NOSSA LUTA É POR
SUAS CONQUISTAS

JORNAL APCEF/RS | JULHO DE 2015| Nº 399

FÍSICA

AGF RUA DA PRAIA:
RUA DOS ANDRADAS,1001 Ł
LJ 102-POA-RS - CEP 90020-971

Há muitos anos, a APCEF acompanha,
apoia e defende os(as) participantes
da Funcef. E não é hoje que vamos parar

Livro da oficina Água:
Elemento Essencial de Vida
é lançado em formatura
contracapa

Nova colônia de Tramandaí:
uma opção para todas
as estações
página 9

Conecef e Conferência
Estadual dão pontapé inicial
à campanha 2015
página 5

JULHO DE 2015

2

Opinião
DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2015 - 2018 • Titulares • Presidência: Marcello Husek Carrión
(Ag. Santa Maria) • Vice-presidência: Marcos Leite de Matos Todt (Ag. Praça Rui Barbosa) • Relações
de Trabalho: Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (CEOCV/PO) • Aposentados(as), Previdência e
Saúde: Célia Margit Zingler (Aposentada/Santa Cruz do Sul) • Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto
(Aposentado/Porto Alegre) • Esportes: Sérgio Edgar Simon (Aposentado/Porto Alegre) • Cultura:
Maria Julia Silva Santos (GIREC/PO) • Social e Lazer: Stella Maris Germer Moraes (Ag. Rua da
Praia) • Formação: Diva Maria Fernandes (GIFUG/PO) • Diretoria de apoio: Carla Vanessa Nunes
Gomes (Ag. Arroio dos Ratos) • Leonardo Roberto Rigon (Aposentado/Porto Alegre) • Sérgio
Tolentino Pinheiro (GIPES/PO) • Cátia Regina Delavald Thomas (GITEC/PO) • César Augusto
Gonçalves Perelló (GIFUG/PO) • Nilo Sérgio Flores Motta (Ag. Lupicínio Rodrigues) • Sílvia Regina
Hohgräwe (Aposentada/Porto Alegre) • Júlio César Jardim Pereira (REHMA) • Simoni Fernandes
Medeiros (JURIR/PO).
CONSELHO DELIBERATIVO • REG. PORTO ALEGRE • Titulares: Felipe Leandro Fernandes
Mendonça (Ag. Vila Santa Isabel) • Paulo Cesar Ketzer (Aposentado/Porto Alegre) • Pedro André
Marchese Sessegolo (Ag. Viamão) • Luiz Carlos Lasek (Aposentado/Porto Alegre) • Marcelo
Antônio de Marchi (Aposentado/Eldorado do Sul) • Felisberto Machado de Souza (Aposentado/
Mariana Pimentel) • Clélio Luiz Gregory (Aposentado/Porto Alegre) • Suplentes • Luís Augusto
Fialho de Fialho (GILOG/PO) • Nelson Ferreira Filho (GIREC/PO) • Rosaura de Fátima Berni
Couto (Aposentada/Porto Alegre) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Guia Lopes) •
Antônio Roberto Araújo Lourenço (Ag. Cavalhada) • Lucas Figueiredo dos Santos (Ag. Volta do
Guerino) • Juarez Machado de Oliveira (GIREC/PO) • REGIONAL VALE DO RIO PARDO •
Titular • Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do Sul) • Suplente • Adroaldo Schmidt
Carlos (Aposentado/Cachoeira do Sul) • REGIONAL PASSO FUNDO • Titular • Ivan Canal
(Aposentado/Passo Fundo) • Suplente • Marlon Roberto Monteiro de Andrade (GIGOV/PF) •
REGIONAL VALE DOS SINOS • Titular • Delamar Teixeira Albino (Aposentado/São Leopoldo)
• Suplente • Ademir Spadotto (Aposentado/Sapiranga) • REGIONAL VALE DO PARANHANA •
Titular • João Alberto Holsbach (Ag Taquara) • Suplente • Dirceu D’Avila Sampaio (Ag. Taquara) •
REGIONAL CENTRO • Titular • Paulo Adelmo Castaman (Aposentado/Santa Maria) • Suplente
• Glaucia Maria Dorneles Lamberti da Silva (Ag. Ymembuí) • REGIONAL VALE DO TAQUARI
• Titular • Milton Gustavo Schnack (Aposentado/Lajeado) • Suplente • Clécio Paulo Franz (Ag.
Estrela – RERET) • REGIONAL SERRA • Titular • Romeu Pressi (Ag. São Pelegrino) • Suplente •
Carlos Roberto Botti (GI Comunicação e Marketing – SR Serra Gaúcha) • REGIONAL MISSÕES •
Titular • Suzana Machado Ritter (Ag. Cruz Alta) • Suplente • Leandro Winter (Ag. Três Passos) •
REGIONAL ALTO URUGUAI • Titular • Paulo Telles Garcias (Ag. Erechim) • Suplente • Hamilto
de Jesus Fortes Camara (Ag. Alto Uruguai)• REGIONAL LITORAL NORTE • Titular • Humberto
Silva Solaro (Aposentado/Tramandaí) • Suplente • Clodely Elisabete Soares (Aposentada/Imbé) •
REGIONAL SUL • Titular • Gilberto dos Santos Netto (Aposentado/Pelotas) • Suplente • Rogério
Fernandes de Farias (Ag. Três Vendas) • REGIONAL LITORAL SUL • Titular • Petra Alexandra
Melzert (Ag. Rio Grande) • Suplente • Sílvia Maria Cavalheiro Girardon (Aposentada/Rio Grande)
• REGIONAL FRONTEIRA SUL • Titular • Ronaldo de Faria Nunes (Ag. Bagé) • Suplente • Jane
Mara Bueno Lins (Ag. Bagé) • REGIONAL FRONTEIRA OESTE • Titular • Olívio Chervinski (Ag.
Uruguaiana – RERET) • Suplente • Edgar Germano Cesar Gundlach (Ag. Santana do Livramento).
CONSELHO FISCAL • Titulares: Telmo José de Boita (Aposentado/Frederico Westphalen) •
Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF/RS) • Gilmar Delvan (Aposentado/Canoas) • Suplentes • César Dias da Silva (REHMA) • James Avila Dominot (Aposentado/Porto Alegre) • Olívia
Rodrigues Baptista (GIRET Leste Gaúcho).

PUBLICAÇão da associação do pessoal da caixa
econômica federal do rio grande do sul
Avenida Coronel Marcos, 851, Ipanema, Porto Alegre/RS. CEP 91760-000
Telefone: (51) 3268.1611 • Fax: (51) 3268.2700 • apcefrs@apcefrs.org.br
CONSELHO EDITORIAL: Diva Maria Fernandes, Marcello Husek Carrión,
Marcos Leite de Matos Todt, Nilo Sérgio Flores Motta e Simoni Fernandes
Medeiros • Jornalista Responsável: Anne Ledur - MTB 14276
Diagramação e arte: Agência Ama • Charge: Santiago
• Impressão: Gazeta do Sul • Tiragem: 11.000 exemplares • Periodicidade:
mensal • Data de fechamento da edição: 13/07/2015 • Distribuição gratuita.
Os artigos publicados no João de Barro não refletem necessariamente o
pensamento da Diretoria da APCEF.
Envie sugestões de pauta, comentários sobre as matérias e críticas para a
redação. É só mandar um e-mail para falecomjoao@apcefrs.org.br

Charge

Editorial
Déficit da Funcef: uma tragédia anunciada.
Com perdas acumuladas que ultrapassam R$
5,4 bilhões em três anos, a situação do plano
de previdência dos(as) empregados(as)
da Caixa é crítica, especialmente para
os(as) participantes, que estão sendo
chamados(as) ao equacionamento imediato
do déficit. No entanto, há outra face da
moeda que não pode permanecer imune
nesse acertar de contas: o grande impacto
atuarial resultante de ações judiciais contra a
Caixa, que acabaram incidindo nas reservas
da Fundação e trazendo prejuízos de
responsabilidade exclusiva do banco.

adiantar: com os bancos registrando
lucratividades estratosféricas, não podemos
afrouxar a luta.

Como você pode conferir na reportagem
das páginas centrais, essa questão já é uma
preocupação da APCEF há muitos anos.
Ainda em 2011, a Associação convidou
o então diretor de Benefícios e agora
presidente da Funcef, Carlos Alberto Caser,
para prestar esclarecimentos sobre esse
tema em uma reunião de aposentados(as)
e pensionistas, em Porto Alegre. O tempo
correu e Caser não tomou providências.
Agora que a tragédia estourou, os(as)
participantes não podem aceitar arcar
com mais esse prejuízo. Por isso, a APCEF
seguirá de olhos abertos até que a situação
tome um rumo justo para todas as partes
envolvidas.

O João de Barro deste mês também
traz novidades sobre o nosso Patrimônio.
Definida pelos(as) associados(as) como
prioridade de investimento, a obra de
revitalização e ampliação da colônia de São
Chico já começou a ser estudada. A comissão
técnica tem lançado as ideias iniciais que
servirão de base para a construção de um
anteprojeto. Assim como aconteceu com
a Nova Colônia de Tramandaí, a proposta
será discutida amplamente e aprimorada em
assembleias regionais da APCEF.

A Associação também já está aquecida
para a luta da Campanha Salarial 2015.
Acompanhamos a repercussão do 31º
Conecef e da 17ª Conferência Estadual.
No final deste mês, estaremos atentos à
Conferência Nacional, onde a categoria
definirá as prioridades da mobilização
deste ano. Mas uma coisa já se pode

E para ampliar a atuação da APCEF,
estaremos realizando, nos dias 12 e 13
de agosto, eleições para representantes
em todas as unidades da Caixa. Os(as)
eleitos(as) serão o elo de ligação da
Associação com os(as) colegas. Cada
unidade poderá eleger um(a) representante
titular e um(a) suplente. Contamos com a
sua participação! Saiba mais sobre o pleito,
na página 4.

Percorrendo as páginas desse JB, você
ainda encontrará informações sobre a 9ª
edição do Botequim do Esporte e a 12ª
edição do Festival de Música da APCEF.
Também saberá como foi a o lançamento
do livro e a formatura da oficina literária
Água: Elemento Essencial da Vida e a última
apresentação do Coral APCEF, em Capão
da Canoa. E, no Radar, você encontrará
as últimas novidades da Associação
Estado afora. Uma boa leitura e até
a próxima edição.
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Radar

Lançado novo
projeto da ONG
Moradia e Cidadania
“Educação Biocêntrica” desenvolve inteligência afetiva
e sustentabilidade para crianças e jovens
Divulgação

Mantenha atualizado seu
cadastro na APCEF
A APCEF quer sempre ter à mão o seu
contato. Seja para convidá-lo para nossa festa
de aniversário, um jantar especial; para um
torneio esportivo; para acompanhar a Funcef
junto à assessoria especializada e lutar por
nossos direitos como empregados(as) da ativa
ou aposentados(as); para avisá-lo(a) sobre
novidades em nossas colônias de férias e
espaços de lazer... Enfim, motivos não faltam!

Se você trocou de unidade, nos
informe! Se saiu no PAA, entre também em
contato e passe a receber o João de Barro
em casa. Se você já era aposentado(a),
nos mantenha informado sobre eventual
mudança de endereço ou telefone. Ligue
para (51) 3268-1611 ou mande e-mail para
secretaria@apcefrs.org.br. Queremos você
sempre por perto!

Célia Zingler defende água
pública em Gravataí

Artur Almeida, James Dominot e Marcos Todt

No último dia 27 de junho, o vice-presidente Marcos Todt e o conselheiro fiscal
James Avila Dominot representaram a APCEF
no lançamento do Projeto Educação Biocêntrica, mais uma parceria da ONG Moradia e
Cidadania com a Associação.
O projeto tem como objetivo desenvolver uma proposta interdisciplinar, focada
no desenvolvimento da inteligência afetiva
e da sustentabilidade, além de possibilitar a
autonomia de crianças e adolescentes de 6 a
15 anos, o vínculo com elas mesmas, com o
próximo e com o ambiente em que vivem.

Por meio de dinâmicas de grupo, brincadeiras
e vivências pedagógicas, busca-se promover
a apropriação da cidadania e de potenciais
de vida. As aulas com uma educadora social
ocorrem todas as terças-feiras nos dois turnos,
na Casa Brasil, em Porto Alegre. Na mesma
atividade, a ONG reinaugurou um refeitório
que estava em reforma para as crianças.
Artur Ferreira Almeida, coordenador da
Moradia e Cidadania no Rio Grande do Sul,
agradeceu o apoio da APCEF para a ONG. Conheça e contribua com os projetos da entidade,
acessando www.moradiaecidadania.org.br.

Associados(as) da Regional
Litoral Sul participam de jantar
Aldivo Mendes/Divulgação

Mais de uma centena de colegas se fizeram presentes na confraternização

Com a presença de mais de uma
centena de pessoas, entre colegas da ativa,
aposentados(as) e familiares, o jantar da
Regional Litoral Sul foi um sucesso! O
restaurante Garden Grill (Shopping Praça
Rio Grande) foi o local do encontro,

que aconteceu em 25 de junho. O
evento contou com o show do músico e
compositor Beto Federal, que interpretou
canções autorais e resgatou repertórios
de Kleiton & Kledir, Sá & Guarabira, Vitor
Ramil, entre outros.

No último dia 29 de junho, a diretora
de Aposentados(as), Previdência e Saúde
da APCEF, Célia Margit Zingler, participou
de uma audiência pública na Câmara de
Vereadores de Gravataí, onde relatou a
vitória da comunidade de Santa Cruz do
Sul ao longo de quatro anos de resistência
e alertou sobre os riscos da privatização
da água. Célia é membro do Comitê em
Defesa da Água Públicano Rio Grande do
Sul e trouxe a pauta para a Associação.

Com o plenário lotado, o diretor
da Corsan, Flávio Presser, reafirmou
que a estatal tem toda a condição de
cumprir o que determina o Plano de
Saneamento Básico. A diretoria do
Sindiágua-RS, a Associação de Preservação
da Natureza do Vale do Gravataí e a
comunidade também se manifestaram
sobre o tema.
*Com colaboração de Regina Azevedo

Agenda
Terças-feiras - Encontro do Núcleo de Cultura Gaúcha
18/7 - Jantar-baile da Regional Serra

15/8 - IX Botequim do Esporte

26/7 - VIII Costelão da APCEF

29/8 - Galeto do Coral

12/8 - Reunião de Aposentados(as)
e Pensionistas

9/9 - Reunião de Aposentados(as)
e Pensionistas

12 e 13/8 - Eleições de Representantes
da APCEF

12/9 - XII Festival de Música da APCEF
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REPRESENTATIVIDADE

Associação realiza eleições de representantes
nos dias 12 e 13 de agosto. Participe!
Processo tem finalidade de aproximar APCEF com associados(as) em seus locais de trabalho
Arquivo/APCEF/RS

Em novembro passado, representantes se reuniram para seminário em Tramandaí

Com o objetivo de ampliar a comunicação com os(as) associados(as)
em seus locais de trabalho, a APCEF
realizará, nos dias 12 e 13 de agosto,
eleições para representantes em todas
as unidades da Caixa no Estado. Os(as)
eleitos(as) serão o elo de ligação da Associação com os(as) colegas, reforçando a atuação da entidade nos esportes,
na cultura, no lazer e na defesa dos
direitos dos(as) trabalhadores(as) em
cada agência.
Cada unidade poderá eleger um(a)
representante titular e um(a) suplente,
sendo que apenas os(as) associados(as)
podem votar e ser votados(as). O pleito

ocorrerá no horário de funcionamento da agência, quando estarão sendo
distribuídas as cédulas com as opções
de candidatos(as) inscritos(as). Após a
votação, a ata e a lista de votantes assinadas serão expedidas por malote para
a APCEF, onde serão apurados os votos.
Contamos com a sua participação!
Mais informações, contate a Associação, através do telefone (51)
3268-1611, ou pelo e-mail relacionamento@apcefrs.org.br. Após esse
processo eleitoral, a APCEF informa que promoverá as eleições para
coordenadores(as)e tesoureiros(as) das
14 regionais. Aguarde!

Atribuições dos(as)
representantes

Seminário de
representantes

De acordo com o estatuto da
APCEF/RS, o mandato dos(as) representantes será de três anos, sendo que,
neste período, caberá aos(às) eleitos(as),
dentre outras atribuições, representar
os(as) associados(as) da unidade junto
ao Conselho de Representantes da
Regional; atender às convocações do(a)
coordenador(a) e demais poderes sociais
da Associação; convocar reuniões na
unidade; organizar, orientar e informar
o pessoal sobre as ações da APCEF; e
coordenar o pleito geral da Associação
no local de trabalho.

No ano passado, nos dias 29 e
30 de novembro, a APCEF realizou
um grande seminário re representantes. O evento, ocorrido na Nova
Colônia de Tramandaí, serviu para
orientar os(as) colegas sobre as
ações da entidade, promover uma
imersão sobre funcionamento da Associação, bem como contribuir com
os rumos da instituição. O evento
contou com a presença de dezenas
de representantes de todo o Estado.
Os debates foram intercalados por
momentos de integração.

ASSOCIAção do pessoal da caixa econômica federal - Apcef/rs
av. coronel marcos, 851. cep: 91760-000 porto alegre - rs
fone: (51) 3268-1611 - FAX: (51) 3268-2700
e-mail: apcefrs@apcefrs.org.com.br - portal web: www.apcefrs.org.br
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EDITAL DE ELEIÇÕES
A Diretoria Executiva da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul (APCEF/RS), no uso das atribuições previstas no artigo
93 do Estatuto Social, comunica que, nos dias 12 e 13 de agosto de 2015, ocorrerá a eleição para a escolha dos(as) representantes da APCEF/RS em todas
as unidades da Caixa no Estado, para o triênio 2015/2018. Esse processo tem a finalidade de possibilitar um elo com a Associação em cada local de trabalho,
reforçando nossa atuação nos esportes, na cultura, no lazer e na defesa de nossos direitos. Cada unidade poderá eleger um(a) representante titular e um(a)
suplente. Somente associados(as) podem se candidatar e votar. Informa, ainda, que o horário de coleta de votos nos dias 12 e 13 de agosto de 2015 será
durante o expediente na própria unidade de trabalho na Caixa. Para maiores informações, contate a Associação, através do telefone (51) 3268-1611, ou pelo
e-mail relacionamento@apcefrs.org.br.
Porto Alegre, 8 de julho de 2015.

Marcello Husek Carrión
Diretor-presidente
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RELAÇÕES DE TRABALHO

31º Conecef e 17ª Conferência Estadual dão
pontapé inicial à Campanha Salarial 2015
Plenárias definiram propostas para negociações gerais e específicas
Divulgação

diretor de Relações de Trabalho da APCEF,
Ricardo Hubba.

Propostas da Conferência
Estadual
O principal tema em discussão na
Conferência foi o índice de reivindicação,
definido em 10% de aumento real, mais a
inflação acumulada; além de uma participação nos lucros composta por três salários,
adicionados da verba fixa de R$ 7.184,35.

Plenária aprovou pauta específica da Caixa

A categoria bancária já começou a se
mobilizar para a Campanha Salarial 2015. De
12 a 14 de junho, 348 delegados(as) de todo
o País participaram da 31ª edição do Congresso Nacional dos(as) Empregados(as) da
Caixa Econômica Federal (Conecef), em
São Paulo. Já no último dia 4 de julho, foi a
vez de 466 trabalhadores(as) de instituições
financeiras do Rio Grande do Sul discutirem as prioridades da mobilização, na 17ª
Conferência Estadual, ocorrida em Porto
Alegre. As pautas deliberadas em ambos
os encontros serão levadas à Conferência
Nacional, que acontece de 31 de julho a 2
de agosto, na capital paulista.

Em geral, tanto em âmbito nacional
quanto estadual, as reivindicações seguiram
uma linha semelhante. Um dos grandes
consensos é de que, apesar da crise econômica em curso, os bancos seguem apresentando uma lucratividade estratosférica.
Nesse sentido, acordou-se que o Comando
não deve afrouxar nas negociações gerais
com a Fenaban, ao mesmo tempo que, nas
específicas, é papel das comissões garantirem que itens prioritários sejam debatidos.
“Temos que cobrar de nossos(as) representantes que as negociações por banco
sejam levadas a sério, com acordos efetivos
para as cláusulas específicas”, defendeu o

A APCEF esteve presente em peso
na Conferência Estadual, com a presença
de seu presidente, Marcello Carrión; de
seu vice-presidente, Marcos Todt; dos(as)
diretores(as) Ricardo Hubba, Júlio Pereira,
Sérgio Simon, Paulo Belotto, Simoni Medeiros, Diva Fernandes e Célia Zingler; e
dos conselheiros Antônio Araújo e Leandro
Winter. Os(as) dirigentes defenderam, dentre outras questões, a priorização do debate
sobre Funcef, a distribuição de PLR linear
e índice de 25,55%, levando em conta a
lucratividade dos bancos. Os itens também
serão apreciados na Conferência Nacional.

Propostas do Conecef
Dentre as principais propostas definidas no Conecef estão melhorias nas
condições de trabalho; mais contratações;

combate às terceirizações; fim do programa Gestão de Desempenho de Pessoas
(GDP); combate a metas abusivas; defesa
da isonomia; prevenção do assédio moral
e sexual; melhores condições de trabalho
para portadores(as) de necessidades especiais; melhoria do Saúde Caixa; extensão do
Saúde Caixa para os(as) aposentados(as) de
PADV’s; extensão do auxílio e cesta-alimentação a todos(as) os(as) aposentados(as)
e pensionistas; retomada do modelo de
Agência Segura; e medidas e garantias em
caso de assaltos e sequestros para vítimas
e familiares.
Outra deliberação consensual foi a formação de um Fórum Nacional em Defesa
da Funcef, com o objetivo de discutir o plano de equacionamento do déficit, além de
outras questões, como a democratização da
Fundação, com o fim do voto de minerva e
o aumento da participação de associados(as)
nos processos eleitorais. Leia mais sobre o
assunto na página central.
Os(as) delegados(as) também aprovaram manifestos contra a criminalização
dos movimentos sociais; contra o projeto
de lei que regulamenta a terceirização; e
contra as MPs 664 e 665, que modificam
as regras do seguro-desemprego, abono
salarial, pensão por morte e auxílio-doença
para trabalhadores(as).

Ação dos(as) tesoureiros(as) tem nova audiência
O processo judicial que determinou que os(as) trabalhadores(as) de
retaguarda (RERET’s) não mais executassem funções não especificadas em
seus normativos (RH 060 e RH 183), sob
pena de multa de mil reais por dia ao(à)
empregado(a) prejudicado(a), teve uma
nova audiência. No último dia 23 de junho, a Justiça do Trabalho de Porto Alegre
convocou a APCEF para debater a postura
da Caixa Econômica Federal referente ao
não cumprimento da sentença proferida
no processo.
Em sua defesa, a Caixa informou
que, em março de 2015, expediu uma
ordem de serviço (GEOPE n.º 001/2015),
destinada a todas as GIRET’s do Estado e
pessoalmente aos(às) tesoureiros(as) e

técnicos(as) de operação de retaguarda,
proibindo os(as) trabalhadores(as) de
exercerem funções não especificadas em
seus normativos. No entanto, a referida
ordem de serviço segue não contemplando os(as) tesoureiros(as), visto que não
efetua qualquer alteração nas estruturas
das RERET’s que possibilite que as atividades de supervisão e gerenciamento sejam
desempenhadas por pessoa devidamente
habilitada e deixem de ser acumuladas
pelos(as) trabalhadores(as) de retaguarda.
Dessa forma, para dar prosseguimento ao processo, a Justiça solicitou
à APCEF que aponte dados acerca do
descumprimento das determinações
contidas na antecipação de tutela. Para
cumprir a determinação judicial, a As-

sociação já está buscando informações
junto aos(às) trabalhadores de retaguarda de todo Estado. Mais informações:
(51) 3268-1611.

Breve histórico do subdimensionamento das RERET’s
Em 2009, a Caixa promoveu
uma reestruturação em seus setores
de retaguarda. A antiga RETPV foi
extinta e, junto com ela, a função de
supervisor(a) de retaguarda. O setor
ficou, então, subordinado às agências.
Alguns meses depois, no entanto, a Caixa voltou atrás e novamente separou
as retaguardas – agora com o nome
de RERET’s – das unidades, mas sem a
figura do(a) supervisor(a).

Isso fez com que os(as) tesoureiros(as) ficassem extremamente
sobrecarregados(as), tendo que cumprir,
além das atribuições de sua competência,
funções como gestão da conformidade e da compensação, supervisão das
tarefas exercidas pela RERET e responsabilidade pela retaguarda perante
outras áreas. Com uma estrutura mínima, os(as) trabalhadores(as) assumiram
sozinhos(as) um grande número de
tarefas não previstas em seus normativos, enfrentando estresse e insegurança
permanente em suas rotinas. Após
vários debates com tesoureiros(as), a
APCEF decidiu entrar na Justiça, com
o objetivo de combater essa alteração
contratual lesiva.

DA
O
QUESTÃO

Funcef defende o equacionamento imediato do déficit. APCEF exige apuração e cobrança da dívida da Caixa
Fotos: Regina Azevedo/APCEF/RS

Em 2011, caesar assumiu compromisso com apcef de cobrar a dívida da caixa

Associados(as) fizeram questionamentos sobre a situação da Funcef

Cerca de 200 aposentados(as) da APCEF participaram da reunião

Um déficit que ultrapassa R$ 5,4
bilhões. Esse é o tamanho do rombo que
a Fundação dos Economiários Federais
(Funcef) acumulou nos últimos três anos.
Pelas regras da Previdência, ao registrar
déficit por tal período, representando
10% de seu patrimônio, os fundos de
pensão precisam apresentar à Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc) um plano de
recomposição, a fim de não comprometer os benefícios no futuro, o que deverá
acontecer a partir do exercício de 2016,
através de conjunto de medidas ainda não
definidas pela entidade. O compromisso
é paritário com a patrocinadora, ou seja,
a metade deverá ser paga pelos(as) participantes e a outra metade pela Caixa.
O déficit ocorreu fundamentalmente pelos resultados apresentados nas
operações de Renda Variável. O cenário
econômico desfavorável impactou na

rentabilidade dos investimentos e no
desempenho abaixo da meta atuarial dos
planos. No período de 2012 a 2014, os
investimentos realizados pela Funcef obtiveram resultado superior à meta atuarial
de 39,84%, exceto na operação de Renda
Variável, que apresentou resultado de
-15,14%. As operações com Renda Fixa
obtiveram +41,60%; com Investimentos
Estruturados, +44,87%; Investimentos
Imobiliários, +73,56%; e Empréstimos,
+54,02%.
O desempenho ruim pode, sim, ter
sido resultado da crise financeira, que
prejudicou os investimentos realizados
nos últimos anos. No entanto, há outra
fonte de prejuízos às reservas da Fundação que não está sendo contabilizada.
Todos os anos, há um grande impacto atuarial resultante de ações judiciais contra a
Caixa. São novos valores que devem ser
pagos e que não tiveram reservas cons-

tituídas pelo banco. Essa situação é de
responsabilidade exclusiva da empresa,
que implementam políticas que ferem
os direitos trabalhistas e que repercutem
no plano de previdência, transferindo o
ônus para os(as) participantes ativos(as)
e aposentados(as).
A preocupação da APCEF com
relação a essa dívida da Caixa já vem de
muitos anos. Ainda em 2011, a Associação
convidou o então diretor de Benefícios
e agora presidente da Funcef, Carlos
Alberto Caser, para prestar esclarecimentos aos(às) associados(as). O dirigente
chegou a participar de uma reunião de
aposentados(as) e pensionistas da APCEF
em Porto Alegre. Na ocasião, em um auditório lotado, comprometeu-se a fazer
o levantamento e informar à APCEF, em
até nove meses, o valor correspondente
ao impacto dessas decisões judiciais nos
planos de benefícios, bem como promo-

ver a cobrança dessa dívida da Caixa. O
tempo correu e o dirigente não tomou
as providências.
Para a diretora de Aposentados(as),
Previdência e Saúde da APCEF, Célia
Margit Zingler, é essa a conta que os(as)
contribuintes não podem aceitar. “Quanto realmente é de responsabilidade
dos(as) participantes? Não podemos
arcar com a dívida que a Caixa tem com
a Funcef”, sustentou.
O presidente da Associação, Marcello Carrión, reafirma que a entidade
usará de todos os meios para fazer a discussão por completo e encorajar debate
semelhante em nível nacional. “A dívida
da Caixa é inquestionável, e seguiremos
demonstrando isso para defender o
equilíbrio da Funcef e também para que a
empresa pense duas vezes antes de ferir
direitos trabalhistas”, afirmou.

Pioneirismo da APCEF na defesa dos(as) participantes da Funcef
Seguro Jurídico
Não é de hoje que a APCEF preza
pela defesa dos direitos dos(as) participantes da Funcef. Prova disso são as ações
conquistadas pela equipe especializada de
advogados(as) do Seguro Jurídico. Criado
em abril de 2001, o serviço tinha como principal motivação barrar o decreto 3.721/01,
que alterava o limite de idade mínima para
complemento de aposentadoria. Nesses
14 anos de existência, o Seguro Jurídico
vem colecionando inúmeras conquistas
para os(as) associados(as) da APCEF, tanto no campo previdenciário quanto no
tributário, a exemplo das ações do Efeito
Gangorra, da bitributação e do Benefício

Único Antecipado (BUA). Uma das mais
importantes ações foi ajuizada em 2002,
impedindo a migração de recursos do Reg/
Replan (plano de benefício definido), para
o Reb (plano de contribuição definida) e
barrando a concretização desse intento
da então direção da Caixa. Se tivesse se
concretizado, a Caixa não participaria da
equalização do atual déficit.

Ação inédita contra Retirada
de Patrocínio
A mais recente conquista da APCEF
em prol dos(as) participantes da Funcef,
tanto ativos(as) quanto aposentados(as), é
pioneira. No último mês de maio, a 3ª Vara

Federal de Porto Alegre julgou procedente
a Ação Civil Pública proposta pela Associação, que pede a nulidade de artigos da
Resolução nº 11 do CNPC, de 13 de maio
de 2013. Tais cláusulas possibilitam às patrocinadoras dos fundos de pensão uma eventual retirada de patrocínio, deixando, assim,
os(as) participantes desprotegidos(as).

Reuniões de aposentados(as)
e pensionistas
Há muitos anos, a APCEF vem promovendo reuniões periódicas com os(as)
seus(suas) associados(as) aposentados(as)
e pensionistas. Durante os encontros,
os(as) participantes recebem esclare-

cimentos, através de nossa assessoria
jurídica, sobre a situação da Funcef, bem
como sobre as ações judiciais em andamento e outros assuntos de interesse da
categoria. O mais importante, no entanto,
é que ouvir os(as) associados(as) sobre
as demandas e as contribuições sobre os
diversos assuntos abordados tem gerado
uma dinâmica muito rica para o bom
desempenho dos objetivos do Seguro
Jurídico. Na última reunião, no dia 17
de junho, a Associação lançou um novo
serviço do Seguro Jurídico, especializado
em saúde do(a) trabalhador(a). O próximo
encontro já está agendado para o dia 12 de
agosto, às 14h, no auditório do Instituto
Cultural Brasileiro Norte-Americano (Rua
Riachuelo, 1257, Porto Alegre).

Confira os programas de vídeo APCEF em Ação sobre aposentados(as) e jurídico, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.
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Ampliação e revitalização de São Chico
já começa a ser estudada
Comissão técnica tem se reunido para lançar as ideias do anteprojeto, que deverá ser
discutido e aprimorado em assembleias regionais
Fotos: Arquivo APCEF/RS

A comissão técnica para acompanhar
as futuras obras de ampliação e revitalização
da Colônia de São Francisco de Paula já
foi estruturada. E o grupo - formado pelo
presidente da APCEF, Marcello Carrión;
pelo vice-presidente, Marcos Todt; pelos(as)
diretores(as) Paulo Belotto, Sérgio Tolentino
Pinheiro, Ricardo Hubba, Célia Zingler, Sílvia
Hohgräwe; e pela associada Regina Figueiró
– já começou a dar os primeiros passos. No
último dia 19 de junho, foi feita a primeira
visita técnica ao terreno.
A comissão tem lançado as ideias iniciais para otimizar o espaço de 10 hectares
de São Chico. A intenção, segundo o diretor
de Patrimônio da Associação, Paulo Belotto,
é de pensar alternativas para um anteprojeto
que potencialize a sede, mantendo a paz
e a tranquilidade que são características
do local. “O terreno é grande, o que nos
possibilita dobrar a capacidade da colônia.
No entanto, a nossa maior preocupação é
de prezar pelo sossego naquelas cabanas
que já estão lá. Essa premissa é unânime
para nós, assim como o respeito ao meio
ambiente”, explicou.
Para isso, a APCEF já está contando
com a assessoria de Pedro Sosa, arquiteto
que levou a cabo a construção da Nova
Colônia de Tramandaí. Também estão
sendo contratados os serviços de uma

arquiteta, que, a partir do levantamento
topográfico do terreno, deverá trabalhar em
um pré-projeto. A proposta será discutida
amplamente e aprimorada em assembleias
regionais da APCEF.

Participação dos(as)
associados(as)
Assim como aconteceu com a Nova
Colônia de Tramandaí, a diretoria da APCEF
deseja que esta obra tenha plena participação dos(as) associados(as). Por isso, o corpo
associativo foi chamado desde o começo,
quando votou, em abril, pelo investimento
do fundo de patrimônio para essa sede específica. Agora, é só aguardar o anteprojeto.
“A experiência que tivemos em Tramandaí, com a ampla discussão em assembleias, enriqueceu muito o projeto
inicial. Por isso, pretendemos novamente
compartilhar a nossa proposta em todas
as regionais. Só assim conseguiremos
chegar a uma harmonia que contemple
o máximo de associados(as) possível”,
completou Paulo Belotto.

Sem interrupções durante
as obras
Uma das mais concorridas colônias da APCEF, São Chico é refúgio para

Comissão técnica em primeira visita

associados(as) do inverno ao verão. Sabendo
disso, a Associação pretende manter a atividade na sede ao longo das futuras obras.
Por isso, não deixe de se inscrever para se
hospedar nesse local privilegiado. As inscrições são abertas do dia 1º ao dia 10 do mês
em curso para o mês posterior,
em www.apcefrs.org.br.
A Colônia de Férias de São Francisco
de Paula está localizada num espaço em
meio a natureza na Serra Gaúcha. Fica a
pouco mais de 100 km de Porto Alegre
e muito próxima de alguns roteiros alter-

Colônia de São Chico é refúgio da APCEF

nativos, como a Cascata do Caracol, em
Canela; das corredeiras do rio Paranhana;
da paz do Templo Budista, em Três Coroas; do cânion do Itaimbezinho, no Parque
Nacional dos Aparados da Serra, em Cambará do Sul; e, é claro, das opçõesturísticas
de Gramado.

Convênios APCEF possibilitam alternativas de hospedagem na Serra Gaúcha
Além de São Francisco de Paula e
Tramandaí, a APCEF ainda possui inúmeras outras opções para seus(suas)
associados(as). Para quem busca os
roteiros no litoral, também existe a
colônia de Cassino, em Rio Grande; e a
colônia-camping de Itapirubá, na praia
de Imbutiba, em Santa Catarina. Em
Porto Alegre, temos a Sede A, com local
de hospedagem, ginásio poliesportivo,
salões de festas, parque infantil e área
de piscinas à beira do Guaíba. Além
disso, os(as) associados(as) também
podem usufruir de toda a infraestrutura
de piscinas, quadras esportivas e salões
de festas, com espaços para as grandes
e pequenas confraternizações em nossas
14 regionais.

E com tantas opções, é natural que a
procura seja grande. Por isso, a Associação está sempre trabalhando para ampliar
a sua rede de convênios. Na Serra, por
exemplo, você pode encontrar alternativas cheias de vantagens, que só os(as)
associados(as) APCEF têm. Confira:

Em Gramado, Pousada Vovó
Carolina
A pousada oferece acomodações
espaçosas, com apartamentos com frigobar, telefone, TV, calefação, aquecimento
central de água, ventilador de teto, banheiras de hidromassagem e colchões de
molas, além de um farto café da manhã. O
prédio possui elevador, garagem coberta,

playground, salas de estar com TV, lareira,
mesas para jogos de carta, dominó e xadrez, ar condicionado e internet sem fio.
Para associados(as) APCEF, há um
desconto de 10% sobre as tarifas na
alta temporada (julho, dezembro, até
o dia 15 de janeiro e demais feriados
e eventos) e 20% de desconto sobre
as tarifas balcão na baixa temporada
(demais períodos). Crianças de até sete
anos são isentas de tarifa. Informações:
www.vovocarolina.com.br.

Em Canela, ACM Rincão do
Coelho
Localizado a 12 quilômetros do

Centro de Canela, na Serra Gaúcha, o
Acampamento Rincão do Coelho, da
Associação Cristã de Moços (ACM-RS),
proporciona diversão e lazer em contato com a fauna e a flora nativa. Possui
cabanas que comportam de quatro a
16 pessoas e área para camping para
até 20 barracas. Além disso, o centro
de lazer possui campo de futebol, bosque, trilha para caminhada, área para
fogueira, tirolesa, parede de escalada,
área para rappel e rafting.
A ACM oferece diárias com
preços promocionais para associados(as) APCEF, conforme tabela
própria de valores. Informações:
www.acm-rs.com.br.

JULHO DE 2015

9

PATRIMÔNIO

Nova Colônia de Tramandaí: uma
opção para todas as estações
Praia do Litoral Norte gaúcho oferece inúmeras atrações para visitantes
Arquivo/APCEF/RS

Quem disse que é preciso estar calor
para pegar uma prainha? Ainda mais para
os(as) associados(as) da APCEF, que têm
uma confortável e moderna colônia para se
hospedar na praia mais badalada do Litoral
Norte gaúcho: Tramandaí! Para quem procura destinos a beira-mar, a Nova Colônia
é uma opção para todas as estações!
Inaugurada em novembro passado, a
colônia possui oito pavimentos e capacidade para até 220 pessoas. O edifício, que
fica a uma quadra do mar, tem 40 apartamentos – sendo dois com acessibilidade -,
com mobiliário de alta qualidade e completamente equipados. Os dois primeiros
pisos são de garagem coberta, com uma
vaga para cada apartamento. Além disso,
o prédio conta com dois elevadores, sete

churrasqueiras, salão de festas, sala de TV,
lavanderia, espaço lúdico para as crianças,
praça infantil, quiosque, cancha de esportes, jardim, deck pergolado, entre outras
facilidades.
Já Tramandaí, por sua vez, é uma
cidade cheia de atrações tanto para
aqueles(as) que apreciam a tranquilidade quanto para os(as) que gostam
de animação. Confira as principais
no box abaixo.
Não perca a oportunidade de passar
belos momentos de lazer em Tramandaí! Inscreva-se, do dia 1º ao dia 10 do
mês em curso para o mês posterior,
em www.apcefrs.org.br, e hospede-se
na Nova Colônia!

Nova Colônia é hospedagem confortável e moderna

ATRAÇÕES DE TRAMANDAÍ

Divulgação

Plataforma Marítima:
Concretada 400 metros mar
adentro, a plataforma de pesca de
Tramandaí é palco de competições
de pesca ao longo de todo o ano.
Parcão da Beira Rio:
São 17 miniplataformas de concreto à margem do Rio Tramandaí,
com toda a infra-estrutura de lazer
voltada aos(às) apreciadores da
pesca com linha e tarrafa.
Ponta da Barra:
Atração diária onde os(as)
pescapescadores(as) lançam suas
redes no cardume de peixes a cada
indicação dos botos.
Sala Açoriana:
Valorizando a colonização açoriana
do Litoral Norte do RS, Tramandaí
coloca à disposição do público roupas típicas, fotos, objetos, posters
e livros sobre a Ilha dos Açores.

Trilha do Horto:
O Horto Florestal do Litoral
Norte é uma área reservada à
preservação, estudo multiplicação
de espécies florestais. É o caminho pelo qual os grupos podem
entrar em comunhão com a natureza, acompanhados de guias
que indicarão os pontos e suas
particularidades.
Tramandaí é opção para todas as estações do ano

Monumento de Iemanjá:
Local de orações, oferendas e encontro de religiões afro brasileiras,
o monumento em homenagem a
Iemanjá é aberto à visitação diariamente, com acesso gratuito.
Fonte: Prefeitura Municipal de
Tramandaí.
Pôr do sol no Rio Tramandaí:
Espetáculo de rara beleza, emoldurado pelas montanhas da Serra
do Mar, num contraste belíssimo
de luzes e sombras.

Museu Histórico Municipal:
Através de um acervo de mais de
mil peças, o museu conta um pouco
da história de Tramandaí. Estão expostas fotografias da época de 1820,
objetos de antiguidade, móveis e
objetos da antiga capela, utensílios
domésticos, ferramentas, etc. Aberto à visitação, com acesso gratuito.
Biblioteca Municipal:
Possui um acervo de aproximadamente mil livros dos mais diversos

assuntos. Conta com profissionais
especializados em atender ao
público em geral, emprestando
livros para leitura.
Parque Histórico Marechal Osório:
Preserva a casa onde nasceu
Osório, a tafona, o jazido arquitetônico com os restos mortais
de Marechal Osório e o Museu
de Armas. Conta com camping,
restaurante, área de lazer e recanto infantil.
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Festival de Música da APCEF
completará 12 edições de sucesso
Evento será no dia 12 de setembro. Inscrições vão até 31 de agosto. Participe!
à APCEF cinco cópias da letra, informando
o nome e o ritmo da composição, que deve
ser inédita. Não é necessário gravar a canção
em CD. As inscrições são gratuitas e podem
ser realizadas até o dia 31 de agosto.
Podem participar da competição
ativos(as), aposentados(as) e pensionistas,
sendo que autor(a) e intérprete devem ser
associados(as) da APCEF/RS, em dia com
suas obrigações sociais. Está garantida a
apresentação no Festival para os primeiros
15 compositores(as) inscritos(as). Cada
associado(a) poderá inscrever até duas
músicas.
Poucas APCEF’s do País têm uma tradição tão grande no campo da música quanto
a gaúcha. Prova disso é que, no próximo dia
12 de setembro, estaremos realizando a
12ª edição do Festival de Música da APCEF.
Desde a sua primeira edição, em 1986, viemos revelando muitos talentos bancários,
que, além de se destacarem no cenário
riograndense, também representaram o

Estado nacionalmente em todos os Música
Fenae. E nesse ano não vai ser diferente!
O(a) grande vencedor(a) concorrerá na
competição nacional, de 2 a 4 de dezembro,
em Recife, Pernambuco.
Para participar do Festival de Música
da APCEF/RS, basta preencher o formulário
(disponível em www.apcefrs.org.br) e enviar

Além da melhor música, serão
premiados(as) com troféus melhor intérprete, letra, inovação e criatividade do
tema, melodia, arranjo, instrumentista
e música mais popular. Todos(as) os(as)
participantes terão sua apresentação registrada em um CD, bem como receberão
certificados. Confira o regulamento em
nosso site e participe!

Música Fenae
A APCEF participou de todos os
Música Fenae. Conhecido originalmente como Festival da Canção dos(as)
Empregados(as) da Caixa (Fenec), a
primeira edição do evento aconteceu
em 1986 na cidade de Vitória (ES).
Um ano depois, em 1987, o evento foi
realizado em Manaus (AM). Em 1989, a
sede foi Porto Alegre (RS). Já em 1991,
ocorreu em Campos do Jordão (SP).
Em 1993, foi a vez de São Luiz (MA) receber a competição. A edição seguinte
foi em 1998, em João Pessoa (PB). Já
em 2004, ocorreu em Natal (RN). Em
2006, em Salvador (BA). Em 2008, o
Música Fenae realizou-se em Maceió
(AL). Em 2010, em Goiânia (GO);
e, em 2013, em Belém (PA). Neste
ano, o evento será em Recife (PE).
Relembre, no box abaixo, quem foram
os(as) representantes gaúchos(as)
em cada edição.

Representantes gaúchos(as) no Música Fenae
Edição
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
7ª
8ª
9ª
10ª
11ª

Ano
1986
1987
1989
1991
1993
1998
2004
2006
2008
2010
2013

Local
Vitória (ES)
Manaus (AM)
Porto Alegre (RS)
Campos do Jordão (SP)
São Luiz (MA)
João Pessoa (PB)
Natal (RN)
Salvador (BA)
Maceió (AL)
Goiânia (GO)
Belém (PA)

Canção Gaúcha
Psicologia de Pulperia e Canta, Meu Amigo
Canto à Mulher
Amor, Barco-Canção
Querência em Canto
Canção para uma Nova Aurora
Canto Igual
Terra Brasilis
Sinal de Alerta
Estância do Sossego
Teu Olhar
Passeata

Autores(as)
Milton Magalhães e Circe Amaral
Angelino Rogério e Flaubiano
Angelino Rogério e Denize Fontoura
Angelino Rogério
Angelino Rogério e Ricardo Paulo Reis
Milton Magalhães
Angelino Rogério
Angelino Rogério
Nilo Motta e Elzo Juarez de Souza
Angelino Rogério
Angelino Rogério e Athos Miralha da Cunha

Coral APCEF participa de Encontro de Coros de Inverno de Capão da Canoa
Arquivo Pessoal

Coral se apresentou em Capão da Canoa

O currículo do Coral APCEF ficou ainda
mais rico. No último dia 5 de julho, o grupo
participou do Encontro de Coros de Inverno
de Capão da Canoa, juntamente com outros
sete corais: Coral Vovó Legal Nova Vida, Coral
Amigos de Cidreira; Associação Coral de Praia
Grande/Santa Catarina; Coral Municipal de
Xangri-lá; Coral Municipal de Rolante; Associação Coral Balneário Rincão; e Coral Municipal
de Capão da Canoa.
De acordo com a coordenadora Iracema

Mendes, a experiência foi muito enriquecedora. “Todos os corais cantaram muito bem, com
músicas variadas. Nós também fizemos uma
boa apresentação, bem afinada e com um repertório interessante”, avaliou. O coro, regido
pelo maestro João Araújo, entoou “Trenzinho
caipira”, “Carnavalito Quebradeño” e “Isto
aqui o que é”.
A próxima agenda está marcada para
o dia 29 de agosto, com o tradicional galeto
comemorativo ao aniversário do Coral.

JULHO DE 2015

11

CULTURA/Esportes

IX Botequim do Esporte será no dia 15
de agosto. Garanta já o seu ingresso!
Tradicional festa com chope liberado fará homenagem a atletas da APCEF
ATLETAS HOMENAGEADOS JOGOS SUL E SUDESTE 2015:

Está marcada para o dia 15 de agosto
uma das festas mais aguardadas da APCEF: o IX Botequim do Esporte! E neste
ano, o evento inova nas tradicionais homenagens. Além de destacar atletas que
representaram a Associação nos últimos
Jogos do Sul e Sudeste – ocorridos de 4
a 6 de junho, em São Paulo -, o Botequim
também fará homenagens especiais a
atletas veteranos(as). “Ao destacar atletas
que vestiram a camisa da nossa entidade
há alguns anos, pretendemos valorizar
ainda mais a participação desses(as)
atletas do presente. Para nós, o esporte
é imortal. Uma vez atleta, sempre atleta”,

justificou o diretor Sérgio Simon.
Assim como nas demais edições, o
Botequim do Esporte terá chope liberado. A novidade de 2015, no entanto,
é o chope escuro. Também estarão
disponíveis refrigerantes e água. Petiscos
estarão à venda. A animação musical
ficará por conta de um DJ.
Garanta já o seu convite, pelo telefone (51) 3268-1611 ou pelo e-mail
eventos@apcefrs.org.br, por apenas
R$ 30. Lembrando que os ingressos só
serão vendidos antecipadamente.

Nome

Modalidade

Leonardo Silva de Carvalho

Futsal Masculino

Unidade
Ag. Alvorada

Daniel Schumacher de Barros

Futsal Masculino

GIGOV/PO

Nicole Elyseu de Lima

Futsal Feminino

GIGOV/PO

Maria Clarice P. Pigatto – Sissi

Futsal Feminino

GIREC/PO

Adalberto Jean de Souza Pizzio

Voleibol Masculino

GIGOV/PO

Paulo Andre Kahl Schreiber

Voleibol Masculino

Ag. Bairro Trindade

Anemari Pott

Voleibol Feminino

Ag. Veranópolis

Fabiana Ferreira

Voleibol Feminino

Ag. Lupicinio Rodrigues

Diego Alves Feron

Futebol Soçaite Livre

Pab Justiça Trabalho Poa

Mariel Rauber

Futebol Soçaite Livre

Ag Terra Do Chimarrão

Rodrigo Moreira Lins Pastl

Futebol Soçaite Master

Ag. Av. Carlos Gomes

Rogerio Silva Hollerbach

Futebol Soçaite Master

Ag Ufsm

Luiz Augusto Fialho de Fialho

Futebol Super Master

GILOG/PO

Ruy Fernando Dalbem

Futebol Super Master

GIRET/PO

Marcio Wallerius Welp

Basquete

Ag. 07 De Setembro

Jorge Peixoto de Mattos

Basquete

Aposentado

Julio Cesar Arcari

Jogos de Salão/Sinuca

Aposentado

Margareth Luiza Marquardt

Tênis de Quadra Feminino

Aposentada

Elias Ritter Luciane

Tênis de Quadra Masculino Ag. Erechim

Maria Finger Ballico Luis

Natação

Jurir/Caxias Do Sul

Paulo Centeno de Oliveira

Atletismo Masculino

Ag. Partenon

Luiza Inocente da Silva

Atletismo Feminino

CEOCV/PO

HOMENAGEM ESPECIAL
SERVIÇO
O quê: IX Botequim do Esporte
Onde: Ginásio de Esportes da APCEF
(Cel. Marcos, 627 – Ipanema - Porto Alegre)
Quando: 15 de agosto
(Av. Coronel Marcos, 851, Ipanema
Horário: 20h
Ingressos: R$ 30 (somente antecipados) Porto Alegre)
Informações: (51) 3268-1611 ou pelo e-mail eventos@apcefrs.org.br

Pedro Daniel

Julio Carlos C. Petersen

Rocha dos Santos

Gilberto Silveira de Souza

Sergio Atair dos Santos

Cesar Augusto Grassi

Luis Fernando Kalife

Marisa da Graça Silveira

Inscreva-se para a oficina literária de Poesia e Declamação com Alcy Cheuiche!
A nova oficina de criação literária que o escritor e poeta Alcy Cheuiche está ministrando na APCEF, de
Poesia e Declamação, já começou.
No entanto, ainda restam algumas
vagas para aqueles(as) que estiverem
interessados(as) em ingressar em
uma criativa jornada cultural.

A proposta inovadora do curso
é de desenvolver, além da escrita,
expressão corporal e interpretação
vocal. Para isso, o conteúdo programático inclui os valores fundamentais do poema, a universalidade
da poesia, as diferenças de elaboração escrita, as diferenças métri-

cas e a adaptação ao estilo próprio
de escrever.
Os encontros serão sempre às
quintas-feiras, das 18h às 21h, até
março de 2016, na sede de Agea
(centro de Porto Alegre). O resultado da oficina será a publicação

de um livro, com registro das declamações em um CD. O investimento é de R$ 220 mensais para
associados(as) e R$ 295 mensais
para dependentes. Contate o setor cultural da APCEF, através do
e-mail cultural@apcefrs.org.br,
e participe!

APCEF lança livro Água: Elemento
Essencial da Vida, fruto de oficina
com Alcy Cheuiche

Fotos: Regina Azevedo/APCF/RS

Evento ocorreu no dia 26 de junho junto à cerimônia
de formatura dos(as) oficinandos(as)
Os(as) alunos(as) da oficina de criação literária Água: Elemento Essencial da Vida viveram um grande momento de suas trajetórias como
escritores(as). Juntamente a uma emocionante cerimônia de formatura,
onde os(as) oficinandos(as) receberam o certificado de conclusão do
curso, foi realizado o lançamento do livro de contos resultante dessa bela
jornada de pesquisa e escrita, promovida pela APCEF e ministrada pelo
escritor e poeta Alcy Cheuiche. O evento ocorreu no dia 26 de junho, no
Galpão Crioulo da Associação, em Porto Alegre, com direito a sessão de
autógrafos e a apresentação especial de uma esquete da peça A Última
Gota, do Grupo Caixa de Pandora.
Conforme declarou a diretora de Cultura, Maria Julia Silva Santos,
é uma honra para a APCEF poder concluir mais uma oficina literária,
especialmente sobre um tema tão importante na conjuntura atual. “Nós
temos visto todos os dias, nos noticiários, o problema que a escassez
de água tem gerado em São Paulo e em outros lugares. Sabemos que
esse livro, resultado dessa oficina, é uma contribuição valiosa para a
conscientização da sociedade sobre esse bem essencial. Estamos muito
orgulhosos de nossos(as) escritores(as), que realizaram um trabalho
primoroso nesse sentido”, afirmou.
Prestigiaram o evento o assessor de comunicação da Corsan, Paulo Renato Mendes; a representante da Superintendência de Recursos
Humanos da Corsan, Cláudia de Araújo Przybylski; a representante da
Comunicação Social do DMAE e integrante da Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes-RS), Maria de Lourdes da Cunha
Wolff; o jornalista e editor Daniel Miranda; e o escritor Nestor José Mayer.

Escritores(as), com Alcy Cheuiche, diretores(as) da APCEF e convidados(as)

Orador da turma, Paulo Cesar Ketzer,
e o mestre Alcy Cheuiche

Após a formatura, escritores(as)
participaram de sessão de autógrafos

Autores(as) e convidados(as) brindaram ao lançamento do livro

Uma jornada de pesquisa e escrita
O livro Água: Elemento Essencial da Vida foi produzido por 13
autores(as), a partir de aulas semanais realizadas de junho de 2014 a
março de 2015. A trajetória contou com a participação de diversos palestrantes, além de muita pesquisa bibliográfica e midiática.
De acordo com o professor Alcy Cheuiche, a escolha do gênero de
contos foi uma estratégia para abordar a diversidade do tema de forma
agradável e lúdica. “Desde a lágrima até a pororoca, passando pelos rituais religiosos, pelo terrível problema de abastecimento e saneamento,
tudo tem a ver com a água. E nós tratamos o tema com a maior seriedade. Posso dizer que o resultado ficou excelente. É um livro que prende
o leitor do começo ao fim”, destacou o mestre.
Para Arno Werlang, que concluiu nessa ocasião a sua 6ª oficina com
Cheuiche, cada curso tem as suas particularidades. No entanto, esse foi
especial, pois tratou de um tema de grande preocupação para a coletividade. Já para estreante Janine El Hawat, a experiência foi extraordinária.
“Fui recebida por colegas sensíveis e talentosos, além do mestre Alcy,
que é um artista das palavras. Me sinto muito honrada por ter tido essa
oportunidade”, completou Janine.
Aos(às) interessados(as) em conferir o resultado dessa grande jornada, o livro Água: Elemento Essencial da Vida já está disponível para
venda na loja virtual da APCEF (www.apcefrs.org.br/loja.html).

Assista ao programa de vídeo sobre a formatura e o
lançamento do livro Água: Elemento Essencial da Vida, em
www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.

Com A Última Gota, Caixa de Pandora trata da preservação da água

O quê:
Água: Elemento Essencial da Vida

Escritores(as):

Ariane de Freitas Severo
Arno Werlang
Charlie Eduardo Schwantes
Denise Garcia Maia
Eloi Wilges
Everton Araujo Pires
Gilmar Delvan
James Avila Dominot
Janine El Hawat
Karin Fonseca Kestering
Neiva Santos Silva
Paulo Cesar Ketzer
Salete Maria Mattje
Organizador: Alcy Cheuiche
Quanto: R$ 9,00
Como comprar: www.apcefrs.org.br/loja.html
Informações: (51) 3268-1611

