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No calendário, 2014 está terminando. 
O senso comum nos ensina que devemos 
dar adeus e “virar a página”. Em parte, o 
ditado está correto, pois, como se diz, “é 
para frente que se anda”. Mas também é 
verdade que o passado nos ensina e nos ins-
pira, especialmente quando ele nos revela 
o quanto somos afortunados(as). No caso 
da APCEF/RS, com tantas conquistas, não 
olhar para trás seria uma grande falha. Não 
se entenderia quantas coisas maravilhosas 
podem ser construídas com a força do as-
sociativismo: no patrimônio, na cultura, no 
social, no esporte, no jurídico, nas relações 
de trabalho, juntos(as), fizemos muito!

Por isso, neste final de ano, a APCEF/
RS gostaria de deixar o seu mais sincero 
agradecimento a todos(as) e a cada um(a) 
de seus(suas) associados(as). Foi pelo esfor-
ço de cada um(a) que inauguramos a nossa 
tão sonhada Nova Colônia de Tramandaí, 
sem deixarmos de ser protagonistas em 
todas as nossas áreas de atuação. Sem você, 
nada disso seria possível. Obrigado.

Mas o ano ainda não acabou. Basta 
percorrer as páginas deste JB para perceber 
que estamos desfrutando ao máximo o 
restante deste frutífero e glorioso 2014. Na 
página central, você pode conferir que, seja 
na Capital ou no interior, a APCEF/RS está 
sempre em movimento. Em Santa Maria, 
participamos, apoiando o sindicato local, 
da 5ª Mostra de Talentos Bancários, um 
evento que reuniu cerca de 350 de pessoas 
em torno da música, das artes plásticas, do 
artesanato, da fotografia e da literatura. Em 
nossa sede em Santo Ângelo, um grande 
almoço celebrou a amizade: o 1º Encontro 
dos Amigos & Colegas da Caixa. Já em Por-
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to Alegre, um grupo de associados tomou 
a iniciativa de formar um time de futebol 
para que atletas com idade superior a 40 
anos possam praticar o esporte sem a carga 
da competitividade.

A integração também encontrou 
terreno em outros eventos estado afora. 
No último mês, tivemos a festa à fantasia 
de abertura das piscinas em Porto Alegre 
e as festas de abertura da temporada em 
Passo Fundo e Cassino. Nos dias 29 e 30 de 
novembro, dezenas de representantes da  
APCEF/RS nas agências, coordenadores(as) 
de regionais, conselheiros(as) fiscais e deli-
berativos e diretores(as) se reuniram em 
Tramandaí para fortalecer a comunicação 
e trocar ideias sobre os rumos da Asso-
ciação, no Seminário de Representantes 
2014. Na área da cultura, tivemos mais 
duas excelentes conquistas: o grupo teatral 
Caixa de Pandora recebeu três prêmios 
no Festival Art In Vento, em Osório; e o 
Coral APCEF/RS se prepara para lançar o 
seu primeiro DVD.

E a defesa dos direitos dos(as) 
trabalhadores(as) também entrou em 
pauta neste final de ano. Após treze meses 
de um longo processo judicial, a Justiça do 
Trabalho da 17ª Vara de Porto Alegre deu 
um ponto final a mais um caso de assédio 
moral ocorrido dentro da Caixa. No último 
mês, a juíza Noêmia Saltz Gensas declarou 
“ilegal, discriminatória e arbitrária” a des-
tituição da função gratificada da diretora 
da APCEF/RS, Cláudia dos Santos, após 
a sua eleição para dirigente da Secretaria 
da Mulher Trabalhadora da Fetrafi-RS, no 
ano passado. Presente de Natal para toda 
a categoria. Boas festas e feliz 2015!
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RadaR

Há um mês, a APCEF/RS inaugu-

rou o seu maior patrimônio construído 

nos últimos anos, a Nova Colônia de 

Tramandaí. Agora, os(as) associados(as) 

têm à sua disposição um moderno e 

confortável edifício no litoral gaúcho. Mas 

sempre pensando no bem-estar dos(as) 

usuários(as), a Associação ouviu as de-

mandas dos(as) primeiros(as) hóspedes 

- que foram sorteados(as) para ocupar 

os apartamentos no final de semana de 

inauguração - e realizou uma série de me-

lhorias na Colônia. Conforme informou 

o diretor de Patrimônio, Paulo Belotto, 

foram colocadas cortinas nas salas em 

todos os apartamentos, bem como es-

pelhos e varais. “Em breve, instalaremos 

uma sala digital”, anunciou.

E as melhorias no patrimônio não 

param por aí. Na Colônia de Cassino, em 

Rio Grande, foram reformadas as chur-

rasqueiras e trocados móveis, utensílios 

de cozinha, e todos os apartamentos 

têm Tvs no tamanho de 29 polegadas, 

com canais básicos da Net. Também foi 

instalada internet Wi-Fi para os hóspedes.

Já para a Sede A, em Porto Alegre, 

esse segundo semestre também foi muito 

produtivo. “Fizemos uma brinquedoteca 

para as crianças, substituímos frigobares, 

trocamos as TVs pequenas por maiores 

e também as camas por sommier”, 

lembrou Belotto. Agora, com todo esse 

conforto, resta a você, associado(a), 

aproveitar esse patrimônio! Consulte 

disponibilidade em www.apcefrs.org.br.

Fotos: Regina Azevedo/APCEF/RS

Agenda

Colônias de férias com mais melhorias 
em Tramandaí, Cassino e Porto Alegre
Aperfeiçoamentos foram feitos a partir de demandas dos(as) associados(as)

Terças-feiras - Encontro do 
Núcleo de Cultura Gaúcha

Melhorias levam maior conforto a Tramandaí e às demais sedes

Janeiro 
22/01 - Festa pelo dia do(a) 
             Aposentado(a) e Pensionista

Em janeiro, entidades de todo o País 
comemoram o Dia do(a) Aposentado(a) 
e Pensionista. E é claro que a APCEF/RS 
não iria ficar de fora desta comemoração, 
afinal, os(as) aposentados(as) são uma 
importante parcela dos(as) associados(as) 
que construíram e continuam a fortalecer 
a nossa Associação todos os dias. Por 
isso, aposentado(a) e pensionista, reserve 
o dia 22 de janeiro, pois a APCEF está 
preparando uma grande festa para você. 

O evento, como de praxe, será um 
dia inteiro de atividades na Sede A, em 
Porto Alegre, começando com um café 
da manhã, às 9h, seguido de uma palestra 
sobre qualidade de vida. À tarde, além 
de momentos de integração, haverá um 
show musical e muitas surpresas.

Inscreva-se, através do e-mail  
eventos@apcefrs.org.br ou pelo telefone 
(51) 3268-1611, e não perca!

Dia do(a) Aposentado(a) e Pensionista 
será em 22 de janeiro. Reserve a data!

No ano passado, participantes passaram o dia na APCEF



DEZEMBRO DE 2014     4

COnJUnTURa

Minha obra, minha casa, minha vida
No Minha Casa Minha Vida – Entidades, trabalhadores(as) e militantes de 
movimentos sociais constroem o sonho da moradia com as próprias mãos

Por Ivan Longo, para a Revista Fórum* 

na modalidade Entidades - está no fato 
de que a escolha dos terrenos é feita 
pelas empreiteiras, que visam ao lucro 
e tocarão o empreendimento de acordo 
com seus interesses como organização, 
passando por cima das demandas das 
famílias que precisam de moradia.

No entanto, Whitaker pondera 
que esta seja uma falha dos municípios, 
que têm a responsabilidade sob o uso 
do solo e o dever de regular a ocupação 
urbana e os espaços destinados à mora-
dia. “No Brasil, desde 88, a prerrogativa 
da gestão fundiária é do município. 
Estamos em 2014 e nenhum município 
praticamente implantou o Estatuto das 
Cidades. Trata-se de um problema que 
vem da relação que os municípios têm 
com as grandes construtoras e também 
parte de uma questão política”, analisa.

De acordo com a coordenadora da 
União Nacional por Moradia Popular 
(UNMP), Evaniza Rodrigues, a questão 
do terreno deveria estar com os mo-
vimentos e com o poder público local. 
“Quando as construtoras escolhem os 

terrenos, as famílias recebem a casa, 
mas depois, todos os ônus urbanos e 
sociais que certamente vão enfrentar, 
terão que ser arcados pelo município. 
Temos que ir na origem do programa 
pois a decisão mais importante está 
sendo colocada nas mãos de quem tem 
um objetivo claro de lucro”, defende.

A militante não deixa de reconhe-
cer, contudo, o avanço que o programa 
trouxe às demandas de moradia da 
população e ressalta, acima de tudo, o 
maior ganho até o momento: o diálogo 
aberto com o governo federal. “Antes 
do governo Lula, nós não tínhamos nem 
interlocução. Hoje é possível fazer a 
crítica tanto institucionalmente como 
também nos espaços de negociação dos 
movimentos. Não que eles concordem 
em tudo com a gente e nós com eles. 
Cada um tem uma agenda política. Mas 
a gente não deixa de entender que sim, 
houve um reconhecimento dos movi-
mentos sociais como interlocutores da 
população”, concluiu.

* Com edição de Anne Ledur/APCEF/RS

“A vida toda foi assim. Construiu, 
fechou, já era. Agora é para mim, não 
para os outros”. As palavras são do 
pedreiro conhecido como Formiga que, 
aos 44 anos, finalmente vai realizar o 
sonho de morar em um apartamento 
seu. Ele está trabalhando na obra do 
condomínio João Cândido, em Taboão 
da Serra (SP), às margens da BR-116. 
Trata-se de um empreendimento de 
16 torres gestionado pelo Movimento 
dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) e 
destinado a seus próprios militantes, 
incluindo Formiga.

O projeto, que teve início em 
fevereiro de 2013, é financiado por 
recursos do Minha Casa Minha Vida – 
Entidades, modalidade do programa 
federal voltada para famílias organi-
zadas em cooperativas, movimentos 
sociais e entidades sem fins lucrativos. 
Coordenado pelo Ministério das Cida-
des, atende famílias com renda mensal 
bruta de até R$ 1,6 mil. 

Diferentemente do que acontece 
na modalidade principal do programa, 
no Entidades são as próprias famí-
lias, apoiadas pelo movimento social, 
que elaboram o projeto, escolhem o 
terreno, contratam as empresas espe-
cializadas ou fornecem trabalhadores, 
acompanham todas as etapas e gestio-
nam a obra como um todo, além de 
escolher quem serão os moradores. 
“Isso se expressa em uma qualidade 
maior de acabamento, no tamanho e 
em um projeto mais adequado para as 
famílias. O ponto essencial é a gestão 
direta”, afirma Guilherme Boulos, co-
ordenador nacional do MTST.

A conquista do Minha Casa Minha 
Vida – Entidades é resultado direto 
das lutas dos movimentos de moradia 
que, pressionando o governo federal, 
conseguiram, em 2009, a inclusão no 

programa de uma modalidade que me-
lhor atendesse às demandas das famílias 
organizadas de baixa renda.

Bom, mas insuficiente

Desde 2009, ao todo, de acordo 
com o Ministério das Cidades, foram 
entregues, por meio do Minha Casa 
Minha Vida, 1.769.730 unidades. Desse 
total, apenas 3.077 foram construídas 
dentro da modalidade Entidades. Isso 
porque as entidades tinham, até então, 
um limite de mil unidades cada para 
construírem simultaneamente. Em 
junho, o governo federal anunciou a 
ampliação da cota para quatro mil, o 
que ainda é considerado insuficiente 
pelos movimentos. “Para as construto-
ras não há esse tipo de limitação. Mas 
certamente é melhor, mais abrangente, 
do que os mil que estavam em vigor. O 
ideal mesmo é que não tivesse cotas, 
que as entidades tivessem liberdade 
para construir de acordo com a apre-
sentação de projetos e que tivessem 
dentro dos parâmetros”, defendeu o 
coordenador nacional do MTST, Gui-
lherme Boulos.

O Ministério das Cidades, por sua 
vez, justifica o número inferior de uni-
dades destinadas à modalidade de enti-
dades por uma questão de capacitação 
de construção dos empreendimentos. 
De acordo com o Ministério, à medida 
que as entidades forem ampliando sua 
capacidade de construção, o programa 
será reforçado.

a raiz do problema

Para o urbanista João Sette Whi-
taker, professor da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da Universidade 
de São Paulo (FAU-USP), o principal 
problema do programa Minha Casa 
Minha Vida como um todo – exceto 
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RELaÇõEs dE TRabaLhO sEUs diREiTOs

Após treze meses de um longo pro-
cesso judicial, a Justiça do Trabalho da 17ª 
Vara de Porto Alegre deu um ponto final 
a mais um caso de assédio moral ocorrido 
dentro da Caixa. No último mês, a juíza 
Noêmia Saltz Gensas declarou “ilegal, 
discriminatória e arbitrária” a destitui-
ção da função de caixa da diretora da  
APCEF/RS, Cláudia dos Santos, efetuada 
pelo gerente Aquiles Wladimir Schvarcz 
após a sua eleição para dirigente da 
Secretaria da Mulher Trabalhadora da 
Federação dos(as) Trabalhadores(as) em 
Instituições Financeiras do Rio Grande 
do Sul (Fetrafi-RS), no ano passado. De 
acordo com a magistrada, “resta com-
provado que tal procedimento tem ori-
gem no fato de Cláudia deter combativa 
e reiterada atuação sindical”. Agora, a 
Caixa será obrigada a reintegrar a função 
da diretora, bem como ressarci-la pelas 
perdas salariais ao longo do período 
correspondente.

O caso de Cláudia dos Santos evi-
dencia um dos problemas mais antigos 
das relações de trabalho, que é o assédio 
moral. Conforme testemunhou a própria 
diretora, ela sempre se destacou por de-
fender os(as) colegas. No caso da Agência 
Shopping João Pessoa, na qual estava 
lotada, lutava especialmente contra um 
caso de transfobia, defendendo o direito 
de uma colega estagiária transexual que 
sofreu discriminação pelo gerente geral 
e por parte dos colegas que se negavam 
a chamá-la pelo nome correspondente 
a sua identidade de gênero. A gerência 
chegou a cobrar que a estagiária raspasse 
o cabelo e usasse vestimenta de homem. 
“Mesmo após a denúncia de transfobia e 
com a transferência do gerente geral da 
época para outra unidade, os desrespei-
tos continuaram. Durante os três anos 
em que permaneci na agência, os assédios 
e perseguições foram contínuos. Recebi 
várias ameaças de retirada da função, 
fui cobrada para exercer oito horas di-
árias de jornada sistematicamente e as 
reuniões eram frequentes. Tive acessos 

aos sistemas bloqueados e recebi várias 
cobranças para desempenhar atribuições 
que não eram de minha responsabilida-
de”, contou.

Essa decisão judicial serve como um 
grande exemplo para que outros casos 
como esse não se repitam. A própria 
sentença reitera que qualquer ato dessa 
natureza afronta a regra do artigo 543, da 
CLT, que ampara os membros com man-
dato eletivo, não podendo esses serem 
transferidos ou terem o desempenho 
das suas atribuições sindicais dificultados. 
“Me sinto bastante satisfeita, pois enten-
do que essa vitória é muito importante 
no atual momento em que ocorrem per-
seguições a representantes sindicais não 
somente da Caixa”, defendeu Cláudia.

Para o presidente da APCEF/RS, 
Marcos Todt, o fato reflete bem o desres-
peito ao movimento sindical organizado, 
assim como busca amedrontar os bancá-
rios e bancárias que se recusam a aceitar 
o papel de vítimas passivas da violência 
organizacional dos bancos. “Todo ato de 
perseguição política é inadmissível e deve 
ser combatido. Por isso, a APCEF/RS 
está sempre na luta contra esse tipo de 
 injustiça”, sustentou.

Apoio da classe trabalhadora

Em novembro do ano passado, em 
solidariedade à diretora da Associação, 
várias entidades manifestaram repúdio 
ao ocorrido sob a gestão da Superinten-
dência Regional Porto Alegre da Caixa 
Econômica Federal. Moções contra o fato 
foram emitidas dos fóruns de delegados 
sindicais da Caixa Federal, do Banco do 
Brasil e do Banrisul; do sistema diretivo 
da Fetrafi-RS - que unifica 38 sindicatos 
no Rio Grande do Sul; da CUT-RS; e do 
Conselho Deliberativo Nacional da Fenae 
- composto pelos presidentes de cada 
uma das APCEF’s do País. Além disso, de-
zenas de manifestantes realizaram um ato 
em frente à Superintendência Regional, 
na Praça da Alfândega, em Porto Alegre. 

Justiça do 
Trabalho determina 
reintegração de 
função a dirigente 
da APCEF/RS
Cláudia dos Santos foi perseguida por 
defender direitos dos(as) colegas

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

A ergonomia se preocupa com a qua-
lidade de vida global do indivíduo, visa pre-
servar sua saúde psicofisiológica, promover 
segurança, conforto e eficiência. Parte do 
princípio de que todo ser humano é único, 
ou seja, não se pode separar o corpo físico 
do corpo psíquico, pois eles estão a todo 
o momento interagindo.

Hoje é sabido que todo trabalho 
possui dois componentes: o físico, que 
é realizado através da utilização dos 
mecanismos fisiológicos musculares, e o 
mental (cognitivo, psíquico e emotivo), que 
através também de mecanismos próprios 
trata as informações.

Há alguns anos, o componente físico 
era o mais presente no trabalho, o que 
associava à ideia de penosidade e falta 
de conforto. Atualmente, esse quadro se 
modifica e a atividade mental predomina, 
mas a ilusão de que essa forma de trabalho 
tornaria extinto o sofrimento durou pouco.

A visibilidade do estresse psíquico é 
diferente da do físico e surge pela insufici-
ência de recursos interiores para enfrentar 
algo vivido como ameaça. Preservar a saú-
de mental do(a) trabalhador(a) se tornou, 
então, grande desafio para a ergonomia, 
pois, a carga mental é a mais complexa.

A carga mental é subdividida em carga 
cognitiva, psíquica e emotiva. As exigências 
cognitivas das tarefas se referem ao conhe-
cimento e compreensão através do uso da 
inteligência. Fatores socioculturais, herança 
sociocultural e fatores individuais como 
idade, sexo, saúde momentânea, capaci-
dade psicomotora, capacidade sensorial, 
capacidade intelectual, nível de instrução, 
experiências anteriores, aprendizagem, 
etc., devem ser considerados de acordo 
com a exigência cognitiva da atividade.

Fatores ambientais podem agravar 
ainda mais esses problemas. O ruído causa 
uma diminuição de atenção, rapidez e 
destreza; iluminação inadequada altera as 
velocidades de certas funções psíquicas; 
temperatura muito alta ou muito baixa 
também diminuem o nível de vigília com-
prometendo a atenção. Possivelmente 
por essa razão seja tão comum se verificar 
que o trabalho prescrito (como a empresa 
diz que deve ser feito) esteja distante do 
trabalho real (como é executado pelo(a) 
trabalhador(a)). Uma das funções da er-

gonomia é fazer com que esta distância 
entre os dois tipos seja a menor possível.

A carga psíquica diz respeito à 
maneira como o indivíduo lida com as 
situações de seu dia-a-dia diante de seu 
principal instinto de preservação de vida, 
que é “fugir ou enfrentar”. Como na vida 
laboral a grande maioria das situações 
obriga que o indivíduo as “enfrente”, 
embora diga seu instinto de preservação 
para “fugir”, este acaba por se desgastar. 
Tal desgaste se reflete num desequilí-
brio que se traduz em carga psíquica, 
podendo levar a consequências sérias e 
indesejáveis.

A carga emocional reflete como se 
sente o indivíduo ao lidar com seu traba-
lho. É extremamente subjetiva, pois cada 
um reage de maneira diferente a cada 
situação. O ideal é que se busque nivelar 
estes sentimentos para que a equipe 
trabalhe coesa, preservando a saúde 
mental de cada um e do grupo. Nota-
-se que esta falta de aproximação, sem 
espaço para negociações, restringe as 
tarefas, tornando-as monótonas, criando 
impasses psicopatológicos permanentes. 

No plano jurídico, estes aspectos 
técnicos são relevantes, contudo, vêm 
sendo enfrentados de maneira muito 
tímida e até mesmo de forma insegura 
pela maioria dos profissionais da saúde, na 
medida em que não se tem reconhecido 
o nexo técnico entre a doença mental e 
o trabalho.  Isso gera muitos prejuízos 
aos trabalhadores, pois, não sendo reco-
nhecida a doença ocupacional, não terão 
a comunicação de acidente de trabalho 
(CAT) emitida pelo empregador e nem 
obterão o benefício do INSS pelo código 
91, o qual garante o recolhimento do 
FGTS pelo período do afastamento para 
fins de tratamento.

Assim, há que se refletir acerca da 
necessidade de dominar profundamente 
esse tema para que a categoria se mobi-
lize em um projeto que vise a proteção 
e a defesa da saúde do(a) trabalhador(a), 
a qual deve sempre ser uma bandeira de 
luta, iniciando pelo respeito aos direitos 
fundamentais de personalidade e na 
preservação da dignidade nos locais de 
trabalho.

Fonte: www.sylviavolpi.com.br

Reflexão jurídica a partir 
dos elementos técnicos
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Evento exibiu música, artes 
plásticas, artesanato, fotografia 
e literatura em Santa Maria

Ocorreu, no dia 21 de novembro, a 5ª Mostra de 
Talentos Bancários, um evento que reuniu cerca de 350 
de pessoas em torno da música, das artes plásticas, do 
artesanato, da fotografia e da literatura em Santa Maria. 
É claro que a APCEF/RS e seus(suas) associados(as) 
não poderiam deixar de participar de mais essa festa 
multicultural. O evento foi promovido pelo Sindicato 
dos Bancários de Santa Maria e Região, com o apoio da 
Associação. “A APCEF/RS sempre valorizou a arte e a 
cultura. Quando realizamos a nossa Tertúlia Bancária, 
o Sindicato foi um grande parceiro. Por isso, nos or-
gulhamos de unir forças com essa entidade neste belo 
momento também”, afirmou o presidente Marcos Todt, 
que prestigiou o evento pessoalmente.

Realizado na sede da AABB, a Mostra contou com 
dezenas de pinturas, fotografias, esculturas, peças de 
artesanato e poesias. Ao todo, 20 bandas se apresenta-
ram oficialmente e, após, a confraternização seguiu no 
“palco livre”. De acordo com o dirigente do Sindicato 
e também diretor da APCEF, Marcello Carrión, essa 
diversidade contemplou a proposta do evento. “Dando 
espaço para que os(as) empregados(as) mostrem o seu 
talento, nós estamos transcendendo a luta”, defendeu 
Carrión.

O ingresso para o evento foi um quilo de alimento 
não-perecível ou um livro. Foram arrecadadas dezenas 
de obras que passam a fazer parte da Ciranda dos Li-
vros, projeto do Sindicato que visa incentivar a leitura. 
Os 300 quilos de alimentos doados foram destinados 
ao abrigo assistencial Leon Denis.

Associados(as) fazem 
bonito na 5ª Mostra 
de Talentos Bancários

Associados da APCEF fizeram bonito na música

Dentre as manifestações em 
destaque, estavam as artes plásticas

Exposição reuniu dezenas de fotografias Cerca de 350 pessoas participaram da Mostra

Alimentos arrecadados foram 
para o Abrigo Leon Denis

Fotos: Deise Fachin/Divulgação

pELO RiO gRandE
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Associados(as) e colegas da 
Regional Missões realizaram, no dia 
22 de novembro, na bela sede da  
APCEF/RS em Santo Ângelo, um 
grande evento em celebração à 
amizade: o 1º Encontro dos Amigos 
& Colegas da Caixa. A comemoração 
contou com a presença de dezenas 
de pessoas, entre associados(as), 
amigos(as) e familiares, provenientes 
de diversos recantos do Rio Grande 
do Sul e de outros estados, mas com 
um ponto comum: trabalham ou 
trabalharam juntos em Santo Ângelo. 
O conselheiro Nelson Schlindwein 
prestigiou o encontro.

Idealizado pelos(as) colegas 
Ernani Roberto Quintana Maia, 
Janete Biasibetti e Viro Reckziegel, o 
evento não poderia ter sido melhor. 
Em um belo e ensolarado sábado, 
a confraternização, ao ar livre, 
foi bastante descontraída. Os(as) 
amigos(as) puderam conversar sobre 
as suas rotinas do passado e do 
presente, participaram da distribuição 
de brindes, do “momento do 
abraço” e saborearam um churrasco 
missioneiro.

“Reencontrar  os  amigos , 
conversar, rir, trocar grandes abraços, 
partilhar alegrias, falar sobre a vida... 
Tem coisa melhor? Agradecemos 
aos(às) nossos(às) queridos(às) 
amigos(às), aos(às) que se fizeram 

presentes, aos(às) que por algum 
motivo não puderam comparecer, 
mas que também foram fonte 
inspiradora para a realização desse 
encontro. Agradecemos também o 
apoio da APCEF, que foi essencial e 
fez toda a diferença para o evento”, 
disse a associada Janete Biasibetti.

* Com a colaboração de Regina Azevedo

A iniciat iva já vinha sendo 
desenvolvida informalmente há alguns 
anos, mas foi no mês passado que 
o associado Luís Augusto Fialho de 
Fialho “oficializou” a criação do que 
ele chama de “Super 40”, um time 
de futebol de jogadores com idade 
superior a 40 anos. A turma – que já 
representou a Caixa nos campeonatos 
do SindBancários de futebol society, 
em 2013 e 2014; e de futebol de 
campo, em 2014 - se encontra todas 
as terças-feiras, às 20h, na Sede B da 
APCEF/RS, para praticar o esporte 
(e a amizade!).

De acordo com Fialho, estão 
aparecendo colegas que há muito 
não jogavam por receio de participar 
em jogos mais competitivos com 
jogadores mais novos. “O limite 
mínimo de 40 anos deu uma nova 
oportunidade àqueles que estavam 
desistindo de jogar futebol. E esse 
retorno é muito satisfatório”, contou.

O Super 40 está aí! Todos aqueles 
que tiverem interesse em fazer parte 
dessa turma, podem procurar o time 
às terças-feiras, às 20h, no campo 
de futebol da Sede B da APCEF/
RS. Mais informações, com o setor 
de esportes, pelo e-mail esportes@
apcefrs.org.br, ou com Fialho, pelo 
e-mail fialhodefialho@uol.com.br.

Associado cria Super 40, 
time de futebol para 
maiores de 40 anos

Turma se reúne todas as terças, na APCEFEvento promoveu reencontro de amigos de longa data

Associados(as) se divertiram 
e compartilharam causos

Arquivo/APCEF/RS 

Arquivo/APCEF/RS 

Arquivo Pessoal Arquivo/APCEF/RS 

Churrasco foi preparado pelo colega 
Arlindo Antônio Bertolo

pELO RiO gRandE

Em Santo Ângelo, 
associados(as) participam 
do 1º Encontro dos Amigos 
& Colegas da Caixa
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REpREsEnTaTiVidadE

A APCEF/RS realizou, nos dias 29 e 
30 de novembro, o Seminário de Repre-
sentantes 2014, a fim de fortalecer a co-
municação com os(as) seus(suas) agentes 
em todo o Estado e de trocar ideias sobre 
os rumos da Associação. Com a partici-
pação de dezenas de representantes das 
unidades da Caixa, coordenadores(as) de 
regionais, conselheiros(as) fiscais e deli-
berativos e diretoria, o evento ocorreu 
na Nova Colônia de Tramandaí.

O primeiro dia foi dedicado a re-
forçar a imagem da entidade e o reco-
nhecimento das suas diversas áreas de 
atuação. Para dar um panorama geral, o 
sábado iniciou com a exibição do vídeo 
institucional da APCEF/RS, seguido do 
debate sobre o estatuto que rege o fun-
cionamento das regionais. Em seguida, 
o diretor de Patrimônio, Paulo Belotto, 
falou sobre a construção da Nova Colônia 
de Tramandaí, e sobre as sedes estaduais 

(condições, investimentos e possibilida-
des futuras).

Na área jurídica, o debate contou 
com a colaboração do advogado Paulo 
Lauxen, que abordou o andamento das 
ações trabalhistas propostas pela Asso-
ciação, com destaque para a ação coletiva 
vitoriosa em relação ao trabalho dos(as) 
tesoureiros(as). No âmbito das Relações 
de Trabalho, os diretores Marcello Car-
rión e Cláudia dos Santos explicaram 
como a APCEF tem sido protagonista 
na luta em defesa dos direitos dos(as) 
empregados(as) da Caixa, passando por 
temas fundamentais como Isonomia, 
Campanha Salarial e a não-discriminação 
dos(as) colegas do Reg/Replan. Já o presi-
dente e a vice-presidenta, Marcos Todt e 
Célia Zingler, falaram sobre importantes 
convênios como o APCEF Saúde e o 
Seguro Cirurgia.

Para informar sobre a ampla atuação 
cultural e esportiva da APCEF/RS, expu-
seram as atividades realizadas em suas 
pastas as diretoras de Cultura, Maria Julia 
Santos e Diva Fernandes, e o diretor de 
Esportes, Sérgio Simon.

O debate seguiu no segundo dia, 
abordando questões como o protago-
nismo da Associação na luta contra a 
privatização da água. Para exemplificar 
as atividades desenvolvidas nas regionais, 
participaram Paulo Castaman, da Regional 
Centro; Carlos Teodoro Schwambach, da 
Regional Vale do Taquari; e Ivo Luthi, da 
Regional Passo Fundo.

Os debates foram intercalados 
por momentos de integração. O colega 
Anacleto Marchi, do Núcleo de Cultura 
Gaúcha, enriqueceu o espaço, fazendo 
a declamação de um poema. Já os(as) 
colegas de Santa Maria, Luciana Bohrer, 

Ilberto Trentin, Rochester Lima, Ro-
chester Filho e Paulo Thies fizeram uma 
apresentação musical, juntamente com 
colegas de Porto Alegre. E, para encerrar 
com chave de ouro, o Coral APCEF/RS 
brindou os(as) presentes com um harmô-
nico repertório.

A colega Denise Silveira Aguiar, 
representante da Agência Tramandaí, 
participou do seminário e relatou: “O en-
contro mostrou claramente a importância 
da APCEF para os(as) empregados(as) da 
Caixa. É uma diversidade de áreas, com 
uma ampla atuação”. O representante da 
agência Santiago, Juarez Linhares, tam-
bém elogiou a iniciativa da Associação. 
“A APCEF existe graças à colaboração 
de todos(as). Espaços como esse semi-
nário são fundamentais para nivelarmos 
conhecimento”, concluiu.

No último dia 6 de dezembro, 
associados(as) compareceram à 
Sede B da APCEF/RS para a as-
sembleia geral extraordinária. Na 
ordem do dia, esteve a autoriza-
ção de celebração de contrato de 
outorga de opção de compra de 
participação societária da Asso-
ciação na PAR Participações S.A à 
Fenae e capitalização de parte do 
valor na PAR Participações S.A. A 
aprovação se deu por unanimidade. 
A mesma deliberação foi aprovada 
pelo Conselho Deliberativo, reu-
nido no dia anterior. Cada APCEF 
poderá definir a outorga à Fenae 
entre os seguintes percentuais: 
42,19% e 60%. O valor aprovado 
na assembleia da APCEF gaúcha foi 
o percentual mínimo.

* Página editada com a colabo-
ração da jornalista Regina Azevedo

APCEF/RS promove seminário 
na Nova Colônia de Tramandaí

Fotos: Arquivo/APCEF/RS

Representantes da APCEF/RS nas agências se reuniram em Tramandaí

Apresentações musicais colaboraram para um ambiente descontraído
Célia Zingler e Paulo Lauxen falaram sobre 
a atuação jurídica

Evento reuniu representantes da Associação nas agências, coordenadores(as) de regionais, conselheiros(as) e diretoria

Assembleia 
extraordinária 
autoriza 
reestruturação 
societária da 
PAR Corretora
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Elenco do Caixa de Pandora se destacou em sua atuação

Júri também reconheceu o trabalho da diretora Sandra Loureiro

Um dos mais importantes festivais de 
teatro amador do Estado, o Art In Vento, de 
Osório, consagrou, com três premiações, a 
nova peça do grupo Caixa de Pandora, Reta-
lhos da Morte. A apresentação rendeu à trupe 
da APCEF/RS os prêmios de melhor direção 
(a Sandra Loureiro), melhor trilha sonora (a 
Sandra Loureiro e Gustavo Petry) e melhor 
atuação coadjuvante (a todo o elenco). O 
espetáculo também recebeu indicações para 
melhor figurino, melhor iluminação e melhor 
espetáculo. Esta é a segunda vez que o Caixa 
de Pandora é premiado no Festival. Em 2012, 
o grupo recebeu o troféu de melhor trilha 
sonora pelo espetáculo infanto-juvenil “A 
Última Gota”.

A peça Retalhos da Morte foi apre-
sentada na manhã do dia 29 de novembro, 
na Escola Rural de Osório. O público se 
emocionou com o roteiro reflexivo e bem 
humorado e também cantou junto com 
os atores e atrizes os grandes sucessos do 
rádio que compõem a trilha sonora da peça. 
Após o espetáculo, foi realizado o debate 
com o júri, composto por Plínio Mósca, 
Ida Celina, Marcos Verza e Mauro Soares. 
“O espetáculo trata de um tema delicado, 
e foi muito bem conduzido. Fomos sendo 
gradativamente envolvidos na história. A 
peça emociona”, avaliou Plínio Mósca.

Para a diretora Sandra Loureiro, o 
sucesso da peça se deve ao empenho do 
grupo como um todo, que se envolveu em 
todas as etapas da montagem, do texto 
à atuação. Sandra também valorizou o 

investimento da APCEF/RS. “Poucas asso-
ciações têm essa percepção de quanto é 
importante ampliar os horizontes dos(as) 
associados(as) através da cultura”. A dire-
tora também reconheceu a importância 
da premiação. “Nós fomos para Osório 
conscientes de que festival é concorrência, 
mas estávamos com as melhores expecta-
tivas possíveis. Estamos muito felizes, pois 
ser reconhecido é sempre importante. É o 
coroamento da qualidade de nosso traba-
lho”, concluiu.

Retalhos da Morte tem no elenco Nilo 
Motta (locutor Cícero Andrade), Nara Al-
teneter (Diana), Claci Bassani (Hebe), Beth 
Franco (Aglaé), Valquíria Judaber (Sônia), 
Anita Dal Moro (Silene), Paulo Favarin 
(Alcindo), Valéria Bassols (Norma), Almeri 
de Souza (Sueli), Débora Beatriz Nobre 
(Guida), Elaine Pires Alteneter (Lídia), Rose 
Nobre (Zulmira), Paulo Caetano (Neves) e 
Salete Mattje (Assunta).

O festival contou com participação de 
grupos de Viamão, Harmonia, Guaíba, Ca-
xias, Sapiranga, Porto Alegre, São Leopoldo, 
Jaguarão, São Paulo, Arroio dos Ratos, 
Capão da Canoa, Santa Maria, Gravataí, 
além de grupos de Osório. Prestigiaram 
o evento a vice-presidenta da APCEF/RS, 
Célia Zingler, e as diretoras de Cultura, 
Maria Julia Santos e Diva Fernandes.

Todo o grupo Caixa de Pandora ficou 
hospedado na Colônia de Férias de Tra-
mandaí e se integrou na noite cultural do 
Seminário de Representantes 2014.

CULTURa

A memorável apresentação na Quinta 
da Música Erudita, no Grêmio Náutico 
União (GNU), renderá ao Coral APCEF/
RS o lançamento de seu primeiro DVD. 
O recital ocorreu no último dia 6 de no-
vembro, juntamente com Coral do GNU, 
o Coral da Santa Casa e a Orquestra de 
Sopros de Novo Hamburgo, sob a regência 
do maestro João Araujo.

De acordo com a coordenadora do 
Coral APCEF/RS, Iracema Mendes, os 
coros vinham ensaiando juntos três vezes 
por semana desde junho para essa apre-
sentação. Por esta razão, o trabalho ficou 
primoroso. “Foi um espetáculo grandioso, 
de imenso efeito. Nos orgulhamos muito 
desse recital. Esse DVD será muito impor-

tante para divulgar o excelente trabalho que 
o maestro Araujo tem realizado conosco e 
com os demais corais”, avaliou.

O DVD conterá as canções The Con-
quest of Paradise (Vangelis), Marcha Triunfal 
da Ópera Aida (Verdi), La Gitana da Ópera 
Il Trovatore (Verdi), Coro Di Schiavi Ebrei 
da Ópera Nabuco (Verdi), Les Toreadors 
da Ópera Carmen (Bizet), Habanera da 
Ópera Carmen (Bizet) e Halleluiah (Haen-
del), entoadas durante a Quinta da Música 
Erudita, e custará R$ 15. Para adquirir o seu 
exemplar, entre em contato com o setor 
cultural da APCEF/RS, através do e-mail 
cultural@apcefrs.org.br ou do telefone 
(51) 3268-1611.

Fotos: Arquivo/APCEF/RS

Festival Art in Vento de Osório consagra peça 
Retalhos da Morte com três premiações
Caixa de Pandora ganha troféus de melhor atuação coadjuvante, direção e trilha sonora

Coral APCEF/RS lança DVD da Quinta da Música Erudita

Grande público presente na “Quinta da Música Erudita”

Giuliano Cecatto/Divulgação GNU
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COnVêniOs

Aproveite o verão usufruindo 
dos convênios da APCEF/RS
Associados(as) podem aproveitar o conforto de clubes parceiros no RS e fora do Estado

LiVRaMEnTO

aabb
Associados(as) APCEF/RS têm 

à disposição o belo espaço da AABB 
local. Para aproveitar o convênio, o 
clube cobra como valor de mensali-
dade R$ 50, garantindo o vínculo de 
associado comunitário.

A AABB possui duas piscinas 
(adulta e infantil), galpão crioulo, 
quadra poliesportiva (futebol e 
basquete), quadra de vôlei de areia, 
parquinho infantil e churrasqueiras.

Para mais informações, contate 
a secretaria da AABB, através do 
telefone (53) 3242-1843.

pORTO aLEgRE, FLORia-
nÓpOLis e iTanhaÉM

adesbam
Seja em Porto Alegre, Florianó-

polis (SC) ou Itanhaém (SP), os(as) 
associados(as) da APCEF/RS têm a 
possibilidade de desfrutar das sedes 
e hotéis da Adesbam. As estruturas 
contam com piscina, área para prá-
tica esportiva, opções de destino à 

beira-mar e áreas verdes com cachoeiras 
e trilhas ecológicas.

O convênio oferece descontos 
exc lus ivos  conforme temporada 
e ocupação dos espaços. Os preços para 
associados(as) APCEF/RS são tratados 
diretamente com a conveniada. Contate, 
através do e-mail adesbam@adesbam.
com.br ou do telefone (51) 3269-3078, 
e consulte condições e disponibilidade.

TRaMandaÍ E CanELa

aCM
Associados(as) APCEF/RS também 

podem aproveitar as sedes da ACM, 
com a opção litorânea de Tramandaí; e 
campestre, em Canela. Para contatar a 
conveniada, escreva parasac@acm-rs.
com.br ou ligue para (51) 3213-6000.

Em Tramandaí, a ACM possui 14 
sobrados para até seis pessoas, com pos-
sibilidade de hospedagem durante todo o 
ano. O espaço é equipado com cozinha 
completa, além de televisor, ventilador, 
cama de casal, cama beliche, sofá-cama. 
É de uso coletivo um fogão, micro-ondas, 
liquidificador e ferro de passar roupa. O 
centro de lazer possui cancha de futebol 

Sempre pensando no conforto e bem-
-estar de seus(suas) associados(as), além de 
suas sedes e colônias próprias, a APCEF/RS 

mantém uma carteira de convênios com 
clubes em diversas localidades do Estado 
e também fora dele. Especialmente nesta 

época, em que as temperaturas estão ele-
vadas, essas parcerias são ainda mais valo-
rizadas. Confira, abaixo, algumas das opções 

e curta o seu verão! Mais informações, em 
www.apcefrs.org.br.

* Com a colaboração de Regina Azevedo

e vôlei de areia, churrasqueira, piscina, 
sala de jogos e área de estacionamento.

Já o Acampamento Rincão do Coe-
lho, em Canela, na Serra Gaúcha, propor-
ciona diversão e lazer em contato com a 
fauna e a flora nativa. Possui cabanas que 
comportam de quatro a 16 pessoas, e 
área de camping para até 20 barracas. 
Além disso, o centro de lazer possui 
campo de futebol, trilha para caminha-
da, tirolesa, parede de escalada, rappel 
e rafting.

pELOTas

Clube Brilhante

O clube possui piscina térmica, 
piscina externa, três quadras de tênis, 
quadra de futsete, cancha de bocha e 
de bolão, academia, parquinho infantil e 
sala de jogos.

Associados(as) APCEF/RS podem 
se vincular ao clube na modalidade 
sócio-beneficiário, pagando o valor de 
mensalidade de R$ 85 (plano família, 
extensivo a filhos até 18 anos. Depen-
dendo da modalidade, também podem 
ser incluídos os pais).

Para maiores informações, ligue 
para (53) 3225-4477 ou escreva para 
o e-mail secretaria@clubebrilhante.
com.br.

Clube Diamantinos

A modalidade de associação é 
sócio contribuinte, e os espaços que 
podem ser utilizados são a área de 
piscinas (térmica), academia e sauna. 
A mensalidade familiar fica no valor 
de R$ 99 (extensivo a filhos até 30 
anos); individual, de R$ 64 e; para 
estudantes, de R$ 49.

Para maiores informações, con-
tate a secretaria do clube, através 
do telefone (53) 3225-4656 ou pelo 
clubediamantinos@yahoo.com.br.

AABB de Livramento é uma das parceiras da APCEF/RS Piscina térmica do Clube Brilhante, em Pelotas

Fotos: Divulgação/APCEF/RS

aLUgO - Apartamento para 4 
pessoas, no centro de Capão da 
Canoa, junto à praia, de frente, com 
sacada, TV, ventilador de teto e 
micro-ondas. De 22 de dezembro a 
2 de janeiro. R$ 1.500,00. Tratar com 
Marlene (Fones: 51-9961-4395 e 51-
3024-8026).

Brique
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Festa à fantasia abre temporada 
de piscinas em Porto Alegre
Associados(as) de todas as idades capricharam na caracterização. E na diversão!

Gastronomia preparou saborosos pratos quentes

Dançando ao som da banda Leões & Poetas

Familiares e amigos(as) capricharam 
na criatividade das fantasias

Fantasias foram sensação para 
associados(as) de todas as idades

Mesa frutas da estação é tradição na festa das piscinas

Lago Guaíba ao entardecer compõe lindo cenário na Sede A

Fotos: Regina Azevedo/APCEF/RS

O verão está aí. E para esperá-lo de 
braços abertos, a APCEF/RS realizou, no dia 
22 de novembro, a sua tradicional festa à fan-
tasia de abertura das piscinas da Sede A. Os(as) 
convidados(as) entraram no clima da brincadeira 
e caracterizaram-se de forma muito criativa. 
Vestiram-se de ciganos(as), piratas, religiosos(as), 
policiais, ladras e ladrões, príncipes e princesas, 
personagens de quadrinhos, e usaram e abu-
saram de adereços como perucas, máscaras, 
pulseiras, colares e gravatas coloridas. Tudo em 
nome da diversão.

A festa foi animada pela banda Leões 
& Poetas, que tocou um eclético repertório 
musical. Além disso, os(as) convidados(as) 
puderam saborear um cardápio especial. Para 
o jantar, foram servidos risoto de alho poró, 
escalopes de frango com queijo, escalopes 
de carne ao molho madeira e panache de 
legumes. E é claro que não faltou aquela ca-
prichada mesa com as frutas da estação para 
dar mais sabor a esse momento de integração.

Para Edelir Soares, participante ativa 
da APCEF/RS, a festa das piscinas é uma das 
atividades sociais mais esperadas. “Eu amo de 
paixão essa festa. Eu sempre venho. Não falho 
uma. É sempre um evento muito animado”, 
afirmou a associada.

“A temporada de verão está oficialmente 
aberta. Na Sede A, são duas piscinas (adulta 
e infantil), com área de churrasqueiras à 
disposição, parque infantil, quadra polies-
portiva e apartamentos para hospedagem. 
Convidamos todos(as) os(as) associados(as) 
a aproveitarem o verão na APCEF”, com-
pletou a diretora de apoio a Social e Lazer, 
Stella Moraes.

Passo Fundo também 
abre temporada

A temporada de piscinas também 
foi aberta em Passo Fundo. No dia 14 de 
novembro, a Regional realizou uma grande 
festa, na sede da Roselândia, oficializando 
esse momento. O presidente da APCEF/RS, 
Marcos Todt, prestigiou o evento, que contou 
com um saboroso jantar, sorteio de brindes 
e música ao vivo. A diretoria da regional está 
de parabéns por mais esse evento.

Litoral Sul celebra 
chegada do verão

O verão também já chegou para a Regional 
Litoral Sul. No dia 5 de dezembro, foi promovida 
uma grande confraternização para abrir a tem-
porada na Colônia no Cassino, em Rio Grande. 
Com a animação musical de Deka Santorum 
Trio, foi servido um coquetel para os(as) partici-
pantes. A criançada teve diversão garantida com 
brinquedos infláveis (pula-pula e escorregador). 
Nossos cumprimentos à diretoria da regional, 
que sempre proporciona ótimos momentos 
de integração aos(às) associados(as).

Viva a estação!
Seja em Porto Alegre, Passo Fundo, 

Rio Grande ou em qualquer uma das nossas 
sedes estado afora, você, associado(a), está 
convidado(a) a otimizar o seu verão, usufruin-
do de toda a infraestrutura da sua Associação. 
Confira, na página ao lado, as opções de con-
vênios que a APCEF/RS oferece para ampliar 
o seu conforto, e viva o verão!

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação, em www.apcefrs.org.br, e confira 
como foram as festas de abertura das piscinas em Porto Alegre e Passo Fundo.



Associados(as) apresentaram atividades desenvolvidas em 2014 no teatro, canto, dança e literatura

Assoc i ados  e  a s soc i adas 
encontram na APCEF/RS um espaço 
único para saciar a sua sede de cultura, 
através das mais diversas atividades 
promovidas nesse âmbito ao longo 
do ano, do teatro à literatura. E, para 
coroar essas práticas, a Associação 
costuma realizar, em dezembro, a 
Noite Cultural, uma amostra dos 
resultados dessas atividades. Neste 
2014, o evento ocorreu no último dia 5, 
no Galpão Crioulo, com a participação 
de dezenas de amigos(as). 

Para a diretora de Cultura 
da APCEF/RS, Maria Julia Santos, 
além de demonstrar toda a riqueza 
da Assoc iação nesta  área,  o 
sucesso da Noite Cultural se deve 
especialmente por ser um momento de 
congraçamento entre associados(as). 
“Essa é uma oportunidade muito rica 
de troca de experiências entre os(as) 
alunos(as) das oficinas de teatro, dança 
e literatura, juntamente com os grupos 
já consolidados, como a Caixa de 
Pandora, o Coral e o Núcleo de Cultura 
Gaúcha”, afirmou.

A mostra contemplou diversas 
manifestações artísticas. O canto foi 
representado pelo Coral APCEF/
RS, que entoou, juntamente com 
canções populares, músicas natalinas. 
O conselheiro Marcelo de Marchi, 
participante das duas edições da 
Tertúlia Bancária, também mostrou 

Veja como foi a Noite Cultural, acessando, em www.apcefrs.org.br, o programa de vídeo APCEF em Ação.

todo o seu talento, realizando o show 
de encerramento, com um repertório 
variado. 

Já na área da dança, as alunas da 
oficina “Vivências do Corpo”, ministrada 
por Milene Gelbcke, apresentaram uma 
coreografia desenvolvida nas aulas, com 
fundamentos de dança do ventre. O 
Núcleo de Cultura Gaúcha, por sua vez, 
se apresentou ao ritmo riograndense, 
ensinando aos(às) presentes passos de 
danças tradicionais, como a do pezinho.

Nas artes cênicas, os(as) alunos(as) 
do curso “Teatro para Todos”, 
ministrado por Sandra Loureiro, 
apresentaram a esquete cômica “Todas 
as cartas de amor são rídiculas”. E o 

grupo teatral Caixa de Pandora, também 
dirigido por Loureiro, deu uma amostra 
do premiado espetáculo “Retalhos da 
Morte” (leia mais na página 9). 

Na literatura, os(as) alunos(as) da 
oficina “Histórias do Vinho”, de Alcy 
Cheuiche, celebraram a sua formatura, 
com leituras do livro bilíngue homônimo 
lançado, em maio, em Paris, e, em 
novembro, na Feira de Porto Alegre. 
Já os(as) participantes da oficina em 
andamento, “Água, Elemento Essencial 
da Vida”, também enriqueceram a noite 
com a leitura de contos.

Mas é importante lembrar que 
a riqueza cultural da APCEF/RS só 
é possível devido à dedicação e ao 

interesse dos(as) associados(as). Por 
isso, a Associação agradece a todos(as) 
os(as) envolvidos(as). “É uma satisfação 
ver tantas pessoas desenvolvendo essas 
atividades na nossa entidade. Nós 
acreditamos que através da cultura 
também contribuímos para um mundo 
melhor, e, por isso, continuaremos 
sempre investindo nessas iniciativas”, 
afirmou o presidente Marcos Todt.

Um momento de 
contemplação aos 
talentos da APCEF/RS

Coral APCEF/RS entoou canções natalinas

Núcleo de Cultura Gaúcha 
bailou ao ritmo tradicionalista

Escritores(as) do Histórias do Vinho celebraram formatura

Alunas de Vivências do Corpo 
apresentaram dança do ventre

Caixa Pandora deu uma amostra 
do premiado Retalhos da Morte

Oficina Teatro para Todos 
encenou esquete cômica

Marcelo De Marchi é presença 
confirmada na cultura da APCEF

Público acompanhou, 
animado, a Noite Cultural

Fotos: Regina Azevedo/APCEF/RS

nOiTE CULTURaL


