


MARÇO DE 2013    2

Março chega com muitas atrações 
na APCEF. O mês é especialmente 
marcado por um dos eventos que 
mais congrega os(as) associados(as) 
de todos os recantos do Estado, os 
Jogos de Integração, que, neste ano, 
serão realizados em quatro cidades e 
datas diferentes. No entanto, o João 
de Barro deste mês tem orgulho de 
apresentar, nesta edição, inúmeras 
outras novidades, tanto esportivas 
quanto culturais, sociais, jurídicas ou 
de conjuntura.

É o caso do anúncio da realização 
da I Tertúlia Bancária, uma mostra mu-
sical que ocorrerá no dia 11 de maio, 
em Santa Cruz do Sul. Diferentemente 
do Festival de Música - que acontece a 
cada dois anos e seleciona o(a) repre-
sentante gaúcho(a) para a competição 
nacional promovida pela Fenae -, a 
Tertúlia se destacará por seu caráter 
não competitivo, com o objetivo ex-
clusivo de promover a integração de 
bancários e bancárias.  

Também nos orgulhamos de co-
municar que estamos avançando em 
mais uma plataforma de informação, 
o APCEF em Ação, um programa de 
vídeos a ser publicado semanalmente 

Editorial

OpiniãO

no site da entidade, a fim de aproximar 
ainda mais o(a) associado(a) da sua 
Associação. Através desse canal, será 
possível visualizar melhor os serviços, 
os eventos e a estrutura construídos 
nesses 60 anos de APCEF.

Como instituição atuante na luta 
sindical, trazemos duas páginas sobre o 
11.º Congresso da Fetrafi, convenção 
que, dentre outras deliberações, deter-
minará quem comandará a Federação, 
de 2013 a 2016. Aí, você poderá co-
nhecer previamente o pensamento das 
chapas que concorrem ao pleito. Ainda 
nesse contexto, será possível conferir, 
na página do Jurídico, o avanço de duas 
importantes ações judiciais movidas 
pela APCEF em prol da categoria 
bancária: a do Reg/Replan e da 7.ª e 
8.ª horas.

Finalizando, convidamos todos(os) 
os(as) associados(as) a manterem a sua 
participação ativa na sua Associação. 
Afinal, o que seria de uma associação 
sem os(as) seus associados(as)? Por 
isso, estamos com inscrições abertas 
para várias atividades, como as ofi-
cinas de dança e teatro; o coral e o 
grupo Caixa de Pandora, e, amantes 
do esporte, preparem-se: a Corrida 
de Pessoal da Caixa! Confira tudo isso 
nesta edição.

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 
Edgar Simon (Aposentado/ Porto Alegre)• Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto (Aposentado/POA) 
• Social e Lazer: Ana Maria Laroca (Ag. Cristal) • Cultura: Maria Julia Silva Santos (GIREC/PO)• 
Previdência e Jurídico: Rafael Balestrin (JURIR/PO) • Aposentados e Saúde: Leonardo Roberto 
Rigon (Aposentado/Porto Alegre)• Diretoria de apoio • Cláudia Santos (Ag. Porto dos Casais) 
• Luiz Carlos Lasek (Aposentado/Porto Alegre)• Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (CIREC/PO) • 
Olívia Rodrigues Baptista (GIRET/Leste Gaúcho) • Stela Maris Germer Moraes (Ag. Rua da Praia) 
• Nelson Ferreira Filho (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 
(GIPES/PO) • Paulo Cesar Ketzer (Aposentado/Porto Alegre) • Mariza Zancan Godoy (Ag. 
Gravataí) • Felisberto Machado de Souza (CIREC/PO) • Clélio Luiz Gregory (Aposentado/Porto 
Alegre) • Pedro André Marchese Sessegolo (Ag. Mont Serrat) • Marcelo de Marchi (GIRIS/PO) • 
Suplentes: Humberto Silva Solaro (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 • Titu-
lar: Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do Sul) • Suplente: Adroaldo Schmidt Carlos 
(Aposentado/Cachoeira do Sul)• REG. PASSO FUNDO • Titular: Ivan Canal (PAB Justiça do 
Trabalho Passo Fundo) • Suplente: Eroni Rodrigues Schleder (Aposentado/Passo Fundo) • REG. 
VALE DOS SinOS • Titular: Lucas Figueiredo dos Santos (Ag. Canudos)• Suplente: Delamar 
Teixeira Albino (Aposentado/São Leopoldo) • REG. VALE DO PARANHANA • Titular: 
João Alberto Holsbach (Ag. Três Coroas) • Suplente: Ademir Arizoli Volkart (Aposentado/Três 
Coroas) • REG. CENTRO • Titular: Rogênio Dellinghausen Reichembach (Ag. Tupanciretã) • 
Suplente: Paulo Adelmo Castaman (Aposentado/Santa Maria) • REG.VALE DO TAQUARI • 
Titular : Milton Gustavo Schnack (Ag. Lajeado) • Suplente: Clécio Paulo Franz (RERET/Estrela) 
• REG. SERRA • Titular: Cesar Zavistanovicz (PAB Justiça Federal Caxias do Sul) • Suplente: 
Norberto José Caberlon (Ag. Perimetral Norte) • REG. MISSÕES • Titular: Moacir Scheu-
er 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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A publicação resultante da oficina 
de criação literária da APCEF “Entre o 
Sena e o Guaíba” - ministrada em 2010 
pelo escritor Alcy Cheuiche - participou 
da campanha “Autores da Caixa 2013”, 
ação que valoriza a produção cultural 
dos(as) empregados(as) da Caixa. Com 
113 títulos inscritos, a campanha listou 
os dez livros mais votados no site Mun-
do Caixa, que integrarão o catálogo do 

“Entre o Sena e o Guaíba”  
participa de “Autores da Caixa” 

Vice-presidenta da APCEF, Célia Zingler, Alcy Cheuiche e Valmor Simonetti, em encontro inaugural

movimento.  Neste ano, a oficina literária 
“A história do vinho - lendas e folclore, o 
vinho na França e o vinho gaúcho” tam-
bém produzirá um livro bilíngue. Os(as) 
inscritos(as) já realizaram um encontro 
para orientações gerais e planejamento 
das atividades no último dia 21, quando 
relembraram, através de um vídeo de 
autoria de Valmor Simonetti, a última 
edição da oficina.

APCEF em defesa da água pública

Sendo membro ativo do Fórum 
em Defesa da Água Pública, a APCEF 
tem se esforçado para garantir a não 
privatização da água em Santa Cruz 
do Sul. O movimento que há mais de 
dois anos se mobiliza pela manutenção 
da concessão dos serviços de abaste-
cimento de água e tratamento de es-
goto sob a tutela do Estado, se reuniu 
novamente no dia 7 de fevereiro para 
definir como se darão as negociações 

com a Companhia Rio grandense de 
Saneamento (Corsan) sobre o futuro 
do serviço no município. “Primeiro, é 
importante deixamos claro que que-
remos a revogação da atual licitação, 
que está muito aquém do que neces-
sitamos. Depois, iremos apresentar 
ideias que irão beneficiar ainda mais a 
população”, afirmou a vice-presidenta 
da APCEF, Célia Zingler, que vem 
liderando as ações da organização.

Regional Sul congrega  
associados(as) em café  

No último dia 21, mais de 40 
associados(as) e convidados(as) se reu-
niram em um café da praia do Laranjal, 
em Pelotas, para uma confraternização 
vespertina organizada pela coordenação 
Regional Sul. Além de baterem papo e 
trocarem experiências, os(as) presentes 
puderam se deliciar com uma ampla 

Associados(as) trocaram experiências em confraternização

variedade de doces e salgados, acompa-
nhados de chás, café e outras bebidas. 
Participaram da confraternização o presi-
dente da APCEF, Marcos Todt; a diretora 
de apoio  de Aposentados e Saúde, Lúcia 
Leal; o diretor de Relações de Trabalho, 
Marcello Carrión; e o conselheiro Fran-
cisco Magalhães.

Arquivo/Regional Sul

Arquivo/APCEF

Agenda

Terças-feiras - Encontro do 
Núcleo de Cultura Gaúcha

Sábados - Grupo de Corrida  
e Caminhada

• MARÇO 

16/3 - Jogos de Integração na 
Regional Serra (Farroupilha)

23/3 - Jogos de Integração na 
Regional Passo Fundo (Passo 
Fundo)

23/3 - Festa de Páscoa  
(Av. Cel. Marcos, 627, sede ‘A’)

• ABRIL

13 e 14/4 - Jogos de Integração  
(Porto Alegre)

21/4 - Almoço Campeiro  
(Av. Cel. Marcos, 851, sede ‘B’) 

• MAIO

4/5 - Corrida Pessoal Caixa

11/5 - I Tertúlia Bancária
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A maior obra da história da 
APCEF, a construção da nova colônia 
de Tramandaí, está a todo vapor. A 
terceira etapa da edificação recém 
começou e muito já se avançou 
desde janeiro. De acordo com o di-
retor de Patrimônio, Paulo Belotto, o 
reboco do segundo piso da garagem 
já está finalizado e, juntamente com 
esta conclusão, estão sendo exe-
cutadas as alvenarias do primeiro e 
segundo apartamentos. “Terminadas 
as alvenarias do térreo, haverá ime-
diatamente a instalação nos demais 
apartamentos”, adiantou o diretor.

       Com vistorias regulares, a 
Comissão Executiva de Obras não 
perde de vista nenhum detalhe da 
construção, que está sendo coman-
dada pelo consultor técnico Pedro 
Sosa. O engenheiro acompanha a 
obra em tempo integral, a fim de 
garantir que tudo saia conforme o 
planejado. Os associados(as), por 
sua vez, mostram-se motivados com 
o patrimônio de sua Associação. “A  
obra está em um ritmo avançado, 
superando as minhas expectativas”, 
afirmou o associado da APCEF há 
30 anos, Ernani Spohr, de Salvador 
das Missões.

Obras em Tramandaí seguem em ritmo avançado
Com vistorias regulares, Comissão Executiva não perde de vista nenhum detalhe da construção

Participaram da última vistoria o diretor Paulo Belotto; os conselheiros Paulo César Ketzer e Nelson Schlindwein; a 
vice-presidenta, Célia Zingler; o associado Ernani Spohr; e o engenheiro Pedro Sosa

“Acho excelente 
essa ideia de cons-
truir a nova colônia,   
e, acima de tudo, de 
muita coragem. Vai 
motivar muita gente 
a visitar Tramandaí 
mais vezes. Será 
bom para todos 
nós, associados.”  
Verônica Baumhardt, 
bancária aposentada 

(Porto Alegre)

“O novo prédio, 
como foi projetado, 
é um espaço muito 
moderno e confor-
tável. Acho louvá-
vel a iniciativa, pois 
tende a melhorar a 
qualidade de vida do 
associado que fre-
quenta a colônia.” 

Maiquel Staudt,  
Agência Scharlau 

(São Leopoldo)

Fotos: Arquivo/APCEF

A sede A da APCEF teve uma novi-
dade no último mês que veio melhorar 
muito o conforto dos associados(as) que 
se hospedam ou visitam a colônia por-
toalegrense. Reabriu, no último dia 16, 
o restaurante, que funcionará de terças 
a domingos, das 11h às 15h, servindo 

Reaberto restaurante  
da Sede A, em POA 

durante a semana pratos a la carte, com 
opções como a la minuta, peixe e prato 
tropical. Aos finais de semana, será ser-
vido buffet livre. Associados(as) APCEF 
possuem o desconto de 10% em todos os 
dias da semana, mediante apresentação 
da carteira social e documento com foto.
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aprimorada da Ação Rescisória.

O Ministério Público do Tra-
balho conseguiu a derrubada des-
ta decisão liminar, neste recente 
julgamento do TRT de Brasília 
ocorrido no dia 05 de fevereiro 
2013. Ou seja: tão logo o Tribu-
nal publique esta Decisão, estará 
retomada a execução da decisão 
que anulou as exigências discri-
minatórias para a migração para 
a ESU/2008.

Retomando-se a execução, 
os/as empregados/as da CEF 
que estão vinculados ao REG/
REPLAN poderão migrar para a 
ESU 2008 sem a necessidade de 
saldamento. Da mesma forma, 
aqueles/as empregados/as que 
migraram para a nova carreira 
salarial podem retornar ao REG/
REPLAN sem a necessidade de 
deixar a ESU 2008.

Tão logo haja a publicação 
do Julgado no Diário Oficial, 
passa a vigorar o prazo dado pela 
sentença transitada em julgado, 
concedendo à Caixa Econômica 
Federal o prazo de 120 (cento e 
vinte) dias para cumprir a ordem 
de nova concessão de prazo para 
os/as empregados/as manifesta-
rem suas adesões ao novo plano 
previdenciário da Funcef, sob 
pena de pagamento (caso não 
cumprida a ordem) de uma multa 
diária na ordem de R$ 100.000,00 
(cem mil reais).

Outro aspecto deste recente 
julgamento é o efeito positivo que 
ele poderá trazer para a aprecia-
ção, por parte do TST, do recurso 
que a Caixa entrou contra o 
Julgamento favorável que obti-
vemos no processo que trata das 
mesmas discriminações impostas 
para migração para do Plano de 
Funções Gratificadas – PFG.

Em julgamento realizado no 
dia 05 de fevereiro passado, foi 
derrubada, pelo Tribunal Regional 
do Trabalho de Brasília, a decisão 
liminar que havia suspendido a 
execução de sentença favorável 
editada em Ação Civil Pública, 
ajuizada pelo Ministério Público 
contra a Caixa Econômica Fede-
ral. Esta Ação pedia a nulidade de 
diversos aspectos discriminató-
rios da implantação da Estrutura 
Salarial Unificada (ESU) de 2008.

Os aspectos discriminatórios 
dos Normativos estão relacio-
nados com a liberdade dos/das 
empregados/as escolherem o seu 
plano previdenciário da Funcef 
(no caso, permanecer no REG/
REPLAN), bem como aqueles/
as funcionários/as que proto-
colaram ações trabalhistas para 
análise judicial de suas jornadas 
de trabalho.

O resultado desta Ação Civil 
Pública foi totalmente favorável 
para os/as empregados/as, decla-
rando nulas as abusivas cláusulas 
de renúncia ao REG/REPLAN da 
Funcef, bem como da renúncia 
de ações judiciais, como condição 
para ter direito a migrar para a 
ESU/2008.

O cumprimento de tal decisão 
(que considerou nulas as con-
dições abusivas) havia sido sus-
penso, através do ajuizamento, 
por parte da Caixa, de uma Ação 
Rescisória, com o objetivo de 
“desfazer” o efeito da Sentença 
final favorável aos empregados.

Em decisão liminar nesta Ação 
Rescisória, o desembargador Do-
rival Borges de Souza Neto havia 
suspendido a execução daquela 
sentença final, por considerar 
não ser adequado implementar 
a medida sem uma análise mais 

Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista 
assejurtrabalhista@apcefrs.org.br 
www.fseadvogados.adv.br

Mais um capítulo contra as  
discriminações aos Reg/Replan

SEUS DiREiTOS

Colegas pertencentes ao Reg Replan 
saldado e não saldado participaram no 
último dia 2 de mais um encontro estadual 
com a presença da Assessoria Jurídica da 
APCEF a fim de esclarecer as reviravoltas 
do processo judicial que conquistou a 
anulação das migrações à Estrutura Salarial 
Unificada (ESU). 

De acordo com o advogado Milton Fa-
gundes, após a manobra da Caixa – através 
de liminar em Ação Rescisória, que atrasou 
o cumprimento da anulação -, o TRT de 
Brasília finalmente determinou que as 
migrações realizadas em 2006 e 2008 sob 
as condições impostas pela Caixa fossem 
nulas. “Essa decisão se deve ao fato de a 
Caixa ter exigido, nas duas ocasiões, que 
os(as) empregados(as) só poderiam migrar 
para os novos Planos, se abdicassem de 
ações trabalhistas colidentes e que não 
pertencesse ao Reg/Replan”, explicou. 
Nesse sentido, aqueles que realizaram o 
saldamento para poder migrar para a nova 
estrutura salarial vão poder retornar ao 
Reg/Replan.

A APCEF sempre defendeu a não 
discriminação dos(as) colegas do Reg/
Replan e está satisfeita com a decisão da 
Justiça. “Agora só temos que aguardar a 
publicação no diário oficial do Judiciário 
para que o prazo para que a Caixa cumpra 
com a decisão volte a correr”, afirmou o 
presidente da Associação, Marcos Todt. 
Cumprir a decisão, é bom lembrar, significa 
a publicação de uma CI, por parte da Caixa, 
reabrindo o prazo para efetuar novamen-
te as migrações à ESU/2008, agora sem 
as exigências agora reconhecidas como 
discriminatórias.

TRT de Brasília determinou migrações livres 
à ESU sem discriminações aos REG/REPLAN
Assessoria da APCEF esclareceu reviravoltas no  
processo do Reg/Replan em reunião estadual.

Manobras  
e reviravoltas

1) 2008: Ministério Público entrou 
com Ação Anulatória na Justiça do 
Trabalho de Brasília (com validade para 
todo o Brasil) pedindo a anulação das 
migrações à ESU/2008 e o novo plano 
dos profissionais/2006. O fundamento 
para o pedido era a ilegalidade das 
condições impostas pela Caixa. Para 
migrar, empregados não poderiam 
pertencer ao Reg/Replan e deveriam 
abdicar de ações trabalhistas.

2) 2012: A Ação Anulatória foi en-
cerrada e a Caixa deveria cumprir a 
Decisão Judicial reabrindo os prazos 
para nova “migração livre”.

3) FINAL 2012: Para não cumprir 
imediatamente a Decisão, a Caixa 
entrou com uma Ação Rescisória para 
suspender cumprimento da decisão, e 
a Justiça concedeu liminar em favor da 
empresa, e  com isso as “migrações 
livres” foram suspensas.

4) FEVEREIRO 2013: Ao julgar um 
“incidente” da Ação Rescisória o TRT 
de Brasília anulou a liminar, e com 
isso o Juiz da 1ª Instância poderá de-
terminar que a Caixa cumpra o prazo 
da Sentença, 120 dias, para que se 
realizem as  novas migrações, agora 
de modo livre. 

5) MARÇO/2013: Aguarda-se ape-
nas a publicação da Decisão no diário 
oficial do Judiciário...

Ajuizamento Coletivo  
reivindica 7ª e 8ª horas a tesoureiros/as
Ações judiciais pretendem garantir pagamento de 7ª  
e 8ª horas para tesoureiros/as

Dezenas de associados/as da Apcef, e 
que exercem a função de Tesoureiro são 
diariamente lesados(as) por trabalharem 
além da carga horária permitida por lei, se 
uniram para reivindicar o pagamento das 
horas extras (HE’s) devidas por sobrecarga 
de trabalho. Esta união aconteceu, no dia 
1º de março, por meio do ajuizamento co-
letivo de ações trabalhistas em favor desse 
direito. “A situação criada pela empresa é 
que expôs os(as) trabalhadores(as) a essa 
crítica situação. Por isso, foi necessário 
buscar, via judicial, essa questão das 7ª e 8ª 
horas”, sustentou o diretor de Previdência 
e Jurídico, Rafael Balestrin.

A situação tomou grandes propor-
ções em novembro, com a retirada dos 
supervisores de retaguarda das agências, 
obrigando tesoureiros(as) a assumirem 
funções que não lhes competiam. Muitos 
outros bancários portadores de FG’s tam-
bém trabalham além do permitido sem 
receber o valor devido por suas horas 
extras. “Fazendo um cálculo empírico, 
o empregado com FG ganha três vezes 
menos pela hora que trabalha a mais do 
que se estivesse recebendo como hora 
extra”, afirmou o assessor jurídico da Apcef 
Henrique Schneider.



Artistas profissionais, amadores, 
cantores “de chuveiro”, familiares, 
amigos(as), plateia. Todos(as) estão 
convidados(as) para participar de um 
evento cultural que é uma das grandes 
novidades na agenda da APCEF em 2013, 
a I Tertúlia Bancária - Mostra Musical de 
todos os estilos para todo o Rio Grande, 
que ocorre no dia 11 de maio, no Clube 
Aliança, em Santa Cruz do Sul. 

Diferentemente do Festival de Música 
- que ocorre a cada dois anos e seleciona 
o(a) representante gaúcho(a) para a com-
petição nacional promovida pela Fenae 
-, a Tertúlia destaca-se por seu caráter 
não competitivo. O evento estadual tem 
um único e nobre objetivo: promover 
a integração de bancários e bancárias. 
“Geralmente, ligamos o termo tertúlia 
ao âmbito nativista, mas, na sua essência, 
significa simplesmente a reunião de amigos 
e familiares, e é justamente o que nós 
pretendemos: dar unidade à categoria 
através dessa expressão artística que é a 
música, independente do estilo”, explicou 
o presidente da APCEF, Marcos Todt.

Nesse sentido, a Associação abriu 
espaço para que empregados(as) de 
todas as instituições bancárias possam 
se juntar a seus associados(as) nesse 
grande evento de confraternização. A 
APCEF convidou todos os 38 sindicatos 
do Estado a aderirem a mostra musical. 

Música 
para todo  

o rio 
Grande 

Portanto, bancários(as) sindicalizados às 
entidades parceiras também são muito 
bem-vindos!

A apresentação será imortalizada 
com a gravação de um DVD, ilustrando 
mais um capítulo da história da Associa-
ção, que, neste 2013, completa 60 anos.
Após as performances oficiais, haverá 
espaço para palco livre.

Inscrições

As inscrições para a I Tertúlia Ban-
cária são gratuitas e começam já neste 
mês, no dia 25. Basta preencher o 
formulário, que ficará disponível até 19 
de abril no site www.apcefrs.org.br, e 
enviá-lo para o e-mail cultural@apcefrs.
org.br. Tratando-se de um evento não 
classificatório, serão selecionados para 
apresentação os 25 primeiros inscritos. 
Os demais, ficarão como suplentes.

Incentivo

Sendo uma mostra, a Tertúlia Bancá-
ria não oferece premiações. No entanto, 
como forma de incentivo para que mais 
pessoas façam parte dessa experiência 
única de integração, a APCEF oferece 
uma ajuda de custo de R$ 100 a R$ 500 
para deslocamento, conforme a distância 
até Santa Cruz do Sul. Consulte o regula-
mento ao lado e não deixe de participar!

O quê -  I Tertúlia Bancária - Mostra Musical de todos os estilos para todo o Rio Grande
Quando - 11 de maio
Onde -  Clube Aliança (Rua Marechal Floriano, 898), em Santa Cruz do Sul
Inscrições - De 25 de março a 19 de abril, em www.apcefrs.org.br

Mostra musical de todos os  
estilos,  i tertúlia Bancária visa integrar 

bancários e bancárias do estado



A experiência da APCEF no âmbito 
cultural comprova que há muitos talentos 
a serem descobertos no cenário bancário. 
Com dez edições consolidadas, o Festival 
de Música da APCEF é um desses espaços 
que revela artistas. Usualmente a cada 
dois anos, dezenas de bancários compo-
sitores, cantores e músicos se reúnem em 
Porto Alegre para disputar uma vaga para 
o grande festival nacional promovido pela 
Federação, o Música Fenae, que reúne re-
presentantes de todas as APCEF’s do País.

Além da melhor música, outras 

premiações são concedidas, como de 
melhor intérprete, melhor letra, melhor 
melodia, melhor arranjo, melhor instru-
mentista e música mais popular. Na última 
edição, em 2010, a canção “Teu Olhar”, 
do cruzaltense Angelino Rogério, arreba-
tou nada mais, nada menos que quatro 
prêmios – música, intérprete, melodia e 
arranjo -, e foi representar o Rio Grande 
do Sul no evento da Fenae, em Goiânia. 
“O festival é uma boa forma de motivar os 
novos colegas músicos e agregar os que 
são apaixonados pela música”, revelou 
Rogério na ocasião.

Música: tradição na APCEF

ordem de inscrição.
5.3 A inscrição será realizada exclusi-
vamente por meio eletrônico, com o 
envio de formulário para o endereço 
CULTURAL@APCEFRS.ORG.BR. 
5.4. O formulário de inscrição está dis-
ponível no endereço WWW.APCEFRS.
ORG.BR.

6. DA COMISSÃO ORGANIZADORA 

6.1. Fica instituída nesta data a Comissão 
Organizadora da 1ª TERTÚLIA BANCÁ-
RIA constituída a critério da diretoria da  
APCEF/RS.
6.2 Em nenhuma hipótese caberá 
recurso contra decisão da Comissão 
Organizadora.

7. A TÍTULO DE AJUDA DE CUSTO

7.1 Para cada banda ou grupo inscrito 
a APCEF/RS disponibilizará, a título de 
ajuda de custo, os seguintes valores, 
conforme a distância da cidade de Santa 
Cruz do Sul:
Até 100 km de distância: R$100,00 
De 101 a 300 km de distância: R$ 250,00 
De 301 a 500 km de distância: R$ 400,00 
Mais de 500km: R$ 550,00
7.2 O valor a título de ajuda de custo é 
independente do número de integrantes 
da banda ou grupo.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

8.1 A APCEF/RS disponibilizará, no dia 
da apresentação, microfones, amplifi-
cadores e bateria. Os demais equipa-
mentos e acessórios necessários para a 
apresentação deverão ser providencia-
dos pelo(a) próprio artista e/ou banda/
grupo.
8.2 Será realizada filmagem do evento 
com vistas à gravação de  DVD, cujas có-
pias serão posteriormente distribuídas 
e/ou vendidas, a critério da APCEF/RS 
e das entidades apoiadoras. 
8.3 Cada banda ou grupo receberá gra-
tuitamente 2 cópias do DVD.
9. DOS CASOS OMISSOS 
9.1 Os casos omissos deste regula-
mento serão tratados pela Comissão 
Organizadora. 

1. DO OBJETIVO

1.1 A 1ª TERTÚLIA BANCÁRIA  - 
Mostra Musical de todos os estilos 
para todo o Rio Grande - tem como 
objetivo estimular a expressão cultural 
dos(as) associados(as) da Associação 
do Pessoal da Caixa Econômica Federal 
do Rio Grande do Sul – APCEF/RS - e 
dos sindicatos apoiadores do evento, 
valorizando talentos nos mais diversos 
estilos musicais, bem como promover 
a integração entre os(as) bancários(as) 
gaúchos(as). 
1.2 O evento não tem caráter competi-
tivo ou classificatório.

2. DA REALIZAÇÃO

2.1 A 1ª TERTÚLIA BANCÁRIA será  
realizada no dia 11 de maio de 2013 
, na cidade de Santa Cruz do Sul, no 
Clube Aliança (Rua Marechal Floriano, 
898 - Centro).
3. DOS PARTICIPANTES
3.1 Poderão participar da 1ª TERTÚ-
LIA BANCÁRIA os(as) associados (as)  
da APCEF/RS, e/ou sindicalizados(as) 
às seguintes entidades: Sindicato dos 
Bancários de Santa Maria e Região, de 
Pelotas e Região, de Santa Cruz e Região 
e Sindicato dos Bancários do Vale do Caí.
3.1.2 Será permitida a participação de 
pessoas não associadas às entidades 
constantes no item 3.1 para completar 
a banda ou grupo, desde que um(a) 
associado(a) efetue a inscrição e efetiva-
mente se apresente no evento.
3.2.1 Eventuais associações ou sindica-
lizações podem ser feitas até o último 
dia de inscrição, ou seja, dia 19 de abril.

4. DAS APRESENTAÇÕES:

4.1 As apresentações poderão ser de 
qualquer estilo musical.
4.2 A duração de cada apresentação 
deve ser de, no máximo, 5 minutos.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 O período para inscrições será de 25 
de março a 19 de abril.
5.2 Estará garantida a apresentação dos 
25 primeiros inscritos. Os demais cons-
tituirão lista de suplentes, que, em caso 
de desistência, serão selecionados por 

REGULAMENTO

Última edição do Festival, em 2010, teve grande adesão de associados

Arquivo/APCEF
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CONGRESSO

Bancários (as) preparam-se 
para 11.º Congresso da Fetrafi

O destino da Federação dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras em Institui-
ções Financeiras do Rio Grande do Sul 
(Fetrafi-RS) para os próximos três anos 
já começa a ser discutido neste mês nos 
38 sindicatos ligados à instituição. Entre 
18 a 22 de março, as entidades filiadas 
à Federação realizam suas assembleias 
para eleger os(as) delegados(as) que 
irão representá-las no 11.º Congresso da 
Fetrafi-RS, que, dentre outras delibera-
ções, determinará quem deve comandar 
a instituição de 2013 a 2016. Dessas 
assembleias, 324 delegados(as) de todo 
o Estado são eleitos para comparecerem 
ao Congresso, que está marcado para 5 
a 7 de abril, no Hotel Fazenda Figueiras, 

em Imbé.

Além de eleger a nova diretoria da 
Federação, o Congresso discutirá pro-
postas para a próxima gestão da entidade; 
definirá o plano de lutas e ação sindical; 
e proporá políticas permanentes que 
tratam de temas relevantes à categoria, 
como a saúde do trabalhador, gênero e 
raça e segurança bancária.

A APCEF, como entidade represen-
tativa atuante na luta pelos direitos da 
categoria bancária, faz votos de que haja 
um efetivo processo democrático, com 
amplo debate na categoria, e incentiva o 
debate entre as chapas concorrentes, a 

PAUTA DO 11.º CONGRESSO DA FETRAFI
• Exposição sobre a conjuntura atual

• Resolução sobre projeto para a próxima gestão da Federação: plano de lutas 
e ação sindical; políticas permanentes (saúde, gênero, raça, formação, comuni-
cação, jurídico, segurança, aposentados); e organização do movimento

• Discussão dos critérios de participação, papel e compromisso da direção

• Eleição do Colegiado Executivo, Conselho Fiscal, representantes sindicais e 
suplentes para o mandato de 21 de abril de 2013 a 21 de abril de 2016

Sistema diretivo deve lutar pelos direitos dos(as) bancários(as)

Arquivo/APCEF

Dentre outras deliberações, congresso elegerá diretoria da Federaçâo para 2013 a 2016

fim de que seus(suas) associados(as) co-
nheçam e tenham subsídios para escolher 
qual coligação melhor representa os(as) 
seus(suas) interesses. Nesse sentido, a 
Associação convidou todas as chapas 

inscritas até 1.º de março a manifestarem 
suas teses igualitariamente neste João de 
Barro. Até o fechamento desta edição, 
cinco chapas enviaram seus manifestos. 
Confira e avalie.
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Teses*

•  CSA - Corrente Sindical Autônoma 

Por um sindicalismo autônomo  
e de valores para os trabalhadores.

A CORRENTE SINDICAL AUTÔNOMA, 
tem participado das últimas administrações 
da FETRAFIRS, através das suas teses e 
tendo eleito diretores nos CONGRESSOS, 
a onde declaramos que as administrações 
tem executado um modelo democrático 

•  Por um Novo Rumo na Fetrafi/RS

Somos bancários e bancárias unidos por um 
objetivo: mudar os rumos do movimento 
sindical.

Após tantos anos de importantes lutas para 
constituirmos nossas entidades represen-
tativas, estamos presenciando a atuação 
de grupos de dirigentes que transformam 
nossas entidades exatamente no contrário 
de tudo o que sempre almejamos.

•  Juntos somos fortes

CSD e Independentes

Em todo o mundo, o movimento sindical 
procura o seu caminho, depois que a 
avalanche neoliberal colocou em xeque a 
organização dos trabalhadores. No Brasil, 
sob a bandeira da resistência, atravessamos 
águas turbulentas. Desde então, passo a 
passo, avançamos.

•  Tese da Articulação Bancária do 
RS 

“Pra frente é que se anda com  
unidade pra vencer”

A Articulação Sindical Bancária entende 
como muito positiva a atual gestão da 
FETRAFI-RS. A forma compartilhada de 
atuar proporcionou grandes avanços na 
administração da entidade. Ajudamos a 
redemocratizar a entidade e redigir seu 

•  Bancarios em Primeiro Lugar - BPL 

A quase setentona Fetrafi,  se transformou, 
sofreu intervenção, se reinventou, se de-
mocratizou e pode se modernizar a partir 
da eleição de sua próxima diretoria, que 
atua de forma colegiada, com sete direto-
res:, diretoria administrativa: organização 
e finanças; diretoria de política sindical: 
comunicação, formação, saúde e jurídica 

* Distribuição na página por ordem de envio de teses.

A cúpula dirigente de grande parte dos 
sindicatos e da Federação se acomoda, 
burocratiza e coloca em primeiro lugar a 
luta pelo controle dos sindicados, deixan-
do em segundo plano os interesses dos 
bancários(as).

Para mudar essa situação, temos lutado 
pela independência do movimento frente 
aos governos, direções das empresas e 
partidos. Isso para nós é imprescindível.

A Federação dos Bancários do RS não pode 
mais se limitar a ser apenas coadjuvante da 
CONTRAF e do Sindicato de São Paulo que 
são comprometidos com os governos e as 
direções dos bancos.

É hora de ousar mudar para superar o 
comodismo de dirigentes que não querem 
mais lutar. Precisamos exigir da Caixa 
negociação de verdade pela nossa pauta 
específica, terminando com o vergonhoso 
faz de conta das últimas campanhas salariais.

Por tudo isso, estamos constituindo uma 
chapa para disputar o próximo Congresso 
da Federação dos Bancários do RS. Nossa 
Federação tem que ter voz própria e estar 
sempre ao lado dos bancários e bancárias! 
Vamos, juntos, construir esse Novo Rumo! 

Assinam esta tese: Independentes, ASS, 
Bancár@s Podem Mais, Crítica Bancá-
ria, Intersindical,  MNOB - CSP Conlu-

tas, Unidos Pra Lutar

e que tem contemplado as mais variadas 
correntes políticas. OS mais variados 
pensamentos políticos estão inseridos na 
Federação, pois o seu estatuto garante 
eleições numa formato que abrange a 
proporcionalidade de representação. Isso 
por si só é algo que demonstra o aperfei-
çoamento da democracia, nesta  entidade 
sindical de trabalhadores. A administração 
tem sido excelente tanto no campo político 
como no campo financeiro, tanto é assim 

que inclusive está construindo no centro 
de Porto Alegre uma nova sede social que 
virá abarcar melhores serviços aos seus 
associados.

Queremos chamar a atenção para o 
momento eleitoral que a Federação esta 
passando, para chamar atenção dos ban-
cários e bancárias para atos desesperados 
inconseqüentes, muitas vezes até infantis, 
que saem por aí enlameando nomes de 

pessoas honradas pais e mães de famílias.

A CSA defende um modelo de sindicalis-
mo baseado em princípios e valores éticos 
e acima de tudo humanistas baseado 
num conjunto de princípios e valores. 
Um sindicalismo ideológico maduro e 
responsável, que respeita a inteligência 
da classe trabalhadora que sabe pensar 
por si mesma. 

estatuto lá no início dos anos 90. A nosso 
ver, isso foi a abertura do caminho para as 
grandes lutas e conquistas da categoria.

Mas mesmo que tenhamos um balanço 
positivo, não podemos parar. A futura 
direção da Fetrafi-RS terá que cada vez 
mais envidar esforços na busca da unidade 
das diversas forças políticas para melhor 
conduzir a entidade.

Reafirmamos o nosso compromisso de nos 
empenharmos ao máximo na defesa do em-

prego e na busca de melhores condições de 
trabalho, segurança, bem como combater 
sem trégua o trabalho precário, resguardar 
as condições de saúde, proporcionar uma 
formação de qualidade, prestar assessoria 
jurídica competente e levar informações 
precisas e rápidas à categoria.

Somente com muita unidade poderemos 
enfrentar todas as formas de discriminação. 
Todo nosso apoio pela igualdade de gênero 
e orientação sexual para garantirmos às nos-

sas bravas companheiras e companheiros 
seu espaço conquistado com muita luta e 
bravura no trabalho e na sociedade. Mere-
ce também atenção especial da FETRAFI-
-RS a questão de raça, uma vez que tais 
companheiros e companheiras continuam 
sendo discriminados dentro dos bancos.

Por todo o acima exposto, defendemos que 
a unidade deverá ser a palavra de ordem 
do nosso congresso.

Somos bancários e bancárias com o desa-
fio de dirigir a Federação e os principais 
sindicatos do Estado. Em âmbito nacional, 
divergimos de muitas posições defendidas 
pela Contraf, mas nunca fugimos do debate. 
Estamos presentes nos locais de trabalho. 
Não alimentamos a luta interna, pois não 
temos tempo para brigar entre nós.  Nossa 
prioridade são os bancários!

Não acreditamos no discurso fácil e incon-
sequente de quem critica o nosso trabalho, 
mas não faz nada de diferente nas entidades 
que dirige. Nem no oportunismo dos que 
execraram os encaminhamentos da Campa-
nha Salarial, mas não hesitaram em assinar o 
acordo negociado pelo Comando Nacional. 
A defesa do “novo”, feita da boca para fora, 
reproduz velhas práticas divisionistas, que 
isolam e enfraquecem a nossa categoria. 

Repudiamos aqueles que desrespeitam 
decisões democráticas, recorrendo ao 
Judiciário para conseguir a liberação de 
seus militantes, carros e celulares pagos 
pela categoria.

Caminho mais curto e seguro para a vitó-
ria, a UNIDADE e a DEMOCRACIA são 
os princípios que balizam as nossas pro-
postas neste 11º Congresso da Fetrafi-RS.

e diretoria sobre a mulher trabalhadora. 
A modernização pode vir através de uma 
atuação mais dinâmica destas diretorias, so-
bretudo na função que cabe a entidade que 
é fornecer suporte aos seus associados que 
tem atuação direta nas suas comunidades. 
Os quase trinta mil bancários ( aposentados 
e em atividade) são o material humano e 
disseminador para as políticas da Fetrafi, 
com um potencial multiplicador e que afeta 

toda a sociedade rio-grandense nos seus 
mais diversos anseios e objetivos. Tanto 
nas mais distantes comunidades como nas 
cidades de porte o bancário está no dia a 
dia em contato direto com a população, 
apesar das operações por via eletrônica. 
Saber usar esta proximidade e transformar 
as necessidades em conquistas não só para 
a categoria, mas também para a sociedade 
modernizando as relações de cidadania. 

Criar parcerias com as universidades, 
utilizar a assessoria do Dieese, debater a 
atuação do judiciário, ser atuante na fis-
calização das áreas afins são algumas das 
ações para uma Fetrafi mais dinâmica e 
engajada na vida social e política do nosso 
estado e do pais. 



Caixa de Pandora  
retoma ensaios

CULTURA

MARÇO DE 2013    10

Coral APCEF de cara nova
Ensaios reiniciaram com a presença de novo regente, o renomado maestro João Araújo

Os ensaios do Coral APCEF rei-
niciaram, no último dia 7, de cara 
nova. O grupo - que começou suas 
atividades em 1993 e desde então vem 
colecionando apresentações por todo 
o Estado - agora tem um novo regente, 
o maestro João Araújo, que promete 
“oxigenar” ainda mais o coro, que já 
é um sucesso por qualquer lugar por 
onde passa.

Os ensaios do Coral acontecem 
às quintas-feiras, das 19h às 22h, no 
Centro Cultural Companhia de Arte 
(Andradas, 1780, 5º andar), em Porto 
Alegre. Interessados em fazer parte 
do grupo devem entrar em contato 
pelo e-mail cultural@apcefrs.org.br ou 
telefone (51) 3268-1611.

O NOVO MAESTRO

 João Araújo tem um vasto currícu-
lo, com experiência no Brasil, América 

Maestro Araújo tem vasto currículo no cenário musical

Alunos(as) da última oficina, em apresentação na Companhia de Arte

Latina e Europa. Formado em regência 
pela UFRGS, o maestro iniciou seus estu-
dos na escola da OSPA, em 1983. Desde 
lá,  especializou-se em Regência Coral, Or-

Fotos: Arquivo/APCEF    

Primeira edição formou talentos do teatro

O Grupo Teatral Caixa de Pandora também começou o ano a todo vapor. Inaugurando a nova temporada, a 
trupe liderada pela diretora Sandra Loureiro já retomou os seus ensaios no último dia 6, em preparação para 
uma apresentação especial que será realizada na Festa de Páscoa da APCEF, no dia 23 de março. O grupo se 
reúne todas as quartas-feiras, das 19h às 22h, na Companhia de Arte.

O nome da oficina de dança 
moderna da APCEF já diz tudo: “É 
sempre tempo para dançar”. Com 
ensaios aos sábados de manhã, a 
partir das 9h, no Centro Cultural 
Companhia de Arte, as aulas já co-
meçaram no último dia 9, contudo, 
as inscrições seguem abertas para 

A oficina de interpretação 
teatral “Do texto à ação”, com a 
diretora Sandra Loureiro, chega a 
sua segunda edição com a expecta-
tiva de superar o sucesso obtido na 
primeira edição. Começando no dia 
8 de abril e terminando em agosto 
- com aulas sempre às segundas-fei-

os(as) interessados(as) até o final do 
mês. Mas não perca tempo, pois as 
vagas são limitadas!

O curso - ministrado pela bai-
larina Viviane Bassols - tem duração 
de dois semestres e objetiva o 
aprendizado de noções de ballet 

ras, das 20h às 22h, na Cia de Arte 
-, o curso já está com as inscrições 
abertas. Para garantir a sua vaga, não 
é necessário conhecimento prévio 
em teatro, apenas a idade mínima de 
15 anos. A oficina tem o objetivo de 
capacitar o aluno à criação da ação 

Arquivo Pessoal

clássico, jazz, dança contemporânea 
e estilo livre através da musicalidade, 
expressão corporal, equilíbrio, força 
e elasticidade, além de proporcionar 
momentos de lazer, descontração e 
integração. O custo mensal é de R$ 
50 para associados(as) e R$ 70 para 
não associados(as). Participe!

cênica e, com isso, despertar a sen-
sibilidade na qualificação do texto. 
O investimento para associados(as) 
e integrantes do grupo “Caixa de 
Pandora” é de quatro parcelas de 
R$ 50. Para convidados(as), o valor 
passa a quatro parcelas de R$ 65.

É sempre tempo para dançar. Participe!

Abertas as inscrições para  
o curso de interpretação teatral

questral e Técnica Vocal. Foi professor do 
Coro da Universidade Federal e membro 
titular da Comissão de Avaliação de proje-
tos para o Fumproarte. Atualmente, além 

do Coral APCEF, é regente da Orquestra 
de Câmara de Porto Alegre e de coros 
como os do Grêmio Náutico União, da 
Santa Casa, do Clube do Professor Gaú-
cho e da Unimed.   



ESpORTES
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APCEF se adianta para a 
Corrida do Pessoal da Caixa

Neste ano, a APCEF se organiza 
mais cedo para a tradicional Corrida do 
Pessoal da Caixa. O evento esportivo - 
que geralmente ocorre em junho, em 
comemoração ao aniversário da Fenae 
– já está marcado para o dia 4 de maio 
no Rio Grande do Sul. De acordo com o 
diretor de Esportes da Associação, Sérgio 
Simon, o adiantamento da APCEF/RS com 
relação ao calendário das demais APCEF’s 
do País dá mais tempo para os(as) atletas 
gaúchos(as) se prepararem para os Jogos 
do Sul e Sudeste, que acontecem de 30 
de maio a 2 de junho, em Florianópolis. 
“A corrida servirá como seletiva para a 
competição regional”, revelou o diretor.

Outra novidade desta edição é que 
os(as) corredores(as) vão contar com 
um utensílio tecnológico que garantirá a 
marcação exata do tempo de corrida. A 
APCEF investiu em microchips que se-
rão instalados no cadarço do tênis do(a) 
atleta, evitando qualquer chance de erro 
no resultado do desempenho individual 
de cada competidor(a). “Na largada e na 
chegada, os(as) corredores(as) vão passar 
por um tapete que marcará o tempo exa-
to em que cada um completou a prova”, 
explicou Simon.

À parte dessas mudanças, as especi-
ficações da corrida continuam as mesmas 
dos anos anteriores. A largada será dada 
em frente à Usina do Gasômetro, em 

Categorias
1ª categoria - nascidos(as) a 
partir de 1/1/1979

2ª categoria - nascidos(as) 
entre 1/1/1969 a 31/12/1978

3ª categoria - nascidos(as) 
entre 1/1/1959 a 31/12/1968

4ª categoria - nascidos(as) até 
31/12/1958

Inscrições
As inscrições para a Corrida do 
Pessoal da Caixa 2013 abrem a 
partir do dia 18, com a publicação 
do regulamento e do formulário 
no site da APCEF/RS. Basta preen-
cher a ficha de inscrição e enviá-la 
via malote para a Associação ou 
entregá-la pessoalmente na sede 
administrativa (Av. Cel. Marcos, 
851, Porto Alegre). É necessária 
que seja assinada uma declaração 
de condições de saúde.

Podem participar homens e mu-
lheres, com idade mínima de 15 
anos, que sejam empregados(as) 
da Caixa, seus(suas) dependentes, 
e associados(as) das entidades 
convidadas. Atletas do Interior 
terão suas despesas de desloca-
mento pagas, conforme o regu-
lamento.

Em 2012, dezenas de atletas de todo o Estado participaram da Corrida

Percurso terá 
cinco quilô-
metros

Porto Alegre, às 9h, seguindo pela Av. Edi-
valdo Pereira Paiva até as imediações do 
Estádio Beira Rio, e retornando no sentido 
contrário pela mesma rodovia, totalizando 
um percurso de cinco quilômetros (confira 
o mapa). A concentração começa às 8h, 
com cadastramento, aquecimento e alon-
gamento em frente ao Gasômetro. Serão 
premiados os três primeiros colocados 
de cada categoria, conforme regulamento 
elaborado pela Fenae.

Arquivo/APCEF

Preparo  
físico para 
a vida

A corrida é um dos 
exercícios mais reco-
mendados para o bem 
estar físico e mental. É 
pensando nisso que a 
APCEF, independente 
da organização da Cor-
rida do Pessoal da Caixa, 
incentiva a prática dessa 
atividade física. Por essa 
razão, criou o Grupo 
de Corrida e Caminha-
da, que se reúne todos 
os sábados, das 9h às 
11h, em frente à Usina 
do Gasômetro, para se 
exercitar.

A associada Shir-
lei Nardon Coelho, 49 
anos, da GIREC, par-
ticipa do grupo regu-
larmente e destaca os 
benefícios da corrida. “A 
corrida proporciona o 
que toda mulher deseja, 
que é emagrecer com 
saúde”, afirmou. A ban-
cária ficou em terceiro 
lugar em sua categoria 
na Corrida do Pessoal da 
Caixa no ano passado, 
finalizando o percurso 
em pouco mais de 25 
minutos. Neste ano, ela 
promete: “Me sinto me-
lhor preparada e quero 
melhorar o meu desem-
penho na competição”.

Errata
A etapa  dos  Jogos  
de Integração que ocor-
re em Porto Alegre, nos 
dias 13 e 14 de abril, 
terá futsal, e não futebol 
soçaite, conforme infor-
mado incorretamente 
na edição de fevereiro 
do João de Barro. A 
modalidade de futebol 
soçaite será disputada 
no dia 23 de março, em  
Passo Fundo.
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O que seria de uma associação sem os seus(suas)  associados(as)? 
É por isso que a APCEF busca sempre chegar mais perto de você  por 
todos os meios possíveis. Neste mês, a entidade dá mais um passo na 
comunicação com seus(suas)  associados(as), através do lançamento do 
APCEF em Ação, um programa de vídeo que será publicado semanal-
mente no site da APCEF com as principais notícias da semana.

Apesar de a APCEF já contar com outras mídias  consolidadas, 
como o site - que coleciona diariamente mais de mil acessos -, a fanpa-
ge no Facebook, o boletim eletrônico – que atinge mais de cinco mil 
assinantes -, e o João de Barro – nosso tradicional jornal  com uma 
tiragem mensal de 11 mil exemplares, a APCEF decidiu avançar em no-
vas plataformas de informação para dar  maior visibilidade às atividades 
promovidas pela Associação. 

“Temos certeza de que, com este canal, poderemos mostrar, 
de forma mais qualificada, todo o trabalho que está sendo realizado 
para fortalecer a entidade, que chega aos seus 60 anos neste 2013. É 
também uma maneira de valorizar um grande número de pessoas que 
cuida da APCEF e que a faz cada vez mais forte”, afirmou o presidente 
da Associação, Marcos Todt.

Através do APCEF em Ação, será possível conhecer melhor os 
serviços, eventos e estrutura da entidade. “Sabemos que tem muita 
coisa boa acontecendo, seja em Porto Alegre ou nas diversas regionais 
da APCEF. Por isso, a gente acha muito importante mostrar essa ri-
queza, estimulando sempre a cultura do associativismo”, completou o 
presidente.

Confira semanalmente os conteúdos exclusivos produzidos pela 
equipe do APCEF em Ação, acessando o site www.apcefrs.org.br.

Mídias da APCEF
• JB chega a 11 mil associados(as)

• Site da APCEF tem atualizações 
diárias

• Boletim eletrônico tem  
cinco mil assinantes

• APCEF cria fanpage no Facebook

Associação lança o APCEF  
em Ação, nova plataforma  
de comunicação da entidade 
Para levar a instituição mais perto  
do(a) associado(a), APCEF criou  
programa de vídeo semanal


