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A APCEF/RS está em festa. E 
você, associado(a), está convidado(a) 
a comemorar conosco. Afinal, não é 
qualquer entidade que completa 60 
anos com uma história tão rica e um 
futuro tão promissor. Basta percorrer 
as páginas deste João de Barro para 
perceber esta realidade.

Fomos,  so -
mos e sempre 
seremos pro-
tagonistas, seja 
no Esporte – 
que é o tema 
de capa desta 
edição, com o 
excelente resultado 
que obtivemos nos Jo-
gos do Sul e Sudeste -; seja na 
luta – como você pode acompanhar na 
matéria de cobertura do 29º Conecef 
-; na Cultura – não nos cansamos de 
promovê-la, e, desta vez, preparamos 
o nosso XI Festival de Música, para 
agosto – ou em outras áreas, como 
no Patrimônio – nossa nova colônia 

Editorial

OpiniãO

de Tramandaí está cada vez mais perto 
de ficar pronta para você. A verdade 
é que temos muitos motivos para nos 
orgulhar.

E, se assim somos, é porque 
alguém nos veio organizando e con-

duzindo ao longo desses 60 
anos. Por isso também 

é que, nesta edição, 
dedicamos um 

espaço espe-
cial para fazer 
uma  s i nge l a 
homenagem a 

todos(as) os(as) 
presidentes(as) 

que passaram pela 
Associação e deixaram 

a sua marca. A nossa trajetó-
ria não seria a mesma sem a ousadia 
dessas pessoas que representaram 
toda uma categoria de trabalhadores.

Parabéns a nós, parabéns a você, 
associado e associada. Juntos(as) faze-
mos parte dessa história.

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

Convênios

FOnOAUDiOLOGiA - Proaudio 
Serviço de Audiologia - Rua Sete de 
Setembro, 401/01, Centro – Pelotas 
/ Rua Luiz Lórea, 294/01, Cen-
tro – Rio Grande/RS - Fones: (51) 
3221-3666/3225-5121/3225-4775 - 
E-mail: proaudiopelotas@gmail.com

AnÁLiSES CLÍniCAS - Labo-
ratório Mércio Pereira - Rua Isabel 
Bastor, 148, Centro – Viamão/
RS - Fone: (51) 3330-9635. E-mail: 
laboratoriomercio@brturbo.com.
br - Site: www.laboratoriomercio-
pereira.com.br

ODOnTOLOGiA - Odonto Litoral 
- Av. Rubem Berta, 1664, Centro - 
Tramandaí/RS - Fone: (51) 3684-2467 

Terças-feiras – Encontro do Núcleo 
de Cultura Gaúcha

JUnHO

13/6 – Inauguração da Galeria da 
Presidência e Lançamento do Ro-
mance Histórico APCEF/RS 60 Anos

15/6 – Baile Queijos & Vinhos

- E-mail: contato@odontolitoral.
com.br – Site: www.odontolitoral.
com.br

Veja mais convênios em www.apce-
frs.org.br/convenios/saude.htm

OUTROS COnVêniOS

ÓpTiCA - Cia dos Óculos - Rua 
Vigário José Inácio, 481, Centro – 
Porto Alegre/RS - Fones: (51) 3019-
0852/ 3024-0852/ 3062-0852 - E-
-mail: jeronimo@ciadosoculos.com.
br - Site: www.ciadosoculos.com.br

Veja todos os convênios em www.
apcefrs.org.br/convenios

JULHO

21/7 - VI Costelão da APCEF/RS

AGOSTO

24/8 – Festival de Música  
da APCEF

Churrascada campeira reúne 
associados(s) em Passo Fundo
Mais de 60 associados(as) estiveram na sede da Roselândia para o jantar

Churrascada foi animada pelo show dos colegas João e César

Arquivo/APCEF

A Regional Passo Fundo já é co-
nhecida pelos seus saborosos eventos 
culinários. No último dia 24, o sucesso 
foi garantido com a “Super Churrascada 
Campeira”. 

Mais de 60 associados(as), familiares 
e convidados(as) se reuniram na sede em 
Roselândia para apreciar o jantar prepa-
rado pela coordenação da regional, que 
incluiu diversas opções de carnes, como 
salsichão, galeto, costela de porco e gado, 
mandioca com bacon, feijão mexido, 

pão, cucas e saladas diversas. O evento 
também contou com uma novidade: a 
animação musical dos colegas João Lanner 
e César Augusto Chini, além dos gaiteiros 
Jean e Leônidas.

E a coordenação da Regional não 
para por aí. Já está marcado para o dia 
28 de junho o próximo jantar, que terá 
como cardápio a tradicional “vaca atola-
da”. Informações, com o coordenador 
Ivo Luthi (54-9981-3696).

Colega é reconduzida à 
função em Pelotas

A APCEF teve, mais uma vez, um 
papel importante no desfecho de uma 
delicada situação trabalhista ocorrida em 
Pelotas. Após o afastamento da função de 
caixa de uma colega sob a alegação de 
“lentidão”, e a inexistência de justificati-
vas cabíveis a tal julgamento, levantou-se 
inclusive a hipótese de perseguição políti-
ca por se tratar de uma delegada sindical.

Em reunião com a Superintendência 
local, no dia 29 de maio, a APCEF argu-
mentou que faltou o reconhecimento, 
por parte da gerência do PAB, de graves 
problemas estruturais que prejudicaram 
a empregada em questão. Além disso, a 
gerente deu feedbacks pouco construti-
vos, distorcendo completamente a razão 
de ser desse instrumento de gestão que, 

em tese, deve servir para contribuir para 
o desenvolvimento profissional de quem 
o recebe.

Após análise mais aprofundada da 
situação e considerando os fatos e ar-
gumentos apresentados pela APCEF e 
sindicato, a Superintendência tomou a 
correta decisão de reconduzir a colega 
à função de caixa em outra agência do 
município.

Estiveram presentes na reunião 
com a Superintendência Regional o 
presidente da APCEF, Marcos Todt, o 
diretor de Relações de Trabalho, Mar-
cello Carrion, e o diretor do Sindicato 
dos Bancários de Pelotas e Região, Luiz 
Antonio Dutra. 

ApCEF SAúDE
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Um pouco de História

Em 13 de junho de 1953, 296 
empregados(as) da Caixa se uniram 

para criar uma entidade que congregas-
se as atividades esportivas. A princípio, 
a Associação do Pessoal da Caixa Eco-
nômica Federal do Rio Grande do Sul 

era chamada de APCEFER. Em 1989, a 
entidade mudou sua sigla para a forma 
como é conhecida hoje, APCEF/RS, a 
fim de garantir a unidade com as demais 
associações dos empregados da Caixa 
de outros estados e se adaptar à nova 
sigla do banco, CEF.

A Associação obteve sua regula-
mentação legal em 1956, três anos após 
a sua criação. Nesse ano, foi eleita a 
primeira diretoria da entidade, tendo 
Hélio de Araújo Costa como presi-
dente. Em 30 de agosto de 1957, foi 
realizada a primeira assembleia geral.

Os primeiros anos da Associação 
foram marcados pelo esforço de cons-
truir o patrimônio e de fortalecer a 
entidade através de eventos esportivos, 
sociais e culturais. Em 1959, foi adqui-
rido o primeiro imóvel (a área onde 
hoje funciona a Colônia A, em Porto 

APCEF comemora 60 anos de  
história neste mês
Desde os primórdios, Associação foi protagonista diante da conjuntura nacional

pRESiDEnTES DA ApCEF/RS

HÉLiO DE ARAúJO  
COSTA • 1956-1958

AnTÔniO CARLOS 
pOnTE • 1986-1988

iBAnEZ RiBEiRO  
LiSBOA • 1958-1960

ARMAnDO FOnTiCiE-
LHA • 1974-1982

EDMEO LOBO 
1960-1962

SÉRGiO nUnES DA  
SiLVA • 1984-1986

FÉLiX KESSLER C. DE 
SOUZA • 1962-1964

MARiA REGinA pEREi-
RA FiGUEiRÓ • 1986

Neste dia 13, a APCEF/RS completa 
60 anos do momento em que os pri-
meiros 296 associados(as) se uniram 
para criar uma entidade que congregas-
se os(as) empregados(as) da Caixa. De 
lá para cá, muita coisa se passou, mas 
a essência da Associação continuou a 
mesma. Hoje, a APCEF tem mais de 
cinco mil associados(as), um patrimônio 
invejável, uma agenda sociocultural que 
poucas entidades do País ousam pensar 
em ter, e é uma referência na luta pe-
los direitos de toda uma categoria de 
trabalhadores.

Nada mais justo, nesse momen-
to de comemoração, que lembrar 
dos(as) que fizeram parte dessa histó-
ria. Por isso, a atual gestão da APCEF 
condecora, na intenção de homena-
gear todos(as) os(as) que ajudaram 
a construir a Associação, os(as) 18 
ex-presidentes(as) que estiveram à 
frente da entidade ao longo desses 
60 anos, através da criação da Galeria 
da Presidência, junto ao Memorial da 
APCEF/RS, na Sede B, em Porto Ale-
gre. “Nosso objetivo é homenagear 
a todos(as) aqueles(as) que lutaram 
para que a Associação chegasse hoje 
forte como está”, afirmou o presidente, 
Marcos Todt. 

Primeiro João de Barro noticiou a primeira 
assembleia, em 1957
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ApCEF 60 AnOS

Alegre). Daí por diante, o patrimônio 
só cresceu. Hoje, a APCEF possui cin-
co grandes colônias estaduais (Porto 
Alegre, Tramandaí, São Francisco 
de Paula, Cassino e Itapirubá) e está 
espalhada por sedes por 15 regionais. 
Desde os primórdios, a Associação 
primou pelo posicionamento e ação 
diante da conjuntura, seja da Caixa, 
seja do País. Ao longo das primeiras 
décadas, as gestões já pressionavam, 
junto à direção da empresa, por me-
lhorias salariais ou por recursos para 

a construção do patrimônio.

Em outubro de 1963, a APCEF se 
inseriu dentro do movimento dos eco-
nomiários em nível nacional. Naquele 
mês, a Associação organizou, em Porto 
Alegre, o IV Encontro das Associações 
Economiárias. Em 22 de maio de 1985, 
mais de 400 empregados da capital e 
do interior realizaram um grande ato 
reivindicatório pelas 6 horas e pela 
sindicalização. 

ALBERTO pORTO DE 
FARiAS •1964-1966

REnY ARTHUR ZiM-
MERMAnn • 1972-1974

HÉLiO RÔMULO VERDi 
1966-1968

JúLiO CÉSAR pinTO 
TEiXEiRA • 1988-1990

JORGE pEiXOTO DE 
MATTOS • 1996-2002

CÉLiA MARGiT  
ZinGLER • 2002-2012

CAMiLLO C. COELHO 
1968-1970 / 1982-1984

WALDY JOSÉ SiLVEiRA 
JúniOR • 1990-1994

HiLÁRiO COELHO  
ESTiMA • 1970-1972

JORGE CRUZ MARÇAL 
1994-1996

“No nosso tempo, a APCEF ainda era muito pequena, 
mas nós lutávamos contra tudo e contra todos. Apesar 
das dificuldades da época, fizemos tudo o que podía-
mos para levar adiante a nossa Associação” 
Hilário Coelho Estima

Valorização do grupo funcional com grande atenção à 
convivência e negociação inteligente com a adminis-
tração da empresa, no sentido das melhorias sociais 
que consequentemente foram atingidas no período da 
minha administração 
Armando Fonticielha

“A APCEF, através do João de Barro, se tornou um 
instrumento de luta que contribuiu para a nossa 
sindicalização como bancários. Éramos muito lidos e 

procurados em outros estados” 
Sérgio nunes da Silva

“O grande divisor de águas na nossa Associação foi a 
greve das seis horas. Entramos não somente para a 
história da Caixa como para a história do Brasil” 
Maria Regina pereira Figueiró

“A minha gestão foi resultado de um movimento que 
partiu dos empregados, que se organizaram para de-
fender os seus interesses. Naquele momento, enten-
demos que a Associação também era espaço de luta” 
Antônio Carlos pontes

“A primeira coisa que me salta à memória é que a 
APCEF nunca foi só um clube. Não abandonamos nos-

so caráter social, mas tivemos um papel fortemente 
político na luta pela redemocratização do País” 
Júlio César pinto Teixeira

“Não há como resumir o que vivemos ao longo de 
nossos sete anos de gestão. Foi um tempo de muita 
resistência e luta pela manutenção da Caixa e da 
Associação perante o Governo” 
Jorge peixoto de Mattos

“Com o Seguro Jurídico, abrimos as portas para a 
formação de uma cultura previdenciária, reconhecida 
no Brasil inteiro. Com certeza, foi a ação mais ampla 
e generosa que a APCEF já teve, contemplando todas 
as gerações, desde que as pessoas entram na Caixa 
até a aposentadoria”  
Célia Margit Zingler

Palavra de presidente

Manifestação pelas seis horas, em 1985

Fotos: Arquivo/APCEF

Construção de salão de festas na Colônia A, 
no início dos anos 70



Participaram da competição, que 
ocorreu de 30 de maio a 1º de junho, em 
Florianópolis (SC), sete Apcefs do País. 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo disputaram bravamente 25 
modalidades esportivas, entre individuais 
e coletivas. A APCEF/RS destacou-se em 
praticamente todas, mantendo a tradição, 
como no vôlei e no tênis, mas também 
trazendo medalhas inéditas, como ouro 
nas damas, por exemplo, com o jogador 
Luiz Ricardo Santos da Rosa. “Para mim, 
é um orgulho representar o Rio Grande 
do Sul. Sinto-me muito feliz com esse 
resultado”, afirmou Luiz Ricardo. Outro 
destaque foi a participação do atleta Luís 
Paulo Centeno de Oliveira, que trouxe 
três ouros no atletismo.

Jogos da Fenae

Passado o desafio, agora a meta é 
se preparar para os Jogos da Fenae, que 
ocorrem no ano que vem. De acordo 
com o diretor de Esportes da APCEF, 
Sérgio Simon, a Associação leva o es-
porte muito a sério. “Vamos começar a 
nos preparar mais cedo para os Jogos da 
Fenae e a planejar o trabalho para este 
evento”, revelou. Já o diretor de apoio 
aos Esportes, Luiz Carlos Lasek, destacou 
a renovação de 30% dos atletas da nossa 
delegação, sendo que 50% proveio do 
Interior. “Vinte e cinco participaram pela 
primeira vez da delegação, corroborando 
a ideia da diretoria de garimpar novos 
valores”, salientou.

Confira o  
quadro de  
medalhas

10 Medalhas de OURO

• Tênis simples masculino  
Elias Ritter

• Tênis dupla masculino  
José Newton e Elias Ritter

• Tênis dupla feminino  
Traudi Meurer e Laura Kern

• Voleibol de Quadra Feminino 
Anemari Pott, Betina Meinecke, 
Bianca Zoehler Crestani, Catia 
Regina Thomas, Cristiane Bins 
Blesmann, Fabiana Ferreira, Ga-
briela Moro, Helen Juchem, Lorna 
Lehenbauer, Mirian Bonaldo Sgar-
bi, Rosane Isolete Kessler.

• Damas 
Luiz Ricardo Santos da Rosa

• Tênis de mesa feminino 
Liane Baumann

• Atletismo 
100m, 200m e Salto em  
distância: Luiz Paulo Centeno de 
Oliveira 
5 mil metros: Richardson Nitz

6 medalhas de PRATA

• Natação Absoluto Livre  
Lucas Figueiredo dos Santos

• Natação Máster Livre e Máster 
Peito - Luciane Ballico 
5 mil metros - Adilson Johann 
5 mil metros - Neusa Barboza

• Futsal Feminino 
Anemari Pott, Flávia Valim Trinda-
de, Juliana Casagrande Ceolato, 
Laura Emanuela Sager Bordignon, 
Marcia Danzberg, Maria Clarice 
Poglia Pigatto, Nicole Elyseu Lima, 
Paula Riva, Raquel Arbusa Mar-
ques, Sabrina Quinteros Muniz 
de Araujo, Vera Lucia Teixeira da 
Silva.

7 medalhas de BRONZE

• Natação Máster Costas e Máster 
Borboleta - Maria Jurema Teixeira 
200m - Flávia Valim

• Xadrez - Alzimiro Nardes

• Basquete Masculino 
Darlan Gustavo do Nascimento, 
Everson da Rosa Pasa, Graziano 
Durante, Henrique Steibel Ta-
bajara, Jorge Peixoto de Mattos, 
Marcio Wallerius Welp, Maxsan-
dro Sessim da Silva, Raul de Avila 
Junior, Tiago Schilling Lau, Tomas 
Antero de Andrade Barth.

• Corrida 5 mil metros  
Tatiana Redivo

• Corrida 10 mil metros 
Adilson Johan

Jogos Sul/Sudeste: APCEF/RS de ouro, prata e bronze
Delegação gaúcha volta de Florianópolis com nada menos que 23 medalhas

O Rio Grande do Sul pode comemorar 
mais uma vez, pois os 95 atletas enviados 
para representar a APCEF/RS nos Jogos 

Sul/Sudeste, em Florianópolis, tiveram um 
desempenho de se orgulhar. Conquistaram 
nada menos que 23 medalhas: 10 de ouro, 

6 de prata e 7 de bronze! “Fomos com uma 
grande delegação, de homens, mulheres, 
de uma variada faixa etária, de diversas 

partes do Rio Grande do Sul, voltamos com 
muitas medalhas - o que é sempre muito 

bom -, mas, para além das medalhas, o que 
é mais importante é o orgulho que a gente 
tem da nossa delegação, dos(as) nossos(as) 

associados(as), que participaram, que  
se envolveram e representaram muito bem a  

nossa entidade”, afirmou o presidente  
da APCEF, Marcos Todt.

Fotos: Arquivo/APCEF

APCEF/RS comemora excelente desempenho nos Jogos Sul/Sudeste

Elias Ritter (E), Traudi Meurer (C), Laura Kern e José Newton

Luiz Ricardo Santos da Rosa foi ouro na modalidade damas

Luiz Paulo conquistou três medalhas de ouro para a APCEF/RS Luciane Balico trouxe duas medalhas de prata para o RS Basquete Masculino obteve o bronze Tatiana Redivo foi bronze nos 5 mil metros

Liane Baumann (C) trouxe o ouro no tênis de mesa Maria Jurema Teixeira obteve duas medalhas de bronze na natação Alzimiro Nardes (D) se destacou, mais uma vez, no xadrez

As atletas do Voleibol Feminino com Marcos Todt (E) e o treinador Lucindo Júnior Neusa Barboza conquistou o segundo lugar nos 5 mil metros Atletas do Futsal Feminino comemoram a medalha de prata

O atleta Elias Ritter no topo do pódio Adilson Johann (E) obteve a prata nos 5 mil metros Liane Baumann trouxe ouro no tênis de mesa
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Paulo Centeno de Oliveira, que trouxe 
três ouros no atletismo.

Jogos da Fenae

Passado o desafio, agora a meta é 
se preparar para os Jogos da Fenae, que 
ocorrem no ano que vem. De acordo 
com o diretor de Esportes da APCEF, 
Sérgio Simon, a Associação leva o es-
porte muito a sério. “Vamos começar a 
nos preparar mais cedo para os Jogos da 
Fenae e a planejar o trabalho para este 
evento”, revelou. Já o diretor de apoio 
aos Esportes, Luiz Carlos Lasek, destacou 
a renovação de 30% dos atletas da nossa 
delegação, sendo que 50% proveio do 
Interior. “Vinte e cinco participaram pela 
primeira vez da delegação, corroborando 
a ideia da diretoria de garimpar novos 
valores”, salientou.

Confira o  
quadro de  
medalhas

10 Medalhas de OURO

• Tênis simples masculino  
Elias Ritter

• Tênis dupla masculino  
José Newton e Elias Ritter

• Tênis dupla feminino  
Traudi Meurer e Laura Kern

• Voleibol de Quadra Feminino 
Anemari Pott, Betina Meinecke, 
Bianca Zoehler Crestani, Catia 
Regina Thomas, Cristiane Bins 
Blesmann, Fabiana Ferreira, Ga-
briela Moro, Helen Juchem, Lorna 
Lehenbauer, Mirian Bonaldo Sgar-
bi, Rosane Isolete Kessler.

• Damas 
Luiz Ricardo Santos da Rosa

• Tênis de mesa feminino 
Liane Baumann

• Atletismo 
100m, 200m e Salto em  
distância: Luiz Paulo Centeno de 
Oliveira 
5 mil metros: Richardson Nitz

6 medalhas de PRATA

• Natação Absoluto Livre  
Lucas Figueiredo dos Santos

• Natação Máster Livre e Máster 
Peito - Luciane Ballico 
5 mil metros - Adilson Johann 
5 mil metros - Neusa Barboza

• Futsal Feminino 
Anemari Pott, Flávia Valim Trinda-
de, Juliana Casagrande Ceolato, 
Laura Emanuela Sager Bordignon, 
Marcia Danzberg, Maria Clarice 
Poglia Pigatto, Nicole Elyseu Lima, 
Paula Riva, Raquel Arbusa Mar-
ques, Sabrina Quinteros Muniz 
de Araujo, Vera Lucia Teixeira da 
Silva.

7 medalhas de BRONZE

• Natação Máster Costas e Máster 
Borboleta - Maria Jurema Teixeira 
200m - Flávia Valim

• Xadrez - Alzimiro Nardes

• Basquete Masculino 
Darlan Gustavo do Nascimento, 
Everson da Rosa Pasa, Graziano 
Durante, Henrique Steibel Ta-
bajara, Jorge Peixoto de Mattos, 
Marcio Wallerius Welp, Maxsan-
dro Sessim da Silva, Raul de Avila 
Junior, Tiago Schilling Lau, Tomas 
Antero de Andrade Barth.

• Corrida 5 mil metros  
Tatiana Redivo

• Corrida 10 mil metros 
Adilson Johan

Jogos Sul/Sudeste: APCEF/RS de ouro, prata e bronze
Delegação gaúcha volta de Florianópolis com nada menos que 23 medalhas

O Rio Grande do Sul pode comemorar 
mais uma vez, pois os 95 atletas enviados 
para representar a APCEF/RS nos Jogos 

Sul/Sudeste, em Florianópolis, tiveram um 
desempenho de se orgulhar. Conquistaram 
nada menos que 23 medalhas: 10 de ouro, 

6 de prata e 7 de bronze! “Fomos com uma 
grande delegação, de homens, mulheres, 
de uma variada faixa etária, de diversas 

partes do Rio Grande do Sul, voltamos com 
muitas medalhas - o que é sempre muito 

bom -, mas, para além das medalhas, o que 
é mais importante é o orgulho que a gente 
tem da nossa delegação, dos(as) nossos(as) 

associados(as), que participaram, que  
se envolveram e representaram muito bem a  

nossa entidade”, afirmou o presidente  
da APCEF, Marcos Todt.

Fotos: Arquivo/APCEF

APCEF/RS comemora excelente desempenho nos Jogos Sul/Sudeste

Elias Ritter (E), Traudi Meurer (C), Laura Kern e José Newton

Luiz Ricardo Santos da Rosa foi ouro na modalidade damas

Luiz Paulo conquistou três medalhas de ouro para a APCEF/RS Luciane Balico trouxe duas medalhas de prata para o RS Basquete Masculino obteve o bronze Tatiana Redivo foi bronze nos 5 mil metros

Liane Baumann (C) trouxe o ouro no tênis de mesa Maria Jurema Teixeira obteve duas medalhas de bronze na natação Alzimiro Nardes (D) se destacou, mais uma vez, no xadrez

As atletas do Voleibol Feminino com Marcos Todt (E) e o treinador Lucindo Júnior Neusa Barboza conquistou o segundo lugar nos 5 mil metros Atletas do Futsal Feminino comemoram a medalha de prata

O atleta Elias Ritter no topo do pódio Adilson Johann (E) obteve a prata nos 5 mil metros Liane Baumann trouxe ouro no tênis de mesa
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EnTREViSTA: Francisco Louçã

“Se o governo brasileiro decidisse  
controlar o sistema financeiro, seria 
um grande exemplo para o mundo”
Renomado economista e político português explica como a economia mundial se arrasta para uma Segunda Grande Depressão

O economista, professor e dou-
tor Francisco Anacleto Louçã po-
deria satisfazer-se com seu extenso 
currículo acadêmico – que inclui 
uma cátedra no Instituto Superior 
de Economia e Gestão da Universi-
dade Técnica de Lisboa; conferências 
proferidas nos mais diversos países 
do mundo; publicação de dezenas 
de obras em variados idiomas; e 
reconhecimento internacional como 
referência cientítica em sua área, 
através de prêmios como o da His-
tory of Economics Association  -, mas 
o bom português também transita 
com destaque pela política - sendo 
membro da direção do Bloco de 
Esquerda (partido de esquerda socia-
lista), deputado por cinco mandatos 
e tendo conseguido mais de 288 mil 
votos nas eleições presidenciais por-
tuguesas de 2006.

Em visita ao Brasil, no mês de 
maio, Louçã deu uma palestra no 
Sindicato dos Bancários, em Porto 
Alegre, aonde revelou que a crise 
econômico-financeira iniciada a par-
tir do estouro da bolha imobiliária 
nos Estados Unidos e do naufrágio 
do mercado de derivativos está 
longe do fim e, pior, poderá arras-
tar a economia mundial para uma 
Segunda Grande Depressão. Sobre 
o assunto, o economista falou em 
entrevista exclusiva ao Jornal João 
de Barro. Confira.

Arquivo Pessoal

manifestações europeias, o ascenso elei-
toral da esquerda grega e noutros países, 
a vontade de resgatar a democracia 
ameaçada, tudo isso indica um caminho. 
Só assim evitaremos a continuação do 
desequilíbrio financeiro, da transferência 
do trabalho para o capital, com o desem-
prego estrutural - que já se aproxima em 
termos reais de 30% em países como a 
Grécia, Espanha e Portugal, ou seja, mais 
do que aconteceu nos países capitalistas 
desenvolvidos com a Primeira Grande 
Depressão.

JB - Em seu livro “A dividadura - 
portugal na crise do euro”, sustentas 
que a crise é uma “estrutura perma-
nente”, fruto de uma “economia, 
política e sociedade sombras”. O que 
queres dizer com o termo “sombra”?

FL - O termo “finança sombra” é 

João de Barro - na palestra que 
realizaste em porto Alegre, em maio, 
afirmaste que a economia mundial 
está muito perto de uma Segunda 
Grande Depressão, ainda resultado 
da crise imobiliária nos Estados Uni-
dos e do naufrágio no mercado de 
derivativos. Que sinais o levam a crer 
que não há saída para este cenário 
catastrófico?

Francisco Louçã - Há certamente 
saídas, desde que os povos consigam 
vencer a pirataria financeira. As grandes 

usado há vários anos para designar o mer-
cado financeiro não regulado, sobretudo 
o mercado dos derivativos, que usa o 
termo técnico de “over the counter”. A 
economia-sombra que nasce do agigan-
tamento desse mercado financeiro tem 
duas características novas: o sequestro 
da democracia e da decisão política por 
entidades invisíveis - os fundos de risco 
e o capital especulativo - e o condiciona-
mento das economias ao pagamento de 
uma renda presente e futura, garantida 
por dívida soberana das maiores zonas 
económicas do mundo, incluindo o Brasil, 
os EUA e a Europa.  

Estas distorções do regime social 
demonstram como a Segunda Depressão 
é perigosa, porque é um instrumento 
da reconstrução da relação de forças 
entre classes para um novo modelo de 
acumulação baseado na vulnerabilidade 

do trabalho e na extração de mais-valia 
absoluta, o que o FMI chama de “ajusta-
mento estrutural”.

JB - Como essas “economia, po-
lítica e sociedade sombras” afetam 
a vida dos trabalhadores em geral?

FL - Trata-se de mecanismos de 
exploração que diminuem o salário e 
aumentam o tempo de trabalho atual 
(horário de trabalho) e futuro (aumento 
da idade de aposentadoria), reduzem o 
salário indireto (acesso a bens públicos 
como a água, educação, saúde) e aumen-
tam a transferência indireta de valor do 
salário para o capital (por via de impostos 
e juros). A dívida é um instrumento pode-
roso desta chantagem, como aconteceu 
desde os anos 1980 na América Latina e 
como acontece agora na Europa.

JB - Qual seria uma alternativa 
viável para acabarmos com essa 
estrutura sombra? Qual o papel da 
esquerda nesse processo?

FL - O controle do movimento de 
capitais, a taxação das transações inter-
nacionais, a tributação do patrimônio da 
fortuna e a recuperação do salário e da 
pensão, bem como a defesa dos bens 
comuns, devem ser a agenda da esquer-
da. Para isso, é preciso uma luta forte e 
corajosa, sem cedências.

JB - O que pensas sobre a condu-
ção da política econômica do Brasil? 
O país sobreviveria a uma Segunda 
Grande Depressão?

FL - O Brasil está agora com um 
crescimento do PIB entre os 2 e os 3%, 
mas uma queda da procura externa pode 
ter algum efeito depressivo. Em todo o 
caso, tem um nível de emprego elevado 
e aumentou a sua procura interna, que 
pode crescer muito mais. Se o governo 
brasileiro decidisse controlar o sistema 
financeiro e garantir bens essenciais à 
população, opondo-se à mercantilização 
da saúde e da educação e distribuindo 
terras a quem quer trabalhar, então seria 
um grande exemplo para o mundo.

Francisco Louçã: Nos encaminhamos para uma Segunda Depressão
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RELAÇÕES DE TRABALHO 

A luta pela melhoria das condições de 
trabalho e a unidade na mobilização dos 
empregados(as) marcou o 29º Congresso 
Nacional dos Empregados da Caixa Eco-
nômica Federal (Conecef), realizado dos 
dias 17 a 19 de maio, em São Paulo, com 
a presença de 337 delegados e delegadas 
de todo o País. Com o lema “Sou da Caixa, 
faço um Brasil melhor - Sobra trabalho, 
faltam estrutura e reconhecimento”, o 
evento discutiu a pauta que será defendida 
durante a Campanha Nacional 2013. “O 
Conecef é um fórum histórico dos bancá-
rios e bancárias da Caixa, onde procuramos 
debater com bastante seriedade as nossas 
reivindicações. Neste ano, enfatizamos a 
necessidade de que o Comando Nacional 
cumpra efetivamente a estratégia da Cam-
panha, que não deve se resumir apenas às 
negociações com a Fenaban, mas também 
às negociações específicas com a empresa”, 
defendeu o presidente da APCEF/RS, Mar-

Saúde do trabalhador,  
Condições de trabalho e  
Saúde Caixa

• Combate ao assédio moral

• Medição e adequação obrigatória dos 
índices de ruído, luminosidade e tem-
peratura no ambiente de trabalho, pelo 
menos a cada seis meses

• Realização do PCMSO e PRO no mu-
nicípio de moradia do empregado

• Cobertura pelo Saúde Caixa de fisio-
terapia, RPG, acupuntura e psicoterapia, 
sem limite de sessões e sem exigência 
de autorização da auditoria ou da Gipes

• Eliminação da carência de 15 dias 
entre um atendimento e outro quando 
se tratar de pronto-socorro

• Pagamento de Adicional de Periculo-
sidade aos empregados que trabalhem 
em locais considerados áreas de risco 
de assaltos e sequestros

Funcef e Aposentados

• Fim do voto de minerva nas instancias 
da Funcef

• Reconhecimento, por parte da Caixa, 
do CTVA como verba salarial, para fins 

de aporte à Funcef, aos que permane-
ceram no REG/Replan não saldado, bem 
como aos que saldaram

• Apoio aos projetos de lei comple-
mentar 140/2007, de autoria do depu-
tado federal Eudes Xavier, 588/2010 
e 161/2012 e 236/2012, de autoria do 
deputado federal Ricardo Berzoini, que 
alteram disposições das leis complemen-
tares 108 e 109/2001

• Manutenção do Fundo para Revisão de 
Benefícios, art. 115 do regulamento do 
REG/Replan saldado e art. 91 do Novo 
Plano, como instrumento permanente 
da política de aumentos reais para os 
benefícios

• Fim da discriminação e direito do pes-
soal do REG/Replan migrar para o PCS 
2008 e PFG 2010

• Recuperação e utilização do superávit 
para melhorar os benefícios REG/Replan 
a exemplo do saldamento

Segurança Bancária, Carrei-
ra, Condições de funciona-
mento das agências e Repre-
sentação dos Trabalhadores

• Revogacão imediata das restricões 
impostas como pré-requisitos para 
a candidatura de empregados(as) ao 

cargo de representante eleito pelos 
empregados(as) no Conselho de Ad-
ministração da Caixa, permitindo que 
qualquer empregado possa concorrer, 
independentemente de ter ou não ocu-
pado função gratificada

• Elevação do valor da indenização por 
assalto/sinistro para o equivalente a 100 
salários mínimos calculados pelo Dieese

• Retomada da implantação do modelo 
“Agência Segura”

• Abertura de agências somente com 
o total cumprimento do plano de segu-
rança homologado pela Polícia Federal

• Criação da função gratificada de assis-
tente no atendimento social

• Valorização da função de avaliador de 
penhor com revisão do piso de mercado

• Realização de atendimento expresso 
obrigatoriamente por empregado com 
função de caixa;

• Abertura de novas unidades somente 
com a estrutura física, de segurança e 
ergonomia necessárias ao atendimento 
adequado à população

• Aperfeiçoamento do modelo do PFG, 
incluindo progressão horizontal em cada 
cargo/função, por tempo de exercício

papel social da Caixa,  
Contratação, isonomia,  
Sipon e Jornada de trabalho

• Jornada de seis horas para todos

• Fim das horas-extras sistemáticas

• Extinção do registro de horas nega-
tivas do Sipon e do bloqueio de acesso 
motivado por falta de homologação do 
gestor ou decorrente de hora-extra não 
acordada

• Isonomia: extensão do ATS e licença 
prêmio para todos os empregados ad-
mitidos a partir de 1998

• Revisão da Estrutura Salarial Unificada 
(ESU) e do Plano de Cargos e Salários 
(PCS) da carreira administrativa, com 
valorização salarial

• Fim da responsabilizacão do emprega-
do no caso de irregularidades no registro 
do Sipon

Fonte: Contraf-CUT

cos Todt, que participou dos três dias de 
debates em São Paulo. Nos últimos anos, 
o que se tem observado é que o Coman-
do, não querendo pressionar a direção da 
Caixa, finaliza a greve sem avançar na pauta 
específica. Por isso, é importante que, nes-
te ano, o Comando dê segurança à base de 
que está realizando uma negociação séria, 
com calma e determinação.

Conforme explicou a diretora de 
apoio a Relações de Trabalho da Associa-
ção, Cláudia dos Santos, cinco grandes 
eixos foram apontados como prioritários: 
condições de trabalho; isonomia; valo-
rização do piso; Saúde Caixa; e recupe-
ração do poder de compra dos salários. 
“Vamos lutar pela isonomia, incluindo o 
ticket alimentação para os aposentados, 

29º Conecef define pauta e estratégia 
da Campanha Nacional 2013
Melhoria nas condições de trabalho, Saúde Caixa e Isonomia foram temas prioritários

Augusto Coelho/Fenae

Veja a cobertura do 29º Conecef atra-
vés do programa de vídeo ApCEF em 
Ação, publicado em www.apcefrs.org.
br ou no Facebook da Associação

 Confira as principais resoluções do 29º Conecef

a questão do ATS, da licença-prêmio e a 
regulamentação dos APIPs”, afirmou a 
diretora. Outra preocupação levantada 
no Congresso foi a crescente elevação 
do volume de trabalho face à forte 
carência de pessoal, a prática rotineira 
de horas extras sem registro correto 
e pagamento correspondentes, e a 
desmedida cobrança por metas”

Os delegados e as delegadas de-
finiram a pauta após intensos debates 
em grupos sobre os temas Saúde do 
Trabalhador, Condições de trabalho 
e Saúde Caixa; Funcef/Aposentados; 
Segurança Bancária, Carreira e Condi-
ções de Funcionamento das Agências; 
e Papel Social da Caixa, Contratação, 
Isonomia, Sipon e Jornada de Trabalho. 
A organização do movimento foi abor-
dada em todos os grupos. 

Pauta da Campanha Nacional 2013 foi votada no Conecef



JUNHO DE 2013    10

pATRiMÔniO 

Nova colônia de Tramandaí está 
cada dia mais perto de você
Dentro do cronograma, próximo passo da obra é instalação de pisos internos

Marcos Todt, Célia Zingler, Paulo Belotto e Pedro Sosa em última vistoria à obra

Fotos: Arquivo/APCEF

Com cinco meses de andamento, 
a terceira etapa da obra que edifi-
ca um dos maiores sonhos dos(as) 
associados(as) da APCEF, a nova colô-
nia de Tramandaí, segue em pleno an-
damento. De acordo com o arquiteto 
responsável pela construção, Pedro 
Sosa, quatro equipes trabalham simul-

direito do prédio; e a quarta instala o 
transformador. “O cronograma está 
perfeitamente dentro do previsto. O 
próximo passo é colocarmos o piso 
cerâmico interno do 8º andar para 
baixo”, explicou o assessor técnico.

Conforme revela o diretor de 

Patrimônio da APCEF, Paulo Ricardo 
Belotto, o piso do prédio já foi defini-
do. Será todo em porcenalato, 45x45, 
bege-claro. Na área externa, o piso 
será revestido com basalto tear. Já o 
revestimento externo das paredes será 
como o previsto no projeto original, da 
arquiteta Suzane Berthier, ou seja, com 
pastilhas, em vez de pintura. “Optamos 
por pastilhas por reduzirem o custo 
de manutenção posterior do prédio. 
A pintura desbota muito rapidamente 
devido ao clima agressivo do litoral”, 
afirmou Belotto.

A previsão de conclusão do edifício 
é para o primeiro semestre de 2014, no 
entanto, a obra deve se estender até 
o final do ano que vem, em virtude da 
finalização das áreas de lazer externas 
e a demolição do prédio antigo. Ao 
final da obra, a colônia contará com 40 
apartamentos com garagem, salas de 
reuniões, jogos e festas, churrasqueiras, 
playground, cancha de esportes, lavan-
deria, lancheria, entre outros. Saiba mais 
sobre o projeto acessando o site especial 
http://www.apcefrs.org.br/tramandai/.

taneamente no acabamento do prédio: 
uma finaliza os rebocos das paredes 
internas do 4º pavimento (todos os 
demais andares já foram concluídos); a 
segunda finaliza a tubulação elétrica e 
hidráulica dos 7º e 8º andares (também 
últimos a serem executados); a terceira 
faz a montagem do elevador do lado 

• A menos de 100 metros  
   da praia

• 4714 m2 de área

• 40 apartamentos  
   (2 com acessibilidade)

• Capacidade para 220 pessoas

• 8 pavimentos

• 40 vagas de estacionamento

• 2 elevadores

• Sala de jogos

• Sala de reuniões

• Salão de festas

• Playground

• Churrasqueiras

• Mini-cancha de esportes

• Espaços de estar ao ar livre

• Lavanderia coletiva

• Lancheria

Raio-X  

da nova  

colônia
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XI Festival de Música da APCEF/
RS vem aí!

Participe da “Ação Entre Amigos” do Núcleo de Cultura Gaúcha! 

Evento ocorre em 24 de agosto, com  
inscrições abertas até 16 de julho

Autores, compositores e intérpretes, preparem seus repertórios e suas emoções, porque 
vem aí o XI Festival de Música da APCEF/RS, mais um espaço de promoção de cultura e  
valorização de talentos da Associação. O evento, que há dez edições consolida-se como  
um dos mais tradicionais pontos de encontro de artistas-bancários, está marcado para  
o dia 24 de agosto, às 20h, no Galpão Crioulo da APCEF (Porto Alegre), e tem inscrições 
abertas e gratuitas até o dia 16 de julho. O grande vencedor irá representar o Rio  
Grande do Sul no Música Fenae 2013, de 4 a 6 de dezembro, em Belém, no Pará.

Podem participar da competição ativos(as), aposentados(as) e pensionistas, 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 apresentação. Basta preencher a ficha de  
inscrição (disponível em www.apcefrs.org.br), gravar 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

premiações

Além da melhor música, serão premiados com troféus melhor intérprete,  
letra, melodia, arranjo, instrumentista e música mais popular. Na última edição,  
em 2010, a canção “Teu Olhar”, do cruzaltense Angelino Rogério, arrebatou  
quatro prêmios – música, intérprete, melodia e arranjo -, e foi a representante  
do Rio Grande do Sul no festival da Fenae, em Goiânia.  
Participe você também!

O Núcleo de Cultura Gaúcha está 
realizando uma “Ação Entre Amigos”, 
com arrecadação destinada à manuten-
ção do Grupo de Danças Tradicionais 
Gaúchas da APCEF/RS.

O prêmio é iPad de 16 GB. O valor 
é de R$ 10 (dez reais), com direito a 
concorrer com dois números.

O sorteio será realizado no dia 21 

de julho de 2013, no Galpão Crioulo, 
na VI edição do Costelão da APCEF/RS.

Interessados(as) devem contatar o 
setor de eventos da APCEF (eventos@
apcefrs.org.br - 51-3268-1611) ou o 
coordenador do Núcleo, Paulo Cesar 
Ketzer (51-99716964 - pauloketzer@
yahoo.com.br).

O quê - 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 - Até 16 de julho,  
através de envio de formulário  
e CD.

informações - www.apcefrs.org.br  
e (51) 3268-1611

Núcleo angaria fundos para manutenção do grupo de danças 

Arquivo/APCEF

Serviço




