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O final de abril se aproxima e, com 
ele, o momento de decidir quem perma-
necerá à frente da Associação do Pessoal 
da Caixa Econômica Federal do Rio Gran-
de do Sul no período de 2012 até 2015. 

O pleito será realizado em dois dias, 
26 e 27, com urnas distribuídas em todas 
as unidades da Caixa no Estado. Duas 
chapas disputam a preferência dos asso-
ciados. Nas páginas centrais desta edição, 
o João de Barro publica as propostas das 
candidaturas para o triênio. A campanha 
aponta para um debate de ideias e a busca 
de soluções para as eventuais carências 
que enfrenta a categoria. Ao eleitor, ca-
berá definir com qual linha se identifica 
mais, qual delas melhor representará a 
luta pela defesa do interesse da instituição 
e da maioria de seus(suas) associados(as). 
O serviço contendo as informações sobre 
o processo eleitoral está na página 8. 

É importante que todos participem 

Editorial

OPINIÃO

DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2009 - 2012 • Titulares • Presidência: Célia Margit 
Zingler (Aposentada/Santa Cruz do Sul) • Vice-Presidência: Marcos Leite de Matos Todt 
(Ag. Praça Rui Barbosa) • Relações de Trabalho: Marcello Husek Carrion (Ag. Santa Maria) 
• Esportes: Gilmar Cabral Aguirre (GIREC/PO) • Patrimônio: Paulo Cesar Ketzer (Aposen-
tado/POA) • Social e Lazer: Marisa Zancan Godoy (Ag. Gravataí) • Cultura: Paulo Daisson 
Gregório Casa Nova (CIREC/PO) • Previdência e Jurídico: Sérgio Edgar Simon (Aposentado/
POA) • Aposentados e Saúde: Noeli Maria Serra (Aposentada/POA) • Administrativa: Rafael 
Balestrin (JURIR/PO) • Diretoria de apoio • Carlos Alberto Träsel (JURIR/PO) • Cláudio 
Graf Jardim (Ag. Juca Batista) • Luciano Fogaça Falkenbach (PAB SMOV) • Paulo Ricardo 
Belotto (Aposentado/POA) • Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (CIREC/PO) • César Dias da 
Silva (CIREC/PO) • Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF/RS) • Maria Tereza Guerra 
Bernd (Aposentada/POA)

CONSELHO DELIBERATIVO • Presidência: Felisberto Machado de Souza  
(CIREC/PO) • Secretaria-Geral: Clélio Luiz Gregory (Aposentado/POA) • REG. PORTO 
ALEGRE • Titulares:  Júlia Estelita Claudino Brito (Aposentada/POA) • Marta Silva de Jesus 
(GIREC/PO) • Pedro Andre Marchese Sessegolo (Ag. Mont Serrat) • Amanda Angélica Gonzá-
les Cardoso (Aposentada/POA) • Suplentes • Marcelo Antonio de Marchi (GIRIS/PO) • Stella 
Maris Germer Moraes (Ag. Rua da Praia) • Maria Regina Pereira Figueiró (Aposentada/POA) 
• Horácio Lopes de Moraes (Ag. Praça da Alfândega) • Maria Júlia Silva Santos (GIREC/PO) 
• Cláudio Níveo da Silva Terra (Ag. Praça Rui Barbosa) • REG. VALE DO RIO PARDO • 
Titular: Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do Sul) • Suplente: João Aristeu Moraes 
de Oliveira (Ag. 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: Sonia Streb (Aposentada/Novo Hamburgo) • Suplente: 
Nestor Francisco Imhoff (Aposentado/São Leopoldo) • REG. VALE DO PARANHANA • 
Titular: Jorge Ferrari Freitas (Ag. Três Coroas) • Suplente: Ademir Arizoli Volkart (Aposentado/
Três Coroas) • REG. CENTRO • Titular: Rogênio Dellinghausen Reichembach (Ag. Tupanci-
retã) • REG.VALE DO TAQUARI • Titular : Milton Gustavo Schnack (Ag. Lajeado) • REG. 
SERRA • Titular: Luís Carlos Bianchi (RELOG Caxias do Sul) • Suplente: Cesar Zavistanovicz 
(PAB Justiça Federal Caxias do Sul) • REG. MISSÕES • Titular: Moacir Scheuer Deves (Ag. 
Ijuí) • Suplente: Arlindo Antônio Bertolo (Ag. Santo Ângelo) • REG. ALTO URUGUAI •  
Titular :  Hamilto de Jesus Fortes Câmara (Ag. Viadutos) • REG. LITORAL NORTE • Titu-
lar:  Carmen Rejane Ramos (Ag. Osório) • Suplente:  Nei Glades de Francisco (Aposentada/
Torres) • REG. LITORAL SUL • Titular: Carla Nogueira Petruzzi (Aposentada/Rio Grande) 
• Suplente: Michael Vinicius da Silva Evangelista (Ag. Rio Grande) • REG. SUL • Titular:  
Lúcia Helena Leal da Silva (Aposentada/Pelotas) • Suplente: Luiz Antonio Reck de Araújo 
(Ag. Pelotas) • REG. FRONTEIRA SUL • Titular: Cleo Fernandes Rodrigues (Ag. Bagé) • 
REG. FRONTEIRA OESTE • Titular: Jorge Daniel Casal Andina (Aposentado/Santana do 
Livramento) • Suplente: Riograndino Vieira de Oliveira (Ag. Agudo) 

CONSELHO FISCAL • Titulares  Presidente: Telmo José de Boita (Aposentado/Frederico 
Westphalen) • Secretário: • Antônio Gabriel Bueno Bones (Aposentado/POA) • Segundo 
Secretário: Regis Moreno Nogueira Santos (Ag. Passo Fundo)• Suplentes: Gilmar Delvan 
(CIREC/PO) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Guia Lopes) • Juarez Machado de 
Oliveira (GIREC/PO)  

ativamente das eleições. Trata-se do 
auge da celebração plena do ambiente 
democrático na APCEF; o exercício 
da democracia real, quando podemos 
escolher nossos pares por afinidade de 
objetivos políticos, ideológicos, corpo-
rativos, sociais. 

É no dia-a-dia que se faz a demo-
cracia. E é nas associações, sindicatos e 
demais organizações da sociedade civil 
onde estão os maiores contingentes de 
capital político, social e humano. Debater, 
concordar ou discordar, negociar, com-
parecer às assembleias, votar: esta é a 
melhor maneira de garantir a manutenção 
da democracia. 

Portanto,  caro(a)  le i tor(a)  e 
associado(a): pense bem, avalie e exerça 
seu voto com responsabilidade e cons-
ciência. 

Uma boa eleição a todos(as)!

PUBLICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL.

CONSELHO EDITORIAL: Célia Zingler, Marcos Todt, Sérgio Simon,
Paulo Cesar Ketzer, Paulo Belotto e Rafael Balestrin. Edição:

Produção e arte: Interlig Propaganda Solidária • Charge:
Santiago Impressão: Gazeta do Sul • Tiragem: 9.700 exemplares •

Periodicidade: mensal Data de fechamento
da edição: 11/04/2012 • Distribuição gratuita.

Os artigos assinados publicados no João de Barro não refletem
necessariamente o pensamento da Diretoria da APCEF.

Avenida Coronel Marcos, 851 Ipanema Porto Alegre / RS . CEP 91760-000
Telefone: (51) 3268.1611 Fax: (51) 3268.2700 . apcefrs@apcefrs.org.br

Fernando Yates
Halal, MTB 11193

Envie sugestões de pauta, comentários sobre as matérias e críticas para  a
redação. É só mandar um e-mail para falecomjoao@apcefrs.org.br

A importância de  
cada voto

SANTIAGO
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Associado recebe prêmio  
por concurso da Fenae

Almoço Campeiro  
no dia 29

O associado Gilberto Feine, lotado 
na agência Venâncio Aires, conquistou 
o primeiro lugar no concurso Animação 
Fenae 2011, com o vídeo “A Caixa na Vida 
dos Brasileiros”. A entrega do prêmio foi 
feita  pela Diretora Presidenta da APCEF, 
Célia Zingler, no dia 4 de abril, na agência 
do associado. 

Feine foi premiado pela segunda vez 
consecutiva no concurso nacional. Além 
de troféu e certificado, ele recebeu 100 mil 
pontos a serem resgatados por prêmios no 
portal www.mundocaixa.com.br.

“É muito legal a Fenae promover esses 
concursos. Gosto de participar e é melhor 
ainda quando o trabalho é reconhecido e 
ganha um prêmio”, disse o premiado. “Con-

Em Venâncio Aires, Célia Zingler entrega a Gilberto Feine o Troféu Animação

vido todos os associados a participarem 
dessas promoções organizadas pela Fenae, 
é gratificante. Quero agardecer a todos que 
votaram no júri popular e aqueles que mani-
festaram o reconhecimento do trabalho. O 
trabalho foi feito com Legos e uma máquina 
digital Sony normal, o que mostra que o que 
realmente importa é a criatividade e não a 
parte técnica”, completou.

 Os troféus do circuito Fenae são 
conhecidos por sua criatividade e são feitos 
com material reciclado. O vídeo premiado 
pode ser conferido no seguinte endereço: 
http://www.fenae.org.br/portal/main.jsp?lu
mChannelId=3DFEE682311FC29C0131C
D811E2F2DBB. 

Arquivo/APCEF

A Comissão Eleitoral das Eleições 
Funcef 2012 divulgou em março as cinco 
chapas inscritas para participar do pleito 
deste ano. O período de solicitação para 
impugnação das chapas aconteceu entre 
os dias 12 e 13 de março, e as nomina-
tas das chapas homologadas podem ser 
conferidas no endereço http://www.
funcef.com.br/Eleicoes_FUNCEF/2012/
chapas_homologadas.pdf”

Divulgadas as chapas  
inscritas nas Eleições Funcef

A votação acontecerá de 7 a 11 
de maio, quando participantes ativos, 
aposentados e pensionistas escolherão 
seus representantes nos Conselhos De-
liberativo (uma vaga para titular e uma 
para suplente) e Fiscal (um titular e um 
suplente). O resultado será divulgado no 
dia 11 de maio, e a posse dos eleitos será 
realizada em 1º de junho. 

ERRATA: Na página 5 da edição de março, onde se lê 
“CTVA é parte indissociável da gratificação de união”, leia-se 

“CTVA é parte indissociável da gratificação de função”.

AGENDA DE EVENTOS
ABRIL

Quintas-feiras - Curso Dança de 
Salão com a  Nilva (Local: Sede 
A - Av. Cel. Marcos, 627)

20 (Sexta) – Jantar Especial de 
Integração dos Associados, às 
20h (Local: Sede da APCEF em 
Roselândia, Regional Passo Fundo)

22 (Domingo) - Início dos Jogos  
Fenacef (Local: Circuito Hidromi-
neral Águas de Lindoia/SP)

26 (Quinta) - Encerramento dos 
Jogos Fenacef (Local: Circuito 

Hidromineral Águas de Lindoia/SP)  

29 (Domingo) - Almoço Campei-
ro, às 13h (Local: Galpão Crioulo 
- Sede B: Av. Cel. Marcos 851)

MAIO

01 (Terça) - V Costelão da Regional 
Centro, a partir das 12:30h (Local: 
Sede de Itaara) 

JUNHO

16 (Sábado) - Festa de Aniversário 
APCEF (Sede A: Av. Cel. Marcos 
627)

SANTIAGO

A APCEF convida todos(as) 
os(as) associados(as) a participarem 
do próximo Almoço Campeiro, a 
ser realizado no dia 29 de abril, às 
13h. O evento acontece no Galpão 
Crioulo (Av. Coronel Marcos, 851, 
Bairro Ipanema, em Porto Alegre). 
O tradicional cardápio inclui arroz 
de carreteiro, feijão mexido, saladas 
e sobremesa. Às 11h haverá mateada.
Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone: (51) 3268-1611 ou 
pelo e-mail: eventos@apcefrs.org.br.

Fernando Halal/Interlig
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Balanço Patrimonial 2011
ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA  
ECONÔMICA  FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2011

ATIVO 

CIRCULANTE    1.325.497,50

DISPONIVEL    1.278.962,39

CREDITOS    25.694,26

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 20.840,85

ATIVO NÃO-CIRCULANTE   145.215,69

DEPÓSITOS JUDICIAIS   24,133,31

DEVEDORES FIANÇA E COMPUTADORES 121.082,38

PERMANENTE    8.330.651,07

INVESTIMENTOS    54.568,87

IMOBILIZADO    8.276.082,20

TOTAL DO ATIVO    9.801.364,26

PASSIVO

CIRCULANTE    463.551,56

FORNECEDORES/CREDORES DIVERSOS 399.167,82

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  35.483,71

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  12.814,35

OUTROS DÉBITOS   16.085,68

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  100.455,00

PROV. DE CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS 100.455,00

PATRIMÔNIO LIQUIDO   9.237.357,70

PATRIMÔNIO SOCIAL   6.235.218,39

RESULTADO DO EXERCÍCIO  3.002.139,31

TOTAL DO PASSIVO   9.801.364,26

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT

(+) RECEITAS OPERACIONAIS  3.958.618,74

SEDE ADMINISTRATIVA   3.466.265,69

DIRETORIA DE ESPORTES   62.473,67

DIRETORIA CULTURAL   24.730,50

COLÔNIAS DE FÉRIAS   405.148,88

SEDES REGIONAIS   -

(-) DESPESAS OPERACIONAIS  3.118.949,45

DESPESAS ADMINISTRATIVAS  1.161.509,60

DIRETORIA DE ESPORTES   171.946,63

DIRETORIA CULTURAL   67.455,41

COLÔNIAS DE FÉRIAS   1.016.614,46

SEDES REGIONAIS   701.423,35

(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 143.162,68

REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS  143.162,68

(=)RESULTADO OPERACIONAL  982.831,97

(+)RESULTADO NÃO OPERACIONAL 1.494.057,11

GANHO COM VENDA DE AÇÕES  1.494.057,11

(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO 2.476.889,08

(=) SUPERÁVIT/DEFICT DO PERÍODO 2.476.889,08

Ano   Demandas  Provisões   Depósito Judiciais 

Conta                                    Saldo 31/12/2010           Constituições no Exercício           Amortizações         Saldo 31/12/2011   

Valor Contábil       Dividendos recebidos     Quantidades de ações      Cotação em 31/12/2011       Valor R$ - 31/12/2011

49.459,20              172.229,42                    3.760                            42,85                        161.116,00   

2011   6     80.000,00      24,133,31

Devedores. Computadores       7.639,36                                                                                                                  7.639,36

Deved. Fianças                113.443,02                                                                                         113.443,02

Totais                                  121.082,38                                                                                               121.082,38

Notas explicativas às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro de 2011
NOTA 1 - Contexto operacional

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do 
Rio Grande do Sul - APCEF/RS, com sua sede e foro em 
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, fundada em 13 
de junho de 1953, é uma Entidade Civil, sem fins lucrativos, 
tendo como objetivo principal congregar os empregados da 
Caixa Econômica Federal, incentivar, proporcionar, desen-
volver, produzir e implementar programas e/ou atividades 
assistenciais, sociais, culturais, esportivas, de relação do 
trabalho, lazer e descanso e outros interesses dos seus 
associados, bem como defender os interesses de classe 
de seus associados e defender também o meio ambiente.

NOTA 2 – Procedimentos Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis emanadas da Legislação Socie-
tária, em conformidade com os Princípios Fundamentais 
de Contabilidade e NBCT 10.18

NOTA 3 – Principais Práticas Contábeis

• Ativos e Passivos Circulantes – Os ativos e passivos de 
até 360 dias estão demonstrados no circulante, estando 

• Imobilizado – está sendo demonstrado ao custo de 
compra ou construção, acrescido de correção monetária 
até 31 de dezembro de 1995, ajustado por depreciação 
acumulada, calculada pelo método linear, a taxa estabele-
cida em função do tempo de vida útil, fixado por espécies 
de bens. Em 2011 não foi realizada depreciação, pois a 
entidade deverá realizar inventário físico do Patrimônio.

NOTA 4 – Patrimônio Social

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualiza-
dos, e compreende o Patrimônio Social inicial, somado o 
Superávit do exercício

NOTA 5 – Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime misto, sendo o regi-
me de caixa para as receitas, e o de competência para as 
despesas.

NOTA 6 – Seguros

A Entidade possui seguro de todos os seus imóveis junto 
a Caixa Seguros, com o objetivo de delimitar riscos e pre-
juízos aos associados, buscando no mercado coberturas 

•Provisões de Contingências Trabalhistas – A Entidade é ré 
em processos jurídicos envolvendo contingências trabalhis-
tas. Esta provisão foi constituída mediante a probabilidade 

Célia Margit Zingler 
Diretora Presidenta

Jandira Pereira Amador 
Contador CRC/RS 068708/O-4

Aplicações Financeiras representadas por seus valores 
nominais.

• Estoque – A entidade não possui estoque.

•  Despesas de Exercícios Seguintes – O saldo é refe-
rente à despesa com seguros lançados pelo regime de 
competência.

• Ativo Permanente – Investimentos – refere-se à partici-
pação na PAR Corretora de Seguros S.A., e outras menos 
relevantes. O registro desta variação não está sendo 
contabilizado porque não foram identificados cálculos de 
equivalência patrimonial por parte da FPC – PAR Corre-
tora de Seguros S.A., conforme determina o Art. 183 da 
Lei 6404/76.

Com objetivo único e exclusivo de construir a nova Co-
lônia de Férias em Tramandaí, em 23 de março de 2011 
foram vendidas 50.000 ações da Par Corretora de Seguros 
S/A, importando o montante de R$ 1.494.057,11, com 
aprovação do Conselho Deliberativo e Assembléia Geral, 
garantido pelo período de 36 meses o direito de recompra 
das referidas ações.

• Em fevereiro de 2009, a empresa Embraval Consultoria e 
Engenharia Ltda foi contratada para avaliar os vinte imóveis 
pertencentes a APCEF/RS, emitindo um laudo de Avaliação 
de Mercado no valor total de R$ 13.467.274,45.

• Devedores de Computadores e Fianças – Existem 
ações judiciais em andamento com vistas a recuperar 
estes valores.

de insucesso nas ações, baseada no parecer da Assessoria 
Jurídica da Entidade.

compatíveis com seu porte e atividades. As coberturas 
foram contratadas por montantes, considerados suficientes 
pela administração para cobrir eventuais sinistros, consi-
derando a natureza de sua atividade, os riscos envolvidos 
e a orientação dos seus corretores de seguros. 

NOTA 7 – Construção da Colônia de Férias em 
Tramandaí

Grande parte do superávit do período está investido na 
obra da Nova Colônia de Férias em Tramandaí. O valor 
de R$ 1.494.057,11, correspondente a venda de ações da 
PAR Corretora de Seguros S/A e mais recursos próprios 
foram aplicados na construção da nova colônia de férias 
em Tramandaí, totalizando o montante de R$ 1.806.093,51 
investido em 2011. 

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2011

O Balanço Patrimonial 2011 da APCEF, apresentado a seguir, foi aprovado pelo Conselho Fiscal, cujo parecer  registra que 
a gestão foi eficaz durante o ano de 2011, aplicando corretamente os recursos e maximizando os resultados, e também 
pela  Assembleia Geral realizada na sede administrativa em Porto Alegre, no dia 10 de março.
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pode sofrer retaliação de espécie 
alguma em razão de colaborar com 
o Poder Judiciário. Tanto que o artigo 
419 do CPC dispõe que “o depoi-
mento prestado em juízo é conside-
rado serviço público. A testemunha, 
quando sujeita ao regime da legislação 
trabalhista, não sofre, por comparecer 
à audiência, perda de salário nem des-
conto no tempo de serviço.” 

Mas, quanto a represálias, não 
é isso, ao que parece, o que a Caixa 
pensa. 

Tanto que, aqui e ali, esta vem 
tentando instaurar procedimentos ad-
ministrativos (processos, sindicâncias) 
sob alegação de verificar a veracidade 
de depoimentos de seus empregados 
nos processos em que estes são tes-
temunhas, para relatar o que acontece 
no dia a dia dos locais de trabalho. 

Ora, se a Caixa entende que 
alguém faltou com a verdade em de-
poimento, a hora e o local para trazer 
tal fato à tona seria a própria audiência! 
Não um procedimento administrativo 
unilateral, verdadeiro terrorismo que 
pode tumultuar, atrapalhar e trancar 
profissionalmente a vida de qualquer 
empregado...!

A intenção da Caixa é cristalina: 
esta pretende reprimir e coibir os 
depoimentos de seus empregados em 
processos de colegas ou ex-colegas. 
Espalhando o medo, quer impedir que 
as pessoas deponham; ou, caso depo-
nham, que estejam tão amedrontadas 
e acuadas que digam muito menos que 
sabem...

Trata-se - repete-se - de atitude 
arbitrária e unilateral da Caixa que, 
em última análise, acaba por obstruir a 
Justiça como um todo, porque, através 
do medo que instaura, cria empecilhos 
à consecução da verdade.

Se você for vítima deste tipo 
de represália, ou souber de alguém 
que esteja nesta situação, não tenha 
medo. Denuncie o caso à sua entida-
de de classe, para que se organize o  
contra-ataque a esta ilegalidade. 

A se considerar algumas atitudes 
da Caixa, a empresa ainda não se con-
venceu da afirmativa acima. 

Vejamos. 

Num processo judicial, a prova 
testemunhal é de grande importância 
– muitas vezes, decisiva. A testemunha 
vai ao processo não para apresentar 
sua versão ou dar opinião, mas sim 
exclusivamente para responder o 
que sabe sobre este ou aquele fato. 
E quem depõe em Juízo está colabo-
rando com o Poder Judiciário em si, 
e não com esta ou aquela parte, no 
sentido de servir-lhe como ‘protetor’ 
ou por troca de favores. Tanto que 
o Código de Processo Civil, em seu 
artigo 339, preceitua que “ninguém se 
exime do dever de colaborar com o 
Poder Judiciário para o descobrimento 
da verdade.” 

Por isso, a testemunha tem o 
compromisso de falar a verdade no 
processo. E não se trata de um mero 
compromisso ético, mas sim de 
compromisso legal: antes de iniciar 
seu depoimento, a testemunha será 
compromissada pelo juiz ou juíza que 
estiver presidindo a audiência e será 
informada que, na hipótese de faltar 
com a verdade, poderá ser processada 
e sofrer as penas passíveis na lei. É 
o que está escrito no CPC, em seu 
artigo 415: “Ao início da inquirição, a 
testemunha prestará o compromisso 
de dizer a verdade do que souber e 
lhe for perguntado. Parágrafo úni-
co – O juiz advertirá à testemunha 
que incorre em sanção penal quem 
faz a afirmação falsa, cala ou oculta a 
verdade.”

Ou seja: a testemunha vai ao pro-
cesso para dizer a verdade.  E há, no 
próprio processo, remédios jurídicos 
que podem ser utilizados pela parte 
prejudicada por alguma inverdade 
eventualmente proferida por teste-
munha em audiência. 

O que não pode acontecer é 
qualquer tipo de represália em razão 
de depoimento testemunhal. Ninguém 

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

NINGUÉM PODE SOFRER QUALQUER  
RETALIAÇÃO POR COLABORAR COM O 

PODER JUDICIÁRIO!

SEUS DIREITOS

Caixa não cumpre  
implementação de  
login único

 Funcef - A CEE/Caixa voltou a exigir 
uma solução para o problema relacionado 
ao contencioso jurídico na Funcef. Foi 
lembrado que a Fundação responde por 
mais de 17 mil ações judiciais, a maioria 
delas de cunho eminentemente trabalhista, 
decorrendo, sobretudo, de medidas unila-
terais da patrocinadora, sem consulta aos 
participantes ou até aos órgãos de gestão da  
Funcef. A CEE/Caixa reivindicou a busca 
de uma solução em curto prazo. A Caixa 
afirmou que um grupo técnico, formado 
por representantes do banco e da Fundação, 
vem estudando o assunto.

  Aposentados - A Caixa comunicou 
que, no dia 9 de março, depositou a devo-
lução a aposentados (as) do valor pago inde-
vidamente em relação à cobrança de tarifas 
bancárias e aos juros do cheque especial.

 Saúde Caixa - Na recente reunião 
do GT Saúde do Trabalhador, foi apontada 
uma solução para a destinação do superávit 
do Saúde Caixa, com o reconhecimento, 
por parte do banco, que despesas com 
auditoria dos serviços médicos e INSS dos 
credenciados pessoas físicas não podem ser 
debitadas na conta do plano de saúde, por 
estarem fora do crivo assistencial e serem 
de responsabilidade exclusiva da empresa.

Como resultado da reunião do GT 
Saúde do Trabalhador, a Caixa irá tornar 
obrigatória a emissão da Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT) na suspeita da 
doença do trabalho, com o banco concor-
dando ainda com a não obrigatoriedade de 
especificar a CID-10, o chamado Código 
de Diagnóstico, no atestado médico. Em-
pregados e empregadas têm o direito de 
preservar o sigilo sobre seu diagnóstico. 

Representantes dos(as) traba- 
lhadores(as) e a direção da Caixa Econô-
mica Federal voltaram à rodada de nego-
ciações permanentes. A reunião aconteceu 
no dia 21 de março, em Brasília.

Antiga reivindicação do movimento 
nacional dos empregados, a adoção de 
login único para acesso aos sistemas cor-
porativos vem sendo protelada pela Caixa, 
que anunciou para o dia 26 de março a 
implantação e não cumpriu, apesar de 
afirmar já ter passado por testes realizados 
por equipe técnica e estar pronto para 
implementação.

Além do login único, a empresa tam-
bém assumiu o compromisso de corrigir 
qualquer irregularidade identificada no 
reloginho do Sipon, conforme denúncias 
levadas pela CEE/Caixa (Comissão de 
Empregadas e Empregados).

A CEE/Caixa denunciou casos de 
atividades em algumas áreas que não são 
registradas no sistema, o que tem levado 
trabalhadores(as) a extrapolar com fre- 
quência a jornada de trabalho, sem o re-
gistro correto. O banco garantiu que irá 
apurar essas denúncias.

 PSI - A Caixa tem se negado a esta-
belecer um processo real de negociação 
sobre PSI, limitando-se a apresentações 
à CEE/Caixa sobre seu funcionamento, já 
normatizado pelo RH 040.

A CEE/Caixa reforçou os vários 
problemas hoje existentes nos PSIs. Um 
deles são os gestores que discriminam 
empregados, sobretudo os mais antigos; 
e há ainda uma política nociva de estímulo 
para a disputa entre gerações.

Depois de uma greve histórica, os 
vigilantes gaúchos voltaram ao trabalho 
no dia 28 de março. Por conta da falta de 
condições mínimas de segurança em várias 
agências, os colegas foram orientados a ir 
para casa nesses dias.  O problema é que 
alguns gestores estão aproveitando para 
compensar as horas extras dos colegas 
no sistema, como se estes não tivessem 
ido trabalhar por opção própria e não em 
virtude do motivo de força maior, que foi o 
movimento grevista. O manual normativo 
é bem claro; nessa situação o ponto deve 

Após greve dos vigilantes,  
Caixa desconta horas  
extras de bancários

ser abonado. Sem prejuízo das horas-extras 
acumuladas.

 “Não vamos dar trégua a essa ilegalida-
de que alguns gestores estão cometendo, de 
‘assaltar’ o banco de horas dos bancários”, 
declara o diretor do SindBancários, Francis-
co Magalhães, o Chico. “Estamos pedindo 
aos colegas, para que denunciem esse 
tipo de situação ao Sindicato, a fim de que 
possamos tomar as devidas providências”. 
acrescenta Chico. 
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A eleição deste mês de abril define quem 
ficará à frente da Diretoria Executiva, do 
Conselho Deliberativo e do Conselho 
Fiscal da APCEF, e seus respectivos su-
plentes, pelos próximos três anos (gestão 
2012-2015). 

Duas chapas concorrem ao pleito: 

Chapa 1 - Pra Continuar a Somar, 
com Marcos Leite de Matos Todt como 
Presidente, e Célia Margit Zingler como 
Vice-presidenta. 

Chapa 2 – Mudar Pra Fazer Mais, 
com Tiago Vasconcellos Pedroso como 
Presidente, e Márcio José Soares de Lima 

como Vice-presidente. 

O presidente da Comissão Eleitoral é 
o diretor da Fetrafi/RS Ronaldo Zeni, 
eleito por unanimidade na assembleia de 
abertura do processo eleitoral, ocorrida 
no dia 10 de março passado. Além dele, 
a Comissão é composta por Paulo Cesar 
Ketzer e Paulo Ricardo Belotto (ambos 
representando a Chapa 1), e Devanir Ca-
margo da Silva e Edson Ramos da Rocha 
(ambos representando a Chapa 2). 

A posse da nova diretoria acontece no 
dia 31 de maio de 2012.

Confira abaixo a nominata das chapas.

É HORA DE IR ÀS URNAS!

NOMINATA CHAPA 2 - Mudar Pra Fazer Mais

DIRETORIA EXECUTIVA•PRESIDÊNCIA: Tiago Vasconcellos Pedroso (Ag 
Praça da Alfândega)•VICE-PRESIDÊNCIA: Márcio José Soares de Lima (PAB Jus-
tiça Federal/Porto Alegre)•TITULARES: Maristela da Rocha (Ag Otávio Rocha); 
Marcelo Marimon Gonçalves (Ag. Praça da Alfândega); Adenir de Lourdes Severo 
de Souza (Aposentada/Porto Alegre); Sérgio Aveline Squeff (Aposentado/Porto 
Alegre); Claudiomiro dos Santos (Ag. Volta do Guerino); Almeri Espíndola de Sou-
za (Aposentado/Porto Alegre); Andréa Lima Spinelli (GIFUG/PO)•SUPLENTES: 
Sandro Dias Fernandes (SR/PO); Valquíria da Silva Judaber (Ag. Azenha); Jacson 
Cruz do Nascimento (Ag. Metropolitana); Beatriz Teresinha Feistel (Ag. Aço-
rianos); Emerson Luiz de Oliveira Lima  (GIFUG/PO); Marcelo Thiele (GIREC/
PO); Marisete Medeiros Pavão (GIREC/PO); Mário Augusto Sisson Lied (Ag. Alto 
Petrópolis); Rudiran Fernandes Messias (Ag. Porto dos Casais)•CONSELHO 
DELIBERATIVO•REGIONAL PORTO ALEGRE: Volmar da Rocha Delgado 
(GILOG/PO); Marco Antônio Bartz (Ag. Canoas); Everton Araújo Pires (Ag. 
Praça da Alfandega); Anderson Henrique Borges (Ag. Vale do Sol); Ricardo Luis 
da Rocha Christino (Ag. Lupicínio Rodrigues); Diógenes Augusto Carvalho (Ag. 
Praça da Alfândega); Melissandro Brum Colla (Ag. Volta do Guerino); Paulo Le-
anderson Silva de Souza (Ag. Volta do Guerino); Eduardo de Conto Capp (Ag. 
Partenon); Gerson Coffy da Fontoura (Ag. Menino Deus); Clézio de Oliveira 
Paiva (Ag. Alvorada); Rafael Kirichenco (Ag. Navegantes)•REGIONAL ALTO 
URUGUAI: Vanda Maria Biazin Grzeidak (GIRET/PF); Deise Fátima Pauletti (Ag. 
Erechim)•REGIONAL CENTRO: Jomar Arcanjo Manzoni Cadó (Ag. Santiago); 
Laís Machado Cardoso (GIRET/Centro Gaúcho)•REGIONAL FRONTEIRA 
OESTE: Cláudio Batista Rodrigues Osório (Ag. Alegrete); Flávio Dornelles Paré 
(Ag. Uruguaiana)•REGIONAL FRONTEIRA SUL: Ernesto Saldanha Nunes (Ag. 
Bagé); Fabiano da Silva Lellis (Ag. Dom Pedrito)•REGIONAL LITORAL NORTE: 
Vera Lúcia Bueno de Oliveira (Aposentada); Cesar Augusto Nascimento da Silva 
(Ag. Capão da Canoa)•REGIONAL LITORAL SUL: Sheila Hernandes Jardim 
(Ag. Cidade Nova); Renato Gonçalves Rezende (Ag. Rio Grande)•REGIONAL 
MISSÕES: Lourenço Damiani Bresolin (Ag. Crissiumal)•REGIONAL PASSO 
FUNDO: Iloci Silvia Doebber (Ag. Passo Fundo); Menachem Sevi Rudnitzki (Ag. 
Marau)•REGIONAL SERRA: André Maraschin (Ag. Vinte de Setembro); Rafael 
Friedrich (Ag São Pelegrino)•REGIONAL SUL: Tânia Maria Aguilar Pereira Alva-
riz (Aposentada/Pelotas); Adão Elci Brum das Neves (Ag. Jaguarão)•REGIONAL 
VALE DO PARANHANA: Percival Mosmann de Oliveira (Ag. Parobé); 
Dirceu Dávila Sampaio (GIRET/Novo Hamburgo)•REGIONAL VALE DO 
RIO PARDO: Gustavo Maximiano Camacho Leal (Ag. Butiá)•REGIONAL 
VALE DO TAQUARI: Fernando Gerhardt (Ag. Estrela)•REGIONAL VALE 
DOS SINOS: Marcela Nunes de Aguiar (GIREC/PO); Cesar Moresco (Ag. 
Esteio)•CONSELHO FISCAL•TITULARES: Celso Danieli (Aposentado /Porto 
Alegre); Cláudio Morais Soares (Aposentado/Porto Alegre); Silvia Inês Rodegheri 
(Ag.Marau)•SUPLENTES: Ana Cristina Alves Göcks (Ag. São João); Davi Goulart 
Espíndola (GIREC/PO); Guliver Maffei Machado (Ag. Bom Fim).

NOMINATA CHAPA 1 - Pra Continuar a Somar

DIRETORIA EXECUTIVA•PRESIDÊNCIA: Marcos Leite de Matos Todt (Ag. 
Praça Rui Barbosa)•VICE-PRESIDÊNCIA: Célia Margit Zingler (Aposentada/
Santa Cruz do Sul)•TITULARES: Marcello Husek Carrión (Ag. Santa Maria); 
Sérgio Edgar Simon (Aposentado/Porto Alegre); Paulo Ricardo Belotto (Aposenta-
do/Porto Alegre); Ana Maria Laroca (Ag. Cristal); Maria Júlia Silva Santos (GIREC/
PO); Rafael Balestrin (JURIR/PO); Leonardo Roberto Rigon (Aposentado/Porto 
Alegre)•SUPLENTES: Claudia Santos (Ag. Porto dos Casais); Luiz Carlos Lasek 
(Aposentado/Porto Alegre); Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (CIREC/PO); Olívia 
Rodrigues Baptista (GIRET Leste Gaúcho); Stella Maris Gemer Moraes (Ag. Rua 
da Praia); Nelson Ferreira Filho (GIREC/PO); Diva Maria Guerra (GIFUG/PO); 
Heloísa Goetz (Ag. São João); Lúcia Helena Leal da Silva (Aposentada/Pelotas)• 
CONSELHO DELIBERATIVO•REGIONAL PORTO ALEGRE: Francisco 
Magalhães (GIPES/PO); Paulo Cesar Ketzer (Aposentado/Porto Alegre); Marisa 
Zancan Godoy (Ag. Gravataí); Felisberto Machado de Souza (CIREC/PO); Clélio 
Luiz Gregory (Aposentado/Porto Alegre); Pedro Andre Marchese Sessegolo 
(Ag. Mont Serrat); Marcelo de Marchi (GIRIS/PO); Humberto Solaro (GIPES/
PO); Noeli Maria Serra (Aposentada/Porto Alegre); Juarez Machado de Oliveira 
(GIREC/PO); Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Guia Lopes); Cláudio Ní-
veo da Silva Terra (Ag. Praça Rui Barbosa); Sérgio Tolentino Pinheiro (GIPES/
PO); Djalma Lucena Rodrigues (Ag. Praça da Anfândega)•REGIONAL ALTO 
URUGUAI: Hamilto de Jesus Fortes Câmara (Ag. Alto Uruguai); Elias Ritter (Ag. 
Erechim)•REGIONAL CENTRO: Rogênio Dellinghausen Reichembach (Ag. 
Tupanciretã); Paulo Adelmo Castaman (Aposentado/Santa Maria)•REGIONAL 
FRONTEIRA OESTE: Jorge Daniel Casal Andina (Aposentado/Santana do 
Livramento); Edgar Germano Cesar Gundlach (Ag. Livramento)•REGIONAL 
FRONTEIRA SUL: Ronaldo de Farias Nunes (Ag Bagé); Liliane Maciel Orabe 
(PAB Justiça do Trabalho Bagé)•REGIONAL LITORAL NORTE: Carmen Re-
jane Ramos (Ag. Osório); Mauro Pederzolli (Ag. Torres)•REGIONAL LITORAL 
SUL: Eunice Romeu Pitrez (Ag. Rio Grande); Luciano Delfino Pinto da Silva (Ag. 
Rio Grande)•REGIONAL MISSÕES: Moacir Scheuer Deves (Ag. Ijuí); Milton 
Baron (Ag. Santa Rosa)•REGIONAL PASSO FUNDO: Ivan Canal (PAB Justiça 
do Trabalho Passo Fundo); Eroni Rodrigues Schleder (Aposentado/Passo Fundo)• 
REGIONAL SERRA: Cezar Zavistanovicz (Ag. PAB Justiça Federal Caxias 
do Sul); Norberto José Caberlon (Ag. Perimetral Norte)•REGIONAL SUL: 
Gilberto dos Santos Netto (Aposentado/Pelotas); Luiz Antonio Reck Araújo (Ag. 
Pelotas)•REGIONAL VALE DO PARANHANA: João Alberto Holsbach (Ag. 
Três Coroas); Ademir Arizoli Volkart (Aposentado/Três Coroas)•REGIONAL 
VALE DO RIO PARDO: Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do Sul); 
Adroaldo Schmidt Carlos (Aposentado/Cachoeira do Sul)•REGIONAL VALE DO 
TAQUARI: Milton Gustavo Schnack (Ag. Lajeado); Clecio Paulo Franz (RERET 
Estrela)•REGIONAL VALE DOS SINOS: Lucas Figueiredo dos Santos (Ag. 
Canudos); Delamar Teixeira Albino (Aposentado/São Leopoldo)•CONSELHO 
FISCAL•TITULARES: Regis Moreno Nogueira Santos (GIRET Passo Fundo); 
Telmo José de Boita (Aposentado/Frederico Westphalen); Geraldo Otoni Xavier 
Brochado (PAB DPF/POA)•SUPLENTES: César Dias da Silva (CIREC/PO); Antô-
nio Gabriel Bueno Bones (Aposentado/Porto Alegre); Gilmar Delvan (CIREC/PO).

SAIBA COMO VOTAR

Data: 26 e 27 de abril

Horário: o pleito começa às 10h do dia 
26 de abril de 2012 e vai até as 16h do 
dia 27 de abril de 2012

Quem pode votar: Todos(as)  os/as 
associados(as) da APCEF/RS até 25 de 
outubro de 2011, em dia com suas obri-
gações sociais. Cada associado(a) consta 
na relação de votantes na sua lotação 
física, e aposentados(as) e pensionistas, 
na relação das agências em que recebem 
seus proventos. Na impossibilidade de 
votar nessas urnas, é possível realizá-lo 
em qualquer urna do Estado, utilizando 

a modalidade de “voto em separado”.

Documentos: Basta apresentar a cédula 
de identidade.

Onde votar: Nos dias de votação, haverá 
urnas em todas as unidades da Caixa no 
Estado, incluindo as áreas-meio; na sede 
administrativa da APCEF/RS (Av. Coronel 
Marcos, 851 - Bairro Ipanema - Porto 
Alegre); e no SindBancários (Rua General 
Câmara, 424 - Centro - Porto Alegre).

Aposentados(as) e pensionistas: Po-
dem votar nas unidades onde recebem 
seus benefícios, ou, em caso de impos-
sibilidade, em qualquer agência da Caixa 
no Estado. 
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Está prestes a ser finalizada a pri-
meira fase da maior obra da história da 
Associação. 

A diretoria da APCEF realiza visitas 
periódicas para acompanhamento da 
construção da Nova Colônia de Tramandaí, 
promovendo, a cada mês, levantamentos 
de dados e fotos. De acordo com os dire-
tores de Patrimônio, Paulo Cesar Ketzer e 
Paulo Ricardo Belotto, já foram concluídos 
os rebocos da fachada leste e norte, e os 
demais estão sendo finalizados. As rampas 
de acesso ao estacionamento e todos os 
serviços de concretagem já estão conclu-
ídos. O madeiramento do telhado já está 
pronto para ser içado. Também estão sen-
do realizados serviços de limpeza da obra.

O prédio de oito pavimentos possui 

A sede da APCEF em Estrela, perten-
cente à Regional Vale do Taquari, passou 
por uma série de reformas nos últimos 
meses. O antigo espaço deu lugar a novas e 
modernas instalações, para melhor atender 
o(a) associado(a). 

Durante todo o ano de 2011 foi re-
alizada ampla reforma no salão de festas 
da sede, aumentando o espaço interno 
em 40 metros quadrados e capacidade 
aproximada de 100 pessoas. Foram feitas 
a troca do piso (parquet por porcelanato), 
do forro (madeira por PVC) e de dois 
terços das paredes externas (madeira 
por alvenaria com reboco). A iluminação 
interna ganhou nova entrada trifásica, com 
troca de fiação com luminárias e tomadas 
de modelo novo. Os banheiros internos 
foram eliminados e deram espaço a uma 

área total de 4.714 metros quadrados. 
Abrigará 40 apartamentos, com capaci-
dade para 220 pessoas. O(a) associado(a) 
terá à disposição uma estrutura completa, 
com estacionamento coberto, salão de 
festas, lavanderia, área de recreação, 
sala de lareira, jardim, churrasqueiras, 
bicicletário, lancheria e cafeteria, dois 
elevadores e apartamentos adaptados a 
cadeirantes. 

Até o final da atual gestão, serão 
concluídas a cobertura, paredes e reves-
timentos externos. Na segunda etapa de 
obras, cuja execução ficará a cargo da 
próxima gestão, será a vez dos trabalhos 
de acabamento e ajustes finais. Segundo 
a Comissão Executiva da Obra, os en-
caminhamentos seguem o cornograma 
apresentado e aprovado em assembleia

nova e ampla cozinha equipada com 
armários aéreos, balcões com granito e 
novo fogão industrial com exaustor. O 
espaço ganhou ainda aquecedor de água 
a gás para as pias da copa e cozinha, dois 
aparelhos de ar condicionado, TV LED 
40’, caixas de som, sacada de frente para 
a piscina, toldos para a cobertura da saca-
da e a entrada do salão, ventiladores de 
parede, mesas novas e pintura completa 
interna e externa, com reforma de aber-
turas e novas portas principal e lateral. 

O investimento total foi de quase R$ 
60 mil, através de recursos próprios de 
repasses e resultado da venda de bebidas 
e locação do campo de futebol. 

Merece destaque o trabalho do 
coordenador da Regional, Ricardo  

Rebocos das fachadas leste e norte já foram concluídos

Sulzbach, e do tesoureiro Carlos Teodoro 
Schwambach. “Atualmente estamos com 
todas as contas pagas e formando caixa para 
novas melhorias. Registramos bom aumento 
no número de reservas durante os meses 
de verão, e já temos novas agendadas”, 
explica Sulzbach. 

A piscina, também reformada, já havia 
sido reinaugurada antes do verão. Além 
do campo de futebol com iluminação e do 
salão de festas, o espaço oferece cancha 
de bocha. 

PALAVRA DOS ASSOCIADOS

“Vou seguido para a sede jogar bola com 
os amigos. Vinha percebendo que ela preci-
sava ser um lugar mais amplo, mais arejado. 
É um prédio antigo, mas agora nem parece”. 
Nilso Braun, agência de Estrela

“Ficaram muito boas as reformas, o 
pessoal está de parabéns. Nós, e especial-
mente as crianças, vamos prestigiar ainda 
mais o espaço”. Sérgio Ramos, agência de 
Arroio do Meio

Sede de Estrela  
inaugura novas 
instalações

Reformado e ampliado, salão de festas agora tem capacidade para quase 100 pessoas

Arquivo/Regional Vale do Taquari

Arquivo/APCEF

Obras estão em fase  
de finalização

PATRIMÔNIO
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BRIQUE

Vendo título patrimonial do 
Grêmio Náutico União, 40% 
de desconto sobre o valor atu-
al. (48) 3254-3922 / 9629-9980 
(51) 8127-9793 / claudetevalen-
te@hotmail.com.

Vendo Fiesta 97, 2 portas, prata, 
a.c. e dir. hidráulica. Tem apenas 
60.000 km rodados, única dona. 
R$ 9.000,00. Lajeado/RS. Tratar 
com Cristina pelo e-mail: cristi-
nacattoi@gmail.com.

Vendo apartamento de 2 dorm 
com dependência completa (op-
ção de terceiro),  em excelente 
localização no bairro Menino 
Deus Porto Alegre. Uma vaga 

coberta, elevador, silencioso, 
área real privativa de 72m2 e 
102 m2 de área total. Tratar (51) 
9330-9074 ou 8207-4430. 

O mais recente encontro de 
aposentados(as) e pensionistas lotou o 
Salão de Bridge do Clube do Comércio, 
no Centro de Porto Alegre, no último 
dia 28 de março. Na pauta da reunião, 
esteve a discussão sobre o passivo judicial 
da Funcef, além do relato do andamento 
das principais ações judiciais.  

Mais de 140 pessoas estiveram 
presentes. A Diretora Presidenta da 
APCEF, Célia Zingler, deu início aos 
trabalhos convidando a diretora de 
Aposentados e Saúde, Noeli Serra, o 1º 
Vice - Presidente da AGEA e integrante  
do Conselho Fiscal da Funcef, Antoci 
Neto de Almeida, e o assessor jurídico 
da APCEF, Ricardo Cantalice, para com-
porem a mesa de trabalho. 

O público recebeu explicações 
sobre as principais ações judiciais que 
envolvem a categoria, como o “Efeito 

Mais de 140 aposentados(as) lotam  
salão do Clube do Comércio

Gangorra” (ação que visava recuperar 
as perdas ocorridas em decorrência 
do congelamento salarial efetuado pela 
Caixa entre 1996 e 2001) e o auxílio à 
cesta-alimentação, que teve sentença ne-

No Salão de Bridge do Clube do Comércio, aposentados tiveram chance de esclarecer dúvidas sobre as principais ações judiciais que envolvem a categoria

Fotos: Fernando Halal/Interlig

Célia Zingler leu a carta-resposta do presi-
dente da Funcef sobre passivo judicial

gativa pelo Tribunal Superior. Em relação 
ao passivo judicial da Funcef, Cantalice 
anunciou que, para evitar a perda do 
direito de ação pelo decorrer do tempo, 
a APCEF já ajuizou protesto interruptivo 
de prescrição. No entendimento da as-

sessoria jurídica, a Caixa deve ser respon-
sabilizada para a constituição da reserva 
matemática nesses casos. “A Associação 
está estudando novas medidas judiciais 
para que seja solucionada a questão”, 
garantiu a Presidenta Célia Zingler. Na 
reunião anterior, realizada em setembro 
de 2011 - que contou com a presença 
do presidente da Funcef, Carlos Caser – 
os(as) participantes decidiram notificar a 
a Funcef para que realizasse efetivamente 
o processo de apuração e cobrança da 
dívida da Caixa com a Fundação. A carta- 
resposta do dirigente foi lida por Célia. 
Os(as) participantes puderam esclarecer 
suas dúvidas após as explanações. 

Em seguida, o público ficou por 
dentro das etapas de construção da Nova 
Colônia de Férias de Tramandaí. O dire-
tor de Patrimônio, Paulo Cesar Ketzer, 
exibiu no telão algumas imagens passo 
a passo da obra, cuja etapa inicial será 

finalizada nas próximas semanas. 

Durante o encontro, também mar-
caram presença o Vice-presidente da 
APCEF, Marcos Todt, e os diretores 

Paulo Ricardo Belotto, Sérgio Simon, 
Maria Tereza Guerra Bernd, a assessora 
jurídica da APCEF Isadora Costa Moraes 
e a integrante do Conselho Deliberativo 
Maria Regina Figueiró.
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Muitas  br in-
cadeiras, alegria e, 
claro, chocolates! A 
tradicional Festa de 
Páscoa da APCEF 
reuniu nada menos 
que 160 crianças na 
sede da Associação, 
todas empolgadas 
para conferir a tão 
esperada chegada 
do Coelhinho. 

Em uma tarde 
recheada de opções para diversão, várias 
surpresas aguardavam os pequenos por 
toda a sede. Já na entrada, eles ganhavam 
abraços e guloseimas do Coelho e da 
Coelha. A diversão seguiu com várias 
atrações: oficina de pinturas faciais, cas-
telo medieval, piscina de bolinhas, chute 
a gol, cama elástica e varal de pinturas 
foram algumas delas. Na hora do lanche, 
cachorro-quente, pipoca, algodão-doce e 
refrigerantes garantiram a alegria. 

E m  u m  b r e v e  d i s c u r s o ,  o  
Vice-presidente Marcos Todt fez um 
agradecimento especial à presença de 
todos(as) e os(as) convidou a assistirem 
à peça teatral “A Fantástica Fábrica do 
Coelho e da Coelha da Páscoa”, no Salão 
de Festas. Adultos e crianças reuniram-se 
para ver o teatro e saíram encantados. 
Depois da apresentação, a criançada fez 
fila para receber ovos de chocolate do 
Coelho e da Coelha. Muitos pediam aos 
pais e responsáveis que tirassem fotos 
para registrar o momento. 

Os vovós Alexandre e Maria da Gra-
ça Maestri trouxeram à festa a pequena 
Lisandra, de 5 anos. “Moramos aqui perto 
e estamos sempre de olho na agenda de 
eventos. A última festa em que a trouxe-
mos foi a do Dia da Criança, e é sempre 
muito divertido”, disse a avó. “Divertido 
e organizado”, completou Alexandre. 

Para a associada Diva Maria Guerra, 

Festa de Páscoa  
encantou a criançada  
na APCEF

que participou da festa com sua filha e 
a neta de 1 ano, os associados são pri-
vilegiados por terem a sua disposição 
“um cenário muito bonito e uma agenda 
variada de eventos”.

Estagiária da Caixa, Juliana Toledo 
foi como convidada, acompanhando o 
filho Mateus, de 6 anos. “A festa está 
muito boa, pretendemos vir em outras. 
E também quero ser associada APCEF, 
futuramente”, afirmou a mãe, enquanto 
aguardava com o filho na fila de tatuagens. 

Bruno Romalto trouxe os gêmeos 
Nicolas e Vinicius, que se divertiram a 
valer em todos os brinquedos. Ao final da 
festa, enquanto fazia um lanche, a dupla 
não queria ir embora. “O que mais eles 
podem querer? Tem tudo aqui”, sorria o 
pai, que é associado da APCEF há alguns 
anos. 

Também presente no evento, o 
Núcleo de Cultura Gaúcha, sempre 
preocupado em bem receber os(as) 
convidados(as), disponibilizou chimarrão 
para todos(as). Entre outras presenças no 
evento, estiveram os diretores Gilmar 
Aguirre, Paulo Belotto e Geraldo Xavier, 
além do representante do SindBancários, 
o diretor Francisco Magalhães, e Nelson 
Ferreira Filho, membro do Conselho 
Gestor do Centro Cultural Companhia 
de Arte. 

Criançada brincou a valer

Fernando Halal/Interlig

Em missa solene, grupo prestou 
sua homenagem aos 240 anos de 
Porto Alegre 

Para comemorar a passagem dos 
240 anos de Porto Alegre, a Catedral 
Metropolitana sediou uma missa solene 
presidida pelo arcebispo metropolitano, 
Dom Dadeus Grings. Entre os convidados 
da cerimônia esteve o Coral da APCEF, 
que encantou os presentes com um re-
pertório especial. 

Entre as canções apresentadas, esti-
veram “Panis Angelicus” (Cesar Franck), 
“Kyrie” e “Agnus Dei” (canções da Missa 
Nordestina de Lindemberg Cardoso), 
“Em Memória de Mim” (Buryl Red), 
“Oração de São Francisco” (Anônima); 
“Ave Maria” (Ígor Stravinski) e “Que 
Diós Te Bendiga” (versão em espanhol 
da “Benção” composta por Peter Lutkin). 

Na avaliação da coordenadora do 
Coral, Iracema Mendes, a apresentação 
foi marcada pela emoção. “Ficamos 
extremamente honrados com o convite 
para celebrar o aniversário de nossa Ca-
pital, entre tantos corais na cidade”, disse. 
O maestro Luiz Carlos Andrade revelou 
que foi realizado um retiro para trabalhar 
as novas composições.

Segundo o diretor Cultural da  

APCEF, Paulo Casa Nova, a apresentação 
“marcou o auge da Gestão do Novo Tem-
po Cultural para reposicionar o grupo na 
vitrine que merece. Os coralistas estão 
de parabéns pelos ótimos resultados 
obtidos depois de anos de dedicação sem 
reservas à música”. 

O Padre Carlos Gustavo Hass agra-
deceu a participação do Coral, ressaltan-
do o seu “brilho especial nesse momento 
da Catedral e da cidade”. 

Em sua homilia, Dom Dadeus  
Grings destacou o papel dos antecessores 
na construção da Capital e também da 
Catedral. A igreja, cujo nome original é 
Paróquia Mãe de Deus, foi a primeira da 
cidade e também completou 240 anos 
de existência. Durante a celebração, uma 
estátua de São Francisco das Chagas, 
que foi trazida de Portugal para decorar 
a igreja, foi exibida aos fiéis. Esculpida 
à mão, a peça de arte sacra chegou ao 
Porto dos Casais antes da fundação do 
município, em 1772. 

Em seguida à celebração religiosa, 
foi realizado o lançamento do livro “Guia 
Histórico-Artístico da Catedral Metro-
politana de Porto Alegre”, de autoria de 
Dom Frei Antônio do Carmo Cheuiche, 
bispo-auxiliar na arquidiocese de Porto 
Alegre, falecido em 2009. 

Coral da APCEF  
aplaudido na Catedral  
Metropolitana

Na cerimônia de aniversário da Capital, coralistas apresentaram repertório especial

Arquivo/APCEF
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Festa para o esporte

Equipe do 
Vale do Taquari foi 
primeiro lugar em 

Futebol Soçaite Livre

Afogadas venceu o 
Futsal Feminino sobre 

a equipe Guerreiras

Atletas do
Vôlei de Areia  

confraternizam  
após a premiação

Time da Regional Sul 
sagrou-se campeão no 
Futsal

Confraternização e partidas emocionantes  
marcaram os Jogos de Integração

Todt (E) entregou  
medalhas à dupla 
vencedora no Truco, 
Alzemiro e Nailor 

Fotos:  
Arquivo/APCEF

JOGOS DE 
INTEGRAÇÃO 2011/2012  

OS PREMIADOS
• Futsal Masculino: Regional Sul • Futsal Feminino: Afogadas  

• Futebol Soçaite Master: Litoral Norte • Futebol Soçaite  

Livre: Vale do Taquari• Vôlei de Areia Feminino: Nicole Elyseu de 

 Lima e Anemari Pot • Vôlei Misto: Vale do Taquari 

• Xadrez: Alzemiro Nardes • Damas: Alzemiro Nardes  

• Truco: Alzemiro Nardes e Nailor Ribeiro • Canastra: Dieter  

Hubber e Ana Paula Hubber • Tênis de Mesa: Pedro  

Daniel Rocha dos Santos • Sinuca: Júlio César Arcari  

• Bocha: Nailor Ribeiro e Júlio Guedes

Depois de meses de preparo e 
acirradas partidas nas mais diversas 
modalidades, os Jogos de Integração 
2011/2012 tiveram em março o seu 
grande momento. Em um final de se-
mana de muita descontração e alegria, 
a etapa final reuniu associados(as) de 
todo o Estado nos dias 17 e 18. 

No sábado, os(as) atletas foram 
recebidos na Nova Colônia de Tra-
mandaí com um saudável café da 
manhã - uma ótima oportunidade 
para os(as) associados(as) acompa-
nharem o andamento da construção. 
O Vice-presidente da APCEF, Marcos 
Todt, deu as boas-vindas a todos(as) 
e destacou o engajamento dos(as) 
associados(as) de todo o Estado na 
construção da nova colônia. Todt 
lembrou também que há apenas um 
ano atrás, nos Jogos de Integração de 
2010, foi realizado o Lançamento da 
Pedra Fundamental da obra. Em se-
guida, o diretor de apoio ao Patrimô-
nio, Paulo Ricardo Bellotto, fez uma 
apresentação visual do passo a passo 
da construção. Depois, o diretor de 
Patrimônio, Paulo Cesar Ketzer, exi-
biu um vídeo simulando um passeio 
guiado pela construção. 

O primeiro dia foi destinado às 
disputas nas modalidades Futebol 

Soçaite Master, Futebol Soçaite Livre, 
Vôlei Misto, Xadrez, Damas, Truco, 
Canastra, Tênis de Mesa e Sinuca. 

A entrega da primeira leva de pre-
miações foi realizada durante o jantar 
de confraternização no Grêmio Expe-
dicionário Geraldo Santana. Todt e o 
diretor de Esportes, Gilmar Aguirre, 
abriram as atividades saudando os(as) 
convidados(as). Em seguida, foram 
convidados representantes de cada 
regional para a entrega das medalhas. 

No domingo, foi a vez de disputar 
as três últimas modalidades: Vôlei de 
Areia Feminino, Futsal Masculino e 
Feminino e Bocha. Como não poderia 
deixar de ser, a etapa final foi encer-
rada em clima de confraternização. 

E nada de descanso aos atletas: 
os treinos foram retomados já no final 
de semana seguinte, de olho nos Jogos 
da Fenae. A décima edição do evento 
acontece em agosto, na cidade de 
Vitória/ES. Qualquer associado(a) da 
APCEF pode participar. As inscrições 
nas modalidades podem ser feitas até 
31 de maio.


