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No último mês, a classe trabalhadora 
sofreu um grande golpe. Por 230 votos 
contra 203, a Câmara dos Deputados 
aprovou o PL 4330 ou PL das Terceiri-
zações, uma grande ameaça aos direitos 
dos(as) trabalhadores(as), incluindo os(as) 
bancários(as). Agora, o texto segue para 
votação no Senado sob o pretexto de 
regulamentar a terceirização no País. No 
entanto, o projeto de lei legaliza a precari-
zação do trabalho e a desvalorização do(a) 
trabalhador(a). Para compreender os peri-
gos desta medida e criar uma consciência 
coletiva na luta contra esse retrocesso, o JB 
deste mês traz uma matéria especial, que 
você pode conferir na página 4.

Apesar das intempéries às quais 
estamos sendo submetidos como 
trabalhadores(as) em esfera nacional, a 
democracia também nos proporciona 
oportunidades muito ricas dentro de nossas 
esferas menores. Exemplo disso foram os 
processos eletivos promovidos pela APCEF. 
A primeira votação, realizada no site da AP-
CEF, possibilitou que cada titular opinasse 
sobre o próximo investimento em patrimô-
nio a ser feito pela Associação. Uma maioria 
de 41,32% dos(as) votantes definiu que a 
colônia de São Francisco de Paula deve ser 
contemplada. Agora, assim como aconte-
ceu com a Nova Colônia de Tramandaí, a 
diretoria da APCEF vai elaborar projetos de 
revitalização e ampliação, e apresentá-los 
para apreciação em assembleias.

O segundo momento democrático 
também já faz parte da história da APCEF. 

Editorial

OpiniãO

Após dois dias de votação, realizada nas 
agências da Caixa em todo o Estado, 
73,05% dos(as) 2720 associados(as) que 
compareceram às urnas elegeu a Chapa 
1 para dar prosseguimento à gestão da 
Associação pelos próximos três anos. A 
partir de junho próximo, quem ficará na 
presidência e vice-presidência da Asso-
ciação serão Marcello Carrión e Marcos 
Todt, com o apoio do corpo diretivo e dos 
conselhos fiscal e deliberativo da chapa “A 
mesma ousadia, novas conquistas”. Confira 
a nominata completa na página central.

Como toda edição do João de Bar-
ro, as páginas estão recheadas de muita 
informação sobre as mais diversas áreas 
de atuação da sua Associação. Nas páginas 
10 e 11, trazemos o resultado dos Jogos 
de Integração e da Corrida do Pessoal da 
Caixa, eventos tradicionalíssimos do espor-
te na APCEF. Conheça também quem são 
os(as) atletas que farão parte da delegação 
gaúcha para os Jogos do Sul e Sudeste, que 
ocorrem de 4 a 6 de junho, em São Paulo. 
Na área da cultura, acompanhe, na contra-
capa, a cobertura da 3ª edição da Tertúlia 
Bancária – Mostra Musical de Todos os 
Estilos para Todo o Rio Grande. Também 
informe-se sobre as novas apresentações 
do grupo teatral Caixa de Pandora. Já no 
âmbito social, veja como foi a Festa de 
Páscoa, o Almoço Campeiro do Núcleo de 
Cultura Gaúcha e garanta já o seu ingresso 
para o XXIII Baile Queijos & Vinhos, no dia 
13 de junho, que comemora o aniversário 
de 62 anos da APCEF e dá posse à nova 
diretoria.

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

CONSELHO DELIBERATIVO • REG. PORTO ALEGRE • Titulares:  Francisco Magalhães (GI-
PES/PO) • Paulo Cesar Ketzer (Aposentado/Porto Alegre) • Mariza Zancan Godoy (Ag. Grava-
taí) • Felisberto Machado de Souza (CEOCV) • Clélio Luiz Gregory (Aposentado/Porto Alegre) 
• Pedro André Marchese Sessegolo (Ag. Mont Serrat) • Marcelo de Marchi (GIRIS/PO) • Su-
plentes: Humberto Silva Solaro (Ag. Tramandaí)• Noeli Maria Serra (Aposentada/Porto Alegre) 
• Juarez Machado de Oliveira (GIREC/PO) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Guia Lopes) 
• Cláudio Níveo da Silva Terra (Ag. Praça Rui Barbosa) • Sérgio Tolentino Pinheiro (GIPES/
PO) • Djalma Lucena Rodrigues (Ag. Praça da Alfandêga) • REG. VALE DO RIO PARDO • 
Titular: Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do Sul) • Suplente: Adroaldo Schmidt Car-
los (Aposentado/Cachoeira do Sul)• REG. PASSO FUNDO • Titular: Ivan Canal (PAB Justiça 
do Trabalho Passo Fundo) • Suplente: Eroni Rodrigues Schleder (Aposentado/Passo Fundo) • 
REG. VALE DOS SINOS • Titular: Lucas Figueiredo dos Santos (Ag. Canudos)• Suplente: De-
lamar Teixeira Albino (Aposentado/São Leopoldo) • REG. VALE DO PARANHANA • Titular: 
João Alberto Holsbach (Ag. Três Coroas) • Suplente: Ademir Arizoli Volkart (Aposentado/Três 
Coroas) • REG. CENTRO • Titular: Rogênio Dellinghausen Reichembach (Ag. Tupanciretã) 
• Suplente: Paulo Adelmo Castaman (Aposentado/Santa Maria) • REG.VALE DO TAQUA-
RI • Titular : Milton Gustavo Schnack (Ag. Lajeado) • Suplente: Clécio Paulo Franz (RERET/
Estrela) • REG. SERRA • Titular: Cesar Zavistanovicz (PAB Justiça Federal Caxias do Sul) • 
Suplente: Norberto José Caberlon (Ag. Perimetral Norte) • REG. MISSÕES • Titular: Moacir 
Scheuer Deves (Ag. Ijuí) • Suplente: Milton Baron (Ag. Santa Rosa) • REG. ALTO URUGUAI •  
Titular :  Hamilto de Jesus Fortes Câmara (Ag. Viadutos) • Suplente: Elias Ritter (Ag. Erechim) 
• REG. LITORAL NORTE • Titular:  Carmen Rejane Ramos (Ag. Osório) • Suplente:  Mauro 
Pederzoli (Ag. Torres) • REG. LITORAL SUL • Titular: Eunice Romeu Pitrez (Ag. Rio Grande)• 
Suplente: Luciano Delfino Pinto da Silva (Ag. Rio Grande) • REG. SUL • Titular:  Gilberto dos 
Santos Netto (Aposentado/Pelotas) • Suplente: Luiz Antonio Reck de Araújo (Ag. Pelotas) • 
REG. FRONTEIRA SUL • Titular: Ronaldo de Faria Nunes (Ag. Bagé) • Suplente: Liliane Maciel 
Orabe (PAB Justiça do Trabalho/ Bagé) • REG. FRONTEIRA OESTE • Titular: Jorge Daniel Casal 
Andina (Aposentado/Santana do Livramento) • Suplente: Edgar Germano Cesar Gundlach (Ag. 
Livramento).

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

Baile Queijos & 
Vinhos será no dia 
13 de junho
Tradicional festa de aniversário da APCEF 
também dará posse à nova diretoria

Terças-feiras - Encontro do Núcleo de 
Cultura Gaúcha  
4 a 6/6 - Jogos Sul e Sudeste (São Paulo)

12/6 – Caixa de Pandora apresenta 
Retalhos da Morte (Teatro Dante Barone)

13/6 - Aniversário da APCEF, com Baile 
Queijos & Vinhos e posse da diretoria

14/6 – Caixa de Pandora apresenta A 
Última Gota (Teatro Dante Barone)

17/6 – Reunião de Aposentados(as) 
e Pensionistas

26/6 - Lançamento do livro “Água: 
elemento essencial da vida” e formatura 
da Oficina de Criação Literária

A APCEF e a ONG Moradia e Cidada-
nia trabalham juntas há muitos anos. Com 
o intuito de reforçar essa cooperação, as 
entidades assinaram um termo de parceria, 
oficializando o apoio mútuo entre projetos. 
A reunião ocorreu no dia 30 de março, na 
Casa Brasil, em Porto Alegre, com a presen-
ça do presidente da APCEF, Marcos Todt; 
do diretor de Patrimônio, Paulo Belotto; do 
coordenador da ONG no Rio Grande do 
Sul, Artur Ferreira Almeida; e da gerente de 
projetos, Rosaura de Fátima Berni Couto.

 A ONG Moradia e Cidadania teve 
origem no Comitê da Ação da Cidadania 
dos(as) Empregados(as) da Caixa, formado 
em 1993. É responsável por iniciativas como 

APCEF assina termo de parceria 
com ONG Moradia e Cidadania

Regional Litoral Sul confraterniza 
ao estilo tradicionalista

Café de confraternização reúne 
colegas da Regional Sul

Está chegando um dos eventos mais 
aguardados da APCEF: o Baile Queijos & 
Vinhos. A tradicional festa de aniversário 
da Associação está marcada para o dia 13 
de junho, a partir das 20h30, no Ginásio de 
Esportes da Sede A (Coronel Marcos, 627), 
em Porto Alegre. 

E nesta 23ª edição, em que a APCEF 
comemora 62 anos, a programação está 
imperdível. Além da alta gastronomia – com 
queijos, embutidos, pães, cucas, sopa de 
agnolini -, acompanhada de vinhos e outras 
bebidas, a festa também contará com baile 
com DJ e, a partir das 0h30, o show da ban-
da de sucesso nacional, Cachorro Grande. 
No evento, também será realizada a ceri-
mônia de posse da nova gestão da APCEF 
(2015-2018), eleita com 73,05% durante o 

educação, geração de trabalho e renda 
e apoio às ações de combate à fome e à 
miséria para comunidades de baixa renda. 
Em Porto Alegre, a Moradia e Cidadania é 
responsável pela unidade do Projeto Casa 
Brasil. Para conhecer melhor o trabalho da 
ONG e colaborar com os projetos, acesse 
www.moradiaecidadania.org.br.

Anne Ledur/APCEF

Regina Azevedo/APCEF

Gustavo Vara/Divulgação

pleito realizado no final de abril.

Os convites já estão disponíveis por 
R$ 30 (primeiro ingresso para associado(a)) 
e R$ 60 (demais ingressos). Reserve já o(s) 
seu(s) com o setor de eventos da APCEF, 
através do e-mail eventos@apcefrs.org.br 
ou do telefone (51) 3268-1611. Mas corra, 
pois os convites são limitados e só poderão 
ser adquiridos antecipadamente!

O quê:
Aniversário da APCEF, com XXIII Baile 
Queijos & Vinhos

Quando: 
13 de junho, a partir das 20h30

Onde:
Ginásio de Esportes da Sede A (Coronel 
Marcos, 627), em Porto Alegre

A Regional Litoral Sul está sempre 
promovendo momentos de confraterniza-
ção. No último mês, os(as) associados(as) 
tiveram mais um encontro, reunindo fami-
liares e amigos em torno da cultura gaúcha. 
O evento, que aconteceu no CTG Mate 

Amargo, em Rio Grande, foi marcado 
pela música tradicionalista, apresenta-
ções de invernadas artísticas, delicioso 
churrasco de fogo de chão, chimarrão e a 
presença de muitos(as) colegas da ativa e 
aposentados(as).

Dentre as diversas atividades reali-
zadas na Regional Sul, os cafés de con-
fraternização nas confeitarias da cidade 
de Pelotas são uns dos mais tradicionais. 
No final de março, os(as) associados(as) 
tiveram a oportunidade de apreciar as 
delícias do Cliff Buffet e Eventos, em um 

encontro que também reuniu familiares 
e amigos(as). No buffet, foi servido uma 
ampla variedade de doces e salgados, 
acompanhados de chás, café e demais 
bebidas. Os(as) presentes aproveitaram 
o momento de confraternização para um 
amistoso bate-papo.

Quanto: 
R$ 30 (primeiro ingresso para associado(a)) 
e R$ 60 (demais ingressos)

animação: 
DJ e banda Cachorro Grande

informações: 
www.apcefrs.org.br,
eventos@apcefrs.org.br e  (51) 3268-1611

SERViÇO

Cachorro Grande apresentará 
o melhor do rock ‘n roll

Alta gastronomia é um dos destaques do Baile Queijos & Vinhos

Assinatura de termo reforça 
cooperação entre entidades
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RELaÇÕES dE TRaBaLHO

PL 4330: uma ameaça aos direitos da 
classe trabalhadora
Sob o pretexto de regulamentar a terceirização, projeto de lei legaliza a precarização do trabalho

No último mês, a classe trabalhadora 
sofreu um grande golpe. Por 230 votos 
contra 203, a Câmara dos Deputados 
aprovou o PL 4330 ou PL das 
Terceirizações, uma grande ameaça 
aos direitos dos(as) trabalhadores(as), 
incluindo os(as) bancários(as). O texto, 
que leva o nome de PLC 30/2015, segue 
agora para votação no Senado sob o 
pretexto de regulamentar a terceirização 
no País. No entanto, o projeto de lei 
legaliza a precarização do trabalho e a 
desvalorização do(a) trabalhador(a).

Já bastante difundida, tanto na 
iniciativa privada quanto na pública, 
a terceirização se caracteriza por ser 
uma alternativa barata de mão de obra 
ao empresariado. De acordo com o 
Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômicos (Dieese), um 
prestador de serviço terceirizado recebe 
27% menos que um(a) trabalhador(a) 
contratado diretamente pela empresa. 

Além disso, tem uma jornada maior e está 
mais suscetível a doenças e acidentes de 
trabalho, já que tem 70% menos direitos 
garantidos pelo(a) empregador(a), ou seja, 
há perda ou, na melhor das hipóteses, 
flexibilização de direitos. Assim, toda a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
é posta em xeque, um mal que afeta toda 
a classe trabalhadora, tanto contratada 
diretamente quanto a terceirizada. 

Além disso, um dos pontos mais 
críticos do projeto não é a inclusão dos(as) 
terceirizados(as), visto que eles já tomam 
conta do mercado em diversas áreas 
complementares (segurança, limpeza, 
recepção, etc.) desde a década de 90. O 
maior problema é o fato de a lei possibilitar 
a terceirização nas áreas-fim, ou seja, o 
objetivo principal do empreendimento. 
Com isso, empregados(as) capacitados(as) 
perdem seus postos para prestadores(as) 
mais baratos e sem preparo, precarizando 
o serviço.

O presidente da APCEF, Marcos 
Todt, lembra que essa situação já foi vivida 
dentro dos bancos. “Cerca de metade das 
pessoas que trabalhavam na Caixa não 
eram concursadas. O movimento sindical 
e associativo teve de enfrentar isso, e 
agora, com a iminência de aprovação no 
Senado, precisamos fortalecer novamente 
esta luta”, afirmou. 

Dessa forma, a APCEF conclama 
seus(suas) associados(as) a reforçarem 
o movimento de resistência a esse 
retrocesso. Por isso, no próximo dia 
29 de maio, faça parte do Dia Nacional 
de Paralisação e Manifestações que está 
sendo organizado pelas centrais sindicais.

desrespeito aos(às) 
empregados(as) da Caixa

No último dia 15 de abril, de norte 
a sul do Brasil, milhares de pessoas 
participaram do Dia Nacional de Lutas 
contra o PL 4330. Boa parte da categoria 

bancária também aderiu à paralisação. 
No entanto, ignorando a legitimidade 
do movimento, a Caixa orientou as 
gerências a marcarem falta a todos(as) 
aqueles(as) empregados(as) que aderiram 
a paralisação.

A APCEF esclarece aos(às) 
associados(as) e demais trabalhadores(as) 
que a paralisação foi avisada com 
antecedência, através de editais 
dos sindicatos, e, portanto, tanto o 
movimento do dia 15 de abril quanto a 
futura paralisação do dia 29 de maio são 
legítimos, não podendo ser considerados 
como motivo para corte do ponto. 

Em defesa de todos(as) os(as) 
trabalhadores(as) lesados(as) por essa 
medida, a Associação manifesta o seu 
apoio e afirma que atuará com empenho 
para que a medida seja repensada e que 
a Caixa respeite, de fato, seus(suas) 
empregados(as).

Ação dos(as) Tesoureiros: nova audiência é marcada

A ação judicial movida pela APCEF que 
visa impedir que os(as) trabalhadores(as) 
de retaguarda (RERET’s) executassem 
funções não especificadas nos normativos 
da Caixa (RH 060 e RH 183) segue em 
andamento. Após a APCEF se manifestar 
em juízo, comprovando que a Caixa não 
cumpriu a decisão em primeira instância, 
e o juiz Daniel Souza de Nonohay proferir 
um despacho condenando a empresa 

ao pagamento de multa de mil reais por 
dia para cada empregado(a) lesado(a), 
o processo segue com o objetivo de 
assegurar o cumprimento da decisão. 

Nesse processo, a Caixa informou 
que elaborou uma comunicação oficial, 
proibindo os(as) trabalhadores(as) de 
retaguarda de exercerem funções não 
especificadas em seus normativos. No 

entanto, a referida ordem de serviço segue 
não contemplando os(as) tesoureiros(as), 
visto que não efetua qualquer alteração 
nas estruturas das RERET’s que possibilite 
que as atividades de supervisão e 
gerenciamento sejam desempenhadas 
por pessoa devidamente habilitada e 
deixem de ser acumuladas pelos(as) 
trabalhadores(as) de retaguarda. 

Para debater esse assunto, o juiz 
acolheu o pedido da APCEF e designou 
uma audiência para o dia 23 de junho. 
A APCEF seguirá informando aos(as) 
trabalhadores(as) de retaguarda sobre os 
próximos passos no processo. O setor 
jurídico permanece à disposição para 
esclarecer eventuais dúvidas, pelo telefone 
(51) 3268-1611.

É O FIM.
TERCEIRIZAR
ATIVIDADE-FIM

UMA CAMPANHA

DA APCEF/RS 
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apOSEnTadOS(aS) SEuS diREiTOS

A APCEF promoveu, no dia 9 de abril, 
reunião de aposentados(as) e pensionistas 
em Porto Alegre. Além de prestar esclare-
cimentos sobre a ação do Efeito Gangorra, 
que teve uma recente vitória judicial com 
pagamento de valores em janeiro, a ação 
do segundo grupo também teve, em março, 
sentença favorável com equiparação ao pri-
meiro grupo e com extensão da sentença a 
todos(as)associados(as) da APCEF. Fizeram-
-se presentes associados(as) de diversas 
partes do Estado, com destaque especial 
para a caravana de Pelotas.

De acordo com o presidente da AP-
CEF, Marcos Todt, as reuniões promovidas 
pela Associação têm o objetivo de construir 
propostas sólidas - a partir de pareceres 
técnicos especializados de nossa assessoria 
jurídica – para o bem comum de todos(as) 
os participantes do fundo de pensão, tanto 
ativos(as) quanto aposentados(as). Nesse 
sentido, Todt ressaltou a importância da 
autonomia na Fundação, seja do quadro de 
empregados(as) quanto da diretoria eleita. 
“As eleições da Funcef já acabaram e não 
interessa a ninguém um terceiro turno. Por 
isso, é nosso dever debater com capacidade 
técnica e autonomia e construir propostas 
que poderão fazer diferença no futuro da 
Fundação”, defendeu o presidente.

Situação da Funcef

A Funcef divulgou, em 31 de março, os 
resultados de 2014, demonstrando um défi-
cit pelo terceiro ano consecutivo, com perda 
acumulada de R$ 6,4 bilhões. Sem atingir as 
metas atuariais, o fundo de pensão terá que 

realizar processo de equacionamento do 
déficit dos planos Reg/Replan e Reg/Replan 
saldado, o que onera os(as) participantes 
e assistidos(as). A Caixa é responsável por 
aportar 50% do déficit. Max Pantoja da 
Costa justificou as perdas com a difícil con-
juntura econômica mundial e explicou como 
a diretoria eleita têm tentado se posicionar 
sobre o assunto. Como dificuldades de atu-
ação, o diretor citou a a limitada autonomia 
administrativa dos(as) eleitos(as), devido ao 
voto de minerva da patrocinadora.

O assessor jurídico Ricardo Só de 
Castro, por sua vez, destacou a atuação da 
APCEF, que já notificou a Funcef em relação 
à perda causada ao fundo de pensão por 
decisões judiciais trabalhistas contra a Caixa. 
A Associação também se mantém atenta à 
possibilidade de retirada de patrocínio dos 
planos de previdência complementar, auto-
rizada em legislação. Como ação preventiva 
contra qualquer futura tentativa da Caixa de 
retirada de patrocínio, APCEF ajuizou uma 
Ação Civil Pública contra a União Federal, ar-
guindo nulidades de dispositivos da resolução 
nº 11 do Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC), e  já conta com 
sentença favorável.

Efeito Gangorra 
e outras ações

Outro grande destaque da pauta da 
reunião foi a importante vitória conquistada 
pela APCEF na ação do Efeito Gangor-
ra. Em fevereiro, a 6ª Câmara Cível do 
TJ-RS decidiu, por unanimidade, que tanto 
os(as) integrantes do segundo grupo da 
ação como todos(as) os(as) associados(as) 
também são beneficiários(as) da decisão 
proferida na primeira ação, já em exe-
cução. Durante a reunião, a assessoria 
jurídica também falou sobre a ação de “Bi-
tributação” (1º grupo), que já está em fase 
de liquidação. Mais esclarecimentos, em  
www.apcefrs.org.br ou no Escritório Direito 
Social pelo telefone (51) 32150-9000.

Diretor eleito da 
Funcef presta 
esclarecimentos

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

A Câmara dos Deputados 
iniciou na terça-feira, dia 7 de 
abril, a votação do projeto de lei 
4330/2004, que regulamenta os 
contratos de terceirização no mer-
cado de trabalho. Aprovado, o texto 
foi encaminhado para votação no 
Senado. Ele prevê a contratação de 
serviços terceirizados para qualquer 
atividade e não estabelece limites ao 
tipo de serviço que pode ser alvo de 
terceirização.

A terceirização é um modelo 
de flexibilização do trabalho criado 
pelos empresários para aumentar 
as margens de lucro, contratando 
mão de obra mais barata e sem o 
arcabouço de direitos da categoria 
econômica a que se destina a sua 
produção.

Na terceirização, uma empresa 
prestadora de serviços é contratada 
por outra empresa para realizar 
serviços determinados e específicos. 
A prestadora de serviços emprega 
e remunera o trabalho realizado 
por seus(suas) funcionários(as), 
ou subcontrata outra empresa 
para realização desses serviços. 
Não há vínculo empregatício entre 
a empresa contratante e os(as) 
trabalhadores(as) ou sócios(as) das 
prestadoras de serviços.

O(a) trabalhador(a) prejudi-
cado acaba recorrendo à Justiça 
do Trabalho, onde a súmula 331 
do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) determina que a terceiriza-
ção no Brasil só deve ser dirigida a 
atividades-meio.

Como se verifica, a proposta 
permite que qualquer atividade de 
uma empresa possa ser terceiriza-
da, desde que a contratada esteja 
focada em uma atividade específica.

Os supostos benefícios listados 
abaixo tentam encobrir uma reali-
dade que rebaixa todos(as) os(as) 
trabalhadores(as) e os coloca à mar-
gem dos direitos previstos na CLT. 
Entre os pontos previstos no texto 
para iludir os(as) trabalhadores(as), 

podemos destacar, em resumo:

a) A empresa contratante é 
subsidiariamente responsável pe-
las obrigações trabalhistas dos(as) 
funcionários(as) da prestadora de 
serviços/devedora.

b) O(a) terceirizado(a) só pode 
cobrar o pagamento de direitos 
da empresa tomadora de serviços 
quando a contratada não cumpre as 
obrigações trabalhistas e após ter 
respondido, previamente, na Justiça. 
Ou, quando a empresa contratante 
não fiscalizar o cumprimento das 
obrigações trabalhistas pela presta-
dora de serviços.

c) A contratante terá de fisca-
lizar mensalmente o pagamento de 
salários, horas-extras, 13º salário, 
férias, entre outros direitos.

d) A administração pública pode 
contratar prestação de serviços de 
terceiros(as), desde que não seja 
para executar atividades exclusivas 
de Estado, como regulamentação 
e fiscalização (retirado do projeto);

e) A administração pública pode 
contratar terceirizados(as) em vez 
de abrir concursos públicos e será 
corresponsável pelos encargos previ-
denciários, mas não quanto às dívidas 
trabalhistas. (retirado do projeto).

f) Sempre que o órgão público 
atrasar sem justificativa o pagamento 
da terceirizada, será responsável 
solidariamente pelas obrigações 
trabalhistas da contratada.

g) O texto proíbe, porém, a 
contratação de empresa terceiriza-
da por pregão eletrônico se o valor 
destinado à mão de obra ficar acima 
de 50% do valor total do contrato 
de prestação de serviços.

h) O recolhimento da contri-
buição sindical compulsória deve 
ser feito ao sindicato da categoria 
correspondente à atividade do(a) 
terceirizado(a) e não da empresa 
contratante.

PL 4330: a locomotiva do 
retrocesso - Parte I

Reunião dos aposentados(as) e pensionistas também 
abordou a recente vitória no processo do Efeito Gangorra

Regina Azevedo/APCEF/RS

Associados(as) debateram com assessoria
jurídica e diretor da Funcef

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre 
a reunião de aposentados(as) e pensionistas, 
em www.apcefrs.org.br ou no Facebook da Associação.



APCEF dá 
exemplo de 
democracia

Os últimos dois meses 
foram de grande efervescên-
cia democrática na APCEF. 
Associados(as) dos mais di-
versos recantos do Estado 
participaram de dois proces-
sos eletivos que definiram 
importantes diretrizes a serem 
seguidas na nossa sexagenária 
entidade. 

A primeira votação, re-
alizada no site da APCEF, 
possibilitou que cada titular 
opinasse sobre o próximo in-
vestimento em patrimônio a 
ser feito pela Associação. Uma 
maioria de 41,32% dos(as) vo-
tantes definiu que a colônia de 
São Francisco de Paula deve 
ser contemplada. Agora, assim 
como aconteceu com a Nova 
Colônia de Tramandaí, a dire-
toria da APCEF vai elaborar 

 Nova Colônia de Tramandaí 
é a prova de que até os maiores 
sonhos podem se tornar realida-
de, através da participação, do 
trabalho e do comprometimento 
coletivos. Agora que essa con-
quista já está nas mãos dos(as) 
associados(as) – sendo importan-
te lembrar que totalmente paga 
e sobrando recursos em caixa -, 
chegou a hora de encarar novos 
desafios. Por isso, a APCEF re-
alizou uma consulta online para 
que todos(as) opinassem so-
bre qual deveria ser o seu novo 
investimento em Patrimônio. 

projetos de revitalização e am-
pliação, e apresentá-los para 
apreciação em assembleias.

O segundo momento de-
mocrático também já faz parte 
da história da APCEF. Após 
dois dias de votação, realizada 
nas agências da Caixa em todo 
o Estado, 73,05% dos(as) 2720 
associados(as) que compare-
ceram às urnas elegeu a Cha-
pa 1 para dar prosseguimento 
à gestão da Associação pelos 
próximos três anos. A partir de 
junho próximo, quem ficará na 
presidência e vice-presidência 
da Associação serão Marcello 
Carrión e  Marcos Todt, com o 
apoio do corpo diretivo e dos 
conselhos fiscal e deliberativo 
da chapa “A mesma ousadia, 
novas conquistas”. 

Entre março e abril, associados(as) de todo o Estado 
participaram de consulta sobre patrimônio e das eleições para 
nova diretoria (gestão 2015-2018)

São Chico: novo
investimento em Patrimônio

E os(as) associados(as) decidi-
ram: a nossa próxima grande obra 
será na colônia de São Francisco 
de Paula!

De acordo com o diretor 
de Patrimônio, Paulo Belotto, o 
próximo passo será a elabora-
ção do projeto de revitalização 
e ampliação com consultoria 
especializada.

Fique atento às notícias so-
bre o andamento dos projetos em 
www.apcefrs.org.br e continue 
colaborando!

A NOSSA HISTÓRIA

É VOCÊ QUEM FAZ.

COLÔNIA DE SÃO FRANCISO DE PAULA

A próxima grande obra da APCEF/RS.

SÃO FRANCISCO DE PAULA
ITAPIRUBÁ
CASSINO
PORTO ALEGRE
OUTRO

41,32%
26,33%
16,64%
12,25%
3,47%

São Chico será revitalizada e ampliada

Fotos: Arquivo/APCEF



Nos dias 28 e 29 de abril, 
2720 associados(as) compa-
receram às urnas espalhadas 
nas agências da Caixa de todo 
o Estado para definir quem es-
tará à frente da diretoria e dos 
conselhos deliberativo e fiscal 
da APCEF pelos próximos três 
anos (gestão 2015-2018). Duas 
chapas se inscreveram: a Chapa 
1, “A mesma ousadia, novas con-
quistas” - com Marcello Carrión 
e Marcos Todt na candidatura à 
presidência e vice, respectiva-
mente -; e a Chapa 2, “APCEF 
para Todos” - com Devanir Ca-
margo da Silva e Maristela da 
Rocha como candidatos. O re-
sultado foi apurado no dia 6 de 
maio, com a auditoria das duas 
concorrentes. E, com 73,05% 
dos votos válidos, a chapa ven-
cedora foi a de número 1. 

O presidente eleito, Marcello 
Carrión, agradeceu a todos(as) 
que participaram desse mo-
mento histórico e declarou: 
“Sabemos que a dedicação e o 
trabalho sério da atual gestão foi 
primordial para esse excepcional 
resultado. Por isso, agradece-
mos a dedicação dos(as) atuais 
diretores(as) e conselheiros(as) 
e a confiança de quem nos pre-

Pleito elege gestão
2015 - 2018 da APCEF

miou com seu voto. Temos a 
segurança de que seguiremos 
realizando um ótimo trabalho, 
sempre com a participação 
dos(as) associados(as). Rumo 
ao futuro, com independência 
e ousadia, mirando ainda mais 
realizações”. 

A nova gestão assume no 
dia 31 de maio. A posse festiva 
será no dia 13 de junho, durante 
a festa de aniversário de 62 anos 
da APCEF, no XXIII Baile Queijos 
& Vinhos (leia mais na página 3).

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

ALTO URUGUAI
CENTRO
FRONTEIRA OESTE
FRONTEIRA SUL
GRANDE POA
LITORAL NORTE
LITORAL SUL
MISSÕES
PASSO FUNDO
SERRA
SUL
VALE DO PARANHANA
VALE DO RIO PARDO
VALE DO SINOS
VALE DO TAQUARI
EM SEPARADO
AGEA

34,88
95,42
72,73
77,27
62,42
82,22
91,84
59,40
87,65
80,88
93,66
64,10
90,20
77,03
82,42
81,48
57,61

65,11
4,58
27,27
22,72
37,58
17,77
8,16
40,60
12,34
19,11
6,33
35,89
9,80
22,97
17,58
18,51
42,39

43
131
66
22
1035
45
49
133
162
204
142
39
102
148
91
216
92

TOTAL

REGIÃO

26,95% 272073,05%

CHAPA 1
%

CHAPA 2
%

Resultado por Regional

“A mesma ousadia, novas conquistas”
Nominata completa

Marcos Todt e Marcello Carrión

Apuração foi acompanhada pelas chapas

TOTAL
VOTOS
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Caixa de Pandora reapresenta sucessos 
como “Retalhos da Morte” e “A Última Gota”
Para comemorar o aniversário da APCEF, neste mês de junho, associados(as) têm oportunidade 
de rever sucessos do grupo teatral gratuitamente

Com literatura e música, associados espalham cultura 

Em comemoração ao aniversário da 
Associação, o grupo teatral da APCEF, 
Caixa de Pandora, volta a contemplar o pú-
blico com apresentações gratuitas de dois 
de seus premiados espetáculos. A primeira 
exibição será da peça “Retalhos da Morte”, 
no dia 12 de junho, às 20h, no Teatro Dante 
Barone, na Assembleia Legislativa de Porto 
Alegre. Já no dia 14, às 16h, o mesmo teatro 
será palco para a apresentação de outro 
grande sucesso da trupe, a peça infanto-

-juvenil “A Última Gota”.

“Retalhos da Morte” trata do tema da 
morte com delicadeza, levando a importan-
tes reflexões sobre a vida. A peça também 
conta com perfomances de sucessos do 
rádio e reúne 14 atores em cena, que dão 
um show de espontaneidade e bom humor.

Já o espetáculo “A Última Gota” 
emprega canto, dança e muito colorido 
para tratar de um tema de fundamental 

Fotos: Regina Azevedo/APCEF

Não é a primeira vez que a APCEF 
orgulha-se de falar de associados(as) que 
promovem a cultura. Pois tanto no campo 
da literatura quanto da música, a criatividade 
gerou belos frutos, como o livro de poesias 
publicado por Alvaro Barcellos, de Pelotas; 
e a nova canção do associado desde 1973, o 
porto-alegrense Jorge Hugo Souza Gomes, 
mais conhecido como Jottagá, que home-
nageia Associação através da figura do João 
de Barro. Confira:

um céu de tantos remendos

A intimidade com as palavras sempre 

foi uma constante na vida de Alvaro Bar-
cellos, de Pelotas. Desde adolescente, o 
associado já compunha os seus próprios 
versos. Além disso, o interesse pela música 
o levou a fazer letras para inúmeros com-
positores. Essa rica trajetória resultou em 
nada menos do que a publicação do livro 
de poemas Um céu de tantos remendos, 
pela Penalux/SP, que será oficialmente 
lançado na próxima feira do livro de seu 
município. Ainda em 2015, o associado 
grava um CD, cujo projeto foi aprovado 
pelo Procultura, chamado Os sonhos e os 
sons, em que reúne algumas das canções 

Novos Convênios

apCEF SaÚdE

LaBORaTÓRiO

Lab análises Clínicas Especializadas

Rua Uruguai, 1953, sala 4, bairro Centro

Passo Fundo/RS.

Fone: (54) 3045-2544

E-mail: roseunidos@hotmail.com.

FOnOaudiÓLOGa

Marilene de Souza Rocha

Rua dos Andradas,  1091,  sa la  114, 

bairro Centro - Porto Alegre/RS.

Fones: (51) 9835-0450/8216-9519

E-mail: marilenesrocha@gmail.com.

Veja mais convênios em

www.apcefrs.org.br/convenios/saude.htm

OuTROS COnVÊniOS

ÓTiCa 

Espaço Vittorino Vip

Rua Vigário José Inácio, 250, sala 24, 

bairro Centro – Porto Alegre/RS.

Fone: (51) 3212-5818

E-mail: jorgeantoniosf@gmail.com.

Veja mais convênios em

www.apcefrs.org.br/convenios

importância: a preservação da água. 
O contraponto entre o bem e o mal é 
representado pelos personagens “Mãe 
Natureza” e “Água”, esta última debili-
tada por conta da poluição causada pelo 
“Trio da Sujeira” - “Poluidor”, “Sus” e 
“Gera”.

Agende-se e não perca a oportu-
nidade de ver ou rever esses grandes 
sucessos gratuitamente!

Retalhos da Morte A Última Gota

“Retalhos da Morte”
12 de junho, às 20h
“a Última Gota”
14 de junho, às 16h
Local: Teatro Dante Barone, na As-
sembleia Legislativa de Porto Alegre 
(Marechal Deodoro, 101)
Entrada franca
informações: www.apcefrs.org.br 
ou (51) 3091-1645

EnTRada FRanCa

Álvaro Barcellos Jottagá

Arquivo Pessoal Anne Ledur/APCEF feitas com compositores como Pery Souza, 
Raul Ellwanger, Marco Aurelio Vasconcellos, 
Pedro Munhoz, entre outros.

Lendo o João de Barro

Na música Lendo o João de Barro, o 
irreverente Jottagá - juntamente com seus 
companheiros da banda Fróide Explica - 
fez uma bela homenagem à APCEF. Com 
o intuito de reconhecer as iniciativas da 
entidade - da qual participa ativamente há 
muitos anos, através de eventos sociais, da 
utilização do patrimônio, de campeonatos 
esportivos, festivais de música, coral, expo-
sições e outras colaborações -, o associado 
escreveu uma canção sobre as atividades 
da Associação, usando, como mote, a 
figura do João de Barro, nosso mascote. A 
letra tem a participação de Cláudio Petry, 
também empregado da Caixa e fala sobre 
a integração promovida pela Associação 
em suas diversas frentes. Em breve, a 
música deve ser lançada com destaque em 
nosso site. Aguarde!
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Festa de Páscoa da APCEF reúne 
centenas de crianças e adultos
Público recorde se divertiu em uma tarde cheia de atrações desenvolvidas para toda a família

Núcleo de Cultura Gaúcha promove Almoço Campeiro

No último dia 21 de março, a Sede 
A da APCEF foi contagiada pela alegria 
de um público recorde de mais de 200 
crianças, que compareceram à tradicional 
Festa de Páscoa, juntamente com seus fa-
miliares e amigos(as). “É uma alegria mui-
to grande para a diretoria da APCEF ver 
que, a cada ano que passa, cada vez mais 
associados(as) vêm prestigiar e aproveitar 
essa festa dedicada às crianças”, afirmou a 
diretora de Social e Lazer, Stella Moraes. 

A tarde repleta de fantasia já come-

Regina Azevedo/APCEF

Fotos: Arquivo/APCEF

Regina Azevedo/APCEF

SOCiaL

çou na entrada, com a presença da Dona 
Coelha, que recepcionou a garotada com 
um kit de guloseimas. Dentre as inúme-
ras opções de entretenimento, o evento 
contou com brinquedos como pula-pula, 
piscina de bolinhas, tobogã, escorrega-
dor, joaninha, futebol, entre outros.

Com o objetivo de desenvolver a 
criatividade dos(as) pequenos, foi promo-
vida, mais uma vez, a oficina de pinturas 
de ovinhos com tinta guache. A criançada 
também pôde dar asas à imaginação com 

o cantinho da leitura, espaço permanente 
na Brinquedoteca da Sede A. 

Outra atração mais que especial foi 
a presença da escritora Christina Dias e 
de sua “Kombina”, um centro de cultura 
itinerante que promove a valorização de 
brincadeiras antigas, como pular corda e 
fazer dobraduras. A escritora incentivou 
as crianças a desenvolverem o gosto pela 
leitura, através da contação de histórias.

Entre as atividades favoritas não 

só da meninada, mas de toda a família, 
esteve a gincana promovida pelo recre-
acionista Roger Castro. A performance 
da divertida personagem Vovó foi muito 
apreciada com aplausos e boas risadas. 
E para dar energia para todas essas atra-
ções, a APCEF também ofereceu um 
delicioso lanche a cada criança.

Marcando presença no evento, es-
tiveram o Núcleo de Cultura Gaúcha e 
o grupo Mulheres Guerreiras, da ONG 
Moradia e Cidadania.

Churrasco já é tradição entre 
os(as) gaúchos(as). E não há quem 
entenda melhor de tradição na APCEF 
do que o Núcleo de Cultura Gaúcha. 
Por isso, no dia 22 de março, a tur-
ma liderada pelo conselheiro Paulo 
Cesar Ketzer abriu a sua agenda de 
festividades de 2015 e preparou o seu 
tradicional Almoço Campeiro. 

Neste ano, a novidade foi o chur-
rasco de ovelha. Para a preparação 
da carne, os assadores iniciaram os 
trabalhos ainda na véspera. O fogo foi 
acesso por volta das 5h30, garantindo 
a maciez e o sabor da carne assada no 
fogo de chão. O cardápio também con-
tou com acompanhamentos e saladas.

O público tomou conta do Galpão 

Crioulo da APCEF desde cedo, com-
partilhando, além da boia boa, uma 
bela e amistosa roda de chimarrão. 
Quem esteve presente, aprovou. “É 
a primeira vez que eu venho e não 
pretendo faltar nunca mais. A ovelha 
estava maravilhosa, bem assada, além 
desse ambiente campeiro, com mú-
sica gaúcha, em um Galpão Crioulo. 
Vejo que todos(as) gostaram muito”, 
afirmou a aposentada Eunice Oliveira 
Machado, que participou do almoço 
com toda a família.

A diretoria da APCEF agradece 
a participação de todos(as) e convida 
os(às) interessados a participarem dos 
encontros do Núcleo de Cultura Gaú-
cha, todas as terças-feiras, no Galpão 
Crioulo da Associação.

Equipe de assadores começou o preparo da carne na véspera

Público presente no Galpão Crioulo da APCEF se deliciou com o almoço

Dona Coelha recepcionou os(as) convidados(as) com kit de guloseimas

Crianças aproveitaram os brinquedos infláveis dispostos no ginásio Christina Dias realizou contação de histórias junto à Kombina

Divertida gincana com Roger Castro integrou as famílias
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Jogos de Integração fecham 
com chave de ouro primeiro veraneio 
na Nova Colônia de Tramandaí
Evento também serviu como aquecimento para Jogos do Sul e Sudeste. Confira a delegação gaúcha

    Confira os programas de vídeo Apcef em Ação sobre os Jogos de Integração e sobre a Corrida do Pessoal da Caixa, em www.apcefrs.org.br ou no Facebook da Associação.

Fotos: Regina Azevedo/APCEF/RS

Aconteceu, nos dias 28 e 29 de março, 
o maior evento esportivo da APCEF: os Jo-
gos de Integração 2015! Com a participação 
de cerca de 230 atletas de todo o Estado, o 
evento fechou com chave de ouro o primei-
ro período de veraneio da Nova Colônia de 
Tramandaí e já serviu como aquecimento 

para os Jogos do Sul e Sudeste, que ocorrem 
de 4 a 6 de junho, em São Paulo (SP).

De acordo com o diretor Sérgio Simon, 
a volta dos Jogos a Tramandaí é muito simbó-
lica para a história da Associação, pois, além 
de coroar essa conquista tão importante, 

que é a Nova Colônia, também oportuniza 
a integração entre atletas e familiares de 
todo o Estado através do esporte. “Para 
nós, é uma satisfação reunir associados(as) 
de tantas regionais. Tivemos delegações das 
regionais Missões, Centro, Passo Fundo, 
Vale do Taquari, Grande Porto Alegre, Vale 
dos Sinos e Sul. E ainda tem muita gente que 
traz a família, o que enriquece muito essa 
experiência”, relatou Simon.

Esporte e lazer

Nesta edição, os Jogos de Integração 
tiveram onze modalidades esportivas dis-
putadas com muita garra: futebol society 
livre e máster, futsal masculino, vôlei de 
quadra misto, canastra, truco, dominó, 
xadrez, damas, tênis de mesa e futebol de 

mesa. Para coroar esse desempenho, a en-
trega da premiação aos(às) vencedores(as) 
das três primeiras colocações ocorreu 
em um jantar oferecido pela APCEF a 
todos(as) os(as) participantes. Acesse a 
lista completa dos(as) campeões(ãs) em 
www.apcefrs.org.br.

Jogos do Sul e Sudeste

Como de praxe, os Jogos de Integra-
ção também servem como seletivas para 
os Jogos do Sul e Sudeste - que, neste ano, 
acontecem de 4 a 6 de junho, em São Paulo 
(SP). A partir de uma avaliação de cada 
modalidade, a comissão técnica da APCEF 
já definiu quem serão os(as) atletas que 
representar a APCEF/RS na competição. 
Confira a lista completa ao lado.

Cerca de 80 colegas e convidados(as) 
das mais diversas regiões do Estado par-
ticiparam, no dia 25 de abril, da Corrida 
Fenae do Pessoal da Caixa, promovida 
pela APCEF, com o apoio da Fenae. O 
evento iniciou às 8h, com concentração e 
alongamento em frente à Usina do Gasô-
metro, em Porto Alegre. A largada para os 
cinco quilômetros do percurso ocorreu às 
9h. Um microchip foi instalado nos tênis 
de cada atleta, garantindo a marcação 
exata do tempo de corrida.

Seguindo o regulamento dos Jogos 
da Fenae, a corrida premiou os(as) atletas 
em oito categorias, conforme sexo e faixa 
etária, e classificou os(as) cinco atletas 
para os Jogos Sul e Sudeste. Também hou-
ve premiação para os(as) convidados(as). 
O primeiro lugar geral masculino ficou 
com o associado César Machado Ca-
bral, de Passo Fundo, que finalizou o 
percurso em 15 minutos e 16 segundos. 
Já o melhor tempo feminino ficou com 
a associada de Carazinho, Soeli Kopper, 
com 22 minutos e 55 segundos. Confira 
a lista completa dos(as) vencedores(as) 
em www.apce f r s .o rg .b r  ou  no 
Facebook da Associação.

Corrida Fenae do Pessoal da Caixa reúne 80 atletas na Orla do Guaíba

Evento também serviu como aquecimento para Jogos do Sul e Sudeste

Modalidades coletivas Modalidades individuais

Confraternizando na Nova Colônia de Tramandaí
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Jogos do Sul e Sudeste - Delegação gaúcha

Vôlei Masculino
•	 adaLBERTO JEan dE SOuZa piZZiO - GIGOV / Porto Alegre
•	 GEOVanE EMERSOn SippEL - Agência Teutônia
•	 JEiSSOn FaLLER - Agência Shopping Iguatemi
•	 JOaO FRanCiSCO da FOnTE aBREu - JURIR / Porto Alegre
•	 LEandRO SanTana MaRTinS - Agência Arroio do Meio
•	 pauLO andRE KaHL SCHREiBER - Agência Bairro Liberdade
•	 RiCaRdO STEFanELLO dE JESuS - Agência Passo Fundo
•	 ROBERTO FiM JuniOR - Agência Guaíba
•	 SidnEi RaGnER LanG OTTO - GIRET / Pelotas
•	 TiaGO CaMpOS da SiLVa - Agência Avenida João Corrêa

Futsal Masculino
•	 daniEL SCHuMaCHER dE BaRROS - GIGOV / Porto Alegre
•	 diEGO MadRuGa GOnCaLVES - Agência Três Vendas
•	 JOaO EGidiO FERREiRa da ROCHa - Agência Protásio Alves
•	 JOSE OTaViO BauER MaRQuES - Agência Pelotas
•	 LEOnaRdO SiLVa dE CaRVaLHO - Agência Alvorada
•	 LEOnaRdO STREY MaLFuSSi - Agência Guaíba
•	 LuCaS auGuSTO pETTER - Agência Bourbon Wallig
•	 MaRCEL anGELO STuRBELLE GOMES - Agência Pelotas
•	 YuRi LadWiG dE OLiVEiRa - Agência Alvorada

Futsal Society Livre
•	 andERSOn HEnZ - Agência Coronel Vicente
•	 andERSOn ZaMBiaSi - Agência Arroio do Meio
•	 CaRLOS ViEGaS nETO - GITEC / Porto Alegre
•	 daniEL JOnaS STORCK - GIRET / Porto Alegre
•	 daVi GOuLaRT ESpindOLa - GIREC / Porto Alegre
•	 diEGO aLVES FEROn - PAB Justiça do Trabalho / Porto Alegre
•	 GREGORi auGuSTO COLOMBO - GIHAB / Norte Gaúcho
•	 GuiLHERME SOaRES HERnandEZ - Agência Cavalhada
•	 MaRiEL RauBER - Agência Terra do Chimarrão
•	 RiCaRdO HORaCiO KOT - Agência São Leopoldo
•	 RiCHaRdSOn niTZ da ROSa - GIREC / Porto Alegre
•	 ROan CaRLOS BOFF - GIRET / Novo Hamburgo
•	 SaMuEL HEnRiQuE HauSCHiLd - Agência Taquari
•	 THiaGO LuiS HOLZ - Agência Lomba do Pinheiro
•	 VEnCESLau nunES da SiLVa - Agência Universidade Federal Santa Maria

Futsal Society Master
•	 adauTO pEREiRa dE OLiVEiRa - Agência Quaraí
•	 aLTEMiR daLpRa - Agência Encantado
•	 CHaRLES aLCidES SCOpEL - Agência Frederico Westphalen
•	 iVan RiBaS VERaRdi - Agência Monte Belo
•	 JORGE LuiS MinuSSi - Aposentado
•	 MaRCOS RaFaEL dE SOuZa SiLVa - Agência Coração do Rio Grande
•	 MaRCuS ROBERTO XaViER - Agência Shopping Bourbon Ipiranga
•	 pauLO ROBERTO paSQuaLOTTi - GIFUG / Porto Alegre
•	 RiCaRdO JOaO BEnEduZi - Agência Encantado
•	 ROdERJan GOTTFRiEd adaMi - Agência Vila Ipiranga
•	 ROdRiGO MOREiRa LinS paSTL - Agência Carlos Gomes
•	 ROGERiO SiLVa HOLLERBaCH - Agência Universidade Federal Santa Maria
•	 RuY FERnandO daLBEM - GIRET / Porto Alegre
•	 VaLdECiR FiLippi - Agência Planalto Gaúcho
•	 VLadEMiR BaTTiSTELLa - Agência Tapejara

Basquete Masculino
•	 CHRiSTian BORGES dE aViLa - Agência Volta do Guerino
•	 daRLan GuSTaVO dO naSCiMEnTO - Agência Gravataí
•	 EduaRdO OnGaRaTTO - GIGOV / Santa Maria
•	 FRanCiSCO pauLO SiLVa da SiLVa - Agência Parcão
•	 JORGE pEiXOTO dE MaTTOS - Aposentado
•	 MaRCiO WaLLERiuS WELp - Agência 07 de Setembro
•	 MaXSandRO SESSiM da SiLVa - Agência Osório
•	 TiaGO SCHiLLinG Lau - Agência Santa Cruz do Sul
•	 TOMaS anTERO dE andRadE BaRTH - GIPES / Porto Alegre

Tênis Quadra Feminino
•	 LauRa MaRia daLCin KERn - Aposentada
•	 MaRGaRETH LuiZa MaRQuaRdT - Aposentada
•	 TRaudi inGRid MEuRER - Aposentada

Tênis Quadra Masculino
•	 ELiaS RiTTER - Agência Erechim

Tênis Mesa Masculino
•	 pEdRO daniEL ROCHa dOS SanTOS - Aposentado

Xadrez
•	 aLZiMiRO BaRBOZa naRdES - Agência Patría Nova

damas
•	 EMManuEL BRandOLFF JaRdiM - Agência Santa Cruz do Sul

atletismo
•	 LuiS pauLO CEnTEnO dE OLiVEiRa - Agência Partenon

Sinuca
•	 JuLiO CESaR aRCaRi - Aposentado

natação
•	 LuCianE MaRia FinGER BaLLiCO - JURIR / Caxias do Sul
•	 LuCaS FiGuEiREdO dOS SanTOS - Agência Volta do Guerino
•	 MaRia JuREMa dE SOuZa TEXEiRa - Agência Praia de Belas

Rústica
•	 adiLSOn JOHann - Aposentado
•	 CESaR MaCHadO CaBRaL - Agência Passo Fundo
•	 HORaCiO LOpES dE MORaES - GIHAB / Porto Alegre
•	 LuiZa inOCEnTE SiLVa - CEOCV/ Porto Alegre
•	 SOELi KOppER dE MaGaLHaES - Aposentada

Vôlei Feminino
•	 anEMaRi pOTT - Agência Veranópolis
•	 BETina MEinECKE - Agência Canoas
•	 BianCa ZOEHLER BauMGaRT CRESTani - JURIR / Porto Alegre
•	 CaTia REGina dELaVaLd THOMaS - GITEC / Porto Alegre
•	 CLaudia daniELa BRunE - Agência Teutônia
•	 FaBiana FERREiRa - Agência Lupicinio Rodrigues
•	 HELEn JuCHEM - Agência Volta do Guerino
•	 Liana RuSCHEL - Agência Arroio do Meio
•	 LORna LEHEnBauER - Agência Arroio do Meio
•	 ROSanE iSOLETE WEBER KESSLER - Aposentada

Futsal Feminino
•	 JuLiana duBOiS SanTOS - Agência Assis Brasil
•	 LauRa EManuELa SaGER - Agência Shopping Iguatemi
•	 MaRia CLaRiCE pOGLia piGaTTO - GIREC / Porto Alegre
•	 MaRiLia GiL THOME - GISEG / Porto Alegre
•	 niCOLE ELYSEu dE LiMa - GIGOV / Porto Alegre
•	 RaQuEL aRBuSa MaRQuES - Agência Viamão
•	 TaTiana BETTiO REdiVO - GIREC / Porto Alegre
•	 VERa LuCia TEiXEiRa da SiLVa - Agência Nova Petropólis



Quatorze bandas foram respon-
sáveis por mais um grande espetá-
culo cultural promovido pela APCEF: 
a III Tertúlia Bancária - Mostra Mu-
sical de Todos os Estilos para Todo o 
Rio Grande. O evento ocorreu no dia 
11 de abril, no El Toro Pub, em Porto 
Alegre, com o apoio dos sindicatos 
dos Bancários de Santa Cruz do Sul 
e Região, de Santa Maria e Região, 
de Pelotas e Região e da Associação 
dos Funcionários das Empresas do 
Grupo Banrisul (Agban).

A Tertúlia foi marcada, mais 
uma vez, pela diversidade musical. 
Através de canções originais ou 
covers, as apresentações contem-
plaram ritmos como MPB, milonga, 

chamamé, gospel, rock, pop rock e 
heavy metal em um grande show de 
integração entre bancários e bancá-
rias das mais diversas localidades 
do Estado. 

O associado Ricardo Malaquias, 
da Giret/Norte Gaúcho, veio de 
Passo Fundo para se apresentar 
na Mostra e não se arrependeu. 
“Tivemos uma viagem bem longa, 
mas valeu muito a pena vir, pois 
a confraternização com outros(as) 
bancários(as) que têm envolvimento 
com a música é muito enriquecedo-
ra. A Tertúlia é uma grande opor-
tunidade de mostrarmos a nossa 
atuação com a música, que é tão 
diferente daquela atividade que te-

mos no dia a dia no banco”, revelou. 
Já a associada Patrícia Belegate, da 
Gilog/PO, participou como ouvinte 
e não poupou elogios: “A Tertúlia 
é uma excelente iniciativa dessa 
gestão da APCEF. É uma grande 
oportunidade para aqueles que têm 
uma vocação de mostrarem o seu 
talento”. 

“Além da grande participação 
de associados(as), tanto do Interior 
quanto da Capital, nós vemos o alto 
nível musical dos(as) participantes, 
o que nos orgulha muito. Enten-
demos que, ao fomentar a cultura, 
engrandecemos ainda mais a nossa 
Associação. Por isso, agradecemos 
a todos(as) que contribuíram para 

a consolidação desse grande evento 
que é a Tertúlia”, declarou o diretor 
de Relações de Trabalho da APCEF, 
Marcello Carrión.

Após as apresentações ofi-
ciais, veteranos(as) e novatos(as), 
metaleiros(as) e tradicionalistas, 
bancários(as) e amigos(as) deram 
continuidade à integração com o 
“palco livre”. Assim, o público pôde 
contemplar ainda melhor esta gran-
de festa cultural que é a Tertúlia.

Confira, abaixo, a galeria de 
fotos das bandas participantes. 
Mais imagens e outros detalhes, 
em www.apcefrs.org.br ou no 
Facebook da Associação.

III Tertúlia consolida-se
como grande evento musical
da categoria bancária

Mostra Musical de Todos os Estilos para Todo o Rio Grande teve a participação de 14 bandas

Público prestigiou colegas no El Toro Pub Os colegas de Santa Maria Claudenir
Teixeira Freitas, Tonny e Marcos

João Aloizio Bonatto, Rochester Filho, 
Rochester Soares de Lima e Ilberto Trentin

Paulo Roberto Lopes, acompanhado 
pela banda Pequeno Intervalo

Banda “Tomas Rock”, com Laura Medeiros, 
Joaquim Eduardo, Paulo Grillo e TI do Banrisul

Paulo Roberto Thies, William, Débora Kilpp, Ilberto 
Trentin, Rochester Soares de Lima e Alexandre Santos

Marcelo de Marchi & The Virtual Band
fez homenagem à clássica do rock

“N. D. A - Nenhuma das Alternativas”, de Mateus, 
Lucas, Jairo, Miriã, Andrei, Karina, Paula e Diego

A banda “Os inconformes”

Banda Pequeno Intervalo, composta por Wilmar Senna, 
Rochester Filho, Ilberto Trentin, Rochester Soares

“Linhagem do Rock”, de Marcos Todt,
Marcelo Hartmann e Gustavo Mendes

“The Shleppers”, de Alan Floyd, Bernardo 
Sandler, Patrick Pimentel e Rafael Puglia

Clóvis Guedes e o filho Nícolas
com Alexandre Soares na bateria

O “Malvadeza Trio”, formada por Ricardo 
Malaquias, Arieli Loss e Jéssica Miola

A banda de Guaíba, Leksotan, formada por 
William Biasiabetti da Silva, Zeca e amigos

Assista ao vídeo Apcef em Ação sobre a III Tertúlia Bancária, em www.apcefrs.org.br ou no Facebook da Associação.

Fotos: Regina Azevedo/APCEF/RS


