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Parabéns, associado(a)! Você faz 
parte de uma entidade vitoriosa, que, 
há 60 anos, vai à luta sem esquecer 
da festa; que pensa na categoria, mas 
defende os anseios de toda a socieda-
de; que constrói seu patrimônio, mas 
preocupa-se com os rumos da econo-
mia; que valoriza a cultura, o esporte 
e o lazer; mas, acima de tudo, que 
valoriza você como a peça mais pre-
ciosa de um quebra-cabeças colorido 
e com mais de cinco mil peças. Essa 
é a sua APCEF! Comemore conosco!

Não é qualquer entidade que 
celebra seis décadas de história. E não 
é qualquer celebração que reflete a 
riqueza de uma ocasião como essa. 
Nesse sentido, a direção da APCEF 
não poderia deixar passar em branco 
o aniversário da nossa Associação. Por 
isso, a comemoração foi grandiosa, 
como deveria ser. Acompanhe ao 
longo desta edição os detalhes de um 
inesquecível Baile Queijos & Vinhos, 
com a presença de um dos maiores 
músicos gaúchos da atualidade, o Nei 
Lisboa.

Você pode conferir também 
como foi o lançamento do romance 
histórico A Casa do João-de-Barro, 
resultado da oficina literária do es-
critor Alcy Cheuiche; além de outro 
brilhante evento comemorativo: a 
inauguração da Galeria da Presidência, 
uma homenagem da gestão a todos 

Editorial

opinião

aqueles que estiveram à frente da 
entidade desde a sua fundação. No 
Radar, veja o lançamento do novo site 
da Associação. E, ainda, os 20 anos do 
Coral APCEF/RS.

Mas mesmo com a agenda cheia 
de festividades, jamais nos esquece-
mos que há um caminho de lutas a 
percorrer. Estivemos presentes no 
Encontro Estadual dos Bancários(as), 
defendendo os direitos da nossa ca-
tegoria e determinando, junto com 
outros 488 trabalhadores(as), os ru-
mos da nossa Campanha Salarial 2013.

Também temos orgulho de vos 
apresentar o novo escritório de ad-
vocacia que nos emprestará seus 15 
anos de experiência na luta sindical, 
assumindo a assessoria trabalhista da 
APCEF. Young Dias Lauxen & Lima 
Advogados Associados colocarão uma 
equipe de mais de 70 profissionais à 
nossa disposição.

Confira, ainda, nas páginas desse 
JB especial, uma entrevista exclusiva 
com o renomado sociólogo e profes-
sor Pedrinho Guareschi, que faz uma 
análise crítica sobre os protestos que 
têm tomado conta das ruas de nosso 
País. Sobre o assunto, confira também 
o artigo do escritor Frei Betto.

Boa leitura!

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 (Aposenta-
do/POA) • Social e Lazer: Ana Maria Laroca (Ag. Cristal) • Cultura: Maria Julia Silva Santos (GI-
REC/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. Gra-
vataí) • 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 (GI-
PES/PO) • Djalma Lucena Rodrigues (Ag. Praça da Alfandêga) • reG. Vale do rio pardo 
• Titular: Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do Sul) • Suplente: Adroaldo Schmidt 
Carlos (Aposentado/Cachoeira do Sul)• reG. passo fundo • Titular: Ivan Canal (PAB Jus-
tiça do Trabalho Passo Fundo) • Suplente: Eroni Rodrigues Schleder (Aposentado/Passo Fundo) • 
reG. Vale dos sinos • Titular: Lucas Figueiredo dos Santos (Ag. Canudos)• Suplente: De-
lamar Teixeira Albino (Aposentado/São Leopoldo) • reG. Vale do paranHana • Titular: 
João Alberto Holsbach (Ag. Três Coroas) • Suplente: Ademir Arizoli Volkart (Aposentado/Três 
Coroas) • reG. Centro • Titular: Rogênio Dellinghausen Reichembach (Ag. Tupanciretã) • 
Suplente: Paulo Adelmo Castaman (Aposentado/Santa Maria) • reG.Vale do 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 Gran-
de)• 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) • An-
tônio Gabriel Bueno Bones (Aposentado/Porto Alegre).

Charge
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Agenda

Não perca o Costelão da APCEF

Um dos mais tradicionais eventos 
promovidos pelo Núcleo de Cultura 
gaúcha vem aí. No dia 21 de julho, 
às 13h, acontece o VI Costelão da  
APCEF/RS. Os convites estão disponíveis 
no setor de eventos da APCEF ao custo 
de R$ 25. Garanta já o seu, entrando em 
contato pelo e-mail: eventos@apcefrs.
org.br ou pelo telefone: (51) 3268-1611.

Durante o Costelão, o Núcleo de 
Cultura Gaúcha também vai sortear um 
iPad 16 GB, resultado de uma “Ação 
Entre Amigos” com arrecadação desti-
nada à manutenção do Grupo de Danças 
Tradicionais Gaúchas da APCEF/RS. Para 
quem quiser participar, o valor é de  
R$ 10 (dez reais), com direito a concor-
rer com dois números. Interessados(as) 

devem contatar o setor de eventos ou 
o coordenador do Núcleo, Paulo Cesar 
Ketzer (51-9971-6964 - pauloketzer@
yahoo.com.br).

Para os leitores do João-de-Barro 
que estão acostumados a acessar a 
internet (e também aqueles que não 
estão!), vale a pena dar uma passada 
em www.apcefrs.org.br para conferir 
a nova página eletrônica da Associação. 
O site continua recheado de notícias e 
todas as informações sobre os serviços 
da APCEF, só que agora, disponibiliza-
das com um layout muito mais claro e 

atraente.

Usuários de todos os recantos do 
Estado têm elogiado a mudança: “Ficou 
muito mais fácil de encontrar o que a 
gente procura”, afirmou Marisa Mar-
tins, da agência Palmeira das Missões. 
O presidente Marcos Todt lembra que 
esta novidade faz parte das comemora-
ções dos 60 anos da APCEF/RS.

Inscrições para Festival de Música seguem abertas

Site da APCEF/RS de cara nova

Seguem abertas as inscrições para 
um dos maiores espaços de incentivo 
à cultura do cenário bancário: o XI 
Festival de Música da APCEF/RS. O 
evento está marcado para o dia 24 
de agosto, às 20h, no Galpão Crioulo 
da APCEF (Porto Alegre), e elegerá o 
representante do Rio Grande do Sul no 
Música Fenae 2013, que acontece de 4 
a 6 de dezembro, em Belém, no Pará. 
Dezessete Apcefs já confirmaram a 
realização das seletivas estaduais. Além 
da melhor música, serão premiados 
com troféus melhor intérprete, letra, 
melodia, arranjo, instrumentista e mú-
sica mais popular. Não perca a chance 

de mostrar o seu talento!

Podem participar da competição 
ativos(as), aposentados(as) e pensio-
nistas, sendo que autor(a) e intérprete 
devem ser associados(as) da APCEF/RS, 
em dia com suas obrigações sociais. Cada 
associado(a) tem direito a inscrever cinco 
composições inéditas, das quais podem 
ser escolhidas até três para a apresenta-
ção. Basta preencher a ficha de inscrição 
(disponível em www.apcefrs.org.br), gra-
var a canção em CD e enviá-la à APCEF, 
junto com cinco cópias da letra, conforme 
previsto no regulamento. A apresentação 
será imortalizada em DVD.

terças-feiras - Encontro do 
Núcleo de Cultura Gaúcha

julHo

21/7 - VI Costelão da APCEF/RS

aGosto

24/8 - Festival de Música da  
APCEF/RS

Novo layout faz parte das comemorações dos 
60 anos da Associação

Agenda

o que  
XI Festival de Música  
da APCEF/RS
Quando 
24 de agosto de 2013, 20h
onde 
Galpão Crioulo da APCEF  
(Av. Coronel Marcos, 851,  
Ipanema - Porto Alegre)
inscrições  
Gratuitas, basta enviar  
formulário e CD à APCEF
informações 
www.apcefrs.org.br  
e (51) 3268-1611

Com a mudança, site disponibiliza informações de forma mais clara

Reprodução

serViço

o que  
VI Costelão da APCEF/RS
Quando  
21 de julho de 2013, 13h 
onde 
Galpão Crioulo da APCEF (Av. 
Coronel Marcos, 851, Ipanema 
– Porto Alegre)
ingressos - R$ 25 
informações  
eventos@apcefrs.org.br  
e (51) 3268-1611

serViço
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Conferência Estadual define reivindicações 
dos bancários gaúchos para Campanha 2013
Resoluções serão encaminhadas à Conferência Nacional, de 19 a 21 de julho

Os rumos da Campanha Salarial 2013 foram 
postos em debate entre os(as) 488 bancários e 
bancárias que estiveram presentes na 15ª Con-
ferência Estadual dos(as) Trabalhadores(as) em 
Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul, nos 
dias 22 e 23 de junho, em Porto Alegre. Após a 
apresentação de painéis técnicos e conjunturais, 
que serviram de subsídio para a assembleia final, 
definiram-se as resoluções a serem encaminhadas 
à Conferência Nacional, bem como a eleição da 
delegação gaúcha ao evento, que ocorre de 19 a 
21 de julho, em São Paulo.

A plenária foi dividida em seis eixos delibe-
rativos: 1) Emprego: Demissões, Rotatividade, 
Terceirização; 2) Reestruturação Produtiva no 
Sistema Financeiro: Correspondentes Bancários, 
Banco do Futuro, Bancos pelo Celular, Regulação 
do Sistema Financeiro; 3) Remuneração: Au-
mento Real, PCS, Piso Salarial, PLR, Previdência; 
4) Condições de Trabalho: Metas, Saúde e Se-
gurança Bancária; 5) Estratégia de Campanha: 
Negociação, Mobilização, Contratação, Minuta; 
e 6) Eleição da delegação para a Conferência 
Nacional. Foram eleitos(as) 38 delegados(as) e 
quatro observadores(as).

1) emprego

• Fim dos correspondentes bancários

• Fim das terceirizações, mas defesa de terceirizados

• Mais contratações em todos os bancos

2) reestruturação produtiva

• Que os recursos do Pré-sal sejam administrados 
pelos bancos públicos

• Bancos públicos100% estatais, administrados e 
controlados pelos trabalhadores

• Redução do Spread Bancário

•Regulamentação do Sistema Financeiro

3) remuneração

• Plano de Cargos e Salários (PCS) nos bancos 
privados

• Isonomia imediata aos trabalhadores aposentados 
e da ativa

• Cesta Alimentação para os aposentados e pen-
sionistas

• Gratificação de função para os trabalhadores em 
call center

• Contra a retirada de patrocínio dos fundos de 
pensão e o voto de minerva

• Reposição de perdas salariais

• Jornada de seis horas para todos, sem redução 
de salário

• Contra acordos coletivos que prevejam compen-
sação ou pagamento dos dias parados

• Comando nacional composto pelas diferentes 

posições do movimento sindical bancário

• Índice: aprovadas propostas de 13%, 18% e 20%.

• PLR de 25% do lucro líquido, dividida de forma 
linear

4) Condições de trabalho

• Fim das metas e do assédio moral

• Não renovação da cláusula de resolução de con-
flitos no local de trabalho

• Fortalecimento do SUS

• Fim do banco de horas

• Complementação salarial aos aposentados

• Fim do Fator Previdenciário

• Ampliação dos instrumentos de segurança dos 
bancários e clientes

5) estratégia de Campanha

• Aprovada Campanha Salarial com mesa unificada 
na Fenaban, combinada com mesas específicas nos 
bancos públicos.

• Negociações concomitantes de forma efetiva e 
com mobilizações específicas nos bancos públicos 
para negociação das pautas de cada banco

6) eleição da delegação para a Conferência 
nacional

• 38 delegados(as) e 4 observadores(as) eleitos(as) 
para Conferência Nacional: 80% para chapa 1 
(CSD, CSA, Articulação Bancária, CTB e BPL, e 
20% para chapa 2 - Novo Rumo 

Fonte: Fetrafi-RS

prinCipais resoluções

Marcello Carrión
Diretor de Relações de Trabalho da APCEF/RS

Rumo a uma nova realidade
repita os mesmos erros dos últimos 
anos e cumpra, de fato, a estratégia da 
campanha. Que não pressione apenas 
a Fenaban, que pressione a Caixa tam-
bém pela sua pauta específica.

No debate sobre remuneração, 
três propostas de índice foram apre-
sentadas: 13%, 18%, e 20%. Três 

propostas e duas lógicas diferentes. As 
de 13% e 18%, pensando em inflação 
mais um percentual de aumento real, 
que não dialoga com as perdas históri-
cas da categoria. A de 20%, inovando 
a lógica de reivindicação, pois avança 
ao pensar no reajuste da categoria 
bancária, que é quem produz o lucro 
dos bancos, reivindicando equiva-
lência da remuneração do trabalho à 
remuneração do capital. Se é aceito e 
considerado justo o sistema financeiro 
se remunerar à ordem de 20% ao ano, 
por que trabalhadores e trabalhadoras, 
que produzem o lucro, deveriam pedir 
menos? 

Saímos da Conferência Estadual 
fortalecidos com a crescente unidade 

de bancários e bancárias em torno 
da idéia de que o movimento sindical 
deve sair da estagnação, deve romper 
com a mesmice de pautas rebaixadas, 
deve cumprir seu papel sindical, sem 
atrelamentos a partidos e governos de 
plantão.

Saímos confiantes ao vermos sur-
gir uma nova perspectiva no movimen-
to sindical, que certamente crescerá a 
ponto de alterar a lógica já surrada do 
sindicalismo subserviente e sem inde-
pendência. Vivemos um momento his-
tórico no movimento sindical bancário, 
com uma bela semente plantada, cujo 
fruto será uma nova realidade, centrada 
na luta pelos interesses da categoria 
bancária e da classe trabalhadora.

A categoria sai fortalecida do en-
contro, pois vemos, a cada ano, crescer 
a mobilização de bancários e bancárias 
que se unificam na luta para que o 
movimento sindical passe a cumprir o 
seu papel com absoluta independência 
aos interesses de patrões, governos 
e partidos. Por isso, reforçamos que 
é fundamental que o movimento não 

Veja a cobertura das comemorações  
dos 60 anos através do programa de  
vídeo APCEF em Ação, publicado em  
www.apcefrs.org.br ou no Facebook  
da Associação.
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jurÍdiCo seus direitos

Novo escritório de  
advocacia reforça  
assessoria jurídica  
Young Dias Lauxen & Lima Advogados Associados  
assumem assessoria trabalhista

Divulgação

O semestre começa com uma 
novidade que vem reforçar ainda 
mais o setor jurídico da APCEF/RS. 
Com a promessa de assumir um papel 
protagonista no encaminhamento de 
ações que protejam os direitos dos 
associados(as), o tradicional escritório 
de advocacia Young Dias Lauxen & 
Lima será responsável, a partir deste 
mês, pela assessoria trabalhista da 
Associação. “O(a) associado(a) pode 
ter a certeza de que a nova assessoria 
trabalhista da APCEF está pronta para 
bem atender a todas as demandas judi-
ciais solicitadas. Isso reforça ainda mais 
o importante papel que as assessorias 
jurídicas, aqui incluído o serviço do 
seguro jurídico, desempenham junto 
ao conjunto dos associados”, avaliou o 
diretor de Previdência e Jurídico, Rafael 
Balestrin.

Há mais de quinze anos no ramo 
associativo e sindical, Young Dias 
Lauxen & Lima assessora mais de 25 
entidades de classe, como o Cpers 
(professores estaduais), o SindJus/RS, 
o Simpe/RS (empregados do Ministé-
rio Público), o Sergs (enfermeiros) e 
o Sintect/RS (Correios). “Nossa pro-
posta é transferir a nossa experiência 
de conquistas nessas várias categorias 
para a APCEF. Queremos realizar uma 
advocacia propositiva, que enxerga os 

Mais sobre o escritório

A Young, Dias, Lauxen & Lima 
Advogados Associados pertence 
aos renomados advogados Jorge 
Young, Jeverton Lima, Paulo Lau-
xen e Arthur Dias, mas conta com 
uma equipe de 75 profissionais, 
sendo 50 profissionais de Direito 
aptos a atender às demandas 
judiciais e extrajudiciais, com efici-
ência e transparência nas diversas 
áreas de atuação. Para marcar a 
sua consulta, os(as) associados(as) 
da APCEF poderão agendar aten-
dimento por telefone.

O escritório possui duas 
sedes, uma em Porto Alegre (Av. 
Getúlio Vargas, 774/301 e 602) e 
outra em São Leopoldo (Primeiro 
de Março, 113/101 e 401). Infor-
mações: (51) 3589-5507, (51) 
3591-4640, (51) 3085-5507 ou 
www.young.adv.br.

problemas aonde não se enxergava 
antes, e atua efetivamente nas suas 
prevenção e solução”, afirmou Jeverton 
Lima, sócio do escritório e assessor 
responsável pelas causas da APCEF/RS.

Dignidade versus Assédio Moral

Um problema que vem 
ocorrendo com muita frequên-
cia, nas mais diversas categorias, 
é o fenômeno do assédio moral, 
um mal antigo, que há poucos 
anos passou a ser debatido com 
mais seriedade em nossa socie-
dade, mas que há muito tempo 
está inserido nos mais diversos 
ambientes de trabalho.

O assédio moral, confor-
me definem estudiosos sobre 
o tema: é qualquer conduta 
abusiva (gesto, palavra, com-
portamento, atitude que atente 
por sua repetição ou sistemati-
zação, contra a dignidade ou à 
integridade psíquica ou física de 
uma pessoa, ameaçando seu em-
prego ou degradando o clima de 
trabalho). Ou seja, sempre que 
um trabalhador é ameaçado e/
ou humilhado, em seu ambiente 
de trabalho, essa prática pode 
ser enquadrada como um caso 
de assédio moral.

No Brasil, não contamos 
com uma legislação específica 
que trate sobre assédio moral. 
Alguns Estados possuem leis, 
mas no Rio Grande do Sul, 
atualmente, não existe previsão 
legal sobre o tema, razão pela 
qual juridicamente são invocados 
os princípios basilares do nosso 
direito.  

A legislação trabalhista, con-
forme dispõe o art. 8º da Con-
solidação das Leis do Trabalho, 
admite a hipótese de incidência 
dos princípios fundamentais, 
como fonte formal, na falta de 
dispositivos legais para a aprecia-
ção de um caso concreto.

Quando nos deparamos 
com uma situação de assédio 
moral, estamos diante de um 

afrontamento ao princípio cons-
titucional da Dignidade da Pessoa 
Humana, um dos fundamentos 
do Estado Democrático de Di-
reito da República Federativa 
do Brasil.

Embora, no Rio Grande do 
Sul, não tenhamos previsão legal 
específica sobre o tema, nossa 
doutrina e jurisprudência já ca-
minham em busca de soluções 
para esses conflitos, utilizando 
como fundamento a afronta 
desse princípio.

Mas para caracterizar uma 
situação de assédio moral um 
dos requisitos essenciais é que 
ocorra a reiterada conduta abu-
siva, ou seja, é necessário que 
haja certa frequência na prática 
dos atos lesivos ao trabalhador, 
pois fatos isolados não são carac-
terizados como assédio moral.

E os danos do assédio moral 
podem gerar graves conse-
quências, pois em seu estágio 
mais avançado, pode causar ao 
trabalhador problemas de saúde 
e doenças graves como: depres-
são (stress), danos na esfera 
emocional, síndrome do pânico, 
angústia, mágoas, tristeza, baixa 
autoestima e diversas crises de 
relacionamento (principalmente 
no âmbito familiar).

Dessa forma, qualquer tra-
balhador que venha a perceber 
que possa estar sendo vítima de 
uma situação de assédio moral 
precisa de ajuda e deve buscar 
auxílio para que possam ser to-
madas as primeiras providências 
para averiguar o caso e, se for 
o caso, o trabalhador também 
poderá ingressar com deman-
das judiciais, para resolver o 
problema.

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

A partir desta edição, acompanhe mensalmente a coluna Seus 
Direitos, assinada pelo advogado Jeverton Lima.

Jorge Young, Jeverton Lima, Paulo Lauxen e Arthur Dias



A ssociados(as), familiares, amigos(as). Mais de 400 pessoas se uniram 
para celebrar uma história de seis décadas de lutas e conquistas: os 
60 anos da APCEF. Após a inauguração da Galeria da Presidência e 

o lançamento do romance histórico A Casa do João-de-Barro, no dia 13 de 
junho (confira reportagem na contracapa), as comemorações do sexagenário 
fecharam com chave de ouro no dia 15 de junho, com o 21º Baile Queijos & 
Vinhos. O público recorde lotou o Ginásio de Esportes da Sede A, em Porto 
Alegre, que se transformou em um verdadeiro salão de festa. E que festa! “O 
baile, por si só, já é sempre muito concorrido. As pessoas sempre querem 
vir, por causa da época, que nos propicia um bom acolhimento, com comidas 
maravilhosas e uma grande variedade de vinhos, mas, neste ano, a adesão do 
público se intensificou de forma estrondosa por causa do show do Nei Lisboa, 
que é um dos grandes nomes da música gaúcha”, avaliou a diretora de Social 
e Lazer da APCEF, Ana Maria Laroca.

Apesar de acontecer em Porto Alegre, a festa teve a participação em 
peso do Interior. Registrou-se a presença de associados(as) de Caxias do Sul, 
Frederico Westphalen, Santa Cruz do Sul, Triunfo e Três Coroas, além de 
toda a Região Metropolitana. Um grupo de 15 associados(as) da Regional Sul 
também se organizou para comparecer à comemoração dos 60 anos. Aluga-
ram um serviço de transporte, que os trouxe de Pelotas à Capital. “Fizemos 
questão de participar deste aniversário e estamos muito satisfeitos. A festa 
está linda. A grande adesão do público é uma demonstração da importância 
que a Associação tem na vida de cada um. Ficamos muito felizes de ver os 
associados valorizando as atividades da APCEF, que não se resumem só à luta, 
mas que dá espaço também para a festa”, avaliou a coordenadora da Regional 
Sul, Cristina de Souza Gularte.

E uma entidade do porte da APCEF/RS tem amigos inclusive fora do 
Estado. Diretamente de Vitória, Espírito Santo, participou do Baile Queijos & 
Vinhos a diretora da APCEF/ES, Lizandre Borges. A colega destacou o prota-
gonismo da Associação para os bancários ao longo das décadas. “São 60 anos 
de uma instituição muito importante para os empregados da Caixa, que teve 
um papel determinante nas conquistas de toda uma categoria. É uma honra 
para nós, do Espírito Santo, estarmos aqui presenciando essa festa”, destacou 
Lizandre, que veio acompanhada do diretor do Sindicato dos Bancários de 
Vitória, Derik Machado.

Queijos, vinhos e outras delícias

A festa ofereceu aos convidados o melhor da gastronomia, em bufê com 
ampla variedade de queijos, embutidos, pães, pastas, além da tradicional sopa 
de agnolini. Como acompanhamento, uma variedade de vinhos: merlot, caber-
net sauvingnon, tinto suave, niagara suave, chadornay branco seco e riesling 
moscato branco. Após o “parabéns”, o público também pôde saborear uma 
deliciosa torta.

Fotos: Anne Ledur/APCEF/RS

Baile Queijos & Vinhos marca  
comemorações dos 60 anos da APCEF/RS

Evento, que teve como atração  
especial o show de Nei Lisboa,  
contou com a presença de mais  
de 400 pessoas

Público pôde saborear grande variedade de queijos, pães, embutidos e pastas 



Atração especial

Se o Baile Queijos & Vinhos já é sempre um sucesso, neste ano, o público 
teve uma motivação ainda maior. A grande atração da festa foi o show do músi-
co Nei Lisboa, que apresentou uma retrospectiva de 30 anos de carreira, com 
canções de seus nove discos - entre elas “Verdes Anos”, “Paisagem Campestre”, 
“Relógios de Sol”, “Romance”, “Telhados de Paris” -, além de músicas do novo 
álbum, “A Vida Inteira”, que será lançado em novembro deste ano. “Estou 
contentíssimo de ter sido convidado para esta festa. Todo mundo está vendo o 
brilho que a Associação consegue ter. Essa é uma data muito importante, muito 
festiva, que desejo que se repita muitas e muitas vezes”, afirmou o cantor.

O presidente da APCEF, Marcos Todt, explicou e valorizou a escolha do 
músico gaúcho. “A APCEF é, de certa forma, parecida com esse grande artista 
que nos brindou com este show. O Nei é querido no Estado inteiro, não apenas 
pela qualidade da música, mas porque ele é um artista que se importa com o 
que acontece ao redor, sempre se importou e sempre teve voz para defender 
o que ele acha que é correto para uma sociedade melhor. A APCEF também 
é assim”, defendeu.

Entidade viva

A história da APCEF/RS foi reverenciada pelo presidente da Associação, 
Marcos Todt, em seu memorável discurso: “São 60 anos de uma história de 
uma entidade forte, generosa, atuante, viva e que pulsa. Temos orgulho de 
poder estar comemorando essa história, de poder dizer que a nossa entidade 
tem mais de cinco mil associados(as), que cuidam, se importam, defendem a 
APCEF e seus princípios e valores”.

Baile Queijos & Vinhos marca  
comemorações dos 60 anos da APCEF/RS

 Nei Lisboa abrilhantou comemoração dos 60 anos

Diretoria e Conselho comandam o Parabéns à Você

Público recorde lotou o Ginásio de Esportes da Associação

Veja a cobertura das comemorações dos 60 anos através  
do programa de vídeo APCEF em Ação, publicado  
em www.apcefrs.org.br ou no Facebook da Associação.
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Conjuntura

Protestos mobilizam  
população de todo o País 
Problemas de economia, transporte, saúde, educação e política 
entram na pauta dos manifestantes

senciado é a violência policial gratuita a 
manifestantes que nada tem a ver com os 
episódios de vandalismo. Com a desculpa 
de “proteger” e “manter a ordem”, a 
polícia tem criminalizado o movimento 
social em diversas situações. A postos 
em batalhões de choque, houve inúmeros 
momentos em que os protestos foram 
dispersados com a soltura de bombas de 
gás lacrimogêneo ou o disparo de balas 
de borracha. Em determinadas ocasiões, 
armas de fogo assediaram moralmente 
os manifestantes. Grupos inteiros foram 
revistados e dezenas foram presos.

resposta do Governo

Como uma resposta à cobrança das 
ruas, o governo federal propôs pactos 
para unir os prefeitos, governadores, Con-
gresso Nacional e sociedade, de modo a 
atender as demandas apresentadas pelos 
manifestantes. Para isso, a presidenta 
Dilma Rousseff propôs a realização de um 
plebiscito para que os cidadãos opinem so-
bre os temas mais urgentes a serem trata-
dos no Legislativo. Também conseguiu-se 
aprovar, às pressas, a lei que considera a 
corrupção um crime hediondo.

Sobre o equilíbrio fiscal, a presidenta 
destacou que o objetivo é gerar emprego 
e combater a inflação. Para isso, garantiu 
que o governo vai disponibilizar mais R$ 
50 bilhões para investimentos em obras de 
mobilidade urbana. Ela também ressaltou 
que ampliará as desonerações, como do 
PIS/Cofins, para óleo diesel e energia elé-
trica às empresas de transporte coletivo. 
Em relação à saúde, Dilma afirmou que 
pretende criar, até 2017, mais 11.447 
vagas de graduação e 12.376 vagas de resi-
dência médica para estudantes brasileiros.

Inicialmente mobilizados contra o 
aumento das tarifas de transporte público 
em Porto Alegre, entre março e abril, os 
ativistas gaúchos ganharam visibilidade 
nacional e despertaram o que muitos 
têm chamado de “gigante adormecido”. 
A conquista na redução dos preços das 
passagens no Rio Grande do Sul levantou 
uma onda de protestos em todo o País, 
levando dezenas de milhares de pessoas  
às ruas, com uma ampla agenda de reivin-
dicações, que vai da economia à política.

Foi assim que, no dia 17 de junho, 
o Brasil viveu a sua maior manifestação 
popular dos últimos 20 anos, com mo-
bilizações apartidárias em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Curitiba, Salvador, Fortaleza, 
Porto Alegre e Brasília. O movimento se 
caracteriza por não apresentar liderança 
centralizada, pois todos são protagonis-
tas - foi disseminado pelas redes sociais e 
conquistou adeptos inclusive em cidades 
de pequeno e médio portes. As principais 
queixas referem-se à má qualidade dos 
serviços públicos em todas as áreas, em 
especial, na saúde, educação e segurança. 
Movimentos organizados, de segmentos 
específicos, como os representantes dos 
gays, bissexuais, travestis, transsexuais e 
lésbicas também fazem suas reivindica-
ções.

Como em toda manifestação, sempre 
há opiniões divergentes e dissidências. Tal 
atributo democrático levou uma minoria 
a protestar de forma equivocada, com a 
ocorrência de vandalismos. Houve picha-
ções, vidros quebrados e incêndios em 
patrimônios públicos e privados.

Violência policial

O que, infelizmente, tem se pre-

Manifestantes tomaram o Congresso Nacional em protesto

Valter Campanato/ABr
Manifestações  

e a Torre de Marfim

As recentes manifestações de 
rua no Brasil surpreenderam os 
governos – municipais, estaduais 
e federal. Autoridades, perplexas, 
se interrogam: como é possível? 
Quem está por trás? Quem moni-
tora? E reagem com a única e mal-
fadada lição aprendida em 21 anos 
de ditadura: repressão policial.

Nossas autoridades se encas-
telam na torre de marfim. Como se 
o Brasil fosse um planeta distante 
desse orbe terrestre em que pi-
pocam manifestações de rua em 
todos os cantos, do Occupy Wall 
Street à Praça Tahrir no Cairo, da 
periferia de Paris à Praça Taskim 
em Istambul.

A pergunta “o que está por 
trás?” encontraria resposta se o go-
verno prestasse atenção ao óbvio 
à frente dos olhos: a insatisfação 
dos jovens. A mesma insatisfação 
que levou a geração ora no poder 
às manifestações estudantis da dé-
cada de 1960 e à guerrilha urbana 
na década de 1970.

A mesma insatisfação que 
mobilizou trabalhadores em greves 
na virada das décadas de 1970-80 
e deu origem ao PT, há 10 anos no 
comando do país.

A diferença é que, outrora, a 
polícia infiltrava seus agentes em 
diretórios estudantis e sindicatos, 
partidos e grupos clandestinos 
e, recebidas as informações, agia 
preventivamente. Agora a mobili-
zação ocorre via redes sociais, mais 
difíceis de serem controladas (não 
impossíveis, como demonstrou 
Snowden, o jovem estaduniden-
ses que revelou ao mundo que a 
Agência de Segurança Nacional 
dos EUA invade o computador de 
milhões de pessoas).

O que há de óbvio é que nos-
sas autoridades castraram todas 

as vias de interlocução com os 
movimentos sociais, quando mui-
to tolerados, jamais valorizados. 
Cadê os conselhos políticos com 
presença de lideranças populares? 
E os comitês gestores? E a Secre-
taria Nacional de Juventude? Cadê 
a UNE? E os canais de diálogo com 
a juventude?

Instalado na torre de marfim, 
o governo se surpreende a cada 
nova manifestação: de sem terra, 
de indígenas, de usuários de trans-
porte coletivo, de descontentes 
com a inflação, e até com as vaias 
à presidente Dilma na abertura da 
Copa das Confederações.

Quem não dialoga acaba se 
isolando e apela à repressão como 
todo aquele que se sente acuado.

É hora de nossas autorida-
des deixarem a torre de marfim, 
largarem os binóculos centrados 
nas eleições de 2014 e pisarem na 
realidade. A cabeça pensa onde 
os pés pisam. E a realidade é a 
estabilidade econômica ameaçada; 
a reforma agrária travada; as terras 
indígenas invadidas (pelo agrone-
gócio e por obras suntuosas do 
governo); a desoneração da indús-
tria automobilística predominando 
sobre o investimento público em 
transporte coletivo; o rabo preso 
de autoridades com a “caixinha” 
de empresas privadas, etc.

O óbvio, entretanto, é a falta 
de esperança desses jovens que 
carecem de utopias e, quando 
não se refugiam nas drogas, não 
sabem ainda como transformar sua 
indignação e revolta em propostas 
e programas políticos.

Frei Betto 
Escritor e religioso

Artigo retirado do jornal  
Brasil de Fato
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entreVista: pedrinho Guareschi

“Quem é ‘mordido’ pela consciência  
crítica jamais será o mesmo”
Sociólogo Pedrinho Guareschi fala sobre os protestos que tomam conta das ruas do país

Depois de 40 anos como docente 
da PUCRS, o atual professor colabo-
rador permanente no Programa de 
Pós-Graduação em Psicologia Social 
e Institucional da UFRGS, Pedrinho 
Guareschi, iniciou a sua trajetória inte-
lectual quando, aos nove anos, deixou 
a família de doze irmãos, em Colorado, 
interior do Estado, para estudar. De lá 
para cá, graduou-se em Filosofia, Teo-
logia e Letras, ingressou ao noviciado, 
pós graduou-se em Psicologia Social e 
Comunicação no Exterior - onde criou 
uma vasta rede de contatos, inclusive 
com Paulo Freire e John Thompson -, 
proferiu cursos em diversas instituições 
de ensino do mundo; foi membro de 
importantes grupos - como o “Ética 
na TV”, do Comitê de Direitos Hu-
manos da Câmara dos Deputados - e 
desempenhou papel fundamental como 
assessor nacional da CNBB para assun-
tos da área social: questões da terra, 
moradia, migrações, prisões, mulheres 
marginalizadas, etc. 

A experiência mais provocante de 
sua vida, no entanto, foi a do tempo 
em que morou na Vila Pinto, em Porto 
Alegre, uma vila irregular, com 10 mil 
pessoas que se uniram por melhores 
condições de moradia. “Vivíamos ini-
cialmente nos fundos de uma residência 
de amigos e, depois, numa casinha de 
madeira semelhante às demais. Quase 
não entravam conduções na vila, o 
esgoto era a céu aberto e havia valas 
que impediam até mesmo a passagem 
de pedestres. Conseguimos organizar 
uma associação de moradores que se 
responsabilizou pelo planejamento e 
urbanização da Vila. Aos poucos, foi 
sendo feito o esgoto cloacal, depois 
o pluvial, e finalmente o asfaltamento 
das ruas. Já tinham sido feitas diversas 
tentativas de urbanização, que nunca 
deram certo, pois não incluía, como 
requisito indispensável, a participação 
dos moradores no planejamento e em 
parte da execução”, revelou.

Filósofo, teólogo, sociólogo, dou-
tor, professor, pesquisador, sacerdote, 
mas, principalmente, um homem que 
dedica a sua vida ao povo. Apesar do 
extenso currículo profissional - que 
poderia lhe conferir uma vida de pompa 
e honrarias -  o nosso entrevistado do 

Arquivo Pessoal

Pedrinho Guareschi: Me coloco do ponto de vista da dignidade do ser humano

mês jamais deixou de atuar na pasto-
ral da periferia e sempre esteve em 
sintonia com os movimentos sociais. 
Por essa razão, o professor fala ao JB, 
com evidente propriedade, sobre os 
protestos que vêm tomando conta das 
ruas de nosso País.

joão de Barro - na sua opinião, 
de todas as reivindicações levantadas 
pelos manifestantes nos últimos pro-
testos, qual é o tema mais urgente? 
por quê?

pedrinho Guareschi - Saibam que 
tudo o que é dito aqui é um ponto de 
vista, e um ponto de vista é sempre “visto 
de um ponto”. De que ponto, então, me 
coloco? Do ponto de vista da dignidade 
do ser humano. E isso implica consci-
ência, liberdade e responsabilidade. O 
tema mais central, para mim, é o resgate 
da dignidade humana, especificamente 
no que ele tem de mais central, que é a 
sua possibilidade de se expressar como 
alguém livre e solidário. As demonstra-
ções mostraram que é possível agir, e agir 
solidariamente. Essa a grande novidade. 
Uma nova concepção de ser humano 
está por detrás dessas manifestações: o 
ser humano relação, pessoa, responsável, 

solidário. No meu livro “Psicologia Social 
Crítica como Prática de Libertação” eu 
discuto isto, o conceito de ser.

jB - para onde o senhor acha 
que essas manifestações estão se 
encaminhando? o senhor acredita 
que grandes mudanças virão?

pG - Quem é “mordido” pela 
consciência crítica jamais será o mes-
mo. Quem experimentou o pulsar dos 
irmãos(ãs), nunca é o mesmo. Isso 
porque consciência é prática. E foi feita 
uma prática. É a prática que transforma 
as pessoas e o mundo.

jB - Qual o papel das redes so-
ciais digitais na conscientização da 
população sobre a necessidade de 
uma transformação da realidade?

pG - Uma questão central: a “gran-
de e velha” mídia (Globo, Folha de São 
Paulo, Estadão, Veja e outros conglo-
merados) ainda não se deram conta de 
que “já foram”. Correm atrás do leite 
derramado, tentando se apropriar dos 
movimentos, mas os jovens zombam 
deles. Por isso que 73% a 74% dos jo-
vens disseram que essa “grande mídia” 
não os representa. Eles inventaram um 

outro tipo de comunicação, deles, com 
características que ainda não conhece-
mos bem, apenas que eles não acreditam 
na grande e velha mídia.

jB - em um recente artigo, o 
senhor sustentou que a mídia oligo-
polizada não faz a sua “tarefa funda-
mental”, que é promover o debate 
nacional, dando voz a todos e todas. 
esses protestos podem ser encarados 
como uma forma de falar mais alto 
que essa mídia?

pG - É isso mesmo, a grande e velha 
mídia teve dezenas de anos para fazer 
o que deveria ser a tarefa deles. Não o 
fizeram. Agora é tarde. Sobrou a beira da 
estrada, sem saber o que fazer.

jB - Como o senhor avalia a 
cobertura das manifestações pela 
grande mídia?

pG - Absolutamente viesada, cheia 
de preconceitos que vão mudando 
conforme os ventos. Parece que o mais 
importante é conseguirem se manter e 
não perder seus lucros.

jB - o senhor defende um sis-
tema público de comunicação. pode 
nos explicar como ele se constituiria?

pG - A comunicação é sempre 
um serviço público. Refiro-me à mídia 
eletrônica. Mas ela se “particularizou” 
nas mãos de alguns. O mais importante 
desse ponto é o seguinte: não temos 
no Brasil uma verdadeira comunicação, 
pois comunicação não é dar opiniões 
ou dar respostas, mas fazer a pergunta. 
Nossos grandes âncoras, comunicado-
res, não perceberam que seu trabalho 
é estabelecer o debate nacional, e não 
ficar dando opiniões, querendo “formar 
a opinião pública”. Que pretensão! Que 
arrogância! A opinião pública se faz no 
debate nacional, onde todos podem dizer 
sua palavra, expressar sua opinião, ma-
nifestar seu pensamento. Como se fazia 
no exemplo de democracia, que Hannah 
Arendt discute muito bem. É na ágora, 
onde todos estão em pé de igualdade, 
podendo dizer o que querem, que se 
concretiza a democracia e a liberdade, a 
verdadeira comunicação.
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Cultura

Coral APCEF/RS comemora 20 anos 
de tradição e dedicação à musica
Em 1993, antigo Coral da Caixa foi reativado pela Associação e, desde lá, é orgulho para entidade

Não é somente a APCEF/RS que 
comemora o seu aniversário neste 
2013. Há 20 anos, o antigo Coral da 
Caixa deixava de pertencer ao banco 
para se tornar parte da história da 
Associação: nasceu, então, o Coral 
APCEF/RS, que, desde 1993, vem 
sendo motivo de orgulho para a enti-
dade. “Temos muitas razões para estar 
felizes, o Coral chega aqui com muitas 
conquistas. E o sucesso não é obra de 
um ou de outro, mas fruto do trabalho 
coletivo, de muita dedicação e com-
prometimento  dos nossos coralistas. 
Obrigada por abrilhantarem nossas 
festividades e nos proporcionarem 
momentos encantadores”, parabeni-
zou a diretora de Cultura da APCEF, 
Maria Júlia Silva Santos.

Poucas entidades têm um coro tão 
tradicional quanto a APCEF. Há quatro 
meses na regência do Coral, o reno-
mado maestro João Araújo concorda 
que há muitas razões para comemorar. 
“É um grupo bastante coeso, com um 
trabalho consolidado, que tem muito 
potencial”, sustentou. Já a coordena-
dora Iracema Mendes, que participa do 
grupo desde os primórdios, acrescenta 

O currículo do Coral também 
inclui interpretação. De 1995 a 1998, 
em uma parceria com o grupo te-
atral Caixa de Pandora, o Coral  
APCEF/RS encenou um Auto de Natal. 
A peça percorreu todo o Rio Grande, 
se destacando como um dos grandes 
momentos da história da APCEF.

futuro promissor

De acordo com o maestro Araújo, 
está sendo feito um intenso trabalho 
de técnica vocal e musical, envolvendo 
também expressão corporal. O resultado 
já pôde ser visto no lançamento do ro-

mance histórico A Casa do João de Barro, 
em que o Coral se apresentou, no dia 13 
de junho, comemorando os 60 anos da 
APCEF (confira reportagem na contraca-
pa). “Vamos continuar mesclando estilos 
musicais, mas investiremos em música 
popular de alto nível, para conquistar 
ainda mais o nosso público”, revelou o 
regente, que lembrou que o grupo está 
aceitando novas vozes. Os ensaios acon-
tecem semanalmente às quintas-feiras, 
às 19h, no Centro Cultural Cia de Arte 
(Andradas, 1780, 5º andar - Porto Ale-
gre). Interessados(as) podem entrar em 
contato pelo e-mail: cultural@apcefrs.
org.br ou pelo telefone: (51) 3268-1611

que o desafio agora é investir em novas 
músicas, ampliando ainda mais o vasto 
repertório do coro.

Com 21 cantores de distintas vo-
zes - sete sopranos, cinco contraltos, 
cinco tenores e quatro baixos -, o Coral 
APCEF/RS consegue trabalhar com 
uma vasta gama de partituras, desde 
música erudita, sacra, regionalista, 
popular, até hinos. Com este repertó-
rio, o coro tem percorrido o Estado, 
realizando inúmeras apresentações 
em eventos e festivais. Para se ter 
uma ideia, de 2002 para cá, o grupo 
colecionou nada menos que 15 troféus.

errata

 A chapa Juntos somos for-
tes, que se apresentou para a 
eleição da diretoria da Fetrafi, 
foi composta pela CSD-CSA-
-BPL-CTB-Independentes, e 
não pela CSD, Contec, BPL 
e CTB, conforme informado 
equivocadamente na edição de 
abril do JB.

Anne Ledur/APCEF/RS 

Coral se apresentou nas festividades dos 60 anos da APCEF

apCef saÚde
• psiColoGia - Angela Borges de 

Oliveira - Rua Rodrigues Figueiredo, 
145/302 e Rua Nossa Senhora da Con-
ceição, 125/410, Centro – Sapucaia do 
Sul/RS - Fone: (51) 9966-6069 - E-mail: 
angelafiestars@hotmail.com.

• QuiropraXia - Felipe Coutinho Kull-

mann Duarte - Rua Castro Alves, 167/303, 
bairro Independência - Porto Alegre/
RS - Fones: (51) 3061-1491/ 9295-5045 
- E-mail: quirovip@yahoo.com.br - Site: 
www.quirovip.com.br.

Veja mais convênios em www.apcefrs.org.br/
convenios/saude.htm e www.apcefrs.org.br/
convenios.

Novos convênios
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Terceira etapa da obra de  
Tramandaí completa seis meses
Nesta fase, construtores já trabalham nos ajustes finais da construção

Parece que foi ontem que as 14 
regionais da APCEF/RS discutiam a 
possibilidade de construção de uma 
nova colônia em Tramandaí. Mas já faz 
três anos e, de lá para cá, muita coisa 
mudou. Aquele sonho já pode ser con-
siderado uma realidade. O prédio, cuja 
2ª etapa foi entregue em maio do ano 
passado,  com oito pavimentos ergui-
dos, está em sua terceira e última etapa 
de construção. Há seis meses, dezenas 
de construtores civis trabalham nos 
ajustes finais da obra, que tem previsão 
de entrega para o segundo semestre 
de 2014.

De acordo com o diretor de Patri-
mônio da APCEF, Paulo Belotto, mui-
tos materiais estão sendo adquiridos 
nesta fase, visando dar continuidade 
à execução, sem percalços. Na última 
semana, adquiriram-se as pastilhas de 
revestimento externo, os pisos e azu-
lejos de porcelanato e as esquadrias 
em PVC. “Cabe ressaltar que estamos 
conseguindo ficar dentro do valor pre-
visto, o que nos permitiu substituir o 
piso, originalmente em cerâmica, por 
porcelanato, dando mais qualidade ao 
projeto”, afirmou.

Para o arquiteto Pedro Sosa, 
responsável técnico da obra, o grande 

avanço conquistado nos últimos dias foi 
a ligação da energia elétrica na subes-
tação transformadora do novo prédio. 
“Agora, temos toda a obra energizada, 
o que nos possibilita avançar em outras 
demandas”. Outra excelente novidade 
é a instalação do elevador, que facilita o 
acesso dos trabalhadores aos andares 
mais altos e o transporte de materiais.

Visita guiada

No último dia 14 de julho, os(as) 
conselheiros(as) deliberativos(as) e 

fiscais acompanharam a Comissão 
Executiva de Obras em mais uma 
de suas vistorias periódicas. Os(as) 
representantes dos(as) associados(as) 
fizeram uma visita guiada pelo arquiteto 
Pedro Sosa, que detalhou o andamento 
da obra, bem como as facilidades que 
o novo prédio vai ter. “Nós estamos 
todos na expectativa, pois será um 
espaço diferenciado, bonito e confor-
tável, que servirá para nos reunirmos 
com nossas famílias, amigos e também 
com os colegas que vêm de todas as 
regionais. Aproveitaremos muito mais 

a colônia durante todo o ano”, afirmou 
a representante da APCEF na Agência 
Tramandaí, Denise Aguiar.

Para a conselheira deliberativa, 
Marisa Zancan Godoy, “Eu presenciei 
a construção deste sonho desde o seu 
projeto, quando as primeiras discus-
sões concebiam o que nós desejávamos 
para esta colônia. Agora, me sinto 
muito feliz de ver isso se concretizar”, 
afirmou.

Da mesma forma, o conselheiro 
fiscal Telmo Boita está muito satisfeito 
com a nova colônia. “A construção da 
nova colônia é uma coisa muito boa e vai, 
inclusive, trazer muitos novos associados 
para a nossa APCEF. Era um sonho quase 
que utópico no início, e hoje a gente 
consegue vê-lo se realizando. A APCEF 
está de parabéns pela iniciativa” , disse.

1ª Etapa

2010............................

14 assembleias regionais 
discutiram projeto arqui-
tetônico

feV / 2011...................

Projeto e cronogra-
mas físico e financeiro 
foram aprovados por 
unanimidade em as-
sembleia geral. Come-
ça o levantamento de  
recursos 
......................................

etapas da oBra

Conselheiros(as) e diretores(as) visitaram a obra

2ª Etapa

Mar / 2011........................................................................

Lançamento da pedra fundamental e início da da obra

Mai / 2012 ........................................................................

Entrega da 2ª etapa: oito pavimentos construídos, com 
alvenaria e rebocos externos prontos

Em maio de 2011, o canteiro de obras estava sendo instalado

Arquivo/APCEF/RS

Anne Ledur/APCEF/RS

Anne Ledur/APCEF/RS

3ª Etapa

2013 e 2014 .....................................................................

Acabamentos e ajustes finais (parte hidráulica, gás, anti-
-incêndio, elevadores, rebocos e alvenarias internas, im-
permeabilizações, revestimento externo, etc.)

Em Junho de 2013, espaço já está transformado  
pelo prédio imponente

Confira 
a cobertura da visita  
dos Conselhos e diretores à  
obra, através do programa de vídeo  
Apcef/RS em Ação, publicado em 
www.apcefrs.org.br ou na página  
do Facebook da Associação



APCEF/RS completa 60 anos 
com cultura e homenagens
APCEF/RS completa 60 anos 
com cultura e homenagens

Dentre as festividades do sexagenário, Associação lançou romance histórico e inaugurou Galeria da Presidência

Não é qualquer entidade que celebra seis dé-
cadas de história. E não é qualquer celebração que 
reflete a riqueza de uma ocasião como essa. Nesse 
sentido, a direção da APCEF não poderia deixar 
passar em branco o aniversário da nossa Associação, 
que há 60 anos vem mostrando protagonismo em 
todas as áreas em que atua. Por esta razão, além do 
tradicional Baile Queijos & Vinhos (confira repor-
tagem nas páginas centrais), outras duas atividades 
festejaram o sexagenário: a inauguração da Galeria da 
Presidência e o lançamento do romance histórico A 
Casa do João-de-Barro. Ambas aconteceram no dia 
do aniversário, 13 de junho, mas cada uma teve o seu 
brilho especial. Confira.

Galeria da presidência

Como uma maneira de homenagear todos(as) 
os(as) associados(as) que fazem e fizeram parte dessas 
seis décadas de trajetória, a Associação lançou mais 
uma forma de reverência a sua história: a Galeria da 
Presidência. No espaço, que fica localizado junto ao 
Memorial da APCEF/RS - criado há dois anos, na Sede 
B, em Porto Alegre -, constam as fotografias dos(as) 
18 ex-presidentes(as) que dirigiram a APCEF desde 
a sua fundação, há 60 anos.

O evento de inauguração contou com a presença 
de dezenas de associados(as), com destaque especial 
para os(as) ex-presidentes(as) Célia Zingler (2002-
2012), Jorge Peixoto de Mattos (1996-2002), Júlio 
César Pinto Teixeira (1988-1990), Antônio Carlos 
Pontes (1986-1988), Maria Regina Figueiró (1986), 
Sérgio Nunes da Silva (1984-1986) e Armando Fon-
ticielha (1974-1982), além dos familiares de Hélio de 
Araújo Costa (in memorian), primeiro presidente da 
APCEF, de 1956 a 1958.

“É uma honra para nós, da gestão ‘Ousadia pra 
Fazer, Independência pra Lutar’, poder homenagear 
essas pessoas que tanto se dedicaram a essa Associa-
ção, que nos ensinaram a amar a APCEF, e que nos 
deram exemplo de vida e de trabalho para podermos 
fortalecer ainda mais o associativismo e a nossa enti-
dade”, disse o atual presidente, Marcos Todt.

romance Histórico

Desde março de 2012, 15 alunos(as) da oficina 
de criação literária Romance Histórico - APCEF/RS 
60 anos, sob a coordenação do escritor Alcy Cheui-
che, dedicaram-se à elaboração do livro “A Casa do 
João-de-Barro”, romance que conta a história da As-
sociação a partir da sua fundação, em 13 de junho de 
1953. O resultado desse extenso trabalho foi lançado 
com muito brilho em uma emocionante cerimônia 
de formatura, sessão de autógrafos e coquetel. O 
evento aconteceu no Galpão Crioulo e contou com 
as apresentações do Coral da APCEF, do grupo tea-
tral Caixa de Pandora e do conselheiro deliberativo 
Marcelo de Marchi.

Com cerca de 30 publicações resultantes de 
oficinas literárias, o escritor Alcy Cheuiche destaca o 
trabalho realizado pelos(as) alunos(as) da oficina da 
APCEF: “Essa oficina teve uma característica muito 
peculiar, porque trata-se da história de uma entidade 
vitoriosa, que nasceu e se desenvolveu sem nunca 
fugir da sua linha, que é de valorizar o trabalhador 
bancário”, afirmou.

Para o ex-presidente Júlio Teixeira, o grande 
trunfo deste romance é que ele foi contado pelos 
verdadeiros protagonistas da história, que até então, 
era contada pelas administrações. “Agora sim nós 
podemos dizer que temos a nossa própria história”, 
valorizou.

O livro está à venda na APCEF/RS, pelo preço 
simbólico de R$ 15. Informações: (51) 3268-1611 ou 
cultural@apcefrs.org.br.
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60 anos

Fotos: Anne Ledur/APCEF/RS

Ex-presidentes juntamente com Marcos Todt

Oficinandos(as) aguardaram entrega de diplomas

Coral APCEF/RS emociona com repertório diferenciado

Caixa de Pandora apresentou  
esquete baseada na 1ª peça do grupo

Confira 
a cobertura  das festividades,  
através do programa de  
vídeo Apcef/RS em Ação, publicado  
em www.apcefrs.org.br ou na página  
do Facebook da Associação

apedido


