na 
Casa dos Bancários, e acontecem nas 
segundas e quartas, das 19h20min às 
22h50min. Estão previstas ainda duas 
cadeiras na quinta à noite e no sábado, 
das 8h20min às 11h50min. O investi-
mento será de uma parcela, paga no ato 
da inscrição, mais 18 x R$ 260,40. O 
curso só acontecerá se tiver 25 alunos 
inscritos.

 Informações:

• SindBancários - Fone (51) 3433-1235 
das 11h às 13h e das 14h às 20h e pelo 
e-mail formacao@sindbancarios.org.br 

• FAPA - Fone (51) 3382.8282 das 14h 
às 17h e das 18 às 21h30 e e-mail pos@
fapa.com.br. 

Rio Grande 
O grupo teatral Caixa de Pan-

dora levou o espetáculo América 
Café à Regional Litoral Sul, com uma 
apresentação no Teatro Municipal 
de Rio Grande. O evento fez parte 
da agenda do Maio Cultural e foi 
realizado no dia 22 de maio. A apre-
sentação foi garantida pela soma da 
paixão do grupo pelo seu trabalho 
com o empenho e dedicação dos(as) 
associados(as) da Regional Litoral Sul, 

em especial a conselheira Carla Petru-
zi e a coordenadora Eunice Pitrez, que 
buscaram parcerias no município de 
Rio Grande para garantir a bela noite 
cultural. A exibição do Grupo Teatral 
contou com o apoio do Sindicato dos 
Bancários de Rio Grande, da Secre-
taria de Educação e Cultura, Sinterg, 
Sind´água, CTG Mate Amargo (em 
especial ao apoio dos associados da 
APCEF Sílvia Girardon e Hercílio Gi-
rardon - vice-patrão do CTG), Panvel 
e Sindicato dos Portuários.

O Brasil perdeu a chance do Hexa, mas quem compareceu ao jantar ganhou de goleada 
em alegria e confraternização. (Foto: arquivo APCEF)

A APCEF apresenta as mais novas parceiras:

APCEF Saúde:
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JOSÉ SARAMAGO: 1922 - 2010

No dia 18 de junho, o mundo 
despediu-se do escritor português 
José Saramago. Aos 87 anos, o Prêmio 
Nobel de Literatura de 1988 deixa um 
legado de poemas, contos, romances e 
uma legião de admiradores para muito 
além da língua portuguesa. Saramago 
morreu em sua casa, em Lanzarote, nas 
Ilhas Canárias, na Espanha. Ele sofria de 
leucemia e, nos últimos anos, havia sido 
hospitalizado em várias oportunidades 
devido a problemas respiratórios.

Nascido numa família de campone-
ses sem terra, num pequeno povoado do 
Ribatejo, a cerca de 100 quilômetros de 
Lisboa, José de Sousa teve o sobrenome 
Saramago acrescentado pelo funcionário 
do cartório. Em sua autobiografia ele 
explica: “era a alcunha por que a família 
de meu pai era conhecida na aldeia: Sa-
ramago. Cabe esclarecer que saramago 
é uma planta herbácea espontânea, cujas 
folhas, naqueles tempos, em épocas de 
carência, serviam como alimento na co-
zinha dos pobres.”

De infância e adolescência marcadas 
pela pobreza, Saramago foi um aluno 
brilhante, deixando a escola porque sua 
família não possuía condições financei-
ras para pagar seus estudos. Restou-lhe 
o estudo profissional. Em cinco anos 
formou-se serralheiro mecânico. Do 
curso, destaca a disciplina de Literatura. 
Sem recursos para comprar seus próprios 
livros, frequentava, à noite, uma biblio-

“Mas não subiu para as estrelas,  
  se à terra pertencia” (Memorial do Convento)

Memorial do Convento 
(Romance,1982)

O Ano da Morte de Ricardo Reis 
(Romance, 1986)

O Evangelho Segundo 
Jesus Cristo (Romance, 1991)

Ensaio Sobre a Cegueira 
(Romance, 1995)

O Conto da Ilha Desconhecida 
(1998)

A Caverna 
(Romance, 2000) 

O Homem Duplicado 
(Romance,2002)

 Ensaio Sobre a Lucidez 
(Romance, 2004) 

As Intermitências da Morte 
(Romance, 2005) 

A Viagem do Elefante 
(Romance, 2008)

Principais obras

teca pública de Lisboa.

Saramago foi jornalista, editor, tra-
dutor, crítico literário e escritor. Para além 
de seu talento literário ficou conhecido, 
ainda, por suas posições contundentes. 
Era ateu declarado e considerava-se um 
“comunista libertário”. Vencedor do 
Prêmio Camões de Literatura (1995) e do 
Prêmio Nobel de Literatura (1998), José 
Saramago não se furtava de posicionar-se 

sobre os conflitos e problemas do mundo. 
Seu livro “O Evangelho segundo Jesus 
Cristo” rendeu-lhe o desafeto da Igreja 
Católica e o veto do governo português à 
apresentação do romance ao Prêmio Lite-
rário Europeu, em 1991. Em decorrência 
disso, Saramago e sua mulher, a jornalista 
Pilar Del Río, mudaram-se para a ilha de 
Lanzarote, no arquipélago de Canárias, 
onde viveu até sua morte.

O autor e o Brasil

VENDAS

José Saramago era campeão de 
vendas no Brasil. Seus livros, 
publicados pela Cia das Letras, 
somaram mais de 1,4 milhão de 
exemplares vendidos. Recordis-
ta, o Ensaio sobre a Cegueira 
recebeu sua versão para o cine-
ma, através do diretor Fernando 
Meirelles.

SEBASTIÃO SALGADO

Saramago é autor da introdu-
ção do livro Terra, do fotógrafo 
brasileiro Sebastião Salgado. O 
livro é uma mostra fotográfica 
da vida de trabalhadores sem 
terra no país. Após abordar os 
massacres de Eldorado dos Cara-

jás e Corumbiara, Saramago conclui 
dizendo: “O Cristo do Corcovado 
desapareceu, levou-o Deus quando 
se retirou para a eternidade, porque 
não tinha servido de nada pô-lo 
ali. Agora, no lugar dele, fala-se 
em colocar quatro enormes painéis 
virados às quatro direcções do Brasil 
e do mundo, e todos, em grandes 
letras, dizendo o mesmo: “um di-
reito que respeite, uma justiça que 
cumpra.”

ORTOGRAFIA 

Apesar de não querer mudar seu 
modo de escrever, Saramago era 
defensor do acordo ortográfico fir-
mado entre países da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP). Em entrevista à Folha de 
São Paulo, em 2008, declarou: 
“Ele é necessário, mais para nós do 
que para vocês. O Brasil é quem 
lidera o ensino e a divulgação 
da língua pelo mundo. Temos de 
nos adaptar, para o nosso próprio 
bem, para a sobrevivência da nos-
sa cultura.” 

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL

Em 2005, José Saramago esteve 
em Porto Alegre, onde foi ouvido 
por um Araújo Vianna lotado. 
Ao lado de Eduardo Galeano, Fe-
derico Mayor Zaragoza, Ignácio 
Ramonet e Roberto Savio, o es-
critor falou sobre “Quixote hoje: 
Utopia e Política”. Na ocasião, 

em entrevista à jornalista Denise 
Ritter, Saramago deixou uma 
provocação: “Se eu tivesse que 
substituí-la (a palavra utopia), 
então, enfim, substituí-lo-ía por 
uma palavra que já existe: esta 
palavra é simplesmente amanhã. 
É para amanhã o trabalho que 
hoje se faz. Portanto, coloque-
mos aquilo que é utopia, aquilo 
que é o conceito, no amanhã e 
no aqui. Porque o amanhã é a 
única utopia”.

Para viver Saramago: http://
www.josesaramago.org  ou 
http://www.josesaramago.org

O escritor em foto que abre o site da Fundação José Saramago.
(Foto: Fundação José Saramago)
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APCEF entra em campo pelos 20% de reajuste
Com a participação de mais de 

500 delegados e delegadas, a 12ª Con-
ferência Estadual dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras em Instituições Financeiras 
do RS aprovou a reivindicação de 20% 
de reajuste para a Campanha Salarial 
2010. O encontro aconteceu no dia 26 
de junho, no Hotel Embaixador. 

A proposta de reajuste de 20% so-
bre todas as verbas de natureza salarial 
foi aprovada por uma ampla maioria, na 
plenária final da conferência. “A decisão 
da conferência deste ano, repete a posi-

ção de vanguarda que o RS já tomou no 
ano passado, bem a frente de posturas 
mais retraídas como as adotadas pelo 
Sindicato dos Bancários de São Paulo”, 
resume o diretor de Relações de Trabalho 
da APCEF, Marcello Carrion. “Temos que 
manter sempre presente a autonomia do 
movimento em relação aos governos e 
aos partidos”, defende Carrion.Também 
foram defendidas na conferência pro-
postas de reajuste com índices de 10% 
e de 17%.

O índice aprovado no RS será apre-

Critérios para composição do índice de 20%

• lucratividade média dos seis maiores bancos do país;

• projeção da inflação até agosto de 2010;

• resíduo inflacionário do acordo de 2003, que de acordo com o INPC - 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor, foi de 4,37%.

AS PRINCIPAIS POSIÇÕES

sentado na Conferência Nacional dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro, que 
ocorre nos dias 23, 24 e 25 de julho no 
Rio de Janeiro. A delegação gaúcha con-

tará com 36 representantes. A APCEF vai 
estar presente para defender a posição 
aprovada na conferência gaúcha.

Juberlei Bacelo 
Presidente do SindBancários 

Chegamos aos 20%  pesando a 
lucratividade que os bancos vêm ten-
do e um índice que consiga unificar o 
conjunto da categoria, principalmente 
os bancários da rede pública, que têm 
uma perda salarial maior, pois ficaram 
anos sem reajuste. Queremos fazer 
uma campanha salarial ofensiva com 
unidade da categoria.

Agora é tarefa da delegação 
gaúcha defender este índice de 20%, 
aprovado com larga maioria numa 
conferência muito representativa. A 
exemplo do papel que tivemos no ano 
passado, cabe ao Rio Grande do Sul 
reafirmar seu papel de vanguarda nas 
campanhas salariais, com propostas que 
dialogam com a vontade da categoria e 
garantindo diálogo e transparência na 
condução da campanha de 2010.

Devanir Camargo da Silva 
Ex-presidente do Sindbancários

Chegamos aos 10% analisando 
as pesquisas (consultas feitas junto à 
categoria), a realidade e a possibili-
dade de conquista.Então defendemos 
este índice que representa a inflação 
projetada e mais 5% de aumento real. 
É óbvio que a gente sempre quer um 
reajuste maior.

Continuo afirmando que não é o 
índice  que vai mobilizar a categoria. 
Temos outros pontos da pauta muito 
importantes como a isonomia.Quanto 
ao papel dos bancários do Rio Grande 
do Sul, entendo que é exatamente o 
mesmo papel dos demais bancários do 
país,ou seja, lutar por melhores con-
dições de trabalho, salário e uma vida 
digna para todos. 

20% - DEFENDIDO PELA CSD 10% - DEFENDIDO PELA ARTICULAÇÃO SINDICAL

No dia 17 de julho tem Encontro 
Estadual pela Isonomia. A atividade está 
sendo organizada conjuntamente por 
Fetrafi-RS, SindBancários e APCFE. O 
evento acontece na Casa dos Bancários 

e é aberto a todos os trabalhadores e 
trabalhadoras de bancos públicos fede-
rais. Na pauta, a definição de estratégias 
e propostas para avançar na luta pela 
isonomia. 

No fechamento desta edição, 
tivemos a aprovação do Projeto de Lei 
6259/2005, que pede isonomia para 
os empregados dos bancos públicos 
federais, na comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público da 
Câmara Federal.

Isonomia em Pauta



Obras em POA e pelo Rio Grande  
valorizam o patrimônio e oferecem mais  
conforto para os(as) associados(as)
Nesse primeiro semestre, uma ação integrada entre a direção da APCEF e suas regionais culminou em uma série de 
obras e reformas no patrimônio físico da entidade.  Além dos recursos da APCEF, da participação financeira de algumas 
regionais, foi selada  uma parceria com a Fenae, para a revitalização e reforma do ginásio de esportes.  

Os investimentos foram aplicados nas sedes e em equipamentos de uso coletivo, como piscinas, salão de festas e obras 
de saneamento, reafirmando o compromisso da gestão com a preservação ambiental. “As reformas trazem mais segu-
rança, conforto e opções para os(as) associados(as), além de valorizarem um patrimônio que é coletivo”, resume Paulo 
Cesar Ketzer, Diretor de Patrimônio da APCEF. 

Salão de Festas 

As benfeitorias

• Recuperação e substituição do madeiramento 
que sustenta o telhado.

• Isolamento acústico.

• Iluminação refeita.

• Climatização com a colocação de dois apare-
lhos splits de grande potência.

Os benefícios

• Manutenção da agenda de eventos sem 
transtornos à vizinhança.

• Espaço com maior conforto e comodidade.

Investimento: R$ 37.141,26 

Área das Churrasqueiras 

As benfeitorias

• Construção do novo quiosque.

• Churrasqueiras maiores, totalmente cobertas.

• Colocação de um sistema de exaustão forçado 
nas churrasqueiras.

Os benefícios

• Espaço de lazer com qualidade à beira do rio.

• A fumaça do churrasco não traz incômodo aos 
vizinhos.

Investimento: R$ 18.467,73 

Infraestrutura e Saneamento 

As benfeitorias

• Nova tubulação com separação dos esgotos 
cloacal e pluvial, mais drenagem.

• Coleta das águas do ginásio de esporte.

• Revestimento, com novo passeio, abrangendo 

as áreas do restaurante, dos apartamentos e 
da recepção.

Os benefícios

• Racionalização do uso das águas servidas no 
ginásio.

• Responsabilidade ambiental.

Investimento: R$ 4.856,63 

Restaurante

UM NOVO TEMPO UM NOVO VISUAL

SEDE A

SEDE B
As benfeitorias

• Reforma dos  brinquedos da pracinha.

Os benefícios

• Espaço mais seguro e de qualidade para a 
diversão das crianças.

Investimento: R$ 1.600,00

 As benfeitorias

• Reforma total da cozinha: piso, azulejos, ilu-
minação, forros e paredes.

• Pintura do salão e substituição de parte das 
esquadrias de madeira por alvenaria.

Os benefícios

• Um ambiente de qualidade para o preparo dos 
alimentos.

• Um espaço qualificado para uso dos(as) 
associados(as)

Investimento: R$ 15.351,26

A nova cozinha aguarda sua visita.
(Foto: Regina Azevedo)

Ginásio de Esportes

As benfeitorias

• Aumento da área para prática 
de esportes, com retirada das 
arquibancadas frontais à porta 
de entrada e utilização deste 
espaço para as canchas.

• Remarcação das canchas, inclusive 
basquete, e aplicação de sinteco em 
toda a área.

• Remodelação e revestimento dos vestiários e 
banheiros.

• Reforma geral de toda parte sanitária dos 
banheiros.

• Sistema de esgotamento nos mictórios mas-
culinos que permite o reaproveitamento da 
água dos lavatórios.

Os benefícios

• Ginásio revitalizado para prática de esportes e 
realização de eventos.

• Reaproveitamento de água, estimulando o 
consumo consciente.

• Vestiários que oferecem maior conforto e 
praticidade.

Invest imento:  R$ 177.860,20,  sendo 
R$143.084,15 provenientes da Fenae.



Regional Vale dos Sinos

A Regional Vale dos Sinos pro-
moveu no dia 28 de maio uma gran-
de festa para comemorar a reforma 
de sua sede em São Leopoldo. Entre 
as melhorias destaca-se a reforma 
do assoalho, com lixamento e se-
lamento. A área dos banheiros foi 
modificada, buscando uma melhor 
localização e privacidade. 

Além disso, a área de cozinha, 
piso e paredes também apresentam 
visual novo, totalizando um investi-
mento de R$ 27mil. De acordo com 
o Coordenador da Regional, Nilson 
Urban, a revitalização da sede é 
fruto do esforço coletivo da direção 
e dos(as) associados(as). “Esse com-
prometimento foi comprovado pela 
presença na festa comemorativa”, 
ressalta.

Reforma do muro em Bagé

O grande volume de chuvas no 
ano passado danificou a estrutura 
do muro, que foi reformado.  O 

investimento de R$ 26.100,00 na 
sede da Regional Fronteira Oeste, 
em Bagé, foi realizado com repasse 
de recursos aprovados pelo Conse-
lho Deliberativo. O muro dá mais 
segurança aos usuários e usuárias 
daquele espaço, facilitando sua 
preservação e cuidado.

Nova colônia em Tramandaí

Os projetos complementares 
estão sendo executados. A sonda-
gem do solo  já foi realizada. São 
passos firmes e seguros rumo a mais 
uma conquista da Gestão Um Novo 
Tempo.

UM NOVO TEMPO UM NOVO VISUAL

Banheiros da sede de São Leopoldo fo-
ram reformados. (Foto: arquivo APCEF)

* Fotos: Amanda Teixeira
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DIREITOS

Caixa implanta PFG e freia processo de reestruturação

Fim do Fator Previdenciário une a classe trabalhadora

A classe trabalhadora e os apo-
sentados do país têm uma nova 
batalha pela frente: conseguir que o 
Congresso Nacional derrube o veto 
do presidente da República à extinção 
do fator previdenciário. De autoria 
do Senador Paulo Paim, a proposta 

que deu fim ao fator previdenciário foi 
aprovada no Senado e na Câmara dos 
Deputados. Mas foi vetada pelo presi-
dente Lula. O Fator Previdenciário é uma 
fórmula aplicada no cálculo do benefício 
que reduz em até 40% o valor da apo-
sentadoria, de acordo com a idade, o 

tempo de contribuição e a expectativa 
de vida medida pelo IBGE.

O plenário da 12ª Conferência Es-
tadual dos Trabalhadores em Instituições 
Financeiras do RS aprovou por unanimi-
dade a moção que propõe uma grande 
mobilização pela derrubada do veto do 
presidente Lula. O documento também 
reivindica que a votação do veto no 
Congresso Nacional seja aberta, e não 
secreta. Defensor do voto aberto, o sena-
dor Paulo Paim votará pela derrubada do 
veto, se não houver negociação: “Acho 
estranho que no caso dos aposentados 
do Executivo, Legislativo e Judiciário, com 
salários que chegam a R$ 30 mil, não 
se aplica o fator. Enquanto isso, a maior 
parcela dos trabalhadores precisa aceitar 
a redução dos benefícios.” 

 PEC nº 10 defende nova regra

O Senador Paulo Paim apresentou 
a Proposta de Emenda Constitucional nº 
10, que estabelece nova regra para o cál-
culo dos benefícios das aposentadorias. A 

PEC nº10 defende idade mínima para 
aposentadoria e veda a aplicação de 
redutor quando há tempo mínimo de 
contribuição de 35 anos para homens 
e 30 para mulheres, além de outras 
situações específicas.

Tese do governo 
não se sustenta

O governo alega que o fator 
previdenciário é necessário ao equilí-
brio das contas públicas. No entanto, 
dados do Anuário Estatístico da Previ-
dência Social e do Boletim Estatístico 
da Previdência Social, entre 2000 e 
2007, mostram que as aposentadorias 
por tempo de contribuição represen-
taram um percentual de 4,89% dos 
benefícios previdenciários concedidos 
e 8,89% dos valores despendidos. 
Se existem responsáveis pelo déficit 
da Previdência Social, com certeza 
eles não estão entre a classe traba-
lhadora aposentada por tempo de 
contribuição.

Na rodada da negociação perma-
nente, realizada no dia 30 de junho em 
Brasília, a Caixa Econômica Federal fez 
dois anúncios: apresentou o novo Plano 
de Funções Gratificadas (PFG), que en-
trou em vigor 24 horas depois, dia 1º de 
julho, e informou que está dando uma 
pausa no processo de reestruturação. 
A proposta de PFG foi analisada pelas 
entidades gaúchas e pela assessoria jurí-
dica para a adoção imediata de medidas 
que protejam os empregados afetados 
negativamente pelo plano.

Presente na mesa de negociação, 
Francisco Magalhães, diretor do SindBan-
cários  informa:  “Analisamos o plano e 
detectamos os problemas do PFG sob a 
nossa perspectiva de carreira, que cons-
truímos aqui no RS, através do Grupo de 
Trabalho que elaborou a cartilha PLA-
CAR. Nossa ação sindical será orientada 
a partir disso”. 

Cabe lembrar que o PFG veio em 
substituição ao Plano de Cargos Comis-
sionados (PCC) de 1998, reduzindo de 
120 para 67 as funções gratificadas. No 
oitavo ano de gestão, a administração 
atual da Caixa reconhece, em mesa de 

Direitos Ameaçados

negociação, que o PCC é um plano 
defasado e que já não corresponde aos 
rumos que a empresa tomou nos últimos 
anos. E resolve implantar o PFG (Plano de 
Funções Gratificadas), com a justificativa 
de que este está adequado ao “modelo 
de gestão e visão estratégica da Caixa 
Econômica Federal”. 

Mas assim como estava fazendo 
com a reestruturação, implanta o novo 

modelo sem uma discussão transparente 
com a categoria ou mesmo com seus 
representantes sindicais, perdendo uma 
oportunidade histórica de construir um 
processo democrático, com a participa-
ção dos trabalhadores. “Passados oito 
anos, a Caixa consegue apresentar uma 
proposta que aplica a mesma lógica 
perversa de carreira do governo FHC”, 
critica Francisco Magalhães.

Em uma primeira leitura do PFG, a 
direção da APCEF e o movimento sindi-
cal já detectaram problemas .  Abaixo, 
adiantamos alguns exemplos:

• Discriminação do pessoal que está no 
REG/REPLAN, colocando suas carreiras 
em extinção e impedindo-os de adquirir 
novas promoções;

• Redução de jornada de 8h para 6h com 
redução de remuneração;

• Instituição da jornada livre, sem mar-
cação de ponto, para gestores, o que os 
torna suscetíveis a trabalhar muito mais 
horas diárias;

• A figura do APPA não representa 
garantia, pois pode sumir a qualquer 
momento com a retirada da função.

 

A APCEF, juntamente com o Sind-
bancários e a Fetrafi/RS, está estudando 
todos os meios possíveis para a defesa 
dos empregados, seja no campo jurídico 
ou na mobilização. Acompanhe nossas 
ações nos sites das entidades.

Categoria em alerta

À ponta da mesa, Chico Magalhães representou o RS na Rodada de negociação com a 
Caixa, em Brasília. (Foto: Augusto Coelho/Fenae )

Paim participou da Conferência Estadual no Hotel Embaixador.
(Foto: Cristiano Estrela/Fetrafi-RS )
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SERVIÇOS

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

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

ALUGO ap 1 quarto- localizado entre 
Shopping Praia de Belas e o Zaffari 
Menino Deus . Sacada, de frente praça. 
Tratar: Rosa - (51) 8521-6228

ALUGO por temporada em Copacaba-
na (Leme), a 50 metros da praia, apto. 
conjugado, de frente, totalmente mo-
biliado e decorado. Excelente prédio, 
só residencial. Port. 24hs etc. Preços 
promocionais para sócios da APCEFRS. 
Contato - Magda - Tels.: (51) 9327-
2830 ou (51) 3207-8676

AUTOMÓVEIS ------------------------

VENDO escort wegon, 2001, 4 portas, 
motor 8v, 1.6, desembaçador traseiro 
e limpador, ar cond., dir. hidraulica, 
cinza metalico, lacrado, 2° dono, nunca 
foi batido, mec. revisada semestral-
mente. Barbada: R$ 19.000,00, com 
Fábio Susin (54) 9992-7256 e (54) 
3233-1373

DIVERSOS ----------------------------

VENDE-SE discos de vinil (+ ou - 1400 

LP’s) informações com Reni, fones 
(51) 9396-1750 e (51) 3715-1248 
ou com Eloi, fones (51) 9341-5311 e 
(51) 3713-3705  • Email: reni.engel@
brturbo.com.br.

VENDO Fogão GE R$ 300,00; micro-
-ondas panas. 27L R$ 350,00; Lava 
Roupa Brast7Kg R$ 600,00; Estante 
da sala em madeira de Gramado R$ 
1500,00; Mesinha de Gramado R$ 
300,00; (2) Sofá-cama sulandês 2 lu-
gares R$ 800,00 (un); Cama box mola 
ortobom (1,28) R$ 800,00; Geladeira 
dup Frost Free Brast. 319L, R$ 1400,00; 
Tratar com Márcia fone: 96052427 , 
email: melo.marcia@caixa.gov.br 

VENDO smartphone Motorola Moto 
Q11 Azul, pouquíssimo uso, ainda na 
caixa. Com programa GPS Motonav 
instalado. Motivo: ganhei outro celular. 
Valor: R$ 500,00 somente à vista. Con-
tato: Edson pelo fone 51-8546-1320.

VENDO esteira Athletic Active 10, 
sem uso 110V. Bom preço. Motivo: 
desocupar espaço. Tratar Fone (51) 
3231-0255 à noite.

NOVOS CONVÊNIOS - APCEF SAÚDE

ARLETE SCHMITT BARTH DOS 
SANTOS  •  CRFa. 6.937/RS • Fo-
noaudiologia • R. Mostardeiro, 05, 
Sl 404 • Moinhos de Vento – POA e 
Av. XV de Novembro, 1632, 2º andar 
• Centro • Nova Petrópolis/RS • (51) 
3012-5611/ 9957.5326  (54) 3281-
3008/ (51) 9957.5326 • arlete@arle-
tefonoaudiologia.com.br e Site: www.
arletefonoaudiologia.com.br

MARIA MARCELA CRUZ DIAS FER-
REIRA  •  CRO  Nº 3.794 • Cirurgiã 
Dentista • R. General Vitorino, 585  
Centro • Rio Grande/RS  • (53) 
2125-3413/ 9164.2921/ 8137.3643/ 
9962.0321/ 8425.7964 • clinicamar-
celadias@gmail.com

LABORATÓRIO CLIN LTDA  •  CRF 
Nº RS-2.765 • Análises Clínicas • Rua 
Libório Rodrigues, 55 • Centro  - Va-

caria/RS • (54) 3232-7575 - clin@
laboratorioclin.com.br  e  Site: www.
laboratorioclin.com.br

ANA MARIA GOMES DE VASCON-
CELLOS  •  CRO  Nº 8.369 • Odon-
tologia • R. Castro Alves, 167 salas 
401/402 • Independência • POA e R. 
Maria Monteiro, 1730 salas 03/04 • 
Cambuí  •  Campinas/SP • (51) 3311-
8843 e (19) 3255-5544/ 8144.6661 • 
E-mail; anaodo@uol.com.br

ROBER MONTERMÓR HETEM  •   
CRO/SP  Nº 48.046 • Odontologia - 
R. Castro Alves, 167 salas 401/ 402 B. 
Independência – POA/RS e R.Maria 
Monteiro, 1730 salas 03/04 Cambuí 
- Campinas/SP •(51) 3311-8843 e 
(19) 3255-5544/ 8112.6352 • E-mail: 
rober@hetem.odo.br e Site: www.
hetem.odo.br

Continua aberta a temporada 
de adesões ao Movimento Cultural 
do Pessoal da Caixa (MCPC) 2010, 
o maior projeto cultural do Brasil 
financiado com recursos do Imposto 
de Renda de Pessoa Física (IRPF) e 
que subsidia as atrações do “Eu Faço 
Cultura”. As doações ao programa são 
enquadradas na Lei Rouanet, através 
da qual as pessoas físicas podem des-
tinar 6% do Imposto de Renda devido 
para projetos culturais.

Nos três primeiros anos de rea-
lização, o projeto “Eu Faço Cultura” 
atingiu mais de 240 mil pessoas entre 
participantes das oficinas e espectado-
res dos shows. Em 2009, mais de 10 mil 
pessoas destinaram uma parte de seus 
impostos para subsidiar o projeto que 
levou shows de artistas renomados da 

MPB e oficinas musicais para diversos 
locais do país. O projeto trouxe ao Rio 
Grande do Sul os shows de Zeca Baleiro 
(em Porto Alegre) e Paula Toller (em 
Caxias do Sul).

O Eu Faço Cultura é uma iniciativa 
da Federação Nacional das Associações 
de Empregados da CAIXA (FENAE). Por 
meio do MCPC, mobiliza, desde 2006, 
os empregados da CAIXA, ativos e apo-
sentados, tornando-os um dos maiores 
financiadores da cultura no país ao 
destinar parte do IRPF devido para a Lei 
Rouanet (Lei no 8.313/1991). A união 
dos empregados da CAIXA arrecadou, 
no fim de 2009, mais de R$ 2,5 milhões 
que serão investidos na execução do 
projeto ao longo de 2010. O Rio Gran-
de do Sul tem feito a sua parte. Como 
resultado das doações gaúchas, temos 
dois shows programados para o mês 
de agosto com a Banda Pouca Vogal: 
no dia 20 em Pelotas e no dia 21 em 
Passo Fundo. 

Para participar do MCPC, aces-
se: http://www.mundocaixa.com.
br/mcpc

Com um convênio de âmbito 
estadual, a APCEF passa a oferecer 
aos(às) associados(as) descontos e 
condições de pagamento na rede de 
Farmácias Capilé. O convênio é válido 
também para os estabelecimentos com 
nome fantasia Super Farmácia Popular 
e Farmácia Panamericana.

Para associados e dependentes da 
APCEF, a rede oferece descontos de 
10% nas compras de medicamentos 
da marca e 30% na compra de me-
dicamentos genéricos. Os descontos 
não abrangem os medicamentos em 
promoções e os produtos de higiene 
pessoal e perfumaria. O desconto será 
concedido mediante pagamento à 
vista, em dinheiro, cheque ou cartão 
de débito. Para isso, basta apresentar 

a carteira de associado e o documento 
de identidade.

Além disso, fica disponibilizado o 
Cartão Convênio Capilé/APCEF. Com 
ele, além dos descontos já oferecidos, 
o associado contará com um prazo de 
pagamento diferenciado, com descon-
to feito através de débito em conta no 
dia 20 do mês seguinte ao da compra. 
Para solicitar seu cartão, basta preen-
cher a autorização de débito em conta, 
que a APCEF vai lhe enviar, e remetê-la 
via correio, pelo malote da Caixa, ou 
ainda, entregar diretamente na sede 
administrativa da Associação. O cartão 
não cobra taxas nem anuidades. Para 
conferir os municípios com abrangência 
do convênio, consulte: www.farma-
ciascapile.com.br

OUTROS CONVÊNIOS

ÓTICA UNIVERSAL LTDA • R. Pelotas, 15 • Rio Branco • Novo Hamburgo/RS 
• (51) 3035-3664 - oticauniversal@terra.com.br

Rede de Farmácias é nova conveniada
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INTERIORIZAÇÃO

A PEDIDO

Regional das 
Missões conta com 
três sedes sociais

A Regional Missões da APCEF possui 
sede social nos municípios de Santa Rosa, 
Santo Ângelo e Ijuí. Além desses, abrange 
os municípios de Cerro Largo, Crissiumal, 

Cruz Alta, Giruá, Horizontina, Panambi, 
Santo Augusto, Santo Cristo, São Borja, 
São Luiz Gonzaga e Três de Maio. 

Em Santa Rosa, a sede conta com 
salão de festas, sala de jogos, cozinha 
e churrasqueiras. A sede de Ijuí possui 
um salão de festas à disposição dos(as) 
associados(as). Já em Santo Ângêlo, a 
estrutura oferece campo de futebol sete, 
cancha de bocha, playground, churras-
queiras, cozinha com freezer, salão de 
festas, mesas de ping-pong e sinuca. 

A Regional Missões é coordenada 
pelo colega Milton Baron, da Agência 
Santa Rosa. Da mesma agência, a co-
lega Rosângela Mielke responde pela 
tesouraria. Representam esta regional no 
Conselho Deliberativo da APCEF, Moacir 
Scheuer Deves, da Agência Ijuí, como 
titular, e Arlindo Antônio Bertolo, da 
Agência Santo Ângelo, como suplente.

Para melhor atender aos(às) 

associados(as), a regional definiu, além 
do coordenador e tesoureiro, um coor-
denador local de cada uma das sedes. 
Cláudio Gobatto, responsável pela Sede 
de Santo Ângelo, destaca as benfeitorias 
realizadas.  “A sede recebeu pintura nova 
e foram adquiridas mesas, cadeiras, lou-
ças e talheres que permitem organizar 
eventos para 70 pessoas”. Além disso, 
o prédio recebeu uma reforma, abrindo 
duas novas portas de frente para um 
gramado, dando mais qualidade ao 
ambiente. 

As benfeitorias são autofinanciadas 
pela própria sede local, que organizou 
uma política de sustentação financeira, 
nomeando, inclusive, um tesoureiro, que 
é o Paulo Maciel. O esforço retorna com a 
utilização do espaço pelos associados.

Das mesas é possível apreciar a vista proporcionada pelas novas portas. (Foto: Vera 
Regina Von Mecheln )
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Uma noite de 
encontro de gerações

O aniversário era da APCEF, mas o presente foi para 
associados(as) e convidados(as) que participaram da XVIII 
edição do Baile Queijos e Vinhos, na noite de 19 de junho, no 
ginásio de esportes da entidade, no bairro Ipanema, em Porto 
Alegre. O frio da noite foi afastado com a recepção carinhosa 
dos membros da diretoria logo na chegada, num ambiente 
acolhedor que nem lembrava um ginásio esportivo. “É como 
se estivéssemos numa cantina”, definiu a aposentada Rosaura 
Fraga da Silva, de Porto Alegre. 

Frequentadora assídua dos eventos da entidade, Rosaura 
veio acompanhada do marido, dos filhos e da nora. Ela, que 
atuou no setor de Habitação da CAIXA, coleciona lembranças 
dos bailes anteriores: “O frio e a chuva estão sempre presen-
tes”, recorda e completa: “Uma vez a decoração das mesas 
era um aquário com peixe e tudo, que levamos para casa e 
viveu muito tempo com a gente”.

Ambiente encantador

O preparo do ambiente da festa, com uma decoração 
típica de barris e cachos de uva, também foi aprovada pelas 
irmãs Maria do Carmo dos Santos e Silvia Nair Barros, que vie-
ram acompanhadas dos maridos. Maria é aposentada e mora 
bem perto, no bairro Guarujá. Já sua irmã, ativa na GICOP, 
é praticamente vizinha da sede, pois mora em Ipanema. Mas 
nem todos vieram de perto. 

A confraternização contou com presenças de diferentes 
regionais do Estado, com destaque para a excursão organiza-
da pela Lúcia Leal, da Regional Sul. Espalhadas pelas mesas 
ou na pista de dança, diferentes gerações compartilhavam o 
saboroso bufê de queijos e vinhos, com embutidos e diversos 
acompanhamentos, além da seleção de músicas apresentada 
pela Banda Trilha Musical.

História de lutas e conquistas

No dia 13 de junho, a APCEF/RS completou 57 anos de 
uma história marcada por muitas lutas e conquistas, sempre 
pensando em bem atender aos(às) associados(as). A entidade, 
que atravessou todo o período da ditadura brasileira e mantém-
-se firme em seus propósitos até hoje, construiu uma história 
repleta de ações culturais, esportivas, de lazer e de defesa de 
direitos, sempre em benefício do(a) empregado(a) da Caixa, 
seus familiares e convidados(as). 

Testemunha e participante de muitas dessas ações, a pre-
sidenta da APCEF, Célia Zingler, fez uma saudação especial a 
todos(as) os(as) presentes na festa de aniversário: “Agradeço 
a presença de vocês. Nossa entidade está completando 57 
anos. Alguns de nós aqui acompanharam cada um destes anos, 
outros(as) nem haviam nascido. É muito bom congregar tantas 
gerações neste momento de confraternização”.

A APCEF/RS 57 ANOS

A debutante
Ela viajou mais de 300 quilô-

metros. Integrante da excursão da 
Regional Sul, Rosalinda Jorge Piuma 
fez sua estreia em baile da Associação. 
“É a minha primeira vez”, conta com 
um sorriso digno de uma debutante. 
A curiosidade fica por conta do fato 
de Rosalinda ser aposentada. “Tantos 
anos na ativa e nunca participei de 
uma festa”, comenta. Frequentadora 
da colônia de férias no litoral norte, 
Rosalinda faz parte da história da 
APCEF, tendo atuado em agências da 
CAIXA nos municípios de Jaguarão, 
Arroio Grande, Bagé e Lavras.

A assídua
Rachel Weber tem quatro anos 

de CAIXA, mas, ao contrário de Ro-
salinda, já é experiente nos eventos 
da Associação. Dirigente do Sindiban-
cários, ela mora na capital, 24 anos 
e é lotada na GIFUG. Representante 
da renovação que marca a entidade, 
Rachel não poupou elogios à gestão 
da APCEF: “A associação tem sido 
muito feliz no propósito de integrar 
gerações dentro da CAIXA. Sinto-me 
plenamente acolhida”.

Raquel, da Capital, elogiou a acolhida.

Rosalinda veio de Pelotas para a festa.

Mesas só ficaram vazias na hora de dançar.
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ESPORTES

Conheça a delegação para 
os Jogos da Fenae 2010

A PEDIDO

Concluído o processo de sele-
ção dos atletas, no dia 03 de julho 
foi feita a definição das equipes que 
irão representar a APCEF/RS nas 
modalidades coletivas nos Jogos 
da FENAE 2010 em Fortaleza. A 
delegação foi elaborada a partir de 
um conjunto de critérios técnicos 
analisados em cada modalidade 

durante os treinos que acontecem 
desde o dia 17 de abril. A partir da 
definição da delegação por parte 
dos treinadores, o Diretor de Es-
portes da APCEF, Gilmar Aguirre, 
esteve presente nos locais de trei-
namento divulgando a lista dos(as) 
convocados(as) para esse grande 
evento esportivo. Também foi dis-

tribuído material com as demais ins-
truções sobre os voos, hospedagens 
e a ida de acompanhantes.

De 14 a 21 de agosto acontece 
a 9ª edição dos Jogos da Fenae, em 
Fortaleza. Os treinos continuarão 
até a data dos jogos, com muita 
dedicação dos competidores e das 
competidoras. 

ATLETISMO MASCULINO: Alzemiro 
Barboza Nardes; Richardson Nitz da 
Rosa.

ATLETISMO E CORRIDA RÚSTICA 
FEMININO: Carolinne Guimarães 
Lima; Silvia Fatima de Cordova.

ATLETISMO E CORRIDA RÚSTICA 
MASCULINO: Adilson Johann; Gui-
lherme Fernandes; Horário Lopes de 
Moraes; Rafael Couto da Silva; 

BASQUETE MASCULINO: Flavio 
Schmidt; Henrique Steibeltabajara; Jor-
ge Peixoto de Mattos; Marcio Wallerius 
Welp; Maxsandro Sessim da Silva; Nes-
tor Francisco Imhoff; Rodrigo Lemieszek 
Vera Cruz; Tiago Schilling Lau; Tomas 
Antero de Andrade Barth.

CORRIDA RÚSTICA FEMININO: 
Bianca Zoehler B. Crestani; 

FUTEBOL SOÇAITE LIVRE: Alexan-
dre Rodrigues de Freitas; Altemir Dal 
Pra; André Fensterseifer; Daniel Jonas 
Storck; Diego Alves Feron; Ernesto 

Saldanha Nunes; Laurence Sessim da 
Silva; Luciano Fogaça Falkenbach; Mar-
cus Roberto Xavier; Richardson Nitz da 
Rosa; Roan Carlos Boff; Samuel Henrique 
Hauschild; Vianei Marcel Eckert.

FUTEBOL SOÇAITE MASTER: Adauto 
Pereira de Oliveira; César Augusto Gras-
si; Charles Alcides Scopel; Cláudio Graf 
Jardim; Ivan Ribas Verardi; Julio Afonso 
Wallauer; Nelci Genir Stecker; Paulo Luís 
Kieling; Paulo Renato Schittler; Paulo 
Roberto Pasqualotti; Rene Menegussi; 
Ricardo João Beneduzi; Rodrigo Moreira 
Lins Pastil.

FUTSAL FEMININO: Flávia Valim da 
Trindade; Márcia Danzberg; Maria Cla-
rice Pigatto Arrais; Paula Riva; Raquel 
Arbusa Marques; Sabrina Quinteros 
Muniz de Araújo; Vanessa Pires Oselame; 
Vera Lúcia Teixeira da Silva.

FUTSAL MASCULINO: Carlos Francisco 
Machado; Carlos Viegas Neto; Cláudio 
Graf Jardim; Leonardo Silva de Carvalho; 
Lucas Augusto Petter; Marcel Ângelo 
Sturbelle Gomes; Marcos Rafael de Souza 
Silva; Paulo Fernando Perdomo; Rafael 
Orzechowski Francisco.

JOGOS DE SALÃO - CANASTRA: 
Valdir Santiago Barreto; Vladimir Tadeu 
Bettiol.

JOGOS DE SALÃO - DAMAS: Luiz 
Ricardo Santos da Rosa.

JOGOS DE SALÃO - SINUCA: Júlio 
César Arcari.

JOGOS DE SALÃO - XADREZ: Alze-
miro Barboza Nardes.

NATAÇÃO MASTER – FEMININO: Lu-
ciane Maria Finger Ballico; Maria Jurema 
de Souza Teixeira; Maribel Kruger Lopes; 
Noemi Severo Soares.

NATAÇÃO MASTER – MASCULINO: 
Rogério Frantz.

TÊNIS DE CAMPO DUPLA - FEMI-
NINO: Laura Maria Dalcin Kern; Liane 
Kogler.

TÊNIS DE CAMPO DUPLA - MAS-
CULINO: Elias Ritter; José Newton Dias 
Trindade.

TÊNIS DE CAMPO SIMPLES – MAS-
CULINO: Elias Ritter.

TÊNIS DE CAMPO SIMPLES – FEMI-
NINO: Margareth Luiza Marquardt.

TÊNIS DE MESA - FEMININO: Liane 
Maria Dallegrave Baumann.

TÊNIS DE MESA–MASCULINO: 
Roan Carlos Boff.

VÔLEI DE QUADRA - FEMININO: 
Aline Três; Anemari Pott; Betina Mei-
necke; Bianca Zoehler B. Crestani; Ca-
rolinne Guimarães Lima; Cátia Regina 
Delavald Thomas; Daniela Antunes de 
Mattos; Helen Juchem; Jaqueline Zig-
nani; Karin Fonseca Kesterning; Rosane 
Isolete Weber Kessler.

VÔLEI DE QUADRA - MASCULINO: 
Fernando Gerhardt; Geovane Emerson 
Sippel; Jeisson Faller; João Francisco da 
Fonte Abreu; Leandro Santana Martins; 
Marcelo Thiele; Mauro Renato Javiel 
Borowsky; Paulo André Kahl Scheiber; 
Sidnei Ranger Lang Otto; Thiago da 
Cunha Goulart; Tiago Campos da 
Silva.

VÔLEI DE AREIA DUPLA – MAS-
CULINO: Fernando Gerhardt; Jeisson 
Faller.

Confira a delegação, acompanhe os jogos e entre na torcida da APCEF/RS.


