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Editorial

OPINIÃO

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

CONSELHO DELIBERATIVO • REG. PORTO ALEGRE • Titulares:  Francisco Ma-
galhães (GIPES/PO) • Paulo Cesar Ketzer (Aposentado/Porto Alegre) • Mariza Zancan 
Godoy (Ag. Gravataí) • Felisberto Machado de Souza (CIREC/PO) • Clélio Luiz Gregory 
(Aposentado/Porto Alegre) • Pedro André Marchese Sessegolo (Ag. Mont Serrat) Marcelo 
de Marchi (GIRIS/PO) • Suplentes: Humberto Silva Solaro (GIRET/PO)• Noeli Maria Serra 
(Aposentada/Porto Alegre) • Juarez Machado de Oliveira (GIREC/PO) • Francisco Eymael 
Garcia Scherer (Ag. Guia Lopes) • Cláudio Níveo da Silva Terra (Ag. Praça Rui Barbosa) • 
Sérgio Tolentino Pinheiro (GIPES/PO) • Djalma Lucena Rodrigues (Ag. Praça da Alfandêga) 
• REG. VALE DO RIO PARDO • Titular: Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do 
Sul) • Suplente: Adroaldo Schmidt Carlos (Aposentado/Cachoeira do Sul)• REG. PASSO 
FUNDO • Titular: Ivan Canal (PAB Justiça do Trabalho Passo Fundo) • Suplente: Eroni Ro-
drigues Schleder (Aposentado/Passo Fundo) • REG. VALE DOS SINOS • Titular: Lucas 
Figueiredo dos Santos (Ag. Canudos)• Suplente: Delamar Teixeira Albino (Aposentado/São 
Leopoldo) • REG. VALE DO PARANHANA • Titular: João Alberto Holsbach (Ag. Três 
Coroas) • Suplente: Ademir Arizoli Volkart (Aposentado/Três Coroas) • REG. CENTRO 
• Titular: Rogênio Dellinghausen Reichembach (Ag. Tupanciretã) • Suplente: Paulo Adel-
mo Castaman (Aposentado/Santa Maria) • REG.VALE DO TAQUARI • Titular : Milton 
Gustavo Schnack (Ag. Lajeado) • Suplente: Clécio Paulo Franz (RERET/Estrela) • REG. 
SERRA • Titular: Cesar Zavistanovicz (PAB Justiça Federal Caxias do Sul) • Suplente: Nor-
berto José Caberlon (Ag. Perimetral Norte) • REG. MISSÕES • Titular: Moacir Scheuer 
Deves (Ag. Ijuí) • Suplente: Milton Baron (Ag. Santa Rosa) • REG. ALTO URUGUAI •  
Titular :  Hamilto de Jesus Fortes Câmara (Ag. Viadutos) • Suplente: Elias Ritter (Ag. Erechim) 
• REG. LITORAL NORTE • Titular:  Carmen Rejane Ramos (Ag. Osório) • Suplente:  Mau-
ro Pederzoli (Ag. Torres) • REG. LITORAL SUL • Titular: Eunice Romeu Pitrez (Ag. Rio 
Grande)• Suplente: Luciano Delfino Pinto da Silva (Ag. Rio Grande) • REG. SUL • Titular:  
Gilberto dos Santos Netto (Aposentado/Pelotas) • Suplente: Luiz Antonio Reck de Araújo 
(Ag. Pelotas) • REG. FRONTEIRA SUL • Titular: Ronaldo de Faria Nunes (Ag. Bagé) • 
Suplente: Liliane Maciel Orabe (PAB Justiça do Trabalho/ Bagé) • REG. FRONTEIRA OESTE 
• Titular: Jorge Daniel Casal Andina (Aposentado/Santana do Livramento) • Suplente: Edgar 
Germano Cesar Gundlach (Ag. Livramento).

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

Esta é uma edição especial do 
João de Barro. Com número ampliado 
de páginas, aguardamos o desfecho 
da Campanha Salarial 2012 para tra-
zer ao(à) nosso leitor(a) um balanço 
completo dos desdobramentos da 
mobilização. 

Apesar da forte luta travada 
em todo o país, é de se lamentar que 
a Caixa siga desmerecendo as reivin-
dicações da categoria. Foi mais um 
ano sem uma negociação séria sobre 
a nossa pauta específica. Assuntos 
fundamentais como isonomia, fim 
das discriminações aos(às) colegas 
do REG/Replan não saldado e tíquete 
e cesta-alimentação para os(as) apo-
sentados e pensionistas sequer foram 
tocados na mesa de negociações. Mas 
os 10 dias de greve certamente foram 
assimilados por toda a sociedade civil. 
Frente a tantas injustiças não podemos 
ficar de braços cruzados. 

Toda a mobilização em torno 
da Campanha Salarial, felizmente, não 
influenciou no calendário de eventos 
da APCEF. Mais uma vez, o Botequim 
do Esporte veio homenagear, em uma 
grande festa, os(as) atletas(as) que 
foram destaque na última edição dos 
Jogos da Fenae. Dias depois, o Jantar 
Baile Campeiro reuniu grande número 
de associados(as) e convidados(as) 
até altas horas no Galpão Crioulo da 
Associação. 

Outubro também é mês do 
Dia do Saci, cuja festa reuniu centenas 
de crianças para celebrar, com brin-

cadeiras, guloseimas e um saudável 
ambiente familiar, um dos símbolos do 
folclore brasileiro. O Coral APCEF e 
o Grupo de Teatro Caixa de Pandora 
também ajudam a disseminar a faceta 
cultural da Associação, ao participa-
rem de eventos como a Feira do Livro 
de Porto Alegre (Grupo de Teatro) e 
o Fecors (Coral). 

A valorização do patrimônio 
também esteve em evidência nas 
últimas semanas, com a conclusão da 
segunda etapa de obras na Colônia de 
Férias do Cassino. 

Ainda nesta edição, a Assesso-
ria Jurídica colabora com orientações 
sobre ações do Imposto de Renda e a 
retirada de cópias de contracheque. 

A  l u t a  d o s ( a s )  co l ega s 
professores(as) também integra esta 
edição, através de um bate-papo com 
a Presidenta do CPERS/Sindicato, 
Rejane de Oliveira. Ela fala sobre a 
árdua campanha da categoria a fa-
vor do pagamento do piso e demais 
projetos voltados a uma educação de 
qualidade. 

Em outra entrevista exclusiva, 
desta vez com o diretor da Fetrafi-RS, 
Ronaldo Zeni, é detalhada a IN-379 
imposta recentemente pelo BB, e que 
guarda semelhanças com a famigera-
da RH 008 instituída pela Caixa em 
2000. Não podemos nos calar frente 
a esta ameaça, que passa a permitir 
a demissão dos(as) trabalhadores(as) 
sem justa causa. 



RADAR

OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012    3

Costelão teve grande público na 
Regional Serra

AGENDA DE EVENTOS

NOVEMBRO

04 (Domingo) - Apresentação da 
peça A Última Gota na 58ª Feira 
do Livro de Porto Alegre

10, 11, 17, 18, 24 e 25 - Apre-
sentação da peça A Última Gota 
na Sala de Teatro Carlos Carvalho 
(Casa de Cultura Mario Quintana)

24 (Sábado) - Festa de Abertura 
das Piscinas (Sede A)

DEZEMBRO

06 (Quinta) - Noite Cultural 
(Galpão Crioulo, Sede B)

A 16ª edição do Costelão da Regional Serra 
atraiu um público numeroso na sede da APCEF em Vila 
Julieta, Farroupilha. O evento reuniu associados(as) e 
convidados(as) em um ensolarado 20 de setembro, fe-
riado da Revolução Farroupilha. 

Foram assados quase 90 quilos de carne; além 
do tradicional costelão, foram servidos salsichão, aipim, 
saladas e pão caseiro. O público aproveitou o belo visual 
e a estrutura da sede, com suas árvores frutíferas e trilhas 
para caminhadas ecológicas, além de campo de futebol, 
quadra de tênis e parque infantil. 

O diretor de Esportes da APCEF, Sérgio Simon, 
também prestigiou o evento. O coordenador da Re-
gional, Rogério Capitani, afirmou que a repercussão foi 
bastante positiva e já anunciou nova atividade prevista 
para novembro. 

O roteiro de eventos de verão da 
APCEF será aberto em grande estilo 
no próximo dia 24 de novembro, com 
a tradicional Festa de Abertura das 
Piscinas. O evento ocorre a partir das 
20h30min, na sede A (Av. Cel Marcos, 
627, em Ipanema). Os convites estão 
à venda ao preço R$ 25, e dão direito 
ao prato tropical e acesso à mesa de 
frutas. 

A animação musical ficará a cargo da 
Banda Tribo Brasil, com seu irresistível 

Clima havaiano na Festa de Abertura das Piscinas em Porto Alegre!

Fórum Social Mundial 
Palestina Livre em 
novembro

Porto Alegre sedia, en-
tre os dias 28 de novembro 
e 1º de dezembro, o Fórum 
Social Mundial Palestina Livre. 
Organizado por movimentos 
de solidariedade à Palestina 
ao redor do mundo e articu-
lados a partir do Fórum Social 
Mundial, o evento reunirá 
um grande número de per-
sonalidades e organizações 
internacionais. 

O objetivo é dar visibi-
lidade à busca da paz naquele 
território, especialmente 

Foto: Arquivo/Regional Serra

Foram assados quase 90 quilos de carne na 16ª edição do evento

Animação musical ficará a cargo da Banda Tribo Brasil

quanto à questão da autode-
terminação do povo palestino 
e à criação do seu Estado. Pela 
primeira vez, o tema será obje-
to de um debate internacional 
protagonizado pela sociedade 
civil e realizado fora do âmbito 
dos debates entre os gover-
nos das grandes potências ou 
das Nações Unidas. Em nível 
local, estão programados um 
encontro internacional de 
parlamentares, e outro com os 
governos municipais da Região 
Metropolitana. 

repertório que mistura ritmos como 
o samba, baião, maxixe, bossa nova, 
funk. O grupo acaba de lançar o EP 
Sorriso Banguela. Após o show, a 
festa segue noite adentro com som 
mecânico. 

Venha aproveitar o lindo cenário 
da área de piscinas da APCEF junto ao 
Guaíba! Os convites estão disponíveis 
no setor de eventos da APCEF, atra-
vés do telefone: (51) 3268-1611 ou 
pelo email: eventos@apcefrs.org.br. 

Foto: Divulgação
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 A assessoria jurídica do Seguro 
Jurídico, através do Escritório de Direito 
Social, oferece para os(as) participantes 
diversas ações para restituição do Im-
posto de Renda cobrado indevidamente. 

 É importante destacar que o 
prazo de prescrição nas ações de resti-
tuição de imposto de renda é de 5 anos, 
somente sendo possível a cobrança do 
imposto cobrado indevidamente nos 5 
anos anteriores ao ajuizamento da ação. 

 Mais informações sobre as 
ações podem ser obtidas com os ad-
vogados Ricardo Cantalice ou Isadora 
Moraes, através do telefone: (51) 3215-
9000 ou dos e-mails: ricardo.cantalice@
direitosocial.adv.br e isadoramoraes@
direitosocial.adv.br. 

 Imposto de Renda 
sobre proventos de apo-
sentadoria por invalidez 
ou auxílio doença, para 
portadores de moléstia 
grave

 Esta ação visa à restituição do 
Imposto de Renda incidente sobre pro-
ventos de aposentadoria por invalidez 
e auxílio doença em decorrência de 
doença grave. 

 A Lei 7713/88 lista uma série de 
doenças graves que isentam de Imposto 
de Renda os proventos percebidos a 
título de aposentadoria por invalidez; 
já a Lei 8541/92 isentou de Imposto de 
Renda rendimentos recebidos decor-
rentes de auxílio -doença. 

 No entanto, a Receita Federal 
concede isenção de imposto de renda 
sobre os benefícios acima descritos aos 
portadores de doença grave somente a 
partir da data de realização de perícia 
médica feita pela autarquia previdenci-
ária. 

 A ação busca a restituição 
do imposto cobrado desde a data do 
diagnóstico da doença e não da data 
da realização do laudo oficial, como 
procede a Receita Federal. 

 Imposto de Renda 
sobre rendimentos rece-
bidos acumuladamente

 Todos(as) aqueles(as) que 
receberam valores acumuladamente 
de exercícios anteriores decorrentes 
de ações judiciais – previdenciárias 
ou trabalhistas - e que tiveram seus 
rendimentos tributados com base no 

Assessoria jurídica esclarece dúvidas sobre 
ações para restituição do IR

montante global auferido têm direito à 
restituição, pela incidência do Imposto 
de Renda sobre os valores mensais, sob 
o regime de competência. 

 A incidência do Imposto de 
Renda obedecendo ao regime da com-
petência (mês em que a parcela deveria 
efetivamente ter sido paga) para valores 
recebidos de forma acumulada já era 
reconhecida pelos Tribunais Superiores 
que decidiam pela não tributação sobre 
a totalidade dos rendimentos recebidos. 

 A Medida Provisória 497/2010, 
convertida na Lei 12.350/10 reconheceu 
este tratamento para todos os rendimen-
tos recebidos acumuladamente referentes 
aos anos anteriores, cuja aplicação veio a 
ser regulamentada pela Instrução Norma-
tiva 1127/11 da Receita Federal.

 Segundos tais legislações, a tribu-
tação dos rendimentos deve ser realizada 
pelo regime de competência. Assim, o 
Escritório de Direito Social está ajuizando 
ações individuais para restituição de Im-
posto de Renda para todos(as) aqueles(as) 

trabalhadores(as) ou beneficiários(as) que 
ao receberem valores em ações judiciais 
contra seus empregadores ou INSS, tive-
ram seus rendimentos tributados sobre o 
montante global auferido. Tal ação traz um 
benefício considerável ao(à) contribuinte 
visto que busca a incidência do Imposto de 
Renda levando em consideração as tabelas 
e alíquotas das épocas próprias a que se 
referem tais parcelas, ou seja, sobre os 
valores mensais, e não sobre o montante 
global. 

SEUS DIREITOS

 Imposto de Renda 
sobre juros

 Tal ação tem como objeto a 
exclusão da base de cálculo do Imposto 
de Renda, dos juros de mora incidentes 
sobre os rendimentos pagos em cumpri-
mento de decisão judicial, devido a sua 
natureza indenizatória, justamente pelo 
não pagamento das verbas contratuais 
ao reclamante, ou incidentes sobre be-
nefícios pagos pelo INSS ou Funcef no 
momento oportuno. 

Ricardo Cantalice, advogado e 
assessor jurídico da APCEF

 Tais juros possuem natureza 
jurídica nitidamente indenizatória, e, 
portanto não estão sujeitos à incidência 
do Imposto de Renda. Os juros incidentes 
sobre os créditos trabalhistas e ações pre-
videnciárias objetivam indenizar a mora 
e não se confundem com juros de natu-
reza compensatória ou remuneratória de 
aplicações financeiras, por consistirem 
em perdas e danos e, portanto, deviam 
ficar isentos da incidência de Imposto de 
Renda, independentemente de terem 
sido calculados sobre parcelas indeniza-
tórias ou remuneratórias devidas ao(à) 
trabalhador(a).

 Assim, todos(as) aqueles(as) 
que receberam valores em decorrência 
de ações judiciais e nas quais houve re-
tenção do Imposto de Renda no próprio 
processo, podem pleitear a restituição 
do imposto cobrado sobre a parcela 
referente aos juros. 

 Imposto de Renda 
sobre a complementação 
de aposentadoria

 A ação busca a restituição dos 
valores cobrados em duplicidade (“bitri-
butação”) nos proventos de complemen-
tação de aposentadoria. 

 No período de 1º.01.89 na 
31.12.95, houve modificações na forma 
de tributação das contribuições e bene-
fícios pagos pelos fundos de pensão. 

 Até 31.12.88, não era cobra-
do Imposto de Renda; incidia sobre as 
contribuições vertidas pelos(as) partici-
pantes aos fundos, sendo tributados os 
benefícios. Entre 1º.01.89 e 31.12.95, a 
situação se modificou, passando a incidir o 
Imposto de Renda sobre as contribuições, 
ficando isento o recebimento dos benefí-
cios. A partir de 1º.01.96, voltou o regime 
anterior, sendo tributados os benefícios 
e isentas as contribuições, situação que 
persiste até a presente data. 

 Portanto, os valores das con-
tribuições pagas pelos(as) participantes 
entre 1º.01.89 e 31.12.95 sofreram dupla 
tributação, pois o imposto foi cobrado 
quando o(a) participante recolhia os 
valores ao fundo de pensão e, poste-
riormente, quando o(a) participante, já 
aposentado(a), recebia a complementa-
ção de aposentadoria ou pensão. 

 A viabilidade desta ação depende 
de análise prévia da documentação pelo 
escritório.  
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Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista
assejurtrabalhista@apcefrs.org.br 
www.fse.adv.br

Retirada de Patrocínio

SEUS DIREITOS

A JORNADA DE TRABALHO
 NA CAIXA

 Desde as históricas lutas dos anos 80, travadas pelo pessoal da 
Caixa, que resultaram na conquista da Lei nº 7.430, o limite da jornada 
de trabalho dos funcionários da Caixa Econômica Federal passou a ser 
de seis horas diárias e trinta semanais. 

 A referida lei corrigiu uma antiga injustiça que discriminava o 
pessoal da Caixa – cuja jornada de trabalho era de 8 horas –, garantindo 
a estes as mesmas condições de trabalho dos demais empregados em 
instituições financeiras, conforme os artigos 224 e seguintes da Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT). 

 Dentre as regulamentações especiais a que os empregados da 
Caixa passaram a ter direito em 1985, está o intervalo de 15 minutos, 
destinado a repouso e alimentação.

 Em relação a este intervalo de 15 minutos, para os empregados 
de todos os demais bancos há a sua prorrogação no final da jornada. 
Isso porque os parágrafos 1º e 2º do artigo 71 da CLT dizem, de modo 
expresso, que este intervalo não é computado na jornada de trabalho. 
Ou seja, para todos os empregados dos demais bancos, o tempo final de 
permanência no trabalho é, na prática, de 6 horas e 15 minutos. 

 Porém, para os empregados da Caixa, há uma expressa garantia 
no Acordo Coletivo de Trabalho que assegura que estes 15 minutos já 
estejam computados dentro da própria jornada de trabalho. Neste sen-
tido, veja o que diz a cláusula 17 do Acordo Coletivo de Trabalho:

“CLÁUSULA 17 – JORNADA DE TRABALHO - A duração da jor-
nada de trabalho dos empregados da CAIXA será de 6 (seis) horas diárias 
contínuas, de segunda a sexta-feira, perfazendo 30 (trinta) horas semanais, 
conforme o Art. 224 e ressalvados seus parágrafos da Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT.

Parágrafo Primeiro - Ficará assegurado ao empregado, diariamente, um 
intervalo de 15 (quinze) minutos para repouso e alimentação, que estará 
incluso na jornada de trabalho normal, não podendo ser acrescido à jornada 
sob nenhuma hipótese.”

  Ou seja: o tempo final de permanência dos empregados da Caixa, 
no trabalho, é mesmo de seis horas. 

 Esta jornada limite de trabalho de seis horas, que está expres-
samente assegurada em Lei aos funcionários da Caixa, somente poderá 
ser prorrogada em duas situações:

  • Mediante Acordo que permita a compensação em outro dia.

  • Em caso de absoluta excepcionalidade, para atender “neces-
sidade imperiosa”,  segundo caracterização do art. 61 da CLT, visando 
solucionar uma situação que seja caracterizada como força maior.

  Na hipótese da prorrogação de jornada para atendimento de 
“necessidade imperiosa”, o empregador deverá justificar a efetiva ne-
cessidade desta prorrogação, no prazo de dez dias, para a autoridade 
competente do Ministério do Trabalho. 

 A outra hipótese de prorrogação da jornada de trabalho é quan-
do existe expressa previsão em Acordo Coletivo de Trabalho, como é 
a situação que está acontecendo agora, com a compensação da greve – 
compensação esta que irá se estender até o próximo dia 15 de dezembro.  

 Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail miltonfagundes@
fse.adv.br. 

 O leitor atento deve lem-
brar que, na edição de agosto, 
publicamos no João de Barro a 
íntegra de correspondência que 
a APCEF encaminhou a todos 
os diretores e conselheiros 
eleitos da Funcef requerendo 
manifestação pública contrária à 
minuta de Resolução que trata da 
retirada de patrocínio dos fun-
dos de pensão, elaborada pela 
Secretaria de Política de Previ-
dência Complementar (SPPC). A 
carta, enviada em 27 de julho, foi 
assinada em conjunto pelo Pre-
sidente da APCEF, Marcos Todt, 
pelos Diretores Leonardo Rigon 
(Aposentados e Saúde), Rafael 
Balestrin (Previdência e Jurídico) 
e pelo Presidente do Conselho 
Deliberativo, Ivan Canal.

 Nossa associação segue 
tentando mobilizar forças con-
tra esse projeto de resolução, 
extremamente terrível aos 
interesses dos participantes de 
todos os fundos de previdência. 
Nesse sentido, na última reu-
nião do Conselho Deliberativo 
Nacional da Fenae (CDN), rea-
lizada em outubro, em Brasília, 
nosso Presidente, Marcos Todt, 
propôs que o CDN também 
solicitasse pronunciamento 
público dos dirigentes e conse-
lheiros eleitos da Funcef, pois, 
segundo Todt, “é fundamental 
nesse momento dar visibilidade 
ao tema, impedindo que esse 
projeto maligno seja aprovado 
às escuras”. A proposta foi 
aprovada por unanimidade.

Data limite para retirada 
de documentos dos parti-
cipantes da ação “Efeito 
Gangorra” - 1º Grupo

 A APCEF solicita aos(às) 
associados(as) que integram o 
primeiro grupo da ação do “Efeito 
Gangorra” que retirem os docu-
mentos entregues para a elabora-
ção dos cálculos de liquidação do 
processo. 
 A documentação já foi 
toda digitalizada e encaminhada ao 
escritório, que está elaborando os 
cálculos e atuando como assisten-
te técnico da APCEF no processo. 
 O processo permanece 
aguardando o julgamento de re-
curso de Embargos de Declaração 
da Funcef junto ao Supremo Tri-
bunal Federal; não há previsão de 
data de julgamento deste recurso, 

somente após o esgotamento de 
todas as instâncias recursais pela 
Funcef é que os cálculos serão 
apresentados no processo. 
 Os documentos devem 
ser retirados na sede da APCEF 
até o dia 31 de dezembro de 
2012. Os associados que residem 
fora de Porto Alegre devem fazer 
contato com Cláudia ou Élida, 
através do fone (51) 3268-1611, 
para combinar o recebimento da 
documentação. 
 Devido à absoluta falta 
de espaço para armazenamento 
adequado, os documentos não re-
tirados até o dia  31 de dezembro 
de 2012  serão eliminados. 



“É muito grave que os movimentos se 
permitam cooptar. É preciso resistir a isso”

Primeira Presidenta negra do 
Centro dos Professores do Estado 
do RS (CPERS/Sindicato), Rejane 
de Oliveira assumiu o cargo em 
agosto de 2008, com dois objetivos 
principais em mente: aumentar a 
valorização dos(as) professores(as) 
e funcionários(as), e defender uma 
educação pública de qualidade. 

Confira algumas das ideias e pro-
postas da Presidenta do CPERS nesta 
entrevista exclusiva. 

João de Barro - Professora, qual 
o salário de um(a) trabalhador(a) 
da Educação ao ingressar na rede 
estadual? 

Rejane Oliveira – O salário-base 
para 20h é de R$ 464. Alguns tra-
balhadores e trabalhadoras, depois, 
optam por agregar 40h. 

JB - O governador Tarso Genro 
afirma que os professores gaúchos 
receberão o piso nacional até o 
final do governo, mas ingressou 
com uma Ação Direta de Incons-
titucionalidade contra a Lei do 
Piso. Como se explica isso? 

Rejane – À época das eleições 
para governador, participamos de 
um debate com os candidatos, com 
a presença do então candidato Tarso. 
Na ocasião, ele não apenas prometeu 
à categoria que pagaria o piso, como 
assegurou que a primeira ação do 
seu governo seria retirar a Ação de 
Inconstitucionalidade do piso nacio-
nal, implantada pelo governo Yeda 
Crusius. Agora, o governo descumpre 
a promessa alegando que o problema 
são as condições financeiras. Mas 
sabemos que isso ocorre em função 
das opções do governo; infelizmen-
te, a educação não é prioridade. 
O governo isenta o pagamento de 
impostos a empresas com grande 
potencial de lucro, aumenta a cria-
ção de CCs em 120% e paga R$ 7 
mil de auxílio-moradia aos juízes, ou 
seja, ele prioriza os altos salários e as 
grandes empresas em detrimento da 
educação. É um governo que consi-
deramos fora da lei, descumpridor de 
suas obrigações, da legislação e dos 
direitos dos(as) trabalhadores(as). 
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Foto: Divulgação CPERS/Sindicato

Para a Presidenta do CPERS, o Estado esquece o papel social que a escola deve cumprir

Essa iniciativa de ingressar com 
a Ação Direta é, primeiramente, um 
ataque frontal à lei. E quando o gover-
no faz isso, judicionalizando o tema 
do piso, ele imita o jeito tucano de 
governar, pois faz exatamente o que 
a Yeda fez. É um problema gravíssimo, 
e a categoria deverá dar uma resposta 
à altura do ataque sofrido. Estamos 

nos mobilizando para isso: teremos 
uma Assembleia Geral no dia 30 de 
novembro para definir novos rumos. 
Não daremos trégua enquanto não 
houver o piso. 

JB - Recentemente a própria 
Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Educação (CNTE) 
tomou surpreendente decisão 
de aceitar alterações no critério 
de reajuste definido pela Lei nº 
11.738/08. A senhora considera 
equivocada a postura da CNTE? 

Rejane – Não só equivocada, mas 
vergonhosa. Não é essa a demons-
tração do papel de uma entidade 
sindical. Faz parte da vida sindical 
sofrer derrotas, seja pelas votações 
no Congresso, sejam frutos de deci-
sões do Judiciário. Agora, uma enti-
dade de classe jamais pode negociar 
direitos conquistados, romper com 

os princípios do movimento sindical 
e da autonomia e da independência, 
apenas para responder aos governos. 
É um equívoco político da CNTE e 
um símbolo do seu atrelamento em 
relação ao governo. 

JB - Em que medida essa 
confusão de papéis, e a falta de 

autonomia entre grande parte 
do movimento sindical e go-
vernos prejudica a luta dos(as) 
trabalhadores(as)? 

Rejane – A gestão Tarso Genro 
está descaracterizada como um go-
verno de esquerda, pois desrespeita 
os direitos trabalhistas, privatiza, etc. 
Mas o que mais confunde a classe 
trabalhadora é quando uma entidade 
de classe se presta a esse papel. Que 
posicionamento se pode esperar do 
Congresso, quando a própria CNTE 
está direcionando-o para deliberar 
sobre a cobrança do reajuste do 
piso nacional? Essa postura é nociva 
e nos coloca no debate da rendição 
dos movimentos sociais quando se 
elegem governos ditos “populares”. 
Tem que fiscalizar muito e promo-
ver debates. É muito grave que os 
movimentos se permitam cooptar. 
É preciso resistir a isso. O papel do 
movimento é fazer a luta, não abrir 

mão do que se conquistou e buscar 
caminhos – seja na negociação, na 
mobilização ou no enfrentamento 
com o governo. 

JB - A senhora é filiada a al-
gum partido político? É possível 
conciliar as duas coisas: dirigente 
sindical e militante partidária? 

Rejane – Sou filiada e creio que 
esta é uma obrigação minha como 
cidadã. Todas as pessoas devem 
fazer opções por partidos. O maior 
desejo do capitalismo e do neolibe-
ralismo é que as pessoas trabalhem 
no individual. Organizar a sociedade 
partidariamente é sempre muito im-
portante. Minha atuação prioritária é 
no movimento sindical, e eu preciso 
cumprir esse papel, que é estar ao 
lado dos(as) trabalhadores(as). 

JB - Muito obrigado pela 
entrevista, e parabéns por sua 
postura à frente do CPERS, em 
defesa dos(as) professores(as) 
e demais trabalhadores(as) em 
educação. 

Rejane – Nós, do CPERS, temos 
uma tarefa grande no sentido de 
valorizar os(as) trabalhadores(as) 
em Educação. Mas também estamos 
muito preocupados com as condi-
ções de aprendizado dos alunos e 
de trabalho dos professores. Hoje, a 
escola pública está completamente 
desassistida, não há investimentos 
em material pedagógico ou labora-
tórios de informática, é uma situação 
de sucateamento. Os problemas do 
ensino público são decorrentes dessa 
falta de investimento, e achamos que 
não é possível falar em qualidade na 
educação sem que o Estado cumpra 
com o seu papel como garantidor 
do maior bem público de um povo, 
que é a Educação. Devemos ter 
escolas includentes, que formem 
para a cidadania, que desenvolvam 
o pensamento crítico e que sejam 
capazes de respeitar a bagagem e a 
realidade de cada um. Infelizmente, 
o Estado só quer saber de avaliações 
e números, e esquece o papel social 
que a escola deve cumprir. Esta é a 
nossa pauta mais importante. 



“Precisamos acabar com o roteiro 
programado das campanhas salariais”

Pouco mais de 12 anos atrás, era ins-
tituída pela Caixa uma norma que trazia 
grande tensão aos(às) empregados(as) 
do banco. A RH 008 permitia a demis-
são dos(as) trabalhadores(as) sem justa 
causa. A anulação dessa norma foi uma 
das prioridades do movimento sindical 
e associativo, e a RH 008 foi finalmente 
revogada em 2003.

Agora, quem passa por situação 
semelhante são os(as) colegas do Banco 
do Brasil. Foi editada pelo banco no 
mês de setembro, durante a paralisa-
ção nacional, a Instrução Normativa 
379. Desde então, é grande a rejeição 
dos(as) trabalhadores(as) à IN-379, que 
autoriza administradores(as) do banco 
a demitirem empregados(as) sem justa 
causa por ato de gestão. 

Para esclarecer o assunto, conver-
samos com o diretor da Fetrafi-RS, 
Ronaldo Zeni. Ele adianta que, com a 
aprovação da norma, as relações de 
trabalho seriam ainda mais autoritárias 
e os atos de assédio moral seriam ain-
da mais comuns no dia-a-dia dos(as) 
empregados(as). 

João de Barro - Até a imple-
mentação da IN-379, qualquer 
empregado(a) do Banco do Brasil, 
se cometesse falta grave, poderia 
sofrer penalizações através de 
processo administrativo. Com que 
objetivo, então, o banco institui a 
IN-379?

Ronaldo Zeni - A IN-379 resgata 
um instrumento dos governos FHC e 
Collor que permitia a demissão por 
ato de gestão. A demissão por falta 
apurada em processo administrativo 
já era normatizada, o que foi colocado 
agora é um elemento subjetivo que 
permite que qualquer empregado(a) 
possa sofrer uma sanção, inclusive de 
demissão fora de qualquer parâmetro 
técnico que era estabelecido. A questão 
é colocar mais pressão sobre a cabeça 
dos(as) trabalhadores(as). 

JB - A norma RH 008, instituída 
pela Caixa no ano 2000, permitia a 
demissão sem justa causa e sem di-
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Foto: Divulgação/ SindBancários

Para Zeni, IN-379 resgata um instrumento dos governos FHC e Collor 
e deve ser combatida

reito à defesa. Graças à luta dos(as) 
trabalhadores(as), foi revogada no 
ano de 2003. Agora o Banco do 
Brasil implementa a IN-379. Como 
se explica esse retrocesso?

Zeni - A direção do BB, que tem 
o aval do Governo Dilma, errou pro-
fundamente com este ato. Eles tentam 

eliminar os questionamentos dos(as) 
trabalhadores(as) acerca da atuação de 
uma empresa que deveria atuar como 
um Banco Público de fomento ao de-
senvolvimento nacional e financiando o 
crescimento das pessoas e das empresas 
brasileiras; mas que hoje para além da 
propaganda, age igual a qualquer banco 
privado, privilegiando o lucro acima de 
tudo, inclusive da ética nas relações 
comerciais. Atualmente as metas de 
vendas de produtos são um fim em si 
mesmo. Servem somente para promo-
ver alguns(as) à alçada de direção e quem 
questionar pode ser demitido(a). Não 
podemos aceitar isso!

JB - Que reflexos no ambiente de 
trabalho essa Instrução Normativa 
provoca?

Zeni - Instabilidade total. O medo de 
perder o cargo comissionado (atualmen-
te quase 70% dos[as] funcionários[as] 
são comissionados), que representa 

Diretor da Fetrafi-RS, Ronaldo 
Zeni explica os riscos da nova 
Instrução Normativa do Banco 
do Brasil, que permite a demis-
são sem justa causa

até 65% da sua renda mensal, é o 
que move o ambiente de trabalho. 
Esta política de gestão do medo 
praticada pela direção do BB tem 
causado problemas sérios à saúde 
dos(as) trabalhadores(as). O nível 
de afastamentos por doença e, prin-
cipalmente, de pessoas trabalhando 
adoecidas por causa do próprio 

trabalho é impressionante. Nos 
tornamos normopatas, aceitando 
que temos que nos medicar para 
trabalhar, para aguentar a pressão. 
Isto é inadmissível.

JB - Em sua opinião, qual deve 
ser a resposta do movimento 
sindical e associativo?

Zeni - Penso que temos que re-
agir com toda a força, fazendo uma 
guerra constante por condições de 
trabalho dignas e retomando a soli-
dariedade como um dos elementos 
essenciais desta luta. 

O movimento sindical não pode 
se calar frente a esta atrocidade que a 
direção do BB nos impõe. A denúncia 
pública e realista do que acontece no 
BB é uma necessidade para que a 
sociedade possa saber a forma como 
esta empresa está sendo gerida.

JB - Para finalizar, aproveita-

mos para lhe perguntar sobre a última 
Campanha Salarial. Que avaliação você 
faz do movimento?

Zeni - Esta Campanha Salarial se limitou 
a discutir o reajuste de salário, que já co-
meçou mal, com uma pedida muito baixa. 
Num universo onde o capital dos bancos 
se remunera à taxa de 21,2% a.a. os tra-
balhadores pediram 10,25% e aceitaram 
apenas 7,5%.

Perdemos uma oportunidade de mos-
trar que o sistema financeiro, além de 
explorar os(as) trabalhadores(as), também 
explora a sociedade e que isto tem que 
mudar.

A estratégia das mesas concomitantes 
não surtiu resultado, pois no momento 
crucial, quando a pauta específica deveria 
ser posta em negociação, foi aceito um 
acordo rebaixado que não resolve em nada 
os problemas enfrentados no cotidiano 
dos(as) trabalhadores(as).

É inaceitável que tenhamos terminado 
uma Campanha Salarial onde tivemos um 
acordo coletivo assinado sem tocar no tema 
da revogação da IN-379.

Penso que o movimento sindical atual 
tem se contaminado por esta política do 
medo e contribui para a consolidação de 
uma mentalidade conservadora e impedin-
do o enfrentamento.

Não dá para admitir que uma proposta, 
pelo simples fato de ser apresentada pelo 
banco, tem que ser aceita. As assembleias 
de trabalhadores(as) têm que resgatar a 
sua capacidade crítica de construir contra-
propostas.

JB - Que caminhos os bancários e 
bancárias podem adotar para construir 
campanhas salariais mais efetivas e 
avançar em seus direitos?

Zeni - Precisamos acabar com o roteiro 
programado das campanhas salariais. Apos-
tar na luta e na união da classe trabalhado-
ra, construindo uma consciência coletiva 
solidária, capaz de alcançar conquistas, que 
nos traga segurança e possa resgatar a 
real função de uma empresa pública. Isto 
é essencial para que possamos retomar o 
movimento, que foi no passado recente um 
dos principais sustentáculos da luta contra 
a opressão.

Nossa luta é capaz de construir alterna-
tivas, mas temos que ousar ir além. 



 Com 10 dias de mais uma forte greve, o 
resultado da Campanha Salarial foi a conquista 
de um reajuste salarial acima da inflação. A 
campanha fechou com 7,5% de reajuste, en-
quanto a inflação em nossa data base, segundo 
o ICV DIEESE, foi de 5,36% e, segundo o 
INPC, 5,39%. A primeira proposta da Fenaban 
foi de 6%. 

 Além disso, houve reajuste de 8,5% nos 
auxílios-refeição e alimentação e no piso salarial 
(item da cláusula da Fenaban não cumprido pela 
Caixa) e aumento de 10% no valor fixo da regra 
básica e no limite da parcela adicional da Parti-
cipação nos Lucros e Resultados (PLR). A Caixa 
mantém, além da PLR da regra da Fenaban, a 
PLR “social” (4% do lucro líquido distribuído de 
forma linear). 

 

Bancários(as) se mobilizaram também ao lado de outras categorias em greve

Mais uma vez, o des-
fecho da Campanha 
Salarial para os(as) 
empregados(as) da Cai-
xa deixou a desejar. Os 
avanços em nossa pauta 
específica foram muito 
tímidos. Ficou a certeza 
de que nosso movimen-
to foi forte e legítimo, e 
que tínhamos e temos 
capacidade de avançar 
muito mais. 

Foto: Cristiano Estrela/SindBancários

Foto: Cristiano Estrela/SindBancários



AGoSto
•No Sindicato dos Ban-

cários de São Paulo, ocor-
re o Encontro Nacional 
pela Isonomia. O local 
do encontro é definido 
apenas na antevéspera 
e a divulgação por parte 
das entidades, salvo raras 
e honrosas exceções, foi 
pífia. 

É aprovada moção de 
crítica ao Deputado Fe-
deral André Vargas (PT-
-PR), atual relator do PL 
6259/05, projeto que 
trata sobre a Isonomia 
nos Bancos Públicos e que 
se encontra parado na 
Comissão de Finanças e 

JuLho

•A maior parte dos dele-
gados presentes na Confe-
rência Nacional dos Bancá-
rios aprova o menor índice 
dentre todas as proposições 
apresentadas, e a categoria 
bancária passa a reivindicar 
10,25% de reajuste. 

Antes da greve, Ato em Defesa do Saúde Caixa protestou contra as condições do plano

Foto: Arquivo APCEF

SEtEMbRo
•A greve inicia com gran-

de força no dia 18. Segundo 
a Federação dos Bancá-
rios do Rio Grande do Sul 
(Fetrafi/RS), 400 agências 
foram paralisadas em todo 
o Estado no primeiro dia 
- número que aumentou 
para 556 agências no dia 
seguinte.

•Os bancos privados 
novamente tentaram se 
utilizar do recurso do “in-
terdito proibitório”, visan-
do impedir a presença de 
grevistas nas proximidades 
das agências. 

A Caixa Federal uma vez 
mais abre processos seleti-
vos (PSIs) após o começo da 
paralisação. 

A APCEF/RS foi a única en-
tidade do país que impetrou 
liminar contra isso. Resultado: 
no RS todos os PSI’s foram 
suspensos até o fim da greve. 

Junho
•Na Conferência Es-

tadual, houve defesa de 
três propostas de índice: 
12%;  15% (o mais vota-
do); 21,2% (mesmo per-
centual  da rentabilidade 
líquida dos cinco maiores 
bancos em 2011, segundo 
o DIEESE), defendido pe-
los dirigentes da APCEF, 
juntamente com colegas da 
Caixa e de outros bancos. 

A Conferência também 
aprovou por unanimidade 
proposta de inclusão na 
pauta nacional de PLR 
de 25% do lucro líquido 
distribuída de modo li-
near e importantes itens 
como a luta pelo fim do 
descomissionamento sub-
jetivo, e a proposição de 
um calendário nacional de 
mobilização pelo respeito 
à jornada de 6h. 

   •Ainda no mês de junho 
foi realizado em Guaru-
lhos (SP) o 28º Congresso 
Nacional dos Empregados 
da Caixa (Conecef). Temas 
como combate ao assédio 
moral, metas abusivas e 
pressão por produtividade 
foram bastante debatidos. 
Foi novamente aprovada a 
reivindicação pelo fim do 
“voto de minerva” na Fun-
cef. Como destaque nega-
tivo: a maior parte dos(as) 
delegados(as) impediu que 
o item “recuperação das 
perdas salariais” entrasse 
na minuta de reivindica-
ções. 

Assembleia do Banrisul, em Santa Maria. 
A categoria se mobilizou no Estado inteiro

Foto: Maiquel Rosauro/Sindicato dos Bancários de Santa Maria
No Conecef foi também 

aprovada a realização de 
Encontro Nacional pela 
Isonomia, aberto (ou seja, 
sem precisar ser delegado 
para participar), em um fim 
de semana.  Isso foi consi-
derado um avanço, uma 
vez que, em 2011, foi rea-
lizado encontro pela isono-
mia em Brasília, mas num 
dia útil, o que, por óbvio, 
impossibilitou a participa-
ção dos(as) bancários(as). 

Tributação. A moção, que 
terminava com um apelo 
ao parlamentar para se 
somar a tão importante 
luta, visava pressionar em 
favor do andamento do 
projeto de lei. Mas, mais 
uma vez, quase nenhuma 
entidade divulgou a mo-
ção, o que fez com que 
sua utilidade, na prática, 
ficasse próxima a zero. 

•A APCEF realiza, con-
forme sugerido no Encon-
tro de Aposentados(as) 
e Pensionistas, Ato em 
Defesa do Saúde Caixa.

•No dia 25, a Fenaban 
apresenta o que veio a ser 
sua proposta final. Na noite 
do dia 25, logo após o fim da 
negociação com a Fenaban, 
a Caixa negocia pela primei-
ra – e última – vez com os 
trabalhadores em greve e 
apresenta proposta com 16 
itens - quase todos eles com 
redação tão genérica que fa-
zem com que a empresa não 
assuma compromissos con-
cretos – e sem contemplar 
os principais itens da pauta. 
Mesmo assim, o Coman-
do Nacional dos Bancários 
orienta que as assembleias, 
já no dia 26, aprovem as 
propostas da Fenaban e da 
Caixa.

•Mesmo com a equi-
vocada orientação do co-
mando, a greve dos(as) 
t raba lhadores(as )  da 
Caixa continuou forte 
nas principais cidades do 
país, inclusive em Brasília 
e São Paulo, no dia 27. 
Entretanto, a confusão 
estabelecida prejudicou 
a continuidade do mo-
vimento, e no dia 28 a 
greve termina em todo 
o país.  



CAMPANHA SALARIAL
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 “A Campanha não difere muito dos anos anteriores. 
A base continua sendo pouco ouvida, dando a ideia 
de que sempre existe uma proposta já pronta para 
ser votada. Há muita politicagem no meio; acabam 
nos induzindo a votar, e somos obrigados a concordar 
com aquilo. A decisão em São Paulo acabou desesta-
bilizando todo o movimento. Acho que poderíamos 

ter avançado um pouco mais nas negociações, 
exigindo talvez um ponto percentual a mais, 
por exemplo. Creio que deveria haver uma 
reformulação sindical, com representatividade 
maior da base”.

Edgar Gundlach, Agência Livramento

“Fiquei bem irritada com a situação. O que nos 
pegou de surpresa foi o antagonismo de, num 
dia, condenarem a proposta da Caixa e, no dia 
seguinte, aprovarem o mesmo documento. A 
sensação é de que houve algum tipo de pressão 

e a decisão foi tomada às pressas. Infelizmente, temos 
de nos sujeitar ao grande centro que é São Paulo”.

Patrícia Frantz, Agência Santa Cruz do Sul

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal

“É costumeiro não comentarmos sobre uma 
campanha após seu encerramento, simplesmente 
porque são ‘águas passadas’. Porém, as inevitáveis 
conversas com os colegas deixaram claro que esta 

Foto: Fernando Halal/Interlig

última não foi satisfatória para a categoria e 
levantaram muitas dúvidas sobre sua condução 
e planejamento”. 

Kleber Rigon, Agência Alto 
Petrópolis/Porto Alegre

“A Campanha já começou mal, visto o baixo ín-
dice de reajuste solicitado pela ala majoritária 
do movimento sindical. Quanto ao fechamento, 
faço uma avaliação negativa, principalmente 
no que diz respeito à negociação da Caixa: 
as maiores bases de funcionários aceitaram 

uma proposta que já tinham rejeitado um dia antes, 
sem NENHUMA alteração, deixando ‘na mão’ vários 
sindicatos que tentavam continuar na luta”.

Fabrício Michels, Agência Santa Maria

“Houve um fim precipitado. Isso ficou evidente. 
Como se dá aval a uma proposta apresentada pela 
Caixa em poucos minutos? Sem se tentar avançar, 
sem melhorar a redação, mesmo com todos os pro-
blemas de descumprimento de acordos que vivencia-
mos recentemente? Finalizamos justamente na hora 
que seria de pressionar a Caixa diretamente, após 

o fechamento da Fenaban. Temos tantas pau-
tas importantes, tanto para os(as) ativos(as) 
como para  aposentados e aposentadas... Nós 
precisamos ousar mais!”

Célia Zingler, aposentada e 
Vice-Presidenta da APCEF
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 A APCEF traz até o(a) 
seu(sua) associado(a), via Senac 
Idiomas, um programa que é sucesso 
em mais de 150 países: o TOTALe. O 
aprendizado é totalmente online com 
chats, tutores  e outros recursos. 

 Trata-se de um novo convênio 
firmado pela APCEF - desta vez,  com 
a filial do Senac em Santa Catarina - 
para oferecer aos(às) associados(as) 
e dependentes condições especiais 
para participarem dos cursos de 
idiomas online Rosetta EaD (Ensino à 
Distância). Os cursos são os seguintes: 
Rosetta Stone TOTALe (para maiores 
de 14 anos) e Rosetta Stone Course 
(para maiores de 8 anos e menores 
de 14 anos). Há desconto de 15% 
para pagamento à vistas, e de 10% 
para pagamento parcelado nos cursos 
oferecidos. 

 A Rosetta Stone é uma em-
presa norte-americana líder mundial 
na aprendizagem de idiomas. Seus 
cursos possuem um método de imer-
são dinâmico, onde o aluno interage 
com o tutor e outros colegas do mes-
mo nível. Tanto para a versão Course 
quanto a versão TOTALe, é preciso 
ter conhecimentos prévios em In-
formática – nível usuário em sistema 
operacional e navegação na Internet 
(não é obrigatória a comprovação). 
Para acompanhar as  aulas, basta ter 
acesso a computador seguindo os 
requisitos técnicos e endereço de 
e-mail válido. 

 Para saber mais, acesse: 
www.sc.senac.br. Mais informações 
sobre matrículas podem ser obtidas 
pelo fone 0800 648 6481 ou (48) 
3357-4197, ou ainda pelo e-mail 
educacaoadistancia@sc.senac.br.

Outros Cursos

 A parceria entre a APCEF e 
o Senac vem de longa data. No Rio 
Grande do Sul, há descontos em 
cursos superiores, técnicos e de for-
mação e aperfeiçoamento.  

 São oferecidas quatro faculda-
des - Faculdade Senac-RS, Faculdade 
de Tecnologia Senac-RS, Faculdade 
de Tecnologia Senac Passo Fundo e 
Faculdade de Tecnologia Senac Pelo-
tas. Na Capital, além das faculdades, 
estão localizadas cinco escolas - Senac 
Comunidade, Senac Informática, 
Senac Passo D’Areia, Senac 24 horas 
e Senac Educação a Distância - EAD. 

Convênio entre APCEF e 
Senac/SC oferece cursos de 

idiomas à distância

CONVÊNIOS

APCEF SAÚDE

FONOAUDIOLOGIA, CONSUL-
TAS E EXAMES – Canoas – Otoprime 
Núcleo Atendimento Avançado em Fo-
noaudiologia e Otorringolaringologia). 
Rua Fioravante Milanez, 58 Sala 301 – 
Bairro: Centro. Fone: (51) 3059-8359 / 
3059-8259. E-mail: credenciamento@
otoprime.com.br. 

ODONTOLOGIA – Porto Alegre 
– Saúde Clínica da Boca. Rua Felipe 
Camarão, 751. Conj. 306 – Bairro: Bom 
Fim. Fone: (51) 3311-1946 / 8446-1946. 
E-mail: clinica@saudedaboca.com.br.

FONOAUDIOLOGIA – Porto Alegre 
– Danielle da Silva Ferreira. Av. Brasil, 
1523, Sala 14 – Bairro: São João. Fone: 
(51) 9996-3457. E-mail: fonodaniferrei-
ra@hotmail.com.

FISIOTERAPIA, PILATES E RPG 
– Porto Alegre – Andréa Rodrigues 
Mesquita. Av. Assis Brasil, 3532, Sala 
214 – Bairro: Cristo Redentor. Fone: 
(51) 3574-8444 / 8444-0876. E-mail: 
andreamesk@hotmail.com.

FISIOTERAPIA, ACUPUNTURA, 
MASSOTERAPIA E PILATES – 
Porto Alegre – Fysio Phorma Clínica 
de Fisioterapia e Acupuntura Ltda. Rua 
Marechal Floriano Peixoto, 13, Salas 
83, 84 e 85 – Bairro: Centro. Fone: 
(51)3227-0378. E-mail: fysiophorma@
ig.com.br.

Veja todos os convênios em www.apce-
frs.org.br/convenios/saude.htm

OUTROS CONVÊNIOS

UNIVERSIDADE – Porto Alegre 
– Uniritter – Centro Universitário 
Ritter dos Reis. Rua Orfanotrófio, 
555 – Bairro: Alto Teresópolis. Fone: 
(51) 3230-3333 / 9276-9661. E-mail: 
uniritter@uniritter.edu.br. Site: www.
uniritter.edu.br.

UNIVERSIDADE – Canoas – Uniritter 
– Centro Universitário Ritter dos Reis. 
Rua Santos Dumont, 888 – Bairro: Nite-
rói. Fone: (51) 3230-3333 / 9276-9661. 
E-mail: uniritter@uniritter.edu.br. Site: 
www.uniritter.edu.br.

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFAN-
TIL – Canoas - Maternal e Recreação 
Criança Esperança Ltda. Rua Guilherme 
Morch, 35 – Bairro: Centro. Fone: 
(51) 3031-1051. E-mail: contato@
eicriancaesperanca.com.br. Site: www.
eicriancaesperanca.com.br.

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

NOVOS CONVÊNIOS

Além disso, o Senac-RS está presente 
nos 496 municípios gaúchos, através 
das unidades de Alegrete, Bagé, Bento 
Gonçalves, Cachoeira do Sul, Cama-
quã, Canoas, Carazinho, Caxias do 
Sul, Erechim, Farroupilha, Gravataí, 
Ijuí, Ijuí, Lajeado, Montenegro, Novo 
Hamburgo, Rio Grande, Santa Cruz do 
Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana 
do Livramento, Santo Ângelo, São 
Borja, São Leopoldo, São Luiz Gonza-
ga, Taquara, Torres, Tramandaí, Três 
Passos e Uruguaiana. 

Faculdades 
Senac-RS

 As faculdades do SENAC-
-RS oferecem cursos de graduação, 
pós-graduação e extensão, nas mais 
diversas áreas de conhecimento. Elas 
estão localizadas nas cidades de Porto 
Alegre, Passo Fundo e Pelotas. 

 Na área de graduação, são 
oferecidos cursos de Tecnologia em: 
Análise em Desenvolvimento de Sis-
temas, Design de Moda, Gestão de 
Recursos Humanos, Gestão Financeira, 
Hotelaria, Marketing e Rede de Com-
putadores. 

 Para quem deseja aperfeiçoar 
os seus conhecimentos, há os cursos 
de extensão, com capacitação nas áre-
as de hotelaria, gestão e comunicação. 

 Na área de pós-graduação, são 
oferecidas as seguintes especializações:

*Docência na Educação Profissio-
nal (Faculdade de Tecnologia Senac 
Pelotas)

*Finanças (Faculdade de Tecnolo-
gia Senac RS)

*Gestão da Logística Empresarial 
(Faculdade de Tecnologia Senac 
Passo Fundo)

*Gestão de Eventos e Hotelaria 
(Faculdade de Tecnologia Senac 
Pelotas)

*Gestão Estratégica em Marketing 
e Vendas (Faculdade de Tecnologia 
Senac Passo Fundo)

*Logística Aplicada (Faculdade de 
Tecnologia Senac Pelotas)

*Segurança da Informação (Facul-
dade de Tecnologia Senac RS)

*Artes Visuais: Cultura e Criação 
(EAD)

*Gestão Cultural (EAD)

*Gestão do Varejo (EAD)

*Educação Ambiental (EAD)

*Gestão da Segurança de Alimen-
tos (EAD)

*Governança de TI (EAD)

*Educação a Distância (EAD)

*Gestão Educacional (EAD)

Endereços

Faculdade de Administração Porto 
Alegre - Rua Cel Genuíno, 358, fone 
(51) 32124444.

Faculdade de Tecnologia Porto Ale-
gre - Rua Cel Genuíno, 130, fone (51) 
30221044.

Faculdade de Tecnologia Pelotas - Rua 
Gonçalves Chaves, 602. Fone (53) 
32256918.

Faculdade de Tecnologia Passo Fundo - 
Av. Sete de Setembro, 1045, fone (54) 
33134599.

Cursos livres e 
cursos técnicos

 O Senac-RS oferece cursos 
técnicos e de formação e aperfeiço-
amento nas seguintes áreas: Beleza, 
Comércio, Comunicação, Design, 
Gastronomia, Gestão, Turismo e Ho-
telaria, Idiomas, Informática, Moda, 
Saúde, Segurança e Zeladoria. 

Senac Informática

 São oferecidos diversos cursos 
especializados na área de Informática: 
montagem de computadores, redes e 
diversas capacitações para quem quer 
se especializar nas novas tecnologias 
de informação. 

Senac 24h

 Com sede no Lindóia Shopping 
Center, a escola se destaca por ofere-
cer cursos em horários alternativos, 
com a proposta de funcionar ininter-
ruptamente. São oferecidos diversos 
cursos de idiomas e informática. 
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 A segunda etapa das 
obras de revitalização da Co-
lônia de Férias do Cassino foi 
concluída este mês. O espaço 
esteve indisponível para ocupa-
ção durante alguns dias, mas já 
foi reaberto, garantindo assim 
maior conforto e as condi-
ções ideais para receber os(as) 
associados(as) e seus familiares. 

 A reforma foi reiniciada 
no dia 1º de setembro, com a 
destinação de recursos aprova-
da em assembleia pela Regional 
Sul (formada pelas cidades de 
Camaquã, Canguçu, Jaguarão, 
Pelotas e São Lourenço do Sul). 
Nesta fase, que deu sequência à 
primeira fase concluída no final 
de 2011, foram feitas reformas 
no prédio principal, que inclu-
íram obras nos banheiros e a 
substituição dos colchões em to-
dos os apartamentos. Conforme 
explica o diretor de Patrimônio 
da APCEF, Paulo Ricardo Belot-
to, a previsão era concluir os 
trabalhos semanas antes, mas 

Com a finalização dos novos trabalhos, Colônia oferece espaço revitalizado

Foto: Arquivo/APCEF

Concluída nova 
etapa de obras na 
Colônia do Cassino

trabalhadores(as) 
não querem PPPs no 
saneamento

 Um público de quase 500 
pessoas participou do Seminário 
Binacional e Interestadual “PPPs 
(Parcerias Públ ico-Privadas) no 
Saneamento: Qual Rumo Desejam 
os Trabalhadores?”, realizado nos 
dias 24 e 25 de setembro no Ritter 
Hotel, em Porto Alegre. Promovido 
pelo Sindiágua/RS (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Pu-
rificação e Distribuição de Água e 
em Serviços de Esgoto do Estado do 
Rio Grande do Sul), o evento teve 
como objetivo debater e analisar o 
significado da PPPs, processo que 
já foi implantado na Região Metro-
politana de Recife e está em estudo 
pelo Governo do Estado gaúcho. 
A Vice-Presidenta da APCEF, Cé-
lia Zingler, também integrante do 
Comitê Gaúcho e Fórum Municipal 
pela Água Pública de Santa Cruz do 
Sul, esteve entre os participantes 
do evento. Para ela, “devemos nos 
espelhar no Uruguai, que não per-
mite a privatização do serviço de 
água e saneamento. O Brasil precisa 
inverter a lógica da destinação dos 
recursos orçamentários, pois em 
2012 destinou 45% para pagamento 
aos banqueiros, e para o saneamen-
to somente 0,02%”.

 Entre os temas abordados, 
estiveram “A CUT na mobilização 
dos trabalhadores e as PPP ’s”, 
“PPPs no Saneamento - Visão gover-
namental” e “O controle externo”, 
o “Controle do cidadão sobre as 
concessões e parcerias de água”, 
entre outros. 

 Na visão geral dos pales-
trantes, as PPPs no saneamento 
são processos de privatização. São 

contratos de longo prazo, somente 
em regiões rentáveis e com garan-
tia de lucros para os investidores. 
O Sindicato dos Urbanitários de 
Pernambuco real izou estudos e 
denunciou que a empresa estatal 
Compesa será responsável  por 
garantir os lucros dos investidores 
por 35 anos com base na fatura. Isto 
significa que a inadimplência será da 
empresa estatal e, por isso, afirma-
ram com convicção que entregar o 
saneamento à iniciativa privada é 
lesar não só o Estado, mas toda a 
sociedade brasileira. 

 Num dos principais painéis 
do evento, o Secretário de Estado 
de Habitação e Saneamento, Marcel 
Frison, deu detalhes do processo de 
PPPs que o Governo do Estado pre-
tende implantar na Corsan (Compa-
nhia Riograndense de Saneamento). 
Segundo Frison, é inevitável que a 
iniciativa privada não tenha parti-
cipação no saneamento. “Só uma 
revolução evitaria tal parceria”, 
afirmou. 

 No encerramento do Se-
minário, foi aprovada uma Carta 
contra a Privatização do Saneamen-
to e o presidente do Sindiágua/RS, 
Leandro Almeida, ressaltou a impor-
tância do evento e a grande partici-
pação de representantes sindicais da 
Corsan, entidades governamentais 
e inúmeras representações sindi-
cais de todo o Brasil e do Uruguai. 
“Vimos aqui, durante dois dias, que 
a luta deve continuar mais forte do 
que nunca. O desafio é grande, mas 
só com a mobilização dos trabalha-
dores e da sociedade poderemos 
mudar este quadro”, finalizou. 

Evento reuniu quase 500 pessoas no Ritter Hotel, em Porto Alegre

Foto: Sindiágua/Divulgação

PATRIMÔNIO

houve um imprevisto - devido à 
ocorrência de fortes chuvas, o 
telhado do setor de churrasquei-
ras foi danificado e teve de ser 
trocado com urgência, inclusive 
a rede elétrica. 

 Na primeira fase, concluí-
da no final de 2011, houve pintura 
e troca de pisos e aberturas. 

 Localizada na Rua Grava-
taí, a 800 metros do mar, a sede 
dispõe de uma infraestrutura 
completa, com seis apartamentos 
para seis pessoas, cozinha equi-
pada, salão de festas com chur-
rasqueira coberta, churrasqueira 
externa e área de camping. Du-
rante a alta temporada, normal-
mente a ocupação é totalizada, 
incluindo o espaço do camping, 
capaz de acomodar dez barracas, 
em média. Para garantir a data 
do seu interesse, basta entrar 
em contato com a secretaria da 
APCEF, pelo e-mail: secretaria@
apcefrs.org.br, ou pelo telefone: 
(51)3268-1611. 
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CULTURA

 A agenda do Coral APCEF 
esteve cheia nas últimas semanas, 
quando fez elogiadas apresentações 
pelo interior do Estado. No muni-
cípio de Picada Café, o grupo foi 
bastante aplaudido no 47º Festival de 
Coros do Rio Grande do Sul (Fecors) 
e no 8º Encontro Regional de Coros. 
Em Portão, foi a vez de participar da 
26ª edição do Festival de Coros de 
Portão e do 9º Festival Internacional. 

 Real izado no dia 29 de 
setembro, o Fecors aconteceu na 
Igreja da Comunidade Evangélica 
São João e reuniu cinco grupos 
de canto para uma grande cele-
bração. No repertório do Coral 
APCEF, estiveram canções como 
“No Rancho Fundo” (Ary Barroso 
e Lamartine Babo), “I’ll Follow The 
Sun” (Lennon/McCartney) e “Gau-
chinha Bem Querer” (Tito Madi). 

 Para a coordenadora do 
Coral, Iracema Mendes, convém 
destacar a unidade do grupo. “É 
o resultado do trabalho que vie-
mos desenvolvendo, com uma 
série de apresentações”, disse. 

 O Grupo de  Teatro  da 
APCEF Caixa de Pandora parti-
cipou do Festival Teatral Art in 
Vento, em Osório, onde foi pre-
miado como Melhor Trilha Sonora. 

 A apresentação da peça in-
fantojuvenil “A Última Gota” acon-
teceu no dia 20 de outubro, sendo 
uma das 27 apresentações teatrais 
gratuitas realizadas na Câmara de 
Vereadores local. Estavam presentes 

Coral APCEF abrilhanta eventos
no interior do Estado

‘A Última Gota’ é premiada no Festival Art in Vento!

 Entre os participantes do 
encontro, também estiveram o 
Coral Municipal de Picada Café, 
Vocal Juvenil de Picada Café, Coral 
Municipal Juvenil de Protásio Alves 
e o Coro Masculino 25 de Julho. Em 
seguida às performances, foi reali-
zado um jantar de confraternização. 

 No dia 22 de setembro, 
o Coral APCEF participou da 26ª 
edição do Festival de Coros de 
Portão e 9º Festival Internacional, 
realizados na Igreja São José. Du-
rante o evento, o grupo apresentou 
canções como “Domine Tu Nihie 
Lavas Pedes” (João Luiz Correa) e 
“Contrapunto Bestialle Alla Men-
te” (Adriano Banchieri). Segundo 
Iracema, a apresentação foi “uma 
grande confraternização musical”. 

 Outros participantes foram 
os Corais da Associação Coral de 
Portão, Coral da Fundação Cultural 
de Feliz, Associação Coral Energia 
da Terra, de Capivari de Baixo (SC), 
e o Coro Polifônico Espiritu Santo, 
de Ciudad Del Este, no Paraguai. Em Picada Café, grupo participou do 47º Festival de Coros do Rio Grande do Sul

Foto: Iracema Mendes

as Diretoras de Cultura da APCEF 
Maria Julia Santos e Diva Guerra. 

 A Coordenadora da Regional Li-
toral Norte Jaqueline Gomes, a Tesou-
reira Clodely Soares e a Conselheira da 
Regional Carmen Ramos ofereceram 
um Almoço Cultural no domingo, 21.

 À noite, ocorreu a premiação. 
“A Última Gota” recebeu o prêmio de 
Trilha Sonora, de autoria de Gustavo 
de Petry, responsável pelas músicas 

e arranjos, e Sandra 
Loureiro, responsável 
pelas letras. Além do 
prêmio, o espetáculo 
recebeu quatro indi-
cações: Melhor Ator 
Coadjuvante (Pau-
lo Caetano); Melhor 
Atriz Coadjuvante 
(Valquiria Judaber); 
Melhor Direção (San-
dra Loureiro) e Me-
lhor Caracterização. 

 Na trama de “A 
Última Gota”, o es-
pectador acompa-
nha a luta da Mãe 
Natureza para salvar 
sua filha Água. Em 
meio a isso, surgem 
personagens muito 
divertidos, como o 
Publicitário Folder, 
a Doutora Límpida 

e o Trio da Sujeira. O espetá-
culo aborda, de maneira bem-
-humorada e com um texto 
leve e acessível, a importância 
da defesa da água potável e da 
questão ambiental. Conforme a 
diretora teatral Sandra Loureiro, 
trata-se de uma comédia eco-
lógica. “Para buscar melhor in-
teração com o público, usamos 
uma linguagem próxima à dos 
desenhos animados”, explica. 

Peça foi premiada como Melhor Trilha Sonora no Festival Art in Vento, em Osório

Foto: Alexandro Py
 Em sua temporada inicial, 
realizada durante o mês de julho 
no Centro Cultural Companhia de 
Arte, o espetáculo foi um suces-
so. A peça permaneceu em cartaz 
aos finais de semana, registran-
do sempre um grande público. 

PRÓXIMAS
APRESENTAÇÕES

 Os louros não param, 
e a Caixa de Pandora recebeu 
outro convite muito especial: 
integrará a programação da 58ª 
Feira do Livro de Porto Alegre. 
“A Última Gota” será encenada 
no dia 4 de novembro. E nas 
próximas semanas o grupo 
estará com a agenda cheia. O 
espetáculo será encenado na 
Sala de Teatro Carlos Carvalho, 
no segundo andar da Casa de 
Cultura Mario Quintana. As 
apresentações ocorrem aos 
sábados e domingos, nos dias 
10, 11, 17, 18, 24 e 25. 
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botequim do Esporte homenageia 
destaques dos Jogos da Fenae

 A sexta edição do Bote-
quim do Esporte foi um sucesso, 
ao reunir grande número de 
associados(as) e convidados(as) 
no Ginásio de Esportes para uma 
noite de homenagens ao desem-
penho dos(as) atletas da Associa-
ção. 
 Realizado no dia 15 de 
setembro, o evento celebrou a 
prática esportiva e comemorou 
a integração entre todos(as) nos 
Jogos da Fenae, disputados em 
Vitória (ES). A delegação gaúcha 
garantiu a quarta colocação no re-
sultado geral, conquistando quatro 
medalhas de ouro, sete de prata e 
quatro de bronze. 
 O diretor de Esportes, 
Sérgio Simon, lembrou que essa 
foi a melhor colocação da APCEF 
desde 1997. “Só tenho a agrade-
cer aos treinadores e atletas pelo 
esforço. Nossa delegação teve 101 
integrantes, com 94 atletas. Des-
tes, 23 participaram pela primeira 
vez. Sempre apoiamos que mais 

os homenageados

• Maribel Kruger Lopes  
- Natação

• Luiz Ricardo Santos da 
Rosa - Jogos de Salão

• Richardson Nitz da 
Rosa - Atletismo

• Laura Maria Dalcin 
Kern - Tênis de Quadra 
Feminino

• Elias Ritter - Tênis de 
Quadra Masculino

• Maxsandro Sessim da 
Silva - Basquete

• Leandro Santana Mar-
tins - Voleibol Masculino

• Samuel Henrique 
Hauschild - Futebol 
Soçaite

• Antônio Augusto de 
Miranda Ferraz - Futsal 
Masculino

• Michelli Coll Casaccia - 
Futsal Feminino

• Betina Meinecke - 
Voleibol Feminino

Para a foto oficial, homenageados se uniram a integrantes da diretoria da APCEF

Equipe de futsal era uma das mais animadas da noite

Fotos: Fernando Halal/Interlig

atletas novos venham participar, 
e é gratificante saber que está ha-
vendo uma renovação. Para 2014, 
vamos nos preparar ainda mais”, 
projetou. 
 O diretor de apoio de 
Esportes, Luiz Carlos Lasek, con-
duziu o cerimonial e destacou a 
atuação dos(as) gaúchos(as) na 
última edição dos Jogos da Fenae: 
“Nosso muito obrigado a todos e 
todas que defenderam as cores da 
APCEF em Vitória”. 
 Em seguida, o presidente 
da APCEF, Marcos Todt, observou 
que a diretoria desenvolve vários 
projetos na área esportiva, “sem-
pre comprometida em realizar 
o melhor trabalho possível para 
os(as) associados(as)”. 
 A seguir, foram entre-
gues pela diretoria da APCEF e 
a equipe técnica os troféus para 
os(as) atletas homenageados(as). 
A equipe de futsal, que faturou o 
bronze na competição, era uma 
das mais animadas. Conforme a 

Grande público foi conferir o evento no Ginásio de Esportes

SOCIAL

capitã Sabrina Muniz, o time está 
cada vez mais consolidado nas 
competições nacionais e estaduais. 
“Temos uma história desde 2005, 
e fomos campeãs dos Jogos do Sul/
Sudeste no ano passado, em Belo 
Horizonte. Mas esta foi a nossa 
primeira medalha nos Jogos da 
Fenae”, destacou. 
 Para a atleta homenageada 
Betina Meinecke, ouro no vôlei, “a 
homenagem é coletiva. Agradece-
mos ao apoio da APCEF em todos 
os momentos, ao técnico Lucindo 
e ao carinho da torcida que nos 
acompanhou em Vitória”. 
 A associada Maria Inês da 
Rosa Vieira, que levou mais de 40 
convidados(as) para o Botequim, 
era só elogios à festa. “Meus ami-
gos e amigas sempre perguntam 
sobre as festas da APCEF, pois 
gostam do ambiente, da música 
e sabem que o evento será de 
qualidade”, disse. 
 Entre os presentes, esteve 
o presidente da AGEA, Sergio 

Atair dos Santos. A noite ainda 
teve animação musical com a Ban-
da Mariposas, com seu repertório 
recheado de sambas de raiz. 
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A mais recente edição do Jantar Baile de 
Encerramento da Semana Farroupilha deu o 
que falar. Novamente promovido pelo Núcleo 
de Cultura Gaúcha da APCEF, o evento atraiu 
a presença de dezenas de associados(as), fa-
miliares e convidados(as) ao Galpão Crioulo 
da Associação.

O cardápio incluiu carreteiro, feijão 
mexido e saladas, e a sobremesa servida foi 
a tradicional ambrosia. 

A saudação inicial ficou a cargo do co-
ordenador do Núcleo de Cultura Gaúcha e 
conselheiro da APCEF, Paulo Cesar Ketzer. 
Depois de agradecer a presença de todos(as), 
ele anunciou o início do serviço do jantar.

Tão logo foi encerrado o jantar, a dança 
tomou conta do salão. A atração musical da 
noite ficou a cargo de Márcio Padula e Grupo 
Alma Nativa, que colocaram o pessoal a dan-
çar com um repertório de grandes sucessos 
do nativismo. “O público está animado e hoje 
vai até altas horas”, disse Ketzer. 

Entre as mais belas prendas, estava Janaí-
na Silva, natural de Pernambuco. “O baile está 
lindo. Não conhecia muitos dos costumes, 
está sendo uma verdadeira aula de tradições 
gaúchas”, exclamou ela, após arriscar alguns 
passos de dança. 

O associado José Carlos Marques, da 
Cirec, soube do evento pelo Boletim Ele-
trônico da APCEF e, pela primeira vez, foi 
conferir de perto as atrações. “Gostei muito 
da comida e da boa música, achei o ambiente 
muito bom”, falou. 

Aos(às) interessados(as) em participar 
do Núcleo de Cultura Gaúcha, a diretoria da 
APCEF lembra que os encontros acontecem 
todas as terças-feiras, no Galpão Crioulo da 
Sede B. 

Música, dança e mesa farta 
no Jantar baile Campeiro!

Fotos: Fernando Halal/Interlig

Cardápio variado incluiu delícias da culinária gaúcha

Presidente Marcos Todt (segundo da esq. para a dir.) prestigiou o evento

Equipe do Núcleo de Cultura Gaúcha garantiu a organização no Galpão Crioulo

Márcio Padula e Grupo Alma Nativa apresentaram sucessos
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DIA DAS CRIANÇAS

Dia do Saci teve 
brincadeiras, teatro
e guloseimas!

cidas, houve brinquedos infláveis, 
teatro de fantoches, oficina de 
desenho com giz de cera, boliche, 
pintura de rosto e guloseimas 
como algodão-doce, pipoca, 
cachorro-quente e refrigerante. 
Uma equipe de recreação pro-
fissional comandou as atrações. 

 Uma das principais ativi-
dades da tarde foi a apresentação 
do espetáculo infantil “Pimenta 
do Reino de Pó”, com texto e 
canções de Claudio Levitan e di-
reção de Suzi Martinez. No palco 
instalado no Ginásio de Esportes, 
o grupo Não Me Acorda Pro Café 
arrancou muitas risadas da crian-
çada. 

 A aposentada e associa-
da APCEF Edelir Soares coorde-
nava um numeroso grupo, com 
nada menos que oito netos e 
seis sobrinhos-netos. “Trago-os 
todo ano, e eles sempre ficam 
maravilhados. A APCEF é a nos-
sa vida”, disse ela. O associado 
Dirceu Nunes acompanhou a 
esposa Shyrlei e os três filhos, 
Gabriele, 6 anos, Maria Eduar-
da, 3, e a pequena Fernanda, 1, 

 Oficinas, brincadeiras, 
guloseimas, teatro infantil e muita 
diversão. Assim foi a mais recente 
edição do Dia do Saci, que co-
memorou o Dia das Crianças no 
dia 20 de outubro, na Sede A da 
APCEF. 

 Cerca de 150 crianças 
estiveram presentes. Os primei-
ros a chegar ganhavam kits com 
gorrinho do saci e guloseimas – os 
brindes foram oferecidos pela 
Fenae, parceira na realização do 
evento. Com brincadeiras ao ar 
livre e a presença de mais de cem 
crianças, a tarde foi completa. 

 Entre as atividades ofere-

que fazia sua “estreia” na festa 
do Saci. “Moramos perto e elas 
adoram a sede. O ambiente aqui 
é ótimo, fazemos churrascos 
com frequência e é sempre uma 
diversão”, falou. 
 O Núcleo de Cultura 
Gaúcha também reforçou o 
ambiente familiar do evento 
com o Cantinho do Chimarrão, 
oferecendo erva mate e água 
quente para o público. 

Equipe de recreação coordenou as brincadeiras durante a tarde

Atividades na Sede A incluíram brinquedos infláveis e guloseimas

Fotos: Fernando Halal/Interlig

Pintura de rosto deu um toque especial à criançada

Fotos: Arquivo APCEF

Atrações ao ar livre garantiram a diversão
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