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Uma edição conjunta é sempre 
muito completa, pois tem a qualidade 
de reunir notícias bem consolidadas com 
pautas que acabam de sair do forno.  
É o caso deste João de Barro, que contém 
reportagens bastante amadurecidas – 
como a assinatura do novo contrato da 
Corsan com a Prefeitura de Santa Cruz 
do Sul, após anos de luta popular (página 
central) -, juntamente com assuntos de-
finidos poucos dias antes do fechamento 
desta edição – como as reivindicações 
votadas na Conferência Nacional dos(as) 
Bancários(as), que pautarão a vindoura 
Campanha Salarial 2014 (página 4). Nesse 
sentido, pensamos muito na luta que te-
mos travado cotidianamente para sermos 
melhor valorizados(as) em nossas agên-
cias. Por isso, dedicamos a capa deste JB 
em homenagem ao dia do(a) bancário(a), 
celebrado em 28 de agosto.

Agosto também será o mês dos  
Jogos da Fenae, que ocorrerão dos dias 
16 a 23, em Goiânia (GO). Serão 25 mo-
dalidades esportivas em jogo, entre indi-
viduais e coletivas. Como sempre, a dele-
gação gaúcha está treinando pesado para 
fazer bonito entre as outras 26 APCEF’s 
que participarão da competição. Conhe-
ça, na página 11, a lista dos(as) 99 atletas 
que representarão o Rio Grande do Sul 
em mais esse espetáculo do esporte! Mas 
independente do resultado, desportistas 
e torcedores(as) já têm encontro mar-
cado para o dia 6 de setembro, quando  
a Associação promoverá o VIII Botequim 
do Esporte. Saiba mais sobre os deta-
lhes da festa e como inscrever-se para  
o sorteio da promoção de inauguração 
da Nova Côlônia de Tramandaí, que será 
realizado no evento.

Editorial

OpiniãO

Sobre a Nova Colônia, as obras de 
finalização da nossa “menina dos olhos” 
estão de vento em popa. Logo, logo, 
poderemos usufruir de mais esse belo 
patrimônio, localizado a uma quadra 
do mar. Leia, na página 8, como está 
o andamento da construção, que será 
inaugurada no dia 8 de novembro.

Num giro pelo Estado, no Radar, 
você verá que as regionais têm con-
fraternizado (e muito!). A Regional Sul 
aproveitou a Fenadoce e promoveu um 
passeio ao evento. A Regional Litoral 
Sul, por sua vez, acaba de realizar um 
jantar entre os(as) associados(as) e já 
se prepara para o próximo. Na Capital, 
200 pessoas participaram do Costelão 
da APCEF/RS, promovido pelo Núcleo 
de Cultura Gaúcha (contracapa). E, ain-
da, escritores(as) do livro Histórias do  
Vinho – fruto da última oficina literária  
de Alcy Cheuiche – fizeram bonito na 
Feira Vinho em Livros, na Fundação 
Ecarta (página 10).

E as surpresas não param por aí. 
Nesta edição, você também vai ter a 
oportunidade de conhecer Rosangela 
Lima de Albuquerque, a presidenta 
nacional da ONG Moradia e Cidadania. 
Em uma entrevista exclusiva ao JB, 
durante sua vinda a Porto Alegre, ela 
contou quais são as principais dificulda-
des de ação da entidade e ainda revelou:  
“O Rio Grande do Sul tem sido um 
exemplo para a gente”. 

Por isso, estimado(a) leitor(a),  
arranje um assento bem confortável,  
pois você está prestes a ler um jornal 
recheado de novidades. Boa leitura!
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RadaR

Em meio a um alegre bate papo, 
comida gostosa e boa música, colegas 
da ativa e aposentados(as) da Regional 
Litoral Sul se reuniram, no dia 20 de 
junho, em Rio Grande, para mais um 
jantar de confraternização promovido 
pela coordenação local.

A Regional Sul continua sempre 
ativa. Aproveitando a ocorrência da 
Feira Nacional do Doce (Fenadoce), em 
Pelotas, foi realizada, no dia 20 de julho, 
uma visita ao evento, com a presença 
de cerca de 30 associados(as), familia-
res e amigos(as). Os(as) integrantes da 
caravana aproveitaram as atrações da 
feira e saborearam o tradicional doce 
roda de carreta, além, é claro, de café, 
para aquecerem-se na tarde pelotense. 
“Nós tentamos sempre congregar os(as) 
associados(as) em um clima de amizade 
e descontração. A Fenadoce é uma 
tradição em nossa cidade, por isso, não 
poderíamos perder a oportunidade de 
fazer esse passeio juntos(as)”, afirmou  
a diretora de apoio a Aposentados e 
Saúde da APCEF/RS, Lúcia Helena Leal.

A cultura sempre foi uma prio-
ridade na Associação. E quando um 
associado se destaca por sua atuação 
na produção cultural de nosso Estado, 
nos orgulhamos muito e queremos 
compartilhar com todos(as). Nes-
se sentido, dedicamos este espaço  
do JB para divulgar mais um trabalho  
de Alvaro Barcellos, associado de  
Pelotas, que acaba de lançar um  

Página editada com a colaboração da jornalista Regina Azevedo.

vídeo-poema pela produtora Maria Bo-
nita Comunicação. 

Trata-se de um trabalho intitulado 
Poetas Pelotenses, em que quatro escri-
tores gravaram, em vídeo, a leitura de 
suas poesias. Alvaro declamou “Tempo 
de Nascer”. Os demais poetas - Márcio 
Ezequiel, Daniel Moreira e Rogério 
Nascente - leram “O Corpo”, “Dona” 
e “Tenho”, respectivamente. “Quem, 
como nós, mexe com poesia, só pode 
ficar satisfeito com esses trabalhos reali-
zados com afinco e bom gosto, trazendo 
resultados bonitos e significativos”, 
afirmou Barcellos.

Confira o trabalho, na íntegra, em 
http://migre.me/kFwv6.

De acordo com a coordenadora 
Carla Petruzzi, esse foi apenas o pri-
meiro dos três eventos que a Regional 
está organizando para o próximo perío-
do. Agora, a Litoral Sul prepara-se para 
um novo encontro. No dia 5 de setem-
bro, sexta-feira, às 20h, acontece mais 

um jantar! Será no Restaurante Confra-
ria do Porto, em Rio Grande, e contará 
com um cardápio muito especial: buffet 
de frutos do mar! A animação musical 
ficará por conta de William Tavares  
e convidados. 

Como sempre, o evento é gratuito 
para associados(as) APCEF e seus(suas) 
dependentes. Não associados(as) po-
dem adquirir o ingresso a R$ 55. No 
dia do evento, bebidas estarão à venda 
(cerveja, vinho e refrigerantes). Confir-
mações de presença deverão ser feitas 
pelo e-mail apcefrs.litoralsul@hotmail.
com, pelo telefone (53) 8405-7384 
(com Carla Petruzzi), ou na Agência 
Rio Grande (com Renato Rezende). 
Não perca!

Aldivo Mendes/Divulgação

Arquivo/APCEF/RS

Reprodução

Agenda

Litoral Sul promove série de 
eventos de confraternização
Próximo jantar já tem data marcada: será 5 de setembro

agosto 
16/8 - Galeto do Coral 
16 a 23/8 - Jogos da Fenae

Setembro 
6/9 - Botequim do Esporte 
27/9 - Jantar-baile Campeiro

Terças-feiras - Núcleo de Cultura Gaúcha (Galpão Crioulo)

Regional Sul 
realizou Passeio 
à Fenadoce 

Associado Alvaro Barcellos 
participa de vídeo-poema

Trio Café com Leite animou último evento

Lúcia Leal e amigos(as): a Fenadoce é tradição

Poetas Pelotenses reúne quatro escritores
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CaMpanHa 2014 

Anne Ledur/APCEF/RS

-  Reajuste salarial de 12,5%

-  PLR: três salários mais R$ 6.247

- Piso: R$ 2.979,25 (equivalente 
ao salário mínimo do Dieese em 
valores de junho último)

- Vales alimentação, refeição, 13ª 
cesta e auxílio-creche/babá:  
R$ 724 ao mês para cada filho 
(salário mínimo nacional)

- Melhores condições de trabalho 
com o fim das metas abusivas e 
do assédio moral que adoecem 
os(as) bancários(as)

-  Emprego: fim das demissões, mais 
contratações, aumento da inclu-
são bancária, fim da rotatividade, 
combate às terceirizações diante 
dos riscos de aprovação do PL 
4330 na Câmara Federal, do PLS 
087 no Senado e do julgamento 
de Recurso Extraordinário com 
Repercussão Geral no STF. Além 
da aprovação da Convenção 158 
da OIT, que proíbe as dispensas 
imotivadas

- Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários (PCCS): para todos(as) 
os(as) bancários(as)

- Auxílio-educação: pagamento 
para graduação e pós

- Prevenção contra assaltos e 
sequestros. Cumprimento da 
Lei 7.102/83 que exige plano de 
segurança em agências e PABs, 
garantindo pelo menos dois vigi-
lantes durante todo o horário de 
funcionamento dos bancos. Ins-
talação de portas giratórias com 
detector de metais na entrada 
das áreas de autoatendimento 
das agências. Fim da guarda das 
chaves de cofres e agências por 
bancários(as)

- Igualdade de oportunidades para 
todos(as), pondo fim às discrimi-
nações nos salários e na ascensão 
profissional de mulheres, negros, 
gays, lésbicas, transsexuais e 
pessoas com deficiência (PCDs)

Após três dias de debates - de 25  
a 27 de julho -, a 16ª Conferência Na-
cional dos(as) Bancários(as) aprovou, em 
Atibaia (SP), a estratégia, o calendário  
e a pauta de reivindicações da Campanha 
Salarial 2014, dando o pontapé inicial  
do movimento. Entre os eixos centrais, 
estarão o reajuste de 12,5%; a valoriza-
ção do piso salarial no valor do salário mí-
nimo calculado pelo Dieese (R$ 3.079,31, 
em junho); a defesa do emprego; o fim 
da terceirização e o combate às metas 
abusivas e ao assédio moral. Uma outra 
proposta de reajuste também foi apre-
sentada - de 10% acima da inflação -,  
mas a maioria optou pelos 12,5%, pro-
posto pela Articulação Sindical.

A APCEF/RS se coloca na luta junto 
com todos(as) os bancários(as) do Brasil, 
sempre em busca da valorização do(a) 
trabalhador(a). Para isso, é importante 
lembrar que, além das pautas gerais, tam-
bém precisamos batalhar pela conquista 
de pautas específicas, como a exigência 
de mais contratações, isonomia, Saúde 
Caixa, defesa da Caixa como banco pú-
blico, o fim das terceirizações, do fator 
previdenciário, da privatização do patri-
mônio público, das isenções fiscais das 

grandes empresas, pela reforma agrária 
e por mais verbas para educação, saúde, 
moradia e transporte público.

agenda política

Os(as )  697  de legados (as )  - 
442 homens, 192 mulheres – e 63 
observadores(as) que participaram da 
conferência também aprovaram uma 
agenda política, com temas importantes 
da conjuntura nacional que precisam ser 
discutidos com os(as) bancários(as) e com 
a população, como marco regulatório 
da mídia, visando democratizar as co-
municações; a Conferência Nacional do 
Sistema Financeiro; o Plebiscito Popular 
pela Constituinte Exclusiva e Soberana do 
Sistema Político; e a defesa da plataforma 
da classe trabalhadora.

Calendário de luta

O Comando Nacional dos Bancá-
rios se reunirá nos próximos dias para 
definir a data de entrega da pauta de 
reivindicações à Fenaban e o calendário 
de negociações, assim como as assem-
bleias para aprovação da minuta e a data 
das seguintes atividades: Dia Nacional  

de Luta pela Segurança; Dia Nacional de 
Luta contra a Terceirização; Dia Nacional 
de Luta pelo Emprego; paralisação nacio-
nal de duas horas contra as metas abusi-
vas; Dia Nacional de Luta no Santander; 
Mobilização Nacional pelo Plebiscito da 
Reforma Política e Mobilização Nacional 
pela Democratização da Mídia. O que  
já está confirmado é que, nos dias 14 e 
15 de agosto, haverá o Seminário Na-
cional sobre “A Terceirização no Brasil:  
Impactos, resistências e lutas”, em 
Brasília, com a participação massiva das 
entidades de classe.

Carta de atibaia

Os(as) 634 delegados(as) presentes 
na 16ª Conferência Nacional dos Bancá-
rios ainda aprovaram a Carta de Atibaia, 
manifesto em defesa da Constituição 
Federal, dos direitos humanos dos(as) 
trabalhadores(as) e contra a precarização 
do trabalho representado pela terceiriza-
ção. No texto, os(as) bancários(as) con-
clamam a classe trabalhadora e demais 
segmentos da sociedade a se unirem para 
a defesa da dignidade do trabalho.

Fonte: Fenae

Com fortes manifestações, greve durou 23 dias em 2013

Conferência Nacional dá pontapé inicial à 
Campanha Salarial dos(as) Bancários(as)
Além de reajuste de 12,5%, entram na pauta de reivindicações a valorização do piso, 
o fim da terceirização e o combate às metas abusivas e ao assédio moral

pRinCipaiS ReivindiCaçõeS 
da COnfeRênCia
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CulTuRa SeuS diReiTOS

Anner Ledur/APCEF/RS

Lucas Cavalheiro/Divulgação

O quê: APCEF/RS apresenta 
Jottagá e Fróide Explica e os  
Horácios em busca do Cálice  
do Pecado

quandO: Sexta-feira, 29  
de agosto, 20h

Onde: Teatro Bruno Kieffer, 
Casa de Cultura Mário Quintana

quanTO: R$ 20 (público  
em geral) e R$ 10 (associados(as), 
idosos(as) e estudantes)

Uma parceria entre a APCEF/RS  
e duas conhecidas bandas de rock 
formadas por associados, a Jottagá e 
Fróide Explica e Os Horácios, promo-
verá um grande show em um dos palcos 
mais conhecidos de nosso Estado. Os 
grupos musicais se apresentam, no dia  
29 de agosto, a partir das 20h, no Teatro 
Bruno Kieffer, da Casa de Cultura Mário 
Quintana (CCMQ), em Porto Alegre. 
Os ingressos custam R$ 20, mas, para 
associados(as) APCEF/RS, o valor será 
de R$ 10. O evento será chamado  
de APCEF/RS apresenta Jottagá e Fróide 
Explica e os Horácios em busca do Cálice 
do Pecado.

Apesar de se tratar de dois tipos de 
rock diferentes, a iniciativa surgiu durante 
a realização da II Tertúlia Bancária - pro-
movida pela APCEF/RS, no Bar Opinião, 
em abril passado -, quando as duas gera-
ções de músicos portoalegrenses viram 
em comum a sua irreverência e bom 
humor. “Apoiamos a ideia, pois também 
é nosso papel, como Associação, abrir 
espaços para a cultura produzida por 
nossos associados. E ambas as bandas 
têm muito talento que vale a pena ser 
mostrado”, afirmou o presidente, Mar-
cos Todt.

Repertório do show

Lançando trabalhos novos e proje-
tando o futuro, Jottagá e Fróide Explica 
apresentam o repertório de Saboroso 
Bom Fim, uma deliciosa homenagem a 
Porto Alegre, seus “tipos” e seu bairro 
mais charmoso. Os Horácios, por sua 
vez, apresentam as canções de seu ter-
ceiro CD, Bem-vindos às aventuras do 
Bordel Royal. 

Jottagá e Fróide Explica

Os Horácios

Jottagá e Fróide 
Explica e  
Os Horácios 
tocam na CCMQ
Realização é resultado de parceria entre 
bandas de associados e APCEF/RS

Jeverton Lima
Assessoria Jurídica Trabalhista
jeverton@young.adv.br 

Súmulas são um conjunto de 
decisões usadas como jurisprudência, 
com a finalidade de tornar público 
para a sociedade o posicionamento 
de um tribunal e também para, in-
ternamente, buscar a uniformidade 
entre as decisões de juízes(as) ou 
ministros(as). Uma súmula que está 
ganhando destaque é a 277, do Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST). Ela 
estabelece que as cláusulas normativas 
dos acordos ou convenções coletivas 
integram os contratos individuais 
de trabalho e somente poderão ser 
modificadas ou suprimidas mediante 
negociação.

Através dessa súmula, o direito 
brasileiro passa a admitir a chamada 
ultratividade por revogação (ultrati-
vidade relativa) para as convenções 
e acordos coletivos. Ou seja, se não 
houver uma nova convenção coleti-
va de trabalho ou um novo acordo 
coletivo, serão mantidas as cláusulas 
que já foram garantidas anterior-
mente. No entanto, é possível que 
seja instaurado um dissídio coletivo 
para solucionar as questões que não 
puderam ser solucionadas pela nego-
ciação direta entre trabalhadores(as) 
e empregadores(as).

Caso seja ajuizado um dissí-
dio coletivo, a Justiça do Trabalho 
manterá os ajustes convenciona-
dos anteriormente (limite mínimo),  
absorvendo a ultratividade da norma 
coletiva, ou seja, as cláusulas ajustadas 
anteriormente passarão a integrar 
a sentença normativa proferida no 
dissídio coletivo.

Face à obrigatoriedade de ma-
nutenção das cláusulas normativas 
anteriores, a Súmula 277 descreve  
a modificação ou supressão por ne-
gociação coletiva, não fazendo refe-
rência à sentença normativa. Ou seja, 
a sentença normativa não diminuirá 
as cláusulas anteriores, podendo,  
no máximo, ampliar os direitos já  
previstos anteriormente. Nessa hipó-

tese, a sentença normativa também 
terá ultratividade, de modo que so-
mente poderá ser alterada por outra 
sentença normativa, convenção ou 
acordo coletivo.

A ultratividade da sentença 
normativa é diferente da convenção 
e do acordo coletivo. Não existindo 
outra norma coletiva, as cláusulas 
das convenções e acordos coleti-
vos subsistem no tempo, valendo 
enquanto não vier outra norma 
coletiva que a revogue. Já a sentença 
normativa valerá enquanto não vier 
outra norma coletiva, mas a ultrati-
vidade ficará limitada ao prazo legal 
da vigência da sentença normativa, 
de quatro anos.

Porém, é necessário analisar 
se a ultratividade será benéfica aos 
empregados(as), como um avanço 
na proteção ao trabalho, ou uma 
forma de estagnar suas conquistas, 
assim como avaliar se esta não será 
uma forma de acentuar ainda mais 
o desequilíbrio entre empregado/
empregador, haja vista que a manu-
tenção das cláusulas coletivas como 
“fixas” paralisa os direitos do(a) 
trabalhador(a) por tempo indeter-
minado. Por tal razão, é necessário 
ratificar que ultratividade também 
deve significar que as condições mais 
favoráveis estabelecidas por Con-
venção ou Acordo Coletivo devem 
incorporar-se ao patrimônio jurídico 
do(a) trabalhador(a).

A eficácia positiva da Teoria da 
Ultratividade, num plano prático,  
é algo que só poderá ser verificado 
conforme ela for sendo aplicada. 
O que deve ser observado sempre 
é a busca pela isonomia entre as 
partes, através da análise correta 
e organizada de empregadores(as) 
e de empregados(as) por seus 
respectivos(as) representantes, 
considerando-se a situação de  
ambas categorias (profissional  
e econômica), para que todos  
saiam beneficiados(as).

A Súmula 277 do 
TST e a Teoria da 

Ultratividade

SeRviçO



APCEF/RS  
discute privatização  
no Sindiágua

Lançamento do Comitê 
Estadual em Defesa da 
Água Pública

Ato no Plenarinho  
da Assembleia  
Legislativa

Manifestação  
em Santa Cruz  
do Sul

Após Anos de 
lutA populAr, 
Santa Cruz do Sul 
finalmente aSSina 
novo Contrato 
Com a CorSan

Conquista fortalece debate sobre 
defesa da água pública no estado

O avanço crescente do processo de 
privatização da água e dos serviços de sa-
neamento no Rio Grande do Sul provocou 
a mobilização popular em defesa da água 
como um bem público. Por isso, no dia  
19 de janeiro de 2011, a APCEF/RS 
participou, junto com outras entidades  
e movimentos sociais, de uma reunião  
no Sindiágua, em Porto Alegre, visan-
do a criação do Comitê em Defesa da  
Água Pública.

O Plenarinho da Assembleia Legisla-
tiva de Porto Alegre ficou lotado durante  
o Ato em Defesa da Água Pública no dia  
14 de julho de 2011. A mobilização,  
contou com a apresentação de um do-
cumentário e um debate com painelistas 
sobre a questão da privatização da água.

Uma manifestação pacífica mudou a 
rotina de Santa Cruz do Sul no dia 5 de 
agosto de 2011. Após uma assembleia que 
discutiu os riscos da privatização da água 
no município – motivada a partir da eleva-
ção da tarifa em 170% por uma empresa 
terceirizada em Uruguaiana -, o Fórum 
em Defesa da Água Pública organizou uma 
passeata até o gabinete da então prefeita.

No dia 18 de 
março de 2011, cerca 
de 800 manifestantes 
caminharam da Usina 
do Gasômetro até a 
Esquina Democrática 
para o lançamento 
do Comitê Estadual 

em Defesa da Água Pública. A APCEF/RS 
esteve desde o princício, juntamente com 
o Sindiágua, na linha de frente da campanha 
Água privada não dá pra engolir. 

Fotos: Arquivo/APCEF/RS

19/01/2011 18/03/2011 14/07/2011 05/08/2011



Pela tarifa social  
e desarquivamento 
da PEC da Água

APCEF promove  
oficina literária  
sobre água

Cartel da água atuaria 
em cidades gaúchas

Após Anos de 
lutA populAr, 
Santa Cruz do Sul 
finalmente aSSina 
novo Contrato 
Com a CorSan

Uma grande conquista popular 
no município de Santa Cruz do Sul 
fortaleceu, no último mês, o debate 
sobre a água pública no Estado. Após 
anos de luta, em que a APCEF/RS 
teve papel protagonista, finalmen-
te foi assinado, no dia 2 de julho,  
o contrato de concessão da Compa-
nhia Riograndense de Saneamento 
(Corsan) e a Prefeitura da cidade. 
“Essa é uma grande vitória para nós, 
que temos lutado desde o princípio 
contra essas tentativas de privatiza-
ção da água. Estamos falando de um 
bem natural universal, ou seja, de 
direito de todos(as), que não pode 
ser tratado como mercadoria”, 
comemorou o presidente da Asso-
ciação, Marcos Todt. 

O contrato foi aprovado pela 
Câmara Municipal, mesmo após três 
vereadores de oposição ingressarem 
com um processo judicial contra  
o acordo. Mas a Justiça negou  
o pedido de liminar que tentava 
impedir a formalização da parceria 
de 40 anos com a estatal. A assina-
tura encerra um imbróglio iniciado  

em 2008, quando a então prefeita Kelly 
Moraes (PTB) e o então vice-prefeito  
Luiz Augusto Costa Campis (PT) rom-
peram com a empresa. A gestão não se 
reelegeu.

MelhoriAs no Serviço

Na mesma semana da assinatura 
do novo contrato, a Corsan já apresen-
tou um plano de investimentos de mais  
de R$ 395 milhões para Santa Cruz, 
sendo que R$ 145 milhões serão para o 
abastecimento de água e R$ 160 milhões 
para esgotamento sanitário.

A novidade neste contrato é o Fun-
do Municipal de Gestão Compartilhada,  
que prevê um repasse de R$ 76 milhões 
a serem aplicados em projetos de pre-
servação ambiental. O Fundo será gerido 
por um conselho deliberativo formado 
por membros da Prefeitura e da Corsan.

Conforme avalia o presidente  
da APCEF/RS, na grande maioria dos 
municípios, pequenos e médios, o aten-
dimento da Corsan não é superavitário, 
portanto, as empresas privadas não têm 

interesse assumir o serviço. Desse modo, 
tirar a Corsan de cidades maiores, como 
Santa Cruz, inviabilizaria o sistema esta-
dual. Está aí o exemplo de Uruguaiana, 
onde a tarifa aumentou. “A forma como 
o debate vinha sendo colocado para  
o cidadão trazia informações distorcidas, 
dando a impressão de que a única saída 
para a melhoria do serviço público seria 
através da privatização. A defesa da água 
pública não é apenas por ela ser mais 
barata, mas porque um dos principais 
argumentos dos prefeitos que defendem 
a privatização é de que a tarifa vai bara-
tear”, defendeu Todt.

nova PeC da Água 
oxigenA Antigo 

debAte

Uma nova Proposta de Emenda 
Constitucional da Água, a PEC 230,  
de Daniel Bordignon (PT) e outros 30 
parlamentares, foi aprovada, no dia 1º de 
abril deste ano, na Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Assembleia Legislativa 
do Rio Grande do Sul. A novidade desta 
versão da proposta é a obrigatoriedade 
de uma consulta popular em cada cidade. 

A proposta já tramita há alguns anos 
na Casa, tendo sido objeto de outras duas 
PEC’s, a 194/2008, de Ronaldo Zulke 
(PT), e a 206/2011, de Luís Fernando 
Schmidt (PT). Agora, ela será analisada 
pela Comissão de Segurança e Serviços 
Públicos. 

De acordo com a vice-presidenta 
da APCEF/RS e integrante do Comitê 
Estadual em Defesa da Água Pública, 
Célia Margit Zingler, uma PEC da Água  
é de grande valia, pois evita a privatiza-
ção desse bem que é de todos(as). “É 
necessário entender que a água é um 
bem essencial e cada vez mais escasso. 
Se não garantirmos o acesso por lei, es-
taremos indo na contramão ao que acon-
tece em outros países, como na França,  
por exemplo, que retomou o controle  
do abastacimento e saneamento através 
da estatização”, explicou.

* Com informações da Prefeitura de 
Santa Cruz do Sul, Corsan e  

Assembleia Legislativa

Em tramitação na Assembleia Legisla-
tiva do Rio Grande do Sul, a PEC da Água foi 
arquivada pelo então presidente da Casa, 
Alexandre Postal, em junho de 2012. Com 
o objetivo de limitar a participação do setor 
privado nos serviços de saneamento do 
Estado, a proposta de emenda foi rejeitada 
pela Comissão de Segurança e Serviços 
Públicos da AL. A PEC determinava que 
os serviços de abastecimento de água  
e tratamento de esgoto deveriam ser pres-
tados por empresas públicas ou companhias 
de economia mista de controle estatal.  
O Estado ou o município deveriam ter,  
no mínimo, de 51% do capital votante  
e 51% do capital social da empresa.

Em julho de 2012, o jornal Correio 
do Povo denunciou supostas fraudes envol-
vendo licitações dos serviços de água e es-
goto no Estado. De acordo com o veículo,  
o Ministério Público do Estado (MPE) tra-
balhava com a hipótese de que um “cartel 
da água” estaria atuando em vários muni-
cípios gaúchos, através da visita de lobistas 
a prefeitos, tentando convencê-los sobre  
a ineficácia do serviço oferecido pela  
Corsan. A partir daí, entrariam em ação 
consultorias que se ofereceriam para 
elaborar planos e forneceriam modelos 
de licitação a serem executados pelas pre-
feituras. Santa Cruz do Sul seria um desses 
municípios, bem como São Luiz Gonzaga, 
São Borja, São Gabriel e Uruguaiana. 

No dia 17 de agosto, o presidente  
e a vice-presidenta da APCEF, Marcos Todt 
e Célia Zingler, concederam entrevista 
sobre o assunto ao Jornal do Comércio.

No dia 19 de junho de 2012, a Co-
missão de Segurança e Serviços Públicos 
realizou uma audiência pública sobre  
a tarifa social da água e entregou, no dia 
28/7, um documento ao então presiden-
te da Assembleia Legislativa, Alexandre 
Postal, solicitando o desarquivamento  
da PEC da Água. Marcos Todt e Célia 
Zinger estiveram presentes na ocasião.

A fim de promover o debate sobre 
a essencialidade da água, a APCEF/RS 
começa a oferecer, a partir de junho de 
2014, a oficina literária Água: Elemento 
Essencial da Vida. O curso é ministrado 
pelo escritor Alcy Cheuiche e produzirá 
textos a partir de pesquisas sobre diversos 
âmbitos do assunto. “Sabemos que a água 
será o petróleo de amanhã. Por isso, o tema 
é muito importante”, avaliou o mestre. Leia 
mais sobre a oficina na página 10.

07/2012 28/07/2012

AL arquiva  
PEC da Água

06/2012 06/2014
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Pneus mais próxima de você, através 
do telefone 0300-210-2102 ou do site 
www.bellenzier.com.br, peça um orça-
mento e aproveite!

Outros convênios

É importante sempre lembrar que 
a APCEF/RS disponibiliza, gratuita-
mente para todos(as) os(as) seus(suas) 
associados(as), uma ampla e crescente 
lista de conveniados nas mais variadas 
áreas de atuação, que oferecem descon-
tos e outras vantagens de pagamento. 
São instituições de ensino, farmácias,  
cinemas, supermercados, lojas, acade-
mias e uma ampla carteira de profissio-
nais liberais, que estão aí para bem servir 
você. Basta apresentar a sua carteirinha 
e aproveitar os benefícios. Consulte  
a lista de todos os conveniados no site 
www.apcefrs.org.br, em “Serviços”, 
“Convênios”, selecione a cidade e a ca-
tegoria, e não perca esse direito que só 
um(a) associado(a) APCEF/RS pode ter.

paTRiMÔniO/COnvêniOS

Falta muito pouco para os(as) 
associados(as) poderem desfrutar da 
Nova Colônia de Tramandaí! Após  
a demolição do antigo prédio, realizada 
em junho, as obras de finalização pros-
seguem em ritmo intenso. A inauguração 
do novo prédio está prevista para o dia 
8 de novembro deste ano. 

Os trabalhos da área externa 
já estão em andamento, bem como  
a colocação do meio fio das calçadas  
e a preparação do solo para receber  
o piso de basalto. Também estão sendo 
colocados os móveis sob medida e itens 
como luminárias. Já foram concluídos 
os serviços de pintura e a execução do 
telhado de policarbonato do terceiro 
pavimento. “Acrescentamos esse te-
lhado ao projeto original para dar mais 
conforto para aqueles que utilizarem as 
garagens”, explicou o diretor de Patri-
mônio da APCEF/RS, Paulo Belotto.

Entre os próximos encaminhamen-
tos, estão a instalação dos equipamentos 
hidrossanitários para deficientes físicos, 
nos banheiros dos apartamentos adapta-

As férias escolares de inverno já 
passaram, mas é sempre bom ter o seu 
automóvel com a segurança em dia, 
tanto para eventuais viagens quanto para 
o uso cotidiano. Nesse sentido, associa-
dos e associadas da APCEF/RS de todo  
o Estado podem contar com a nossa 
rede conveniada na hora de fazer a re-
visão de seus veículos. Um dos grandes 
destaques nesse ramo é a Bellenzier 

dos; das pias das cozinhas; e do sistema 
de monitoramento por CFTV. Também 
serão colocados os tampos em granito 
na lavanderia e cafeteria. A jardinagem 
ficará a cargo da conselheira Clodely 
Elisabeth Soares, tesoureira da Regional 
Litoral Norte.

promoção de inauguração

E para quem quiser aproveitar, 
em primeira mão, a estrutura da nossa 
Nova Colônia, não esqueça: a APCEF/
RS está realizando uma promoção im-
perdível, sorteando vagas para hospe-
dagem na noite da inauguração! Os(as) 
contemplados(as) não terão nenhum 
custo financeiro ou perda de pontos 
na classificação para futuras inscrições.  
O sorteio acontecerá no dia 6 de  
setembro, durante o VIII Botequim do 
Esporte (leia mais sobre o evento na 
página 10 desta edição). Entre no site 
www.apcefrs.org.br e inscreva-se!

* Com a colaboração da jornalista 
Regina Azevedo

Pneus, revendedora oficial da Goodyear 
no Rio Grande do Sul.

Com lojas em Porto Alegre, Frede-
rico Westphalen, Santa Rosa, Carazinho, 
Marau, Santo Ângelo, Erechim, Novo 
Hamburgo, Gravataí e Farroupilha,  
a Bellenzier oferece descontos exclu-
sivos para associados(as) APCEF/RS 
na compra de pneus, rodas, amorte-
cedores, câmaras de ar, freios e lonas. 
Além disso, trabalha com serviços  
de geometria, balanceamento, suspen-
são, recauchutagem, regulagem de faróis 
e ar condicionado. 

Mas a maior vantagem desse e dos 
demais convênios da APCEF/RS é que 
você não precisa pagar nada para ter 
direito aos descontos oferecidos pela 
revendedora! Entre em con-
tato com a Bellenzier 

Nova Colônia de Tramandaí na reta 
final de sua construção
Inauguração será no dia 8 de novembro, contemplando associados(as) sorteados(as) em promoção

Arquivo/APCEF/RS

Reprodução

Prédio recebeu telhado de policarbonato junto às garagens

Revendedora da Goodyear tem lojas 
em todo o Estado

apCef SaÚde
pSiCOTeRapia – Janaína Pinto Goulart 
- Av. Carlos Gomes, 53/501, bairro 
Auxiliadora – Porto Alegre/RS – Fone: 
(51) 9256-5034 – E-mail: janapgoulart@
gmail.com 
Veja outros convênios em 
www.apcefrs.org.br/convenios/saude.htm

OuTROS COnvêniOS 
eSTÚdiO e pROduçõeS aRTÍSTiCaS 
- Froide Explica - R. Ariovaldo Soares 
Janson, 85, bairro Santa Teresa – Porto 
Alegre/RS - Fones: (51) 3019-9674/ (51) 

9953-9674 - E-mail: jottaga@gmail.com

CuRSOS eM MaRCenaRia - Confraria 
da Madeira - Av. Maranhão, 402, bairro 
São Geraldo – Porto Alegre/RS - Fones: 
(51) 3279-3644 / (51) 3279-3599 – E-mail: 
contato@confrariadamadeira.com.br - 
Site: www.confrariadamadeira.com.br
Veja outros convênios em 
www.apcefrs.org.br/convenios

Novos convênios

Aproveite o convênio com a Bellenzier Pneus 
para garantir a segurança de seu veículo

Assista ao vídeo sobre o convênio com a Bellenzier Pneus,  
em www.apcefrs.org.br ou no Facebook da Associação
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enTReviSTa: Rosangela Lima de Albuquerque, presidenta da ONG Moradia e Cidadania

Presidenta da Moradia e Cidadania falou sobre as dificuldades de atuar num país tão diverso como o Brasil

Assista ao vídeo com a entrevista que a presidente da ONG Moradia e Cidadania concedeu  
ao APCEF em Ação, em www.apcefrs.org.br ou no Facebook da Associação

psicóloga clínica desde 1989, 
aposentada da Caixa em 2010  
e empossada presidenta nacional da 
OnG dos(as) empregados(as) da Cai-
xa, Moradia e Cidadania, em 2013, 
Rosangela lima de albuquerque 
está realizando uma série de visitas 
aos projetos da entidade em todo  
o Brasil. neste mês, ela esteve no 
Rio Grande do Sul e conversou com 
o João de Barro. Confira!

João de Barro – Como começou  
a sua trajetória dentro da OnG? 

Rosangela Albuquerque - Me asso-
ciei à ONG logo após o surgimento do 
Comitê da Cidadania, em 1994, através  
da divulgação da coordenadora do 
Distrito Federal. Sou psicóloga e passei  
a ser voluntária, atendendo os meni-
nos no projeto. Fiquei como associada  
e cheguei a trabalhar na parte administra-
tiva. Então, quando a presidenta anterior 
precisou sair, foi aberto um processo se-
letivo. Creio que, por desconhecimento 
de como é o trabalho, não houve interes-
sados. Aí, me convidaram para assumir,  
o que ocorreu em outubro de 2013. 

JB – O que a traz ao Rio Grande 
do Sul neste momento?

RA - Acompanhando o trabalho 
das nossas 25 coordenações regionais, 
comecei a observar que não conhecia 
verdadeiramente a ONG. Conhecia  
a realidade de Brasília, mas é muito pou-
co, considerando a extensão do nosso 
País. O Brasil é muito maior do que a 
gente imagina. Achei que seria importante 
conhecer as realidades e os parceiros que 
estão com a gente em cada região e, por 
isso, hoje estou no Rio Grande do Sul. 

JB – Quais são as principais dificul-
dades que a OnG enfrenta no desenvol- 
vimento de seus projetos Brasil afora?

Anne Ledur/APCEF/RS

“Não dá para termos ações únicas  
e enfiar goela abaixo nas pessoas”

RA - Os problemas do Brasil são 
muitos grandes, bem como as suas di-
ferenças. Às vezes, o que dá certo em 
São Paulo não dá certo no Rio Grande 
do Sul, ou dá certíssimo no Pará e não 
dá no Amazonas, que são estados pa-
recidos. Então, o que eu tenho visto  
é que não dá para a gente ter ações únicas  
e enfiar goela abaixo nas pessoas. Precisa 
existir adaptação em qualquer situação, 
por conta dessas diferenças. Acredito 
que essa é uma grande dificuldade que 
encontramos, enquanto ONG. Mesmo 
tendo 20 anos de existência, a gente ainda 
está aprendendo muita coisa. Cada gestor 
que entra, vai por um caminho: como 
melhorar isso? Como melhorar aquilo? 

JB – quem são as pessoas que se 
beneficiam com o trabalho da Mora-
dia e Cidadania?

RA - O nosso carro-chefe é a edu-
cação e a geração de trabalho e renda.  
É com isso que nós temos obtido muitos 
resultados. As pessoas aprendem um 
ofício e logo já começam a trabalhar com 
aquilo. Por exemplo, é uma cabeleireira, 

que abre um salãozinho em casa, na co-
munidade dela, e começa a ganhar o seu 
dinheirinho. É a manicure, a costureira... 
Nós temos um projeto nacional, de corte 
e costura, que tem funcionado bem em 
alguns lugares. E o beneficiado não é só 
o personagem que está no projeto, mas 
toda a família. Em Porto Alegre, tem a 
Casa Brasil, com várias frentes atuando.  
E os resultados têm sido ótimos. Em Ca-
xias do Sul, conheci outro projeto muito 
lindo com crianças. Nós precisamos tra-
balhar com as crianças, pois são elas que 
vão virar os adultos de amanhã. É assim 
que temos conseguido tirar muitas pes-
soas da zona de risco. Nós consideramos 
a coordenação Rio Grande do Sul uma 
coordenação de sucesso. O Rio Grande 
do Sul tem sido um exemplo para a gente. 
(Conheça os projetos da ONG em http://
www.moradiaecidadania.org.br)

JB – Como a OnG se mantém?

RA - A nossa ONG sobrevive dos(as) 
associados(as), que são, prioritariamente, 
empregados(as) da Caixa. O problema  
é que, mesmo dentre o público interno, a 

maioria ainda não é associada. É uma pena, 
pois é muito fácil fazer parte dessa rede. 

JB – e como as pessoas podem 
fazer para colaborar com a Moradia 
e Cidadania?

RA - O(a) empregado(a) só precisa 
manifestar o seu interesse, preencher  
a ficha de adesão e encaminhar para as 
GIPES. Ele(a) doa apenas o valor referen-
te a um ticket refeição por mês, através 
da folha de pagamento. A Caixa é um 
banco social. A nossa ONG surgiu do 
Comitê da Cidadania contra a Miséria e 
a Fome, a partir do Betinho. Temos que 
lembrar desse espírito social que nós te-
mos. O colega que trabalha lá na agência, 
com habitação, por exemplo, com o PIS, 
que recebe o público mais carente, sabe 
como a coisa funciona. Mas é claro que 
não tem que ser uma responsabilidade só 
do(a) empregado(a) da Caixa. Qualquer 
pessoa que quiser ser doadora, voluntá-
ria, há a possibilidade de assinar um ter-
mo conosco, afirmando essa pretensão. 
Temos pouco associados(as) assim, mas 
é permitido.

JB – Outra forma de colaborar 
também seria com a adesão à nota 
fiscal Gaúcha, certo? quais são  
as vantagens desse programa?

RA - A Nota Fiscal Gaúcha é boa, 
pois, primeiro, faz com que a gente 
cumpra o nosso papel de cidadão, pedin-
do o cupom fiscal. Além disso, oferece 
benefícios, como sorteio de prêmios  
e desconto no IPVA. Nós incentivamos 
a participação das pessoas, pois à ONG 
é revertido um percentual do imposto. 
Temos projetos já determinados para po-
der investir esse percentual. (Cadastre-
-se e participe do Programa Nota Fiscal 
Gaúcha, incluindo a ONG Moradia e 
Cidadania como beneficiária, em http://
nfg.sefaz.rs.gov.br) 

Rosangela esteve no RS e conversou pessoalmente com o JB
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CulTuRa/eSpORTeS

Arquivo/APCEF/RS

Ainda há vagas para a 
oficina literária Água: 
Elemento Essencial da Vida
Curso é realizado às quintas-feiras, com previsão de término em fevereiro de 2015

Quem deseja aperfeiçoar a arte 
da escrita ainda tem a oportunidade 
de ingressar em mais uma jornada 
com o mestre Alcy Cheuiche. Restam  
algumas vagas para a Oficina de  
Criação Literária Água: Elemento  
Essencial da Vida. Iniciadas no dia 26  
de junho, as aulas são realizadas todas  
as quintas-feiras, das 18h às 21h, com  
previsão de conclusão em fevereiro 
de 2015. “Estamos com um grupo 
muito bom. A maioria tem experiên-
cia comigo na oficina sobre o vinho, 
mas também temos pessoas que estão 
começando com grande potencial”, 
afirmou o escritor. 

A proposta da oficina de criação 
literária é dialogar com um público 
abrangente, de diversas faixas etá-
rias. Os participantes, independente  
de formação ou idade, se unem com 
um objetivo em comum: aprimorar  

Um dos eventos mais aguar-
dados do ano está chegando: no 
dia 6 de setembro, a partir das 
20h30, a APCEF/RS promove a 
oitava edição do Botequim do 
Esporte, no Ginásio da Sede A, 
em Porto Alegre. A festa, que é 
literalmente um brinde à pratica 
esportiva, homenageia os atletas 
que atuam nas mais diversas mo-
dalidades dentro da Associação.  
E esta edição ainda terá uma novi-
dade: serão sorteados os últimos 
apartamentos da promoção de 
inauguração da Nova Colônia 
de Tramandaí. Saiba mais sobre 
como concorrer na página 8.

Como de praxe no evento,  
o chope será liberado, bem como 
refrigerantes e água. Petiscos es-
tarão à venda para acompanhar. A 
animação musical ficará por conta 
de um grupo de samba de raiz. 
Lembrando que os convites são 
limitados e só serão vendidos an-
tecipadamente através do telefone 
(51) 3268-1611 ou pelo e-mail 
eventos@apcefrs.org.br, por 
apenas R$ 30. Garanta já o seu!

No dia 19 de julho, os(as) escri-
-tores(as) do livro Histórias do Vinho, 
resultado da última oficina de criação 
literária da APCEF, participaram da 
feira “Vinho em Livros”, na Fundação 
Ecarta. A atividade foi uma realização 
do Núcleo Cultural do Vinho, com 
apoio da livraria Sapere Aude! Livros.

A feira disponibilizou para venda 
uma selecionada coleção de títulos 
sobre a bebida, com destaque para a 
sua diversidade, a sua história e as suas 
relações. Carlos Cartell, proprietário da 
Sapere Aude! Livros e associado APCEF, 
elogiou a iniciativa da Associação na pro-
moção das oficinas de criação literária.

Histórias do Vinho pode ser adquirido 
na loja APCEF, em www.apcefrs.org.br.

* Com a colaboração da 
jornalista Regina Azevedo

O Coral APCEF/RS realiza, no dia 
16 de agosto, às 20h, o seu tradicional 
galeto de confraternização. O grupo  
e seus(suas) convidados(as) irão se 
reunir no Salão de Festas da Associação, 
em Porto Alegre. Os convites (somen-
te antecipados) já estão disponíveis  
a R$ 25. Após o jantar, terá som me-
cânico para animar a festa. E quem 
participar, é claro, poderá assistir  
a uma apresentação especial do grupo. 
Informações: eventos@apcefrs.org.br, 
(51) 3268-1611 ou com a coordenado-
ra do Coral, Iracema Mendes, através 
do telefone (51) 9184-4732.

a técnica da escrita. Nesse sentido,  
o espaço de aprendizado propicia 
grandes amizades, além dos benefícios 
na expressão e a descoberta do talento 
literário potencial que existe em cada 
pessoa. “Estou gostando muito das 
aulas. É a segunda oficina que faço com  
o Alcy e o escritor é muito bom. Em 
cada aula é abordado um subtema den-
tro do tema água. Eu gostei do assunto, 
pois é bem amplo”, afirmou o aluno 
James Ávila Dominot.

Os oficinandos realizam pesquisas 
sobre a água em diferentes ângulos.  
“O tema é muito importante.  
Um ponto interessante é que a água será 
o petróleo de amanhã. O nosso corpo  
é feito de 80% de água. Ela também 
está presente no chimarrão e nas  
cataratas do Iguaçu. O Brasil é riquís-
simo em água, o que pode ocasionar 
grande disputa em um futuro próximo”, 

lembra Cheuiche. O autor menciona, 
igualmente, a frase de uma ecologista 
americana para argumentar. 

Assim, a ideia é escrever contos 
ligados de uma maneira ou de outra  
a água. “Temos que pensar em primei-
ro lugar na qualidade literária. A gente 
escreve para ser lido. Conquistamos 
novos leitores, escrevendo melhor. 
Não basta só contar, tem que contar 
bem. E é isso que estamos fazen-
do. Com certeza, teremos um bom  
material ao final desta oficina”, concluiu 
Cheuiche.

Para participar, não é necessário 
ter experiência com a escrita literária, 
pois são ministradas técnicas de inicia-
ção à arte de escrever. As inscrições 
seguem abertas e as vagas são limitadas. 
Informações: cultural@apcefrs.org.br 
ou (51)3268-1611.

Prepare-se! 
Vem aí o VIII 
Botequim do 
Esporte!

Histórias do Vinho participa de feira na Fundação Ecarta Galeto do Coral 
será no dia 16 
de agosto
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Contagem regressiva para os Jogos da Fenae
Delegação selecionada intensifica treinos para fazer bonito em Goiânia, de 16 a 23 de agosto

Os treinamentos para os Jogos 
da Fenae 2014 já haviam começado 
em março, mas, a menos de um mês 
da competição nacional, a jornada se 
intensifica. Ainda mais com a divulgação, 
no último dia 22, da nominata completa 
da delegação que representará o Rio 
Grande do Sul em Goiânia, de 16 a 23 
de agosto (confira no box abaixo). Nesta 

reta final, 99 esportistas de todo o Estado 
têm treinado pesado, individualmente, 
ou com seus respectivos treinadores. 
“Temos feito um trabalho intenso com 
nossos atletas, no intuito de conseguir 
o melhor resultado possível. E acredito 
que temos boas chances de ganhar  
a competição”, declarou Luiz Severo, 
treinador do futebol soçaite.

De acordo com o diretor de apoio 
a Esportes da APCEF/RS, Luiz Carlos 
Lasek, a Associação vem se preparando 
com o objetivo de fazer bonito entre 
as 27 APCEF’s que participarão do 
evento esportivo. “Acreditamos que 
temos atletas muito bem preparados(as)  
e estamos em plenas condições de fazer 
um excelente campeonato”, avaliou.

Os Jogos da Fenae são o maior evento 
esportivo dos(as) empregados(as)  
da Caixa. A última edição contou com 
a participação de mais de 2.300 atletas 
para a disputa de 25 modalidades, 
entre individuais, duplas e coletivas.  
A APCEF gaúcha ficou em quarto lugar 
no resultado geral, com a conquista de 
15 medalhas e 440 pontos.

MOdalidadeS COleTivaS
vÔlei MaSCulinO
Treinador- Vinicius Gamino Gomes
FERNANDO GERHARDT 
Agência Estrela
GEOVANE EMERSON SIPPEL  
Agência Teutônia
JEISSON FALLER 
Agência Cachoeirinha
JOAO FRANCISCO DA FONTE ABREU - 
JURIR / Porto alegre
LEANDRO SANTANA MARTINS 
Agência Estrela
MARCELO THIELE 
SR / Serra Gaúcha
MATHEUS BAUER
PAB Justiça do Trabalho / Canoas
MAURO RENATO JAVIEL BOROWSKY - 
GIRET / Porto Alegre
ROBERTO FIM JUNIOR 
Agência São Jeronimo
SIDNEI RAGNER LANG OTTO -  
GIRET / Pelotas
TIAGO CAMPOS DA SILVA  
Agência Scharlau
vÔlei feMininO
Treinador - Vinicius Gamino Gomes
ANEMARI POTT 
Agência Veranópolis
BETINA MEINECKE  
Agência Sapucaia do Sul
BIANCA ZOEHLER CRESTANI JURIR  
Porto Alegre
CATIA REGINA DELAVALD THOMAS - 
GITEC / Porto Alegre
CLAUDIA DANIELA BRUNE 
Agência Teutônia
FABIANA FERREIRA 
Agência Cavalhada
GABRIELA MORO 
JURIR / Porto Alegre
HELEN JUCHEM - Agência Alvorada
LIANA RUSCHEL 
Agência Arroio do Meio
LORNA LEHENBAUER  
Agência Arroio do Meio
ROSANE ISOLETE WEBER KESSLER 
Aposentada
fuTSal feMininO
Treinador - César Augusto Gonçalves 
Perello
FABIANE SOUZA DE CARVALHO 
Agência Shopping Total
JULIANA CASAGRANDE CEOLATO 
JURIR  Porto Alegre

RICHARDSON NITZ DA ROSA  
GIREC / Porto Alegre
ROAN CARLOS BOFF  
Agência Patria Nova
SAMUEL HENRIQUE HAUSCHILD  
Agência Taquari
THIAGO LUIS HOLZ  
Agência Cavalhada
fuTeBOl SOçaiTe MáSTeR
Treinador - Luiz Augusto Busi de Severo
ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA  
Agência Quaraí
ALTEMIR DALPRA  
Agência Encantado
CHARLES ALCIDES SCOPEL  
Agência Frederico Westphalen
CLAUDIO GRAF JARDIM  
Agência Juca Batista
ERNESTO SALDANHA NUNES  
Agência Bagé
IVAN RIBAS VERARDI  
Agência Passo da Areia
JORGE LUIS MINUSSI  
Aposentado
NEY RODRIGUES DA SILVA FILHO  
Agência Quara
PAULO LUIS KIELING  
Aposentado
RENE MENEGUSSI 
Agência Teutônia
RODERJAN GOTTFRIED ADAMI  
Agência Avenida do Forte
RODRIGO MOREIRA LINS PASTL  
Agência Mont Serrat
RUY FERNANDO DALBEM  
GIRET / Porto Alegre
BaSqueTe MaSCulinO
Treinador - Carlos Gustavo Cantarelli
CHRISTIAN BORGES DE AVILA  
Agência Volta do Guerino
DARLAN GUSTAVO DO NASCIMENTO  
Agência Gravataí
EDUARDO ONGARATTO 
GIGOV / Santa Maria
FRANCISCO PAULO SILVA DA SILVA  
Agência Parcão
HENRIQUE STEIBEL TABAJARA  
GITEC / Porto Alegre
MARCIO WALLERIUS WELP  
Agência Guia Lopes
MAXSANDRO SESSIM DA SILVA  
Agência Osório
RAUL DE AVILA JUNIOR  
Agência Protásio Alves
TIAGO SCHILLING LAU  
Agência Santa Cruz do Sul

TOMAS ANTERO DE ANDRADE BARTH 
GIPES / Porto Alegre

MOdalidadeS individuaiS 
Ou eM duplaS

XadRez

ALZIMIRO BARBOZA NARDES  
Agência Pátria Nova

TêniS de MeSa

PEDRO DANIEL ROCHA DOS SANTOS  
Aposentado

LIANE MARIA DALLEGRAVE BAUMANN  
GIGOV / Porto Alegre

naTaçãO

LUCIANE MARIA FINGER BALLICO 
 JURIR / Caxias do Sul

MARIA JUREMA DE SOUZA TEXEIRA  
Agência Praia de Belas

TêniS de quadRa MaSCulinO

ELIAS RITTER  
Agência Erechim

TêniS de quadRa MaSCulinO

JOSÉ NEWTON DIAS TRINDADE  
GIREC / Porto Alegre

aTleTiSMO

ADILSON JOHANN  
Aposentado

CESAR MACHADO CABRAL  
Agência Passo Fundo

LUIS PAULO CENTENO  
Agência Parternon

NORBERTO HENRIQUE ANDREIS  
GIRET / Caxias do Sul

SOELI KOPPER DE MAGALHAES  
Aposentada

TêniS de quadRa feMininO

LAURA MARIA DALCIN KERN  
Aposentada

MARGARETH LUIZA MARQUARDT  
Aposentada

TRAUDI INGRID MEURER  
Aposentada

SinuCa

JULIO CESAR ARCARI  
Aposentado

daMaS

LUIZ RICARDO SANTOS DA ROSA  
GIRIS / Porto Alegre

CanaSTRa

VALDIR GONÇALVES DE ABREU  
Agência Gravataí

VALDIR SANTIAGO BARRETO  
Agência Coronel Bordini

LAURA EMANUELA SAGER BORDIGNON 
Agência Shopping Iguatemi
MARCIA DANZBERG 
Agência Menino Deus
MARIA CLARICE POGLIA PIGATTO -  
GIREC / Porto Alegre
NICOLE ELYSEU DE LIMA 
GIGOV / Porto Alegre
RAQUEL ARBUSA MARQUES  
Agência Viamão
SABRINA QUINTEROS MUNIZ RECOM  
Porto Alegre
TATIANA BETTIO REDIVO 
GIREC / Porto Alegre
VERA LUCIA TEIXEIRA DA SILVA  
Agência Nova Petropólis
fuTSal MaSCulinO
Treinador - César Augusto Gonçalves Perello
DANIEL SCHUMACHER DE BARROS  
Agência Praça da Alfândega
GABRIEL BRITTO BARRETO  
Agência Cachoeirinha
JATIR TONELLO JUNIOR 
Agência Planalto Gaúcho
JOAO EGIDIO FERREIRA DA ROCHA  
Agência Protásio Alves
LUCAS AUGUSTO PETTER   
Agência Bourbon Wallig
LUCAS EDUARDO FIGUR DA ROSA 
 Agência Protásio Alves
LUIZ FERNANDO FERREIRA SASSONE  
Agência Camaquã
MARCEL ANGELO STURBELLE GOMES  
Agência Pelotas
MARCOS RAFAEL DE SOUZA SILVA  
Agência Marechal Mallet
VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA  
Agência Garibaldi
fuTeBOl SOçaiTe livRe
Treinador - Luiz Augusto Busi de Severo
ANDERSON HENZ  
Agência Cruzeirense
ANDRE FENSTERSEIFER   
Agência Florestal
CARLOS VIEGAS NETO   
GITEC / Porto Alegre
DANIEL JONAS STORCK  
GIRET / Porto Alegre
DAVI GOULART ESPINDOLA  
GIREC / Porto Alegre
DIEGO ALVES FERON  
PAB Justiça do Trabalho / Porto Alegre
RAFAEL DE AZEVEDO  
Agência São Leopoldo
RICARDO HORACIO KOT  
Agência São Leopoldo

eSpORTeS

JOGOS da fenae 2014 – deleGaçãO da apCef/RS



TRadiçãO

Mais de 200 pessoas prestigiaram o tradicional evento 
do Núcleo de Cultura Gaúcha

Fotos: Regina Azevedo/APCEF/RS

  Equipe do NCG responsável pelo Costelão

Público foi bem servido 
no Costelão da APCEF

Mais de 200 pessoas lotaram 

o Galpão Crioulo

Presidente da APCEF, Marcos Todt, com Paulo Cesar 
Ketzer, Juvêncio Pereira e Olindo Fiscuk

Caravana de Pelotas marcou presença em mais esse evento

180 quilos de carne 

foram assados

Se tem uma coisa que nós, gaú-
chos e gaúchas, gostamos é de com-
partilhar histórias ao redor do fogo, 
acompanhados(as) do nosso insepa-
rável chimarrão e de música buena. 
Se isso puder se somar a um belo 
churrasco então, aí está o cenário 
está perfeito. Coincidência ou não,  
os(as) associados(as) da APCEF/RS 
puderam vivenciar essa experiência 
no último dia 20 de julho, data em que 
internacionalmente é celebrado o Dia 
do(a) Amigo(a). 

Mais de 200 convidados(as) de 
diversas partes do Estado participaram 
do Costelão da APCEF/RS, promovido, 
em sua sétima edição, pelo Núcleo de 
Cultura Gaúcha (NCG), no Galpão 
Crioulo, em Porto Alegre. “Nosso es-
forço é sempre no sentido de congre-
gar as pessoas em um clima de amizade. 
Como a venda de ingressos esgotou-se 
ainda na semana anterior, acreditamos 
que seja um sinal de que nosso intento 
foi bem sucedido”, comentou Paulo 
Cesar Ketzer, coordenador do NCG.

O domingo ensolarado foi favorá-
vel e, para participar do evento, teve 
gente que encarou horas de estrada, 
como os(as) integrantes da caravana 
que veio de Pelotas. “O clima do 
pessoal que confraterniza é sempre 
muito bom. Aqui, nós encontramos 
amigos(as) e colegas de outras agências 
e vamos matando a saudade. É um 
momento muito especial”, afirmou 
a aposentada da Regional Sul, Ângela 
Maria Gomes. A associada Antônia 

Elisa Barcelos também elogiou o Cos-
telão: “Esse evento é maravilhoso.  
Já vim várias vezes. É uma oportunidade  
de reunir as pessoas em torno da tradi-
ção. Além disso, a comida é muito boa 
e muito bem servida”.

Juvêncio Pereira, assador-chefe 
do Costelão, lembrou que a prepara-
ção iniciou ainda antes de o sol raiar.  
Na noite anterior, os 180 quilos de 
carne foram limpos e espetados.  
O fogo de chão, que garantiu o assado 
por seis horas, foi aceso às 5h da ma-
drugada. “O segredo para a carne não 
ficar seca é a salmoura, técnica muito 
usada na fronteira. São três banhos 
de salmoura que nós damos. E é um  
processo que todo mundo adora”, 
revelou. Junto com o churrasco, foram 
servidos acompanhamentos, como 
arroz, feijão, aipim e saladas, além de 
sobremesas variadas. 

Sorte nossa de poder saborear 
tamanha delícia da culinária cam-
peira preparada com tanto esmero.  
Mas o gostinho de quero mais não 
vai ficar só na vontade, pois o Núcleo  
de Cultura Gaúcha já  prepara  
o próximo evento. Com a animação 
de Márcio Padula e do Grupo Alma  
Nativa, o jantar-baile de encerra-
mento da Semana Farroupilha está 
marcado para o dia 27 de setembro,  
às 21h. Garanta já o seu ingresso, 
entrando em contato com o setor 
de eventos da Associação, através do 
telefone (51) 3268-1611 ou do e-mail 
eventos@apcefrs.org.br.

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação  
sobre o VII Costelão, em www.apcefrs.org.br  
ou no Facebook da Associação

VII Costelão da 
APCEF/RS lota 
Galpão Crioulo no 
Dia do(a) Amigo(a)


