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Editorial

Charge

O verão se aproxima e com ele uma 
estação desejada por todos os trabalha-
dores. Nele, crescem os sentimentos, 
práticas e oportunidades de lazer, de 
descanso e de folga das atividades do 
dia a dia. 

O que espera o associado da APCEF 
nas Colônias de Férias em Porto Alegre, 
Cassino, São Francisco de Paula, Traman-
daí e Itapirubá, é o tema de capa dessa 
edição. Há novas atrações entre o leque 
de benefícios que os associados da nossa 
entidade desfrutam. Elas podem ser con-
feridas na página central.

Defensor convicto do verão, às ve-
zes, abrasador em Porto Alegre, o escritor 
Luis Fernando Verissimo é o entrevistado 
dessa edição. O que motivou a entrevista 
foi sua posição diante da imprensa bra-
sileira no episódio Zelaya, em Honduras. 
LFV é um intelectual muito ocupado, 
arredio a entrevistas, mas aceitou respon-
der nossas indagações por email. 

Oba, pensamos, assim o leitor do 
JB o terá não apenas expressando suas 
opiniões, mas fazendo isso através do 
seu texto, um dos mais consagrados da 

literatura brasileira. E claro que não per-

demos a oportunidade e perguntamos 

sobre outros temas contemporâneos. As 

respostas foram curtas, mas no padrão 

habitual de LFV e o resultado pode ser 

conferido nas páginas 4 e 5. 

Dentro do tema da chegada do ve-

rão e suas oportunidades de lazer, a festa 

que marcou a abertura da temporada 

das piscinas em Porto Alegre, merece 

o devido destaque, na reportagem da 

página 12.

Já as preocupações dos empregados 

da Caixa com a reforma da Previdência 

Social e o rescaldo da greve de outubro 

podem ser conferidas nas páginas 8 e 

10. 

A edição traz as notícias de esporte 

e lazer e a movimentação da área cultu-

ral, com as informações sobre a Feira do 

Livro, lançamento de livro de contos de 

trabalhadores da Caixa e os shows de 

Zeca Baleiro e Paula Toller, do projeto 

“Eu Faço Cultura”.

Boa leitura!
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Caixa foi o  
banco oficial da  
Feira do Livro

A Caixa Econômica Federal, pelo 
terceiro ano consecutivo, participou da 
Feira do Livro de Porto Alegre como o 
banco oficial do evento que completou 
55 anos e foi realizado de 30 de outubro 
a 15 de novembro.  Mais uma vez, a 
Caixa proporcionou atividades culturais 
aos visitantes na maior feira de livros a 
céu aberto da América Latina, com a 
participação de 169 expositores livreiros, 
sendo 118 na Área Geral, 34 na Área 
Infantil e Juvenil e 17 na Internacional. 
Durante todos os dias de evento, a Caixa 
abriu espaço para autores consagrados, 
promovendo debates sobre os “sabores” 
da literatura e com a hora da “degusta-
ção literária”.  Os textos, dos autores 
Cardoso Czarnobai, Charles Kiefer, Cíntia 
Moscovich, Fabrício Carpinejar e Moacyr 
Scliar, confeccionados em papel arroz, 
foram oferecidos ao público em forma 
de receitas literárias, para serem lidos e 
saboreados.

Noite de Cultura 
em dezembro

Durante todo ano a APCEF promo-
veu oficinas de canto, literária, dança e 
teatro. O resultado do trabalho de cada 
uma delas será apresentado ao público 
no dia 2 de dezembro, data que marca o 
encerramento das atividades com apre-
sentação dos grupos, em “Uma Noite 
de Cultura”. O evento será realizado no 
Galpão Crioulo da APCEF (Av. Cel Mar-
cos 851), a partir das 19h30min.

Além da apresentação dos grupos, 
haverá coquetel de confraternização, 
seguido de entrega de certificados ao 
participantes. Os ministrantes das ofi-
cinas são:  Teatro -  dramaturgo Arthur 
Pinto; Canto - Vera Catarina de Los 
Santos;  Literatura - Fabrício Carpinejar;  
e Dança - Viviane Fialho Bassols.

Encontro de  
Aposentados  e 
Pensionistas

No dia  16 de dezembro, está pro-
gramado um encontro de aposentados 
e pensionistas sócios da APCEF, que será 
realizado na sede A, de Ipanema, na 
Av. Coronel Marcos, 627, Bairro Pedra 
Redonda, em  Porto Alegre. Durante o 
evento, que terá como objetivo principal 
promover a integração e a confraterniza-
ção dos aposentados e pensionistas, os 
participantes vão aproveitar para realizar 
uma avaliação das atividades promovidas 
pelo grupo  em 2009.

APCEF no  
twitter

A APCEF está no twitter e de por-
tas abertas para a participação dos seus 
associados. O objetivo é disponibilizar 
informações atualizadas em tempo real 
das atividades realizadas pela associação, 
no endereço eletrônico twitter.com/
apcefrs. 

Dedo de Moça 
com alimento 
orgânico

A Colônia A da APCEF, em Ipanema, 
apresenta uma novidade aos associados e 
ao público em geral. O restaurante  Dedo 
de Moça estara funcionando em breve 
e servirá almoço e janta de terça a do-
mingo. Além de pratos  a la carte, como 
risoto e massas caseiras, ainda oferecerá 
aos clientes o prato do dia, com saladas, 
arroz, feijão e um grelhado de carne ou 
frango. No fim de semana, o restaurante 
servirá café da manhã. As  proprietárias 
Alexandra Gil e Carla Agliard utilizam, 
preferencialmente, alimentos orgânicos 
que serão produzidos na própria horta 
do restaurante,  localizada em um sítio 
em Águas Claras, em Viamão. O Dedo 
de Moça já tem um quiosque próximo 
às piscinas, exclusivamente para os asso-
ciados, onde serve crepes suíços, pastéis, 
fritas, vitaminas, açaí na tigela e sucos de 
várias frutas. Os associados têm 10% de 
desconto.

A Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO)  e a União Astronômica In-
ternacional proclamaram 2009 como o  
Ano Internacional da Astronomia. Além 
de marcar os 400 anos da astronomia e as 
primeiras observações do céu, realizadas 
por Galileu Galilei, o mundo comemora 
também os 40 anos da chegada do ho-
mem à lua. Como forma de contribuir 
para o associativismo, a APCEF/RS lança 
a Confraria Astronômica Caixa de Jóias, 
no dia 2 dezembro (dia do Astrônomo). 
O idealizador do projeto é o diretor da 
APCEF/RS, Ricardo Hubba, tendo como 

consultor técnico e facilitador , o profes-
sor Gentil César Bruscato, coordenador 
técnico do Observatório Astronômico 
Capitão Parobé e membro atuante do 
Clube de Astronomia do Colégio Militar 
de Porto Alegre (CMPA). O objetivo da 
Confraria Astronômica Caixa de Jóias é 
reunir amadores (as) e estudiosos (as), 
apreciadores (as) e amigos (as) da As-
tronomia, com a finalidade de promover 
e estimular a cultura e os bons hábitos 
sociais, através de cursos, palestras, 
conferências, seminários, congressos, en-
contros gastronômicos e outros eventos 
ligados ao tema. 

Confraria para amantes  
da Astronomia

Agenda
24/11 – Reunião do “efeito  
gangorra”, em Caxias do Sul.

25/11 – Reunião do “efeito  
gangorra”, em Santa Maria.

25/11 - Apresentação da Oficina 
de Dança na Oficina de Arte.

27/11 – Show com Paula Toller – 
Eu Faço Cultura, em Caxias do 
Sul.

DEZEMBRO 

1º/12 – Reunião do “efeito  
gangorra”, em Pelotas.

02/12 - Lançamento da Confraria 
Astronômica da APCEF/RS -  
Caixa de Jóias.

02/12 - Encerramento das  
Oficinas Literária, de Canto,  
Dança e Teatro.

16/12 - 14 horas - reunião dos 
aposentados com confrater-
nização

ANTENA



“Nunca tive qualquer tipo  
de ativismo político”
Recém chegado do exterior e envolvido com as atividades da Feira do Livro de Porto Alegre, o jornalista e escritor  
Luis Fernando Veríssimo concedeu entrevista, por email, para o JB, onde fala um pouco de tudo: desde a sua rotina 
de trabalho e o processo de criação à sua paixão pela música e pelo seu saxofone, passando pelas suas preferências 
políticas, mercado literário e novos escritores entre outras assuntos. Verissimo, escritor que só perde em vendas  
no Brasil para o fenômeno midiático Paulo Coelho, nasceu em 26 de setembro de 1936, em Porto Alegre,  
Rio Grande do Sul. Filho do grande escritor Erico Verissimo, tem dezenas de livros publicados como o  
“Analista de Bagé”, “O Popular”, “A Grande Mulher”, “A Velhinha de Taubaté”, “A Mulher do Silva”,  
“Amor Brasileiro”, apenas para citar alguns. Atualmente escreve para  os jornais “Zero Hora”,  
“O Estado de São Paulo”, o “Globo” e para o “Expresso” de Portugal”. 

Seus textos são publicados em outros jornais do Brasil, pois são distribuídos  
pela agência Globo. Participa também da televisão, criando quadros para  
o programa “Planeta dos Homens”, na Rede Globo e, mais recentemente,  
fornecendo material para a série “Comédias da Vida Privada” e  
“A Família Brasil”. Casado com Lúcia, Luis Fernando Verissimo  
é pai de três filhos. Começou seus estudos no Instituto  
Porto Alegre, tendo passado por escolas nos Estados  
Unidos quando morou lá, em virtude de seu pai ter  
ido lecionar em uma universidade da Califórnia,  
por dois anos. Voltou a morar nos EUA quando  
tinha 16 anos, tendo cursado a Roosevelt High  
School de Washington, onde também estudou  
música. Leia o que diz um dos pensadores  
mais originais e consagrados  do Brasil.

 
Entrevista a Alexandre Costa.

JB: Gostaríamos que o senhor fa-
lasse um pouco a respeito do seu artigo 
sobre o golpe em Honduras e as críticas 
que teceu em relação ao comportamento 
da mídia? 

LFV: Confesso que não me lembro 
bem do que escrevi. Acho que disse que 
assim como era difícil para a esquerda 
justificar aspectos antidemocráticos 
de Cuba, criticados pela direita, era 
difícil para a direita defender o golpe 
antidemocrático em Honduras, sem ser 
hipócrita. Foi isso, não chegou a ser uma 
crítica à mídia. 

JB: O Brasil vai realizar a sua primei-
ra conferência nacional de comunicação, 
nos dias 13 e 14 de dezembro. Quere-
mos saber sua opinião sobre esta inicia-
tiva e também sobre como o senhor vê a 
comunicação no nosso país, comparando 
com outros modelos?

LFV: Acho que o problema do setor 
no Brasil, assim como em outros países, 
é a questão da posse dos meios de co-
municação, das concessões políticas, das 
empresas oligárquicas que dominam mais 
de um tipo de mídia. Assim, na minha 

opinião tanto na qualidade quanto nos 
defeitos o nosso modelo de comunicação 
se compara ao de outros países.  

JB: A esquerda sempre foi crítica 
ao modelo de comunicação do país e as 
políticas de concessões que ainda hoje 
favorecem e fortalecem  o monopólio 
do setor. O mesmo se dá pela falta de 
iniciativas que beneficiam os meios al-
ternativos, como as rádios comunitárias, 
por exemplo. Qual a sua opinião sobre 
este processo? 

LFV: O governo Lula não avançou 
muito na questão da democratização da 
comunicação e em alguns casos regre-
diu. Quanto ao conteúdo da programa-
ção, principalmente da televisão, num 
modelo de livre mercado, a solução é  
proporcionar uma alternativa, uma TV 
pública de qualidade que não sucumba 
ao oficialismo e possa competir com a 
porcaria privada. 

JB: Sobre a política no Rio Grande 
do Sul, qual a sua opinião em relação ao 
governo de Yeda Crusius  e as constantes 
denúncias de corrupção? 

LFV: O governo Yeda Crusius está 

sendo um governo complicado, muito 
pelo que se diz, pela personalidade 
da governadora. Não tenho nenhuma 
informação que me permita julgar as 
suspeitas de corrupção, além da que todo 
o mundo tem. E, como todo o mundo, 
espero que elas sejam esclarecidas.

JB: A maioria das pessoas o conside-
ra uma pessoa de esquerda. O senhor se 
considera de esquerda,  pertence a algum 
partido político? Como se autodefine em 
política?

LFV: Votei no Lula várias vezes. 
Nunca escondi minha simpatia pelo PT, 
ou o que chamaria de simpatia crítica, e 
me considero uma pessoa de esquerda, 
na medida em que isso significa acreditar 
numa sociedade solidária.  Mas nunca 
tive qualquer tipo de ativismo político, 
fora dar os meus palpites. 

JB: Qual a sua opinião sobre o Brasil 
antes e depois de Lula?

LFV: Eu sempre digo que o Lula 
decepcionou todo o mundo, a esquerda 
porque não está fazendo um governo 
exatamente de esquerda e a direita 
porque não está sendo um fracasso 

completo. Acho que em questões como a 
de distribuição de renda, melhoramos. E 
não deixa de ser espantoso  um governo 
que agrada ao mesmo tempo “The Eco-
nomist”, o “Financial Times”  e o povão, 
como mostram seus índices inéditos de 
popularidade. 

JB: O senhor tem uma produção 
de textos muito intensa e com temas 
muito diversificados, entre crônicas, 
poesia, romance. Como um escritor que 
mantém uma posição como um dos 
mais vendidos e mais lidos do país, qual 
a sua visão sobre o mercado editorial 
na atualidade, inclusive para aqueles 
escritores que estão começando agora e 
para os já consagrados, como o senhor, 
o João Ubaldo Ribeiro, Paulo Coelho 
entre outros?

LFV: É um paradoxo. Temos poucos 
leitores e ao mesmo tempo um mercado 
editorial forte. A gente, às vezes, esquece 
que quando diz que no Brasil só 30% da 
população têm uma vida econômica ativa 
e condições de consumir cultura, estamos  
falando numa população estamos igual 
à da França. Infelizmente, uma minoria 
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dos que podem comprar livros, compram. 
Como dizia o Mário Quintana, o pior 
analfabeto é o que sabe ler mas não lê. 
Mas já temos gente que vive exclusiva-
mente da literatura, o que há alguns anos 
era raríssimo. Quanto aos autores novos, 
o problema deles continua o mesmo. Para 
serem publicados, precisam 
ser conhecidos, mas para fi-
carem conhecidos, precisam 
ser publicados.  Mas, edi-
toras pequenas, dispostas a 
ganhar pouco com autores 
novos, estão surgindo. Tam-
bém são uma novidade. E, 
hoje, com o computador, 
qualquer um pode editar 
seu próprio livro.

JB: O caminho de co-
meçar a literatura através 
do jornalismo era o caminho 
natural da sua geração. Não apenas só da 
sua, aliás isso começou bem antes da sua 
geração, mas o senhor  deve também ter 
começado pelos jornais. Como foi isso na 
sua vida e como é hoje?

LFV: Eu não sou um autor típico. 
Comecei a escrever muito tarde, quando 
comecei no jornalismo, já com 30 anos. 
Não tinha nenhuma idéia de ser jorna-
lista e muito menos escritor. Mas essa 
progressão, de jornalista para escritor, 
não era tão comum assim. O que acon-
tece hoje é o contrário: escritores viram 
jornalistas. Acho que em nenhum outro 
lugar do mundo existem tantos escritores 
com espaços regulares em jornais como 
aqui. 

JB: E o senhor acha que para quem 
está começando no ramo da literatura, 
está mais fácil ou mais difícil hoje, mesmo 
contando com recursos como a internet? 
Tem muita gente publicando livros em 
blogs.Como está a sua produção literária? 
Qual foi o último livro? Estás preparando 
algum para ser lançado? 

LFV: Hoje quem tem um computa-
dor tem uma editora em casa. Ficou tão 
fácil fazer um livro que, imagino, ficou 
mais fácil ser escritor também. Meus 
livros ainda são publicados à maneira 
antiga. No caso, pela editora Objetiva, 
que até o fim do ano lançará um romance 
meu chamado “Os espiões”. Também 
tenho um livro de tiras a ser publicado e, 
para o ano que vem, um sobre futebol 
para um publico infanto-juvenil. Este eu 
escrevi numa semana, mas não contem 
para ninguém.

JB: Certa vez foi publicado um pe-
queno texto na internet que era atribuído 
ao senhor: “não deixe que a saudade 

sufoque, que a rotina acomode, que o 
medo impeça de tentar. Desconfie do 
destino e acredite em você. Gaste mais 
horas realizando do que sonhando, 
fazendo que planejando, vivendo que 
esperando, porque embora quem quase 
morre esteja vivo, quem quase vive já 

morreu”. Afinal, é do senhor 
ou não?

LFV: Já fui muito elo-
giado por este texto. Uma 
senhora até me disse que 
não gostava muito do que 
eu escrevia, mas que com 
esse texto, chamado “Qua-
se” eu me redimira. O texto 
já foi traduzido para o fran-
cês. Mas infelizmente, não 
é meu. A maioria de textos 
com minha assinatura na 
Internet é apócrifa. Mas eu 

sempre aceito os cumprimentos.

JB: O senhor se sente prejudicado 
com isso?

LFV: A Internet é uma terra de 
ninguém, ou de qualquer um, e não dá 
para controlar o que circula nela. Não 
há o que fazer a não ser se resignar. E 
se perguntar por que o verdadeiro autor 
de textos que às vezes são bons, como o 
tal “Quase”, preferem não se identificar. 
Só espero que nunca apareça um texto 
difamatório atribuído a mim.

JB: Estas situações em relação à 
internet são muito comuns para  o se-
nhor? Existem outros textos indefinidos 
também. Um que é “Ter ou Não Ter 
um Namorado”, que hora atribuem a 
Drummond, hora a Arthur da Távola. 
Então, qual a sua opinião sobre a litera-
tura dentro da rede de computadores. 
Perguntamos isso porque em outra época 
isso não acontecia?  

LFV: Estou com 73 anos de idade, 
não aderi nem ao telefone celular, e em 
matéria de novas tecnologias sou um 
careta completo. Aliás, sou tão careta 
que ainda uso o termo “careta”. Todas 
essas novidades, como livros eletronicos, 
etc., não são para mim.  Mas reconheço 
que o futuro é por aí e no fundo só o 
que muda mesmo é o veiculo, porque 
o conteúdo continua sendo literatura. 
Só precisaremos nos preocupar quando 
os próprio computadores começarem a 
escrever. 

JB: Quais os escritores novos que o 
senhor tem lido e achado interessante?

LFV: Não sei se podem ser consi-
derados novos, pois começaram há já 
alguns anos, mas gosto muito do Milton 

Hatoum e do José Roberto Torero.

JB: Qual a sua opinião sobre os 
chamados best-sellers? Existe a literatura 
feita por arte, com intuito de provocar 
pensamentos novos, criar inquietações 
no leitor. Mas são cada vez mais fre-
qüentes as obras com o objetivo quase 
que exclusivo de venda. Como o senhor 
vê esses produtos literários?

LFV: É importante existir essa li-
teratura sem muitos méritos literários, 
mas que levam gente para dentro das 
livrarias e ajudam a manter a indústria 
editorial. Nada contra. E o best-seller re-
quer um talento especifico, nem sempre 
desprezivel. Seria ótimo se existisse aqui 
o oficio de escritor de best-sellers, ou o 
que eles chamam de livros para comprar 
em aeroporto, como existe nos Estados 
Unidos.

JB: Em “O Gigolô das Palavras”, o 
senhor considera que a gramática não é 
algo tão importante assim para a produ-
ção de um bom texto. Como o senhor 
avalia a questão da acessibilidade à lin-
guagem, porque muitos tendem a achar 
que escrever bem é utilizar palavras re-
buscadas e construir frases complexas?

LFV: Esse  texto, “O Gigolô das pala-
vras” era sobre a importância de ser claro 
e criativo, mesmo tendo que sacrificar a 
estrita correção gramatical. Eu não estava 
pregando a desobediência gramatical, 
só a tolerância com uma flexibilização 
das regras. 

JB: Agora, do seu pai, o romancista 
Érico Verissimo, quanto da literatura 
dele ou do estilo o senhor  
acredita que carrega em 
seus textos?

LFV: O pai foi um 
dos primeiros escritores 
brasileiros a escrever de 
uma maneira mais infor-
mal, influenciado pela 
literatura anglo-saxônica, 
e eu procuro escrever com 
a mesma informalidade. 
Ele também tinha uma 
veia satírica pronunciada, 
embora não fosse predominante na sua 
obra. 

JB: Como é o seu ritmo de produ-
ção, como se divide entre as colunas 
diárias, a literatura e a música?

LFV: Minha atividade principal é a 
de cronista, são as três colunas por se-
mana. Os romances e a música são para 
as horas vagas.

JB: Vinicius de Moraes, ao que pa-

rece, era exatamente aquilo que aparecia 
nos textos e poemas dele, um boêmio, 
um ser romântico; o Drummond muito 
recatado, até surpreendeu a todos quan-
do apareceu com aqueles poemas eróti-
cos. Notoriamente o senhor é tido é co-
nhecido como uma pessoa tímida, como 
explicar esta timidez em contra-partida a 
toda irreverência dos seus textos?

LFV: É, estou mais na linha dos 
dissimulados, como o Drummond. 
Quem sabe não vem aí meus poemas 
eróticos?

JB: Uma das suas características é 
de ser um escritor que trata dos mais 
variados temas, desde política ao com-
portamento das mulheres, além de outros 
como meio ambiente, amor, juventude, 
Como é a sua busca pelos temas?

LFV: A gente aproveita a liberdade 
que a crônica dá, sendo um gênero inde-
finido. Tudo, no fim, cabe numa crônica, 
seja comentário, ficção ou pura piração. 
Eu dou palpite sobre tudo, muitas vezes 
até para descobrir o que eu mesmo penso 
sobre determinado assunto. Quando não 
há um assunto que está no ar, e que é 
quase obrigatório comentar, você apela 
para a invenção.   

JB: Sobre a música, como vai o sex-
teto? Com a sua relação com a música e 
se ela influenciou na escolha do seu filho 
Pedro, que é músico?

LFV: Toda a família, a começar pelo 
meu pai, é musical. Nossa filha mais velha 
Fernanda chegou a ser uma excelente 
flautista, a Mariana é do tipo que pega 
qualquer instrumento e sai tocando e o 

Pedro é cantor e compo-
sitor,  o único que seguiu 
uma carreira musical. Eu 
aprendi a tocar o saxofo-
ne na adolescência para 
poder brincar de músico 
e estou brincando até 
hoje. Atualmente, em 
ótima companhias, os 
outros integrantes do 
Jazz 6 são  todos gran-
des profissionais. Nossa 
banda tem tocado em 

todo o Brasil. O mais longe que já chega-
mos foi Natal, no Rio Grande do Norte, e 
Nova York não fica muito longe. 

JB: Quantas vezes por ano o se-
nhor consegue tirar férias e para onde 
costuma ir. 

LFV: Conhecemos boa parte do 
mundo, mas ainda falta conhecer muita 
coisa. Já  calculei que até 2050 daria para 
conhecer tudo.

Toda a 
família ,

a começar 
pelo meu 

pai, é 
musical

Em matéria  
de novas  

tecnologias  
sou um  
careta  

completo
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A estação mais quente do  
ano é motivo de alegria

Cristiane Oliveira Centenaro, 
33 anos, trabalha há dois anos e 
meio como técnica bancária na Gicop, 
no bairro Praia de Belas. “Gosto muita 
das cabanas de São Francisco de Paula. 
Estive lá neste ano com meu marido e 
a minha filha. O clima é maravilhoso, 
o lugar é amplo, bonito e tranqüilo. As 
cabanas estão em ótimas condições e a 
cidade é muito agradável. É o lugar que 
acho ideal para acabar com o stress do 
trabalho, principalmente no meu caso 
que estou constantemente sob pressão, 
como qualquer pessoa que trabalha 
com o dinheiro dos outros”.

Mirna Sviatove 68 anos, aposentada 
desde junho de 1992, diz que passou 
ótimos momentos nas colônias de 
férias.“As colônias são uma opção 
de lazer e tranqüilidade. Meu marido 
também trabalhou na Caixa e nos 
acostumamos a utilizar os imóveis. 
Não tenho ido em função da idade da 
minha mãe, que está com 101 anos e 
nós precisamos cuidá-la. Sempre tirava 
férias em março, pois é um período que 
gosto muito. Guardo boas lembranças 
da Colônia de Tramandaí e de São 
Francisco de Paula. Apesar de simples, 
as cabanas e os apartamentos são 
bons e a gente logo se enturma, toma 
chimarrão, faz churrasco, as crianças 
ficam soltas, podem brincar à vonta-
de, tem pracinha. Eu sempre gostei e 
tenho vontade de passar uns dias no 
ano que vem”.

José Carlos Necchi Barcellos, 
55 anos, trabalha na Caixa há 30 
anos e atualmente está na agência 
Tristeza. Casado, pai de duas filhas, ele 
sempre utilizou as Colônias da APCEF 
para lazer e férias. “Desde pequenas 
as minhas gurias freqüentam a Co-
lônia aqui em Porto Alegre, na sede 
de Ipanema. Gosto muito da nossa 
estrutura. Agora mesmo, no último 
feriado de finados, estive na Colônia 
em Tramandaí. Apesar de gostar muito 
da estrutura, percebo que é necessário 
um novo projeto, porque realmente é o 
que podemos fazer para melhorar defi-
nitivamente este nosso patrimônio em 
Tramandaí. Vou me aposentar daqui 
a quatro meses e pretendo conhecer 
Itapirubá, as outras todas eu conheço 
e freqüento. Então, este convênio com 
a pousada de Itapirubá veio em uma 
ótima época para mim” (veja anúncio 
na página 12).

Walmor Gaparotto, 58 anos, 
aposentado há 12 anos, desde 
maio de 1997, trabalhou na agência 
São Leopoldo e considera as colônias 
da Apcef o seu Xodó.

“Quando assumi na Caixa, eu morava 
no Rio de Janeiro. Desde que eu vim 
para o Rio Grande do Sul passei a fre-
qüentar as Colônias de Férias. Posso 
dizer que elas são o meu Xodó. Nunca 
deixei de ir às Colônias, conheço todas 
elas. Vou para pescar, ver e rever os 
amigos. Como não tenho casa na praia 
e voltei a trabalhar, utilizo a estrutura 
como lazer. Sou sócio muito em função 
da estrutura de lazer que a Associação 
oferece”.

Seja pela tranqüilidade das piscinas na 
capital ou pelas alternativas oferecidas 
aos associados da APCEF, como as Colô-
nias de Férias em Porto Alegre, Cassino, 
São Francisco de Paula, Tramandaí e Ita-
pirubá, o verão é uma estação especial.

A APCEF prepara-se para receber 
seus associados nas Colônias de Férias 
com uma novidade: neste ano, a per-

manência nos imóveis passa a ser de 
oito dias. A iniciativa vai possibilitar 
que mais associados possam usufruir 
da infraestrutura de verão. No total, 
serão beneficiadas cerca de 70 famí-
lias. Pessoas como a dona Mirma, que 
lembra com muita alegria os períodos 
de férias nas colônias de São Chico e 
de Tramadaí. Aos 68 anos, ela con-
serva a mesma disposição de quando 

era jovem e faz planos para a próxima 
temporada. Como o senhor Walmor 
Gaparotto, que gosta tanto das colô-
nias de férias que passou a chamá-las 
carinhosamente “de o  meu xodó”. 
Para a jovem Cristiane Centenaro, 
nada como as cabanas de São Francisco 
para acabar com stress do trabalho. 
Ou como o seu José Carlos  Necchi 
Barcellos que prefere a colônia de Porto 
Alegre e está entusiasmado com o novo 
projeto para as colônias de Tramandaí.

VERÃO 2009/2010



Confira as Colônias de 
Férias da APCEF
Itapirubá
A APCEF dispõe de camping para 40 barracas, com quatro cozinhas coletivas, 
banheiros, vestiários e duas churrasqueiras cobertas localizada em Itapirubá (SC), 
que fica a 380 quilômetros da capital gaúcha. A cidade fica entre os municípios de 
Laguna e Imbituba e tem uma boa estrutura urbana, com restaurantes, pizzarias, 
farmácias e mercados. A praia é considerada ideal para a prática do surfe, além de 
outros esportes aquáticos como mergulho, windsurf e pesca. Para quem gosta de 
natureza, oferece passeios ecológicos, além estar localizada próxima de cidades 
históricas e locais que desfrutam de águas termais. 

Tramandaí
A Colônia de Tramandaí fica a 118 quilômetros de Porto Alegre. Dispõe de 29 
apartamentos localizados a apenas uma quadra do mar. Os apartamentos  têm 
capacidade para acomodar até seis pessoas e oferecem cozinhas equipadas, sala de 
jogos,  de vídeo e TV, churrasqueiras externas, playground e vigilância externa. 

 

Cassino
A Colônia de Cassino, que fica a 320 quilômetros de Porto Alegre, possui uma 
infra-estrutura completa e fica a apenas 800 metros do mar. As acomodações têm 
cozinha equipada, salão de festas com churrasqueira coberta, churrasqueira exter-
na e área de camping. Além da praia - considerada a maior do mundo, com uma 
extensão de 245km -, a região conta ainda com outros atrativos naturais, como os 
Molhes da Barra, o Molhe Oeste e a reserva ecológica do Taim e a cidade históri-
ca de São José do Norte. A praia é conhecida pelas belas paisagens, água limpa e 
tranqüilidade.

São Francisco de Paula
A Colônia de São Chico é uma das mais procuradas, tanto no inverno quanto no 
verão. Atualmente dispõe 12 cabanas para quatro pessoas e uma cabana para 
até oito pessoas. Os imóveis têm cozinhas equipadas e lareira, sala de jogos e TV, 
churrasqueira, cozinha, playground. Todas as cabanas possuem cobertores e tra-
vesseiros. As cabanas ficam na RS 020 s/nº , em São Francisco de Paula. 

Uma rota alternativa: Para chegar a São Francisco, existe agora a opção de ir por 
Taquara, usando a RS-020. A rodovia, que estava bloqueada, teve o tráfego libera-
do provisoriamente nos dois sentidos. Na altura do quilômetro 82, na estrada José 
Velho, há um desvio de quem se desloca para São Francisco de Paula. O caminho 
mais conhecido, indo por Gramado e Canela, é uma rota mais onerosa para o 
motorista, por conter vários pedágios. Portanto, a rota pela RS-022 torna-se uma 
interessante sugestão.

 
Porto Alegre
A Colônia A dispõe de Ginásio de Esportes e quadra externa, dois salões de festas, 
sala de TV, sala de jogos, espaço de inclusão digital, duas piscinas, churrasqueiras 
externas à beira do Guaíba, sete apartamentos para até seis pessoas e um aparta-
mento para quatro pessoas, além de restaurante e playground. A Colônia A fica na 
Av. Coronel Marcos, 627, Bairro Pedra Redonda. O Telefone é (51) 3268.1611.

Já a Colônia B oferece campo de Futebol Sete, duas quadras de tênis, churrasquei-
ras externas, galpão crioulo, além da sede administrativa com uma sala para cursos 
e palestras com capacidade para até 30 pessoas. A Colônia B também fica na Av. 
Coronel Marcos, 851, no Bairro Pedra Redonda. O telefone é o mesmo.

informações na secretaria, Av. Coronel Marcos, 627, Bairro Pedra Redonda - POA
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GREVE

Acordo estabelece que não haverá 
descontos dos dias paralisados

O acordo que encerrou os 29 dias 

de greve dos trabalhadores da Caixa, em 

função da campanha salarial, determina 

que não haja descontos pelos dias de pa-

ralisação. A redação que está no acordo 

aditivo, assinado com a Caixa, segue os 

mesmos parâmetros do que ficou firmado 

com a Fenaban. 

A regra acordada com a Caixa segue 

a cláusula da Convenção Coletiva de Tra-

balho (CCT) 2009/2010 e prevê a com-

pensação dos dias parados em função 

da greve, sem possibilidade de desconto. 

A compensação será feita por meio de 

prestação de jornada suplementar de tra-

balho, que não poderá ultrapassar duas 

horas diárias, nem ser realizada em fins de 

semana ou feriados. Além disso, as horas 

extras realizadas antes da assinatura do 

acordo não poderão compensar os dias 

não trabalhados. 

O assessor Jurídico da APCEF/RS, 

Milton Fagundes destaca o fato de que 

a compensação deve ser realizada dentro 

do bom senso. “A jornada extraordinária 

não pode ser solicitada ao empregado 

sem razão de ser. Não se pode, por 

exemplo, solicitar que faça duas horas 

de compensação diária mesmo que o 

trabalho acumulado durante a greve já 

tenha sido recuperado. A jornada ex-

traordinária não pode ser solicitada sem 

justificativa”.

Nas cidades em que a greve se 

estendeu até o dia 22 de outubro, a 

compensação será realizada até o dia 21 

de dezembro. Nas demais localidades, a 

compensação tem como data limite o dia 

18 de dezembro.

REAJUSTE – Reposição de 6% (retroativo a 1° de setembro) sobre o 
salário e demais verbas fixas como o vale-refeição, cesta-alimentação e 
auxilio-creche/babá. 

PLR - A participação nos lucros e resultados (PLR) para os trabalhado-
res da Caixa vai variar entre R$ 4 mil e R$ 10 mil. Se for mais vantajoso 
para o trabalhador, poderá ser aplicada a regra proposta pela Fenaban, 
aceita pelos bancários em geral, que prevê PLR de 90% do salário, au-
mento de valor fixo de R$ 1.024; mais distribuição de 2% do lucro líqui-
do, dividido igualmente entre os empregados, com teto de R$ 2.100,00. 

PLR 2 - pessoas desligadas da Caixa durante este ano receberão a 
PLR proporcional em março 2010.

MARÇO - A Caixa já fez o pagamento de 100% do valor, seguindo 
a fórmula da Fenaban. O restante será pago em março de 2010. 

ABONO – Os trabalhadores da Caixa receberão abono de R$ 700, a 
ser creditado até o dia 20 de janeiro de 2010. 

NOVOS – Ficou acertado que serão contratados cinco mil emprega-
dos até dezembro do ano que vem. 

O que prevê o acordo

Moção de Repúdio  à 
postura da Caixa durante 
o processo de negocia-
ções da campanha sala-
rial 2010

Mais uma vez tivemos uma 

greve longa que poderia ter sido 

evitada caso a Caixa não se negasse 

a discutir e avançar na pauta espe-

cífica de seus trabalhadores. 

Os bancários da Caixa de Porto 

Alegre e Região afirmam que o 

clima existente hoje na empresa 

é de insatisfação e indignação 

por conta da falta de avanços em 
temas fundamentais como Isono-
mia, Recomposição do Poder de 
Compra dos Salários, Tíquete e 
Cesta-Alimentação para todos os 
Aposentados e o respeito à jornada 
de trabalho de seis horas. 

Por conta disso, os bancários 
de Porto Alegre e Região, reuni-
dos em assembleia no dia 22 de 
outubro de 2009, aprovaram por 
UNANIMIDADE MOÇÃO DE RE-
PÚDIO à postura da Caixa Econô-
mica Federal durante o processo de 
negociações na campanha salarial 
dos Bancários 2010.

Moção de Repúdio 
à posição da maioria do 
Comando Nacional dos 
Bancários 

Em assembleia deliberativa 

dos empregados da Caixa, reali-

zada no Sindicato dos Bancários 

de Porto Alegre e Região, ocorrida 

no dia 22/10/09 foi deliberado, 

por voto da maioria do plená-

rio, moção, por meio da qual o 

coletivo da assembleia repudia o 

posicionamento da maioria dos 

integrantes do comando nacio-

nal dos bancários, que definiu 

pela orientação de aceitação da 

proposta feita pela Caixa Econô-

mica Federal no dia 20/10/2009,  

tendo em vista que o abono de 

R$ 700,00 não era o suficiente 

para parar uma greve de 28 dias 

sem avanço significativo na pauta 

de reivindicação específica da 

categoria.

Os representantes do RS, ES, 
Bahia e Sindicato do Pará e Ama-
pá, posicionaram-se de maneira 
contrária à maioria do Comando 

Nacional.

Moções aprovadas na assembléia de 
Porto Alegre e Região, 22 de outubro.
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LITERATURA 

Lançamento de “Salva-vidas” 
movimenta Feira do Livro 

O saguão do Memorial do Rio Gran-
de do Sul, localizado na praça da Alfân-
dega, em Porto Alegre, ficou completa-
mente lotado para o lançamento e sessão 
de autógrafos do livro “Salva-vidas”. A 
obra foi escrita pelos  12 participantes da 
Oficina Literária ministrada por Fabrício 
Carpinejar, jornalista, escritor e mestre 
em Literatura Brasileira, através de uma 
iniciativa da Associação José Martí com 
patrocínio da Caixa Econômica Federal. 

O autor Plínio Marcelo Schmidt, 
aposentado e associado da APCEF, disse 
que a experiência de participar de uma 
oficina superou as suas expectativas. “Só 
participando para saber se a pessoa tem 
ou não talento para escrever. Por isso, a 
iniciativa é sempre válida”. Já Rosa Ubal, 
aposentada e sócia da APCEF, igualmente 
participante, falou sobre o processo da 
oficina, que culminou com a publicação 
do trabalho produzido pelos alunos. “Foi 
uma grande descoberta, tanto em relação 
à escrita dos colegas quanto da revela-
ção das suas personalidades. Aquilo que 
muitas vezes as pessoas não mostram, 
acabam revelando em forma de texto.” 

O diretor de Cultura da APCEF, Paulo 
Casa Nova, ressaltou a importância da 
iniciativa do Ensino à Distância (EAD), 
como forma de integrar os associados de 
todo estado. O presidente da Fundação 
José Marti, Ricardo Arend Haesbaert, 
participou da oficina e contou sobre 
a  experiência de se tornar escritor. “A 

vivência do grupo proporcionou um 
trabalho de muita qualidade, por isso foi 
gratificante”.

Fabrício Carpinejar afirmou que a 
oficina conseguiu conciliar o ensino à 
distância  e os encontros presenciais, 
criando disciplina,  espaço de convívio 
e de trocas, mas fundamentalmente 
proporcionando que cada um dos par-
ticipantes tivesse muita franqueza com 
os textos que foram produzidos. Como 
principal desafio, Carpinejar ressalta que 
o mais difícil para o professor é captar 
o ritmo do aluno: “Cada um tem que 
encontrar a sua independência. Na hora 
que o aluno se descobre, eu o admiro 
como um novo autor”.

Ele registrou nas próprias páginas 
de “Salva-vidas”  a experiência e o tra-
balho desenvolvido com seus 12 alunos: 
“Salva-vidas oferece uma guarida para 
acompanhar as braçadas de doze na-
dadores audaciosos, que suportaram as 
tardes gélidas do inverno para formar um 
arquipélago das ilhas da memória.”

Os autores de “Salva-vidas” são: 
Almeri Espindola de Souza, Doris Go-
ettems, Gládis Berriel, Isabel Fava Eich, 
Jane Andiara Zofoli, Marajuara Azam-
buja, Margarete Dambrowski, Marizete 
Rodrigues Dotto, Plínio Marcelo Schmidt, 
Ricardo Arend Haesbaert, Rosa Ubal e 
Vanessa Bueno.

APCEF SAÚDE -  
Novos Credenciados

CLÍNICA FISIOTERAPIA E  
HIDROTERAPIA  
SANDRO MELLO PERILLO 
CLÍNICA PERILLO

Rua General Caldwell, 982  
Bairro Menino Deus 
Porto Alegre/RS - (51) 3061-8148 
contato@clinicaperillo.com.br 

FONOAUDIOLOGIA 
TATIANA ANDRADE DE OLIVEIRA  
Goethe, 71 sala 404 Bairro Rio 
Branco – Porto Alegre/RS -(51) 
3337-1372/ 8115.9880 
tatianafgia@gmail.comSite

CARDIOLOGIA 
ELETROCARDIOLOGIA 
EDUARDO PITTHAN 
Praça Dom Feliciano, 39 sala 801 
Bairro Centro – Porto Alegre/RS 
(51) 3233-2645/3331-3882 
edpitt@terra.com.br

CARDIOLOGIA  
SÉRGIO DE SOUZA 
CREMERS Nº 4.842/RS 
Rua Vergílio de Abreu, 816 B. 
Santo Antônio – Cachoeira do Sul/
RS -(51) 3722-3059 
sde.souza@uol.com.bre 
srgdesouza9@gmail.com 

EXAMES 
LABORATÓRIO ANÁLISES  
CLÍNICAS OSVALDO CRUZ LTDA 
S/C 
Rua General Osório, 309 B. Cen-
tro Bento Gonçalves/RS e Rua 
Sete de Setembro, 757 Distrito de 
Pinto Mandeira   
Bento Gonçalves/RS   
(54) 3451-2599/ 3055-3369 
vinicius@oswaldocruzlaboratório.
com.br 

CIRURGIÃ-DENTISTA 
DENISE TEIXEIRA BORGES 
Av. João Pessoa, 1172 B. Cidade 
Baixa – Centro Clínico Belém - 
POA/RS  
(51) 3012.4992/ 9679.3703 
dtborges@hotmail.com

PSICOLOGIA CLÍNICA 
MICHELE DA SILVA RAMOS  
Protásio Alves, 3161 sala 306 - 
Bairro Rio Branco – Porto Alegre/
RS -(51) 8405.9131 
misirapsi@gmail.com

FISIOTERAPEUTA 
CARINE VASCONCELOS FERREIRA  
General Osório, 490  
Bairro Centro Bagé/RS  
(53) 3242-5630/ (53) 9973-8222 
(53) 9143-2037 
kakavasfe@hotmail.com

PSICOLOGIA CLÍNICA 
MIRIAN BELQUÍS DA SILVEIRA  
ESCANHUELA – CRP Nº 07/16473 
Av. Protásio Alves, 3161 sala 306 
Bairro Rio Branco – Porto Alegre/
RS -(51) 8160.9635 
escanhuela@yahoo.com.br

FISIOTERAPEUTA 
CRISTIÉLI LOPES WENDLER  
CREFITO-5/RS Nº 109577-F 
Rua Barão do Triunfo, 720 sala 
301 – Bairro Azenha 
Porto Alegre/RS 
(51) 3219-9714/ 9934-5006 
cristieliwendler@yahoo.com.br 

ATIVIDADE ESPORTIVA

ACADEMIA DE GINÁSTICA  
TERRA BRASILIS 
CENTRO DE ATIVIDADE FÍSICA

Rua General Caldwell, 982 1º 
andar B. Menino Deus – Porto 
Alegre/RS (51) 3061-8148 
contato@clinicaperillo.com.br

EDUCAÇÃO

ENSINO 
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
PICORRUCHOS 
Rua Sahydi Abrahão, 819 Bairro 
Centro -    Tramandaí/RS  
(51) 3661-3374 
castilhosimbe@hotmail.com

Os convênios estão 
publicados na página eletrônica 
www.apcefrs.org.br

NOVOS CONVÊNIOS APCEF

Diretores da APCEF e oficineiros brindaram o lançamento do livro no Memorial  
do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.



NOVEMBRO DE 2009 < 10

Departamento Jurídico recolhe documentos  
para  calcular reposição do “efeito gangorra”

Aposentada deseja que deputados votem 
a extinção do fator previdenciário

O  processo movido contra a FUN-
CEF, referente ao pagamento de benefício 
aos aposentados no período entre 1996 e 
2001,  é popularmente conhecido como 
“efeito gangorra”. Este processo surgiu 
em função dos aumentos de benefício 
do INSS e da respectiva redução da su-
plementação pela FUNCEF. O resultado, 
em muitos casos, é que não havia mais 
pagamento de nenhum valor  referente 
a benefícios pela FUNCEF. 

O “efeito gangorra” teve origem no 
chamado “Seguro Jurídico”, criado em 
21 de abril de 2001 pela APCEF, quando 
foi organizada a resistência à implantação 
do Decreto Federal 3721/2001 e do pla-
no de benefício denominado “REB”, no 
âmbito da FUNCEF. A APCEF ajuizou uma 
ação e a Justiça determinou à FUNCEF a 
reposição dos valores. Para calcular os 
valores que cada associado deve receber, 
o  departamento jurídico está  recolhendo 
as respectivas documentações. No total, 
o processo envolve 1.049 associados. O 
Jurídico da APCEF já recolheu os docu-
mentos de 745 participantes da ação. 

Ao longo do tempo foram realizadas 
análises e estudos a respeito de diversos 
problemas ocorridos com os cálculos 
dos benefícios pagos pela FUNCEF, que 
geraram ações coletivas e individuais. 
Uma destas ações coletivas foi proposta 
em 2001 e visava recuperar as perdas 
ocorridas em decorrência do “conge-

lamento” salarial efetuado pela Caixa, 
entre os anos de 1996 e 2001, que ficou 
popularmente conhecido como “efeito 
gangorra”. Toda vez que aumentava o 
benefício pago pelo INSS, havia redução 
do benefício pago pela FUNCEF, explicou 
o advogado da APCEF, Fábio Barbosa. No 

total, diz ele, o congelamento fez com 
que cerca de mil pessoas ficassem sem o 
benefício complementar.

Após várias instâncias de julgamen-
to, a Justiça determinou que a FUNCEF 
faça a reposição da diferença. “Por isso 

estamos realizando estas reuniões, para 
esclarecer os trabalhadores e os aposen-
tados, além de reunir os documentos. Até 
maio de 2010,  estaremos realizando os 
cálculos, caso a caso, porque são indivi-
duais”, explicou o advogado.

A Assessoria Jurídica da APCEF lem-
bra que os associados devem consultar 
a lista que existe no site da Associação 
(http://www.apcefrs.com.br/) para ver 
se o seu nome consta na mesma. Existe 
um segundo grupo aguardando sentença 
e a assessoria jurídica já analisa a possibi-
lidade de formar um terceiro grupo, até 
março, para entrar com ação na Justiça.  
As condições para participar da ação são: 
estar aposentado, ser sócio da APCEF 
até novembro de 2001 (mês em que foi 
expedido a listagem dos representados 
no processo) e ser  integrante do seguro 
jurídico.  

Maria Regina Pereira Figueiró está 
aposentada há 13 anos e foi uma das 
pessoas atingidas pela redução da suple-
mentação. “Buscamos pelos nossos direi-
tos na Justiça e obtivemos esta vitória tão 
importante para nós, apesar da demora 
na tramitação do processo. Acreditamos 
que o pagamento das diferenças será 
feito no máximo em um ano. O nosso 
jurídico está recolhendo os documentos 
necessários para o cálculo do valores”.

Para o advogado da APCEF-RS, Fábio Barbosa o fator previdenciário “é o maior 
ícone de injustiça do país”.

 

Maria da Graça De Leon, aposenta-
da desde 2001 por invalidez, contribuiu 
para a FUNCEF durante 14 anos. Ela 
é uma das trabalhadoras da Caixa que 
defende com convicção o fim do fator 
previdenciário, uma das maiores aspira-
ções dos aposentados brasileiros: 

“Tenho muitas despesas, ainda mais 
que estou doente. Trabalhava como tele-
fonista e desde que me aposentei tenho 
rebaixado muito minha qualidade de 
vida em função da redução dos ganhos e 
também pela questão da saúde. Quando 
a idade chega é que vemos o quanto 
precisamos da aposentadoria”. 

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça (CCJ) da Câmara dos Deputados 
aprovou, no dia 17 de novembro, o 
projeto do senador Paulo Paim (PT-RS) 
que extingue o fator previdenciário 
para o cálculo das aposentadorias con-
cedidas pelo INSS. O fator previden-
ciário foi instituído em 1999 e teve 
como objetivo incentivar o trabalhador 
a retardar o pedido de aposentadoria.  
O projeto será apreciado novamente na 
Câmara dos Deputados. A Lei 9.876, de 
1999 faz parte da reforma da Previdência 
do Governo Fernando Henrique Cardoso 
e traduz-se em uma regra matemática 
aplicada ao cálculo da aposentadoria por 

tempo de contribuição que reduz o valor 
do benefício previdenciário a que tem 
direito o trabalhador. 

Definido por quatro variáveis: idade, 
tempo de contribuição, percentual de 
contribuição e expectativa de vida do 
trabalhador no momento da aposen-
tadoria, o fator é responsável por uma 
redução de mais de 30% dos benefícios 
previdenciários para os homens e de 35% 
para as mulheres. O trabalhador continua 
recolhendo até o limite de 11% de seu 
salário, sem a garantia expressa de uma 
aposentadoria que corresponda à média 
integral das contribuições realizadas.

Segundo dados do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), o 
governo economizou até 2007 cerca de 
R$ 10 bilhões com a aplicação do fator 
previdenciário nas aposentadorias e pen-
sões dos brasileiros. O Instituto constatou 
que cerca de 25 milhões de brasileiros 
recebem algum tipo de benefício previ-
denciário e que apenas 6% dos benefí-
cios correspondem à aposentadoria por 
tempo de contribuição. Há nove anos, o 
fator previdenciário retém despesas da 
Previdência Social, principalmente com as 
aposentadorias por tempo de contribui-
ção, mediante a redução do seu valor ou 
o retardamento de sua concessão.

PREVIDÊNCIA
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Entrega de troféus no
III Botequim do Esporte

Dia do Saci rendeu alegria e 
diversão para a criançada

Passeio sobre Rodas na zona sul

Confira os  
homenageados:

O III Botequim do Esporte, evento 
ocorrido no dia 24 de outubro, no Ginásio 
de Esportes da APCEF/RS, em Ipanema, 
reuniu 260 convidados em uma noite de 
confraternização. Um dos pontos altos da 
festa foi  a participação do  grupo Velha 
Guarda, que tocou canções clássicas do 
samba. A festa  entrou madrugada aden-
tro com a seleção musical do DJ do grupo 
Imagina Som. Foi uma noite  regada a 
chopp gelado e que  proporcionou muita 
alegria e descontração aos empregados 
da Caixa, amigos e familiares. 

Os troféus foram entregues por in-
tegrantes da diretoria da APCEF/RS: os 
diretores de social e lazer, Ricardo Hubba 
e Marisa Zancan, o diretor de patrimônio, 
Paulo Cesar Ketzer e o diretor de pre-
vidência e jurídico, Sérgio Simon, além 
do diretor de esportes Gilmar Aguirre e 
o vice-presidente Marcos Todt. Para o 
diretor de esportes, Gilmar Aguirre, “o III 
Botequim do Esporte, é uma demonstra-
ção de reconhecimento da Associação ao 
empenho dos associados que se dedicam  
também ao esporte”.

A primeira edição do Passeio So-
bre Rodas, promovido pela APCEF, em 
parceria com a FENAE, foi um sucesso. 
O evento, realizado no sábado, dia 31 
de outubro, pela manhã, contou com a 
presença de adeptos de vários locais da 
cidade, com destaque para os represen-
tantes da Associação Ciclística da Zona 
Sul e do Clube do Professor Gaúcho. 
Além de possibilitar aos funcionários uma 
atividade esportiva saudável, o passeio 
também gerou a integração de ciclistas 
com a APCEF. Os participantes elogiaram 

a iniciativa da Associação e ressaltaram 
a importância da realização de eventos 
que promovam o ciclismo, seja como 
esporte, como lazer ou como veículo 
para se des locar. 

A presidenta da APCEF, Célia Zingler, 
e o diretor de Esportes, Gilmar Aguirre, 
encerraram a atividade com a entrega da 
“magrela” ao sortudo: Fernando Dornel-
les Ferreira, 52 anos, que participou do 
evento junto com o filho João Lucas, de 
sete anos. 

A criançada brincou, pintou, andou 
de skate, jogou futebol, ouviu histórias 
e assistiu ao teatro de bonecos. Eles  não 
deram mole aos recreacionistas contra-
tados para a primeira edição da Festa 
do Saci, promovida pela APCEF/RS, em 
parceria com a FENAE. O evento, que 
agitou a tarde do sábado, dia 31, na sede 
de Ipanema, fez parte das atividades de 
comemoração do mês das crianças.

 O grafiteiro Jackson Brum, da ONG 
Circulando, Informação e Arte Urbana, 
fez um Saci especialmente para o evento. 
A demonstração possibilitou à meninada 
ver como é o processo de criação, téc-
nicas de colorido e a arte da grafitagem. 
Para Jackson, a importância da arte do 
grafiti é a expressão, o que pode ser 
bem canalizado no ensino de crianças e 
jovens. “Principalmente  para aqueles em 
idade de afirmação de identidade”, disse. 
Para ele, o que mais chama a atenção 
no grafiti é  a mensagem que se quer 

passar, nem sempre a técnica é o mais 
importante”, afirmou

Além de pinturas, os pequenos 
tiveram um espaço especial para fazer 
tatuagens, curtir teatro de bonecos e  his-
tórias infantis. Para os pré-adolescentes,  
nada como gastar suas energias em uma 
pista de skate.  Guilherme Magrinelli, da 
Federação Gaúcha de Skate, fez uma 
oficina para a gurizada, dando iniciação 
ao esporte. Ele explicou os benefícios do 
esporte para as crianças. “Eles ficam mais 
ágeis, com raciocínio mais rápido, até 
porque hoje em dia tem uma  meninada 
muito sedentária. Tem muita criança que 
passa o dia em casa, na frente da TV ou 
do computador. Por isso é importante fa-
zer esportes que possibilitem movimentos 
diferentes. Eu percebo que esta galera 
que começa cedo no esporte, acaba evo-
luindo, fazendo manobras mais difíceis, 
consideradas radicais”.

O tempo instável que fez no litoral 
gaúcho em novembro provocou o cance-
lamento da final dos Jogos da Integração 
em Tramandaí, previsto para o final do 
mês. O ginásio onde seriam realizadas 
as provas foi danificado, causando pre-
juizo para o evento da APCEF previsto 
no local.  

Os jogos começaram no dia 7 de 
novembro, na Regional Porto Alegre, 
com as modalidades  de  futebol society 
e voleibol misto. No dia 14, a disputa 
prosseguiu na mesma regional com jogos 
de futsal masculino e feminino, além das 
modalidades individuais: truco, xadrez, 
sinuca, tênis de campo, canastra, damas 

e tênis de mesa. 

Também no dia 14, as disputadas 
agiram a Regional Missões. No dia 21, 
foi a vez  das Regionais Centro e Vale 
dos Sinos realizarem suas atividades. A 
regional Passo Fundo não realizará elimi-
natórias, mas estará presente na grande 
final em Tramandaí.

Desde já os atletas associados da 
APCEF que participaram das diversas mo-
dalidades disputadas estão convocados 
para participarem do evento no próximo 
ano, já que  as finais da competição serão 
realizadas em março de 2010.

Silvia Fatima de Cordova  
atletismo 

Carine Bertoni  
basquete femino

Jorge Peixoto de Mattos  
basquete masculino

Valdir Santiago Barreto  
jogos de salão

Ivan Ribas Verardi  
futebol

Sabrina Quinteroz Muniz  
futsal feminino

Lucas Augusto Petter  
futsal masculino

Maria Jurema de Souza Teixeira  
natação

Lorna Lehenbauer  
voleibol feminino

Mauro Renato Javiel Borowsky  
voleibol masculino

José Newton Dias Trindade  
tênis de campo

Mau tempo cancela a final dos            
Jogos da Integração em Tramandaí

 

Grupo Velha Guarda apresentou repertório de canções clássicas de samba.

LAZER
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Aberta a temporada de piscinas em 
noite de muita diversão e música

Quem esteve no luau de abertura 
da temporada de piscinas da APCEF, no 
sábado, 21 de novembro, à noite, não 
se arrependeu. Além da mesa farta, dos 
coquetéis e dos sucos  coloridos, hou-
ve muita música, diversão e sorteio de 
brindes. Apesar da chuva, o ginásio de 
esportes da sede A, em Ipanema, lotou.

O músico Filipe Melara mostrou o 
seu talento com um repertório reple-
to de sucessos, passando do samba à 
bossa-nova, do jazz aos boleros ou do 
reggae à música pop, para contemplar 
todos os públicos. O desempenho dos 
chamados bartenders, com malabarismos 
e preparação de drinks e bebidas para 
os convidados, chamou a atenção dos 
presentes, seja pelas labaredas de fogo, 
em uma performance digna de elogios 
ou pelo sabor dos coquetéis coloridos e 
deliciosos. 

Durante a sobremesa ocorreu o 
sorteio de ingressos para o show de 

Zeca Baleiro, para ser apreciado, no dia 
seguinte, domingo, 22, no Teatro do 
Bourbon Country. A festa continuou com 
muita música e descontração, entrando 
madrugada adentro.

O presidente do Sindicato dos Ban-
cários de Porto Alegre e Região, Juberlei 
Bacelo, presente ao luau, ressaltou que 
os empregados da Caixa têm desem-
penhado um  papel fundamental  nas 
atividades políticas e de mobilização da 
categoria. “Estamos aqui para trazer o 
apoio à diretoria da APCEF, que vem 
realizando um excelente trabalho na As-
sociação, seja na defesa dos empregados 
como nas atividades sociais, promovendo 
a integração dos familiares, amigos e 
trabalhadores”.

José Fernando Bassols, de 57 anos, 
na Caixa há 32 anos, chamou a atenção 
pela alegria contagiante, ao lado da 
esposa Valéria. “Acho importante que a 
Associação promova eventos como esse, 

para integrar os funcionários. A vida é 
feita de momentos como este, de alegria 
e de descontração, e isso aproxima as 
pessoas”, afirmou.

Alexandre da Silva Pereira, 35 anos, 
trabalha há um ano e meio na Caixa 
e disse: “Trouxe até a minha filha de 
quatro anos para a festa. Estas iniciativas 
são excelentes”.

Celito Maria Tonin, 52 anos, 29 
anos na Caixa. “Na agência temos pouco 
tempo para conversar e nos descon-
trairmos, por isso acho extremamente 
importante participar de festas como 
esta onde podemos dançar, conversar e 
nos divertir. Me surpreendeu o número 
de pessoas presentes”.

O vice-presidente da APCEF, Mar-
cos Todt, falou a todos da satisfação que 
é para a diretoria da Associação promo-
ver eventos para integrar os associados, 
amigos e familiares. 

O show de Zeca Baleiro, no 
domingo, dia 22 de novembro, 
na capital gaúcha, foi exatamente 
como ele prometeu. Ainda no 
camarim, minutos antes de subir 
ao palco, Zeca Baleiro falou para 
o JB sobre a sua apresentação. “A 
expectativa é fazer a minha estréia 
aqui neste palco com muita alegria 
e em alto astral. Estive em Porto 
Alegre, há um ano, com o “Cora-
ção do Homem-bomba” e agora 
estamos participando deste projeto 
maravilhoso que é o Eu Faço Cul-
tura. Se todas as grandes empresas 
tivessem iniciativas desta natureza, 
certamente a realidade cultural do 
Brasil seria outra”, disse. 

O show de Zeca Baleiro con-
firmou porque o Eu Faço Cultura 
é maior projeto cultural do país, 
financiado por pessoas físicas, no 
terceiro ano e com muito sucesso. 
A abertura do programa Eu faço 
cultura ficou por conta de Nicolas 
Krassik. 

Uma das atrações do show 
foi a participação dos alunos das 
oficinas de percussão e produção 
musical do projeto Eu faço cultura. 
O grupo de alunos subiu no palco 
do Bourbon depois de ter partici-
pado das atividades nos dias 20 e 
21, no Espaço Estação Musical, em 
Porto Alegre.

A segunda etapa do projeto 
Eu Faço Cultura no Rio Grande do 
Sul acontecerá no próximo dia 27 
de novembro com show da canto-
ra Paulo Toller, em Caxias do Sul. 
Haverá também, como na capital, 
oficinas de percussão e produção 
musical.

Baleiro elogia 
o “Eu faço  
Cultura”

Festa que marca abertura da temporada de piscinas teve apresentação de malabares, dança e muita alegria do público.
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