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OPINIÃO

Editorial
Foi um mês de muita mobilização. A 

virada de outubro veio com uma grande 

demonstração de força sindical entre os 
bancários. 

Enquanto a Federação Nacional dos 
Bancos (Fenaban) e a direção da Caixa 
permaneciam caladas – como vinham 
fazendo desde agosto, quando foram 
notificadas sobre as reivindicações dos 
bancários – a categoria dava início a um 
movimento de greve de grandes propor-
ções. A paralisação começou efetivamen-
te após a rejeição da proposta de reajuste 
de 8% apresentada pela Fenaban. Os 
gaúchos adentraram na greve nacional 
com uma dedicação, envolvimento e 
participação comoventes .

Pelo que se viu nas ruas, a indigna-
ção moveu os(as) bancários(as) por todo 
o país, e estamos cada vez mais cientes 
de que é preciso reverter essa situação. 
Nestes dias de indefinição econômica, o 
ato da greve, amparado pela Constitui-
ção, precisa ser assimilado por todos(as) 
– a História mostra que não existe outra 
resposta mais contundente à intransigên-

cia patronal. 

É lógico que a crise mundial exerce 

grande influência nessa prática mercan-

tilista que atinge os bancários brasileiros. 

Em dois artigos distintos, traçamos um 

breve panorama sobre como essa crise 

pode prejudicar a categoria.

Outro assunto em pauta nesta 

edição é o financiamento público de 

campanhas, cuja polêmica vem exaltan-

do os ânimos na Câmara de Deputados 

nos últimos meses. O relatório sobre a 

reforma política, de autoria do deputado 

Henrique Fontana, pode ser votado nos 

próximos dias, e vamos acompanhar de 

perto o desenlace desse processo.

Entre as boas-novas, as obras da 

Nova Colônia de Férias da APCEF, que 

estão em ritmo forte em Tramandaí, não 

vão comprometer as férias dos veranistas 

no litoral gaúcho. Mas é preciso estar 
atento ao período de inscrições, confor-
me você pode acompanhar nas páginas 
do João de Barro. 

Também estão abertas as inscrições 

para as disputadas modalidades da etapa 

Regional dos Jogos de Integração. Infor-

me-se, participe, seja um(a) associado(a) 
atuante!

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

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

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



RADAR

OUTUBRO DE 2011    3

AGENDA DE EVENTOS

OUTUBRO

• 22 (Sábado) - Encontro de Corais 
promovido pelo Coral da APCEF. 
Local: Igreja Luterana da Cruz (Rua 
João Obino, 130, Bairro Petrópolis, 
Porto Alegre)

• 28 (Sexta) - Jantar de Integração 
na Sede da Regional Passo Fundo/RS

NOVEMBRO

• 10 (Quinta) - Lançamento do livro 
da Oficina de Criação Literária Entre 
o Sena e o Guaíba. Local: MARGS, às 
16h (Feira do Livro de Porto Alegre)

• 15 (Terça) - Lançamento do livro 
da Oficina de Criação Literária Entre 
o Sena e o Guaíba. Local: Aliança 
Francesa em Paris (França)

• 19 (Sábado) Jogos de Integração 
da APCEF em Porto Alegre

• 26 (Sábado) - Jogos de Integração 
da APCEF em Porto Alegre

• 26 (Sábado) - Festa de Abertura 
das Piscinas (Local: Av. Cel. Marcos, 
627 Porto Alegre)

• 26 (Sábado) - Jogos de Integração 
e Festa de Abertura das Piscinas na 
Sede da Regional Passo Fundo

• 26 (Sábado) – Jantar/Baile da Re-
gional Sul em Pelotas. Local: Clube 
Libanesa

DEZEMBRO

• 04 (Domingo) - Passeio Sobre Ro-
das Não-Motorizadas. Local: Passo 
Fundo

• 08 (Quinta) - Encerramento das 
Oficinas - Noite Cultural. Local: Gal-
pão Crioulo Sede B, em Porto Alegre

Coquetel celebra Curso  
de Dança de Salão

Para comemorar suas atividades, o 
grupo do Curso de Dança de Salão da 
APCEF realizou, no início do mês, um 
coquetel de confraternização, marcado 
por muita descontração e alegria.

Os(as) alunos(as) da professora 
Nilva Silva compareceram em peso ao 
evento, cuja temática foi “Do romântico 
ao pagode”. Conforme explica a minis-
trante do curso da APCEF, a festa teve 
como proposta contemplar os ritmos 
trabalhados em aula. Assim, foram apre-
sentadas coreografias de bolero, forró, 
samba, tango e salsa, onde os alunos 
puderam exercitar suas habilidades. 

Um grande público compareceu ao 
encontro, reunindo associados(as) dos 
Clubes Nonoai e Riograndense. 

Nilva diz que esses encontros são 
motivo de muita satisfação. “Sinto-me 

Arquivo/APCEF

Alunos da prof. Nilva Silva mostraram avanços em várias modalidades

gratificada e alegre por ver o trabalho 
dos alunos e acompanhar os resultados”, 
comemorou.

Associada APCEF e aluna do curso, 
Gabriela de Oliveira era uma das mais 
animadas. “Estou adorando as atividades 
do curso. O ambiente é alegre e permite 
fazer novas amizades. Já consegui arris-
car uns passos de dança, embora seja 
iniciante. Recomendo a todos”, disse.

Representando a diretoria da APCEF, 
estava presente o diretor e aluno do 
curso Gilmar Aguirre, com sua esposa, 
Rosana Aguirre. 

Interessados(as) em conhecer o 
trabalho e integrar as atividades podem 
entrar em contato com o setor cultural 
da APCEF, através do e-mail cultural@
apcefrs.org.br ou pelo telefone (51) 
3268-1611.

Prefeitura de Santa Cruz 
revoga licitação da água

A Prefeitura de Santa Cruz do Sul 
revogou todo o processo de licitação dos 
serviços de água e esgoto no município, 
que estava em andamento desde o co-
meço do ano. A decisão foi comunicada 
pela prefeita Kelly Moraes (PTB). A dire-
toria da APCEF, que tem acompanhado 
todo o processo e que desde o início fez 
parte do Comitê Gaúcho em Defesa da 
Água Pública, comemorou a notícia. 

A mobilização popular foi um fator 
essencial para essa vitória. O avanço 

crescente do processo de privatização 
da água e dos serviços de saneamento 
no Rio Grande do Sul são muitas vezes 
camuflados em movimentos de “muni-
cipalização” desses serviços. 

Assim, a participação da APCEF no 
Comitê Gaúcho mostrou a sua impor-
tância para barrar mais um processo de 
privatização. Para a diretora presidenta 
da APCEF, Célia Zingler, “o prefeito que 
privatizar esse bem público está agindo 
como um inimigo do povo”.



CONJUNTURA

A Grécia não é aqui, mas a lógica  
financeira é a mesma. E corrói

OS 99% QUE 
OCUPARAM 
WALL STREET
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Nos últimos 12 meses, o juro da 
dívida pública custou R$ 213,9 bi ao Bra-
sil. Para honrar seus credores, o Estado 
fez um arrocho de gastos e conseguiu 
reservar R$ 119,6 bi do total da receita 
de impostos, compondo assim o supe-
rávit primário, todavia insuficiente para 
suprir a pantagruélica bocarra rentista. O 
rombo não pago, R$ 94,3 bi, ou 2,5% 
do PIB, foi acrescido ao saldo da dívida 
que, desse modo, não cessa de aumentar, 
mesmo quando o governo gasta menos 
do que arrecada. Sempre é bom cotejar 
valores etéreos das finanças com unida-
des de medida mais terrenas. Uma delas 
é o custo do Bolsa-Família, o maior pro-
grama social de transferência de renda do 

Se dois mil ativistas do movimento 
conservador Tea Party se manifestassem 
em Wall Street, provavelmente haveria a 
mesma quantidade de jornalistas a cobrir 
o acontecimento. Duas mil pessoas ocu-
param de fato Wall Street no dia 17 de 
setembro. Não levavam cartazes do Tea 
Party, nem a bandeira de Gadsden com 
a serpente em espiral juntamente com a 
ameaça “Não te metas comigo”. Mas a 
sua mensagem era clara: “Somos os 99% 
da população que não toleram mais a 
ganância e a corrupção do 1% restante”, 
diziam. Ali estava uma maioria de jovens 
a protestar contra a especulação pratica-
mente incontrolável de Wall Street, que 
provocou a crise financeira mundial.

Um dos multimilionários mais co-
nhecidos de Nova Iorque, o presidente da 
Câmara, Michael Bloomberg, comentou 
sobre o momento que vivemos: “Muitos 
jovens saem da universidade e não en-
contram trabalho. Foi isso que aconteceu 
no Cairo e em Madri. Não queremos este 
tipo de distúrbios aqui”. Distúrbios? A 
Primavera Árabe e os protestos na Europa 
trataram-se disso?

mundo. Um ano de Bolsa-Família custa 
R$ 17 bi aos cofres públicos. Beneficia 
53 milhões de brasileiros. Vamos sentar 
para não cair de susto: o juro da dívida 
pública pago nesses 12 meses permi-
tiria multiplicar por doze vezes e meia 
o benefício médio do Bolsa-Família, o 
que propiciaria a cada lar inscrito no 
programa uma renda de R$ 1.400 reais 
por mês, contra média de R$ 155,00 
atuais. Não é uma proposta. Mas uma 
ilustração do que se sacrifica desviando 
tal volume de recursos para um univer-
so proporcionalmente insignificante de 
privilegiados. Infelizmente, a tendência 
é que esses paradoxos e discrepâncias se 
acentuem. Não porque o governo seja 

É provável que, para desilusão do 
presidente da Câmara, Bloomberg, o 
que aconteceu no Egito e na Europa seja 
justamente o que inspirou muitas pessoas 
a ocupar Wall Street. Em comunicado 
recente, a coligação de organizações que 
protestam em Nova Iorque informou: 
“No sábado, realizamos uma assem-
bleia geral com duas mil pessoas. Na 
segunda-feira, às 20h, ainda estávamos 
ocupando a praça, apesar da constante 
presença policial. Estamos construindo 
o mundo que queremos, tomando por 
base as necessidades humanas e a sus-
tentabilidade, no lugar da ganância das 
empresas”.

Falando de Tea Party, o governador 
do Texas, Rick Perry, tem provocado po-
lêmica durante os debates presidenciais 
republicanos com a sua declaração de 
que o elogiado sistema de segurança so-
cial dos Estados Unidos é “um esquema 
do tipo Ponzi”. Charles Ponzi dedicou-
-se a fraudar milhares de pessoas em 
1920 com a promessa enganosa de que 
receberiam enormes ganhos a partir de 
investimentos. Um típico esquema Ponzi 
consiste em tomar o dinheiro de vários 
investidores e pagá-los com o dinheiro 
de novos investidores, em vez de pagar 
a partir de ganhos reais. O sistema de 
segurança social dos Estados Unidos é 
de fato sério: tem um fundo confiável 

perdulário, como dardeja a ortodoxia mi-
litante dentro e fora da mídia. Mas, entre 
outras coisas, porque o nível de juro com 
que o país ingressou na crise mundial 
já era absurdo. Qualquer variação para 
cima, agora, realimenta uma dinâmica 
autodestrutiva, mantidas as ferramentas 
convencionais de política econômica. 
Harmonizar o controle da inflação, por 
exemplo (que, segundo a ortodoxia, re-
quer um juro real de 8% até dezembro, 
contra 7% atuais) e, ao mesmo tempo, 
conter o tsunami de capitais especula-
tivos que desembarcam no país, virou 
um jogo de perde-perde. Perde-se com 
a alta dos juros, de um lado, e também 
com a valorização da moeda brasileira 

de mais de 2,6 mil milhões de dólares. O 
verdadeiro esquema que ameaça o povo 
norte-americano é a insaciável ganância 
dos bancos de Wall Street.

Entrevistei um dos organizadores 
do protesto “Ocupemos Wall Street”. 
David Graeber é professor em Goldsmi-
ths, Universidade de Londres, e é autor 
de vários livros. A sua obra mais recente 
é “Dívida: Os Primeiros 5.000 Anos”. 
Graeber assinala que, no meio da crise 
financeira de 2008, renegociaram-se 
dívidas enormes de bancos. No entanto, 
pouquíssimas hipotecas receberam o 
mesmo tratamento. Graeber disse: “As 
dívidas entre os mais ricos ou entre go-
vernos podem sempre ser renegociadas 
e, de fato, sempre foi assim na história 
mundial. Não estão gravadas em pedras. 
Em termos gerais, quando os pobres têm 
dívidas com os ricos, automaticamente 
as dívidas convertem-se numa obrigação 
sagrada, mais importante do que qual-
quer outra coisa. A ideia de renegociá-las 
é impensável”.

O presidente Barack Obama propôs 
recentemente um plano de criação de 
emprego e maiores esforços para reduzir 
o déficit público. Uma das propostas é o 
chamado “imposto sobre os milionários”, 
que conta com o apoio do multimilionário 
e partidário de Obama, Warren Buffet. 
Os republicanos denominaram o imposto 

pela indigestão de dólares atraídos pelos 
juros siderais. Deixa-se de gerar empre-
gos e riquezas para conter a inflação. Ao 
mesmo tempo, exportam-se empregos e 
produção, deslocando-se demanda para 
produtos importados, barateados pela 
distorção cambial. Este ano, o superávit 
primário foi de R$ 45,452 bi de janeiro 
a maio. O valor é 87,6% superior ao 
registrado um ano antes. A Grécia não é 
aqui. Mas há várias tragédias embutidas 
nesses números - talvez o fato de nos 
habituarmos a eles seja a maior delas.

*Boletim Carta Maior

de “guerra de classes”.

Graeber explica: “Durante os úl-
timos 30 anos vimos os mais ricos da 
nossa sociedade liderarem uma guerra 
política contra todos os demais, e esta é 
considerada a mais recente disputa, uma 
medida totalmente disfuncional do ponto 
de vista político e econômico. Esse é o 
motivo pelo qual os jovens simplesmente 
abandonaram qualquer ideia de recor-
rer aos políticos. Todos sabemos o que 
acontecerá. Os impostos de Obama são 
uma espécie de simulação com caráter 
populista, que todos sabem que será 
rechaçado. Na realidade, o que provavel-
mente vai acontecer é que haverá mais 
cortes nos serviços sociais”.

Lá fora, na manhã fria de quarta-
-feira, os manifestantes iniciaram o 
quarto dia de protestos com uma mar-
cha no meio de forte presença policial. 
Fizeram soar a campainha de abertura da 
“bolsa do povo” às 9h30, exatamente 
na mesma hora em que soa a campainha 
da Bolsa de Nova Iorque. Enquanto os 
banqueiros continuam seguros dentro 
dos seus bancos resgatados, lá fora, a po-
lícia prende manifestantes. Num mundo 
justo, com uma economia justa, caberia 
perguntar: quem deveria estar passando 
frio lá fora? Quem deveria ser preso?

*Amy Goodman, via  
Carta Maior



APOSENTADOS(AS)

Presidente da FUNCEF  
esclarece dúvidas de 
aposentados(as) e pensionistas

SEUS DIREITOS

(nº 0001227.76.2011.5.04.0010), 
buscando determinar à Caixa o can-
celamento da realização dos processos 
seletivos internos e o impedimento 
de convocar novos processos  até o 
final da greve em curso. Foi pedida a 
antecipação de tutela, uma vez que, 
continuados os PSIs, seria muito difícil 
reverter mais adiante uma situação já 
configurada, com a possibilidade de 
criar-se uma verdadeira cisão entre 
os empregados aprovados e aqueles 
que, em razão de estarem com seus 
contratos suspensos em razão da 
greve, não houvessem participado 
dos concursos.

A antecipação da tutela foi defe-
rida pelo juiz Elson Rodrigues da Silva 
Junior, nestes termos:

“Ainda que não se possa presu-
mir que o móvel de tal certame seja 
frustrar a greve, o fato é que, objeti-
vamente, o processo seletivo interno 
em curso, por representar vantagem 
considerável aos empregados que 
nele forem selecionados, constrange, 
ainda que indiretamente, os emprega-
dos a abandonar a greve para poder 
participar do referido certame.

Pelo exposto, defiro a antecipa-
ção de tutela requerida pela autora 
contra a ré, para determinar a esta 
que cancele a realização de todos os 
processos seletivos internos que es-
tão em andamento no Estado do Rio 
Grande do Sul e que se abstenha de 
convocar novo processo até o final da 
greve atualmente em curso”. 

Foi determinado que o cance-
lamento se desse em até 48 horas 
após a CEF tomar conhecimento da 
referida ordem judicial, com multa de 
R$ 200.000,00 por dia de atraso no 
cumprimento da determinação.  

Esta é a situação atual. Trata-se 
de uma vitória, a garantir que os em-
pregados que escolheram  participar 
da greve possam exercer tal direito 
em sua plenitude. 

Mesmo que a greve suspenda 
os contratos de trabalho (é isso o 
que diz a Lei de Greve), os direitos 
decorrentes destes contratos devem 
ser respeitados. Um exemplo típico 
de descumprimento destes direitos 
trabalhistas é o que a Caixa fez em 
relação aos PSIs. 

A  Caixa Econômica Federal ten-
tou manter a realização de Processos 
Seletivos Internos (PSIs) durante o 
período de greve de seus emprega-
dos. Pode-se concluir que a intenção 
da CEF era de excluir os grevistas 
dos processos seletivos em curso 
ou, no mínimo, “burlar” o direito e 
enfraquecer a greve, atraindo os tra-
balhadores para dentro da empresa 
neste período.

Tal procedimento era flagrante-
mente ilegal. Veja-se que a Consti-
tuição de 1988 consagrou um amplo 
direito de greve, de forma clara e 
precisa. Por sua vez, a Lei 7.783/89 
(Lei de Greve) determina, em seu 
artigo 7º, que “observadas as condi-
ções previstas nesta Lei, a participação 
em greve suspende o contrato de 
trabalho...”.

A suspensão do contrato de tra-
balho suspende seus efeitos. Ou seja: 
o empregado em greve não poderia 
realizar as provas. Para poder realizá-
-las, teria de que desistir de seu direito 
de greve. 

Ora, se os contratos de trabalho 
dos empregados estão suspensos em 
razão do exercício do direito cons-
titucional de greve, não podem os 
empregados que participam da gre-
ve paredista ficar alijados do direito 
de concorrer em processos seletivos 
internos. Desse modo, a manutenção 
dos PSIs durante a greve é ato anti-
-sindical e discriminatório.

Em razão de tal fato, as enti-
dades representativas dos bancários 
(e, em especial, dos empregados da 
CEF) ajuizaram ação civil coletiva 
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Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista
assejurtrabalhista@apcefrs.org.br 
www.fseadvogados.adv.br

Aposentados(as) e pensionistas 
reuniram-se no Clube do Comércio no 
último dia 28 de setembro, para um 
encontro com o presidente da FUNCEF, 
Carlos Caser. Foram debatidos temas 
como planos de benefício, a política de 
investimentos e ações judiciais, e em 
seguida foi aberta a rodada de esclare-
cimentos do público. 

“Queremos que os aposentados da 
Caixa tenham orgulho de sê-lo”, obser-
vou. “Para isso, eles devem estar atentos 
ao mercado. É preciso ter sangue frio, 
não se pode ficar apavorado e vender 
suas ações. Pelo contrário, recomendo 
que procurem comprar ações baratas - 
a Vale e a Petrobras têm ações baixas, 
ainda dá para aproveitar esse cenário. 
No entanto, esse não é um investimento 
volátil, hoje em dia nenhum investimento 
é 100% seguro”, destacou. 

Caser apresentou os últimos núme-
ros da FUNCEF, destacando a influência 
da crise econômica mundial nos investi-
mentos do plano. Explicou que o número 
de ações judiciais contra a Fundação 
ainda é muito alto: das 16,5 mil em todo 
o país, somente o Rio Grande do Sul 
possui 4.046 em andamento. “Estamos 
fazendo o possível para minimizar essas 
ações e reverter o quadro. Instalamos há 
pouco a ouvidoria, que ainda é pequena 
e está em fase experimental, mas é mais 
um canal que o participante pode utilizar 
para acionar a FUNCEF”, falou. 

Após as explanações do presiden-
te, teve início a participação dos(as) 
presentes. O grande assunto em debate 
foi a preocupação relativa à geração de 

passivos decorrentes de ações trabalhis-
tas contra a Caixa que não oferecem o 
aporte de reservas necessárias para o 
pagamento dos benefícios. Chegou-se à 
conclusão de que a APCEF deve notificar 
a diretoria da FUNCEF para que realize 
o processo de cobrança da dívida da 
Caixa com a Fundação num prazo de 9 
meses. Caser se comprometeu a cumprir 
o prazo. 

Os(as) participantes também defi-
niram que a APCEF ajuíze processo de 
Protesto Interruptivo de Prescrição em re-
lação às dívidas da Caixa com a FUNCEF.

A diretora-presidenta da APCEF, 
Célia Zingler, compôs a mesa de tra-
balhos ao lado de Caser, da diretora de 
Aposentados e Saúde, Noeli Serra, e do 
presidente da AGEA, Sérgio Atair dos 
Santos. Ao final do encontro, ela dirigiu a 
palavra ao presidente da FUNCEF. “Atin-
gimos um novo patamar de discussão, e 
isto é algo inédito para a Associação”, 
considerou, agradecendo a presença do 
colega de mesa. 

Também estiveram presentes a 
conselheira Maria Regina Figueiró, os di-
retores Sérgio Simon e Gilmar Aguirre, e 
a diretora Maria Tereza Bernd. Represen-
tando a AGEA, ainda marcaram presença 
o 2º vice-presidente, Newton Barcellos, 
e a diretora Beatriz Gonzaga.

Encerrando a tarde, o diretor de 
Patrimônio da APCEF, Paulo Cesar Ketzer, 
apresentou aos participantes o anda-
mento da obra de construção da Nova 
Colônia de Tramandaí. 

Durante a greve, os direitos dos  
grevistas devem ser respeitados

Fernando Halal

Público questionou Carlos Caser (em pé) sobre as ações judiciais em andamento



A greve no Rio Grande do Sul 
assumiu, mais uma vez, grande propor-
ção nesta Campanha Salarial. Os(as) 
bancários(as) gaúchos(as) ingressaram 
com toda força na paralisação nacional 
da categoria, no dia 27 de setembro, 
após uma série de rodadas frustradas 
com a Federação Nacional dos Bancos 
(Fenaban), Caixa e Banco do Brasil. 

Tanto em Porto Alegre quanto 
no Interior, o clima de indignação e a 
mobilização cresceram a passos largos. 
Piquetes, vigílias, passeatas, apresenta-
ções musicais e de peças teatrais foram 
algumas das variadas formas que os(as) 
grevistas encontraram para expressar o 
seu engajamento. Na Capital, o piquete 
central dos(as) empregados(as) da Cai-
xa foi instalado na Praça da Alfândega. 

A mais recente visita da presidenta 
da República, Dilma Rousseff, desper-
tou protestos ainda mais enfáticos. 
Os(as) bancários(as) realizaram uma 
caminhada pelo Centro da Capital, per-
correndo a avenida Duque de Caxias 
rumo ao Palácio Piratini, onde se mani-
festaram contra as políticas salariais do 
governo do Estado e da União.

Já no sétimo dia de paralisação 
a greve nacional atingia todos os 26 
estados e o Distrito Federal. Enquanto 
isso, os bancos deixavam não apenas 
os(as) bancários(as), mas também os 
seus clientes à deriva. 

Os dias que antecederam a greve 
já entregavam que a paralisação seria 
inevitável. Durante a reunião com o 

Comando Nacional dos Bancários, os 
negociadores da Fenaban apresen-
taram proposta insatisfatória para o 
atendimento das reivindicações dos(as) 
empregados(as). A Caixa, mesmo 
sendo cobrada pela pauta específica 
30 dias antes, não formulou proposta 
concreta para itens como Saúde Caixa, 
isonomia, a recomposição do poder 
de compra dos salários, o fim da dis-
criminação dos(as) trabalhadores(as) 
que permanecem no REG/Replan não 
saldado, tíquetes e cesta-alimentação 
para todos(as) os(as) aposentados(as) 
e pensionistas.

O movimento foi finalmente defla-
grado após a rejeição da proposta de 
reajuste de 8% apresentada pela Fena-
ban, que representava apenas 0,56% 
de aumento real. Os trabalhadores não 
aceitaram a postura da direção e exigi-
ram a retomada imediata do processo 
de negociação específica. 

Os(as) bancários(as) aproveitaram 
o período de paralisação para prestar 
seu apoio a outros colegas. No dia 27 
de setembro, por exemplo, a categoria 
participou de um ato do Cpers/Sindi-
cato em frente ao Piratini. 

A Caixa, em mais uma atitu-
de que demonstrou completo des-
respeito em relação ao movimen-
to, abriu inscrições para Processos 
Seletivos Internos (PSIs)  durante 
a campanha salarial. A Fetrafi-RS, 
em resposta, obteve judicialmente 
liminar que suspendeu a realização de 
PSIs durante a greve.

SEEB Santa Maria 



Ao fazermos um balanço crítico 
da campanha salarial, verificamos 
que, apesar da forte mobilização em 
todo o país, a Caixa não tratou com o 
devido respeito nossas reivindicações. 
Entretanto, é necessário dizer que nós 
mesmos não tratamos nossas próprias 
questões específicas com o devido 
valor, contentando-nos apenas com 
os avanços obtidos junto à mesa da 
Fenaban.  

Durante toda a campanha salarial 
não houve sequer uma negociação 
séria sobre a pauta específica aprovada 
no Conecef. A única reunião com a 
Caixa foi realizada logo após a forma-
lização do que veio a ser a derradeira 
proposta da Fenaban, sexta-feira, 14 
de outubro. Nessa “negociação” a 
Caixa praticamente se limitou a seguir 
a Fenaban, praticamente sem avançar 
na pauta específica. Temas fundamen-
tais e eleitos pelos empregados(as) da 
Caixa como prioridade, como isonomia, 
recomposição do poder de compra dos 
salários, tíquete e cesta-alimentação 
para os(as) aposentados(as) e pensio-
nistas, fim da discriminação aos colegas 

do Reg/Replan não saldado, sequer 
foram tocados.

Por conta disso, os representantes 

do Rio Grande do Sul na reunião do Co-

mando Nacional de Greve, o Diretor de 

Relações de Trabalho da APCEF, Mar-

cello Carrion, e o diretor da Fetrafi-RS, 

Ronaldo Zeni, votaram, com alguns 

outros estados, pela continuidade das 

negociações com a Caixa. Uma posição 

firme do Comando possibilitaria a con-

tinuidade do movimento e pressionaria 

a Caixa também a discutir efetivamente 

questões tratadas de forma superficial 

e sem maior compromisso, como por 

exemplo os graves problemas exis-

tentes no Saúde Caixa. No entanto, a 

maioria do Comando votou pelo fim 

das negociações

Mesmo com equívocos, mostra-

mos nossa indignação e, junto com os 

demais bancários(as), obrigamos a Fe-

naban a melhorar a proposta. Há muito 

ainda a avançar, e para isso precisamos 

cada vez mais de participação, luta e 

autonomia.

se deu a partir da supressão da pri-
meira referência da Estrutura Sala-
rial Unificada, nas Carreiras Técni-
cas e Profissionais (referências 201 
e 801). Os(as) empregados(as) 
que hoje ocupam a primeira refe-
rência passarão automaticamente 
para a segunda (202 e 802), e os 
da segunda passarão diretamente 
para a terceira (203 e 803). Já os 
novos concursados(as) ingressa-
riam diretamente na segunda refe-
rência e, após 90 dias, avançariam 
para a terceira referência.

 Saúde Caixa – Filhos(as) até 
24 anos incompletos comprovada-
mente sem renda, e até os 27 anos 
incompletos que não possuam 
renda e sejam estudantes universi-
tários (1º curso) continuarão como 
dependentes no Saúde Caixa.

Reajuste – Haverá reajuste 
salarial de 9%(1,5% de ganho 
real). Os 9% também reajustarão 
os vales alimentação e refeição, 
auxílio creche/babá e demais 
verbas salariais. 

PLR regra básica - 90% 
do salário mais valor fixo de R$ 
1.400,00 e parcela adicional de 
2% do lucro líquido distribuído 
linearmente, com teto de R$ 
2.800,00, observado o limite de 
distribuição de 15% de lucro do 
banco. 

PLR social – Será mantida 
a PLR social que, neste ano, dis-
tribui linearmente 4% do lucro 
líquido entre todos(as) os(as) 
trabalhadores(as). 

Piso – A valorização do piso 

ALGUNS ITENS DA PROPOSTA DA CAIXA

Fotos: SindBancários



CULTURA
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O mês farroupilha foi comemora-
do pelo Núcleo de Cultura Gaúcha da  
APCEF com um festejado Jantar Cam-
peiro no Galpão Crioulo da Associação. 
Um grande público foi conferir as delícias 
preparadas pela equipe, e a confrater-
nização seguiu até altas horas ao som 

de Márcio Padula e Grupo Alma Nativa.

No encerramento da Semana Far-
roupilha, a noite teve o melhor da 
culinária campeira: arroz de carreteiro, 
feijão mexido, quibebe e saladas. Como 
sobremesa, foi servida ambrosia. 

Em seu discurso, o coordenador 
do Núcleo de Cultura Gaúcha, Paulo 
Cesar Ketzer, saudou a presença do pú-
blico presente e agradeceu a todos(as) 
que trabalharam para o sucesso do 
evento. Também estiveram presentes o  
vice-presidente Marcos Todt, o diretor 
Gilmar Aguirre e o conselheiro Clélio 
Luiz Gregory. 

O público festejou até altas horas. 
Para Francisco Magalhães, diretor do Sind-
bancários, eventos desse porte “mostram 

A noite de 15 de setembro foi 
marcada por celebração, boa música 
e as tradições gaúchas no Parque da 
Harmonia. O Coral da APCEF foi até o 
coração da Semana Farroupilha, onde se 
apresentou em dois piquetes: o Piquete 
dos Bancários e o Acampamento Sinal,  

Marca e Tarca.

Primeiro foi visitado o Piquete dos 
Bancários. Apresentado pelo patrão Ed-
son Ramos da Rocha e saudado pelo dire-
tor Cultural da APCEF, Paulo Casa Nova, 
o grupo executou canções tradicionais 

Coral da APCEF abrilhanta Semana Farroupilha
como “Negrinho do Pastoreio”, “Piazito 

Carreteiro” e “Gauchinha Bem-querer”. 

Em seguida, o coral se dirigiu ao 

Acampamento Sinal, Marca e Tarca, a 

convite do diretor da APCEF e coorde-

nador do Núcleo de Cultura, Paulo Cesar 

Ketzer. De acordo com o patrão Juvêncio 

Pinheiro, a presença do coral foi uma 

grande satisfação para todos. Ele elogiou 

o trabalho da Associação no Núcleo de 

Cultura Gaúcha, que é um espaço de 
congregação e valorização da tradição. 

Para o maestro Luiz Carlos Andrade, 

qualquer atividade que congregue as 

pessoas é de fundamental importância: 

“Assim como estamos em um piquete 

da Semana Farroupilha, que valoriza a 

tradição, o Coral também é um grupo de 

congregação e valorização da cultura”. 

A coordenadora do Coral da APCEF, 
Iracema Mendes, destacou o cuidado 
com o repertório nas apresentações 
farroupilhas: “Trouxemos canções dife-
rentes do ano passado, e ficamos muito 
contentes com convites como esses, 
onde mostramos nosso trabalho com 
muito carinho e dedicação.”As novas 
canções trazidas pelo grupo foram“ Pá-
ginas do Sul”, “O Chimarrão” e “Noites 
Gaúchas”. 

Após a apresentação no Acampa-
mento Sinal, Marca e Tarca, o grupo 
voltou para o Piquete dos Bancários, 
onde a APCEF ofereceu um saboroso 
jantar campeiro para os(as) presentes. 

A próxima apresentação do coral 
acontece no dia 22 de outubro, duran-
te o Encontro de Corais. O evento vai 
ocorrer na Igreja Luterana da Cruz (Rua 
João Obino, 130, Bairro Petrópolis), em 
Porto Alegre.

Grande público prestigia  
evento no Galpão Crioulo

Equipe do Núcleo de Cultura Gaúcha preparou as delícias campeiras

Márcio Padula e Grupo Alma Nativa  
arrebataram a plateia

Grupo de Danças Chiru abrilhantou 
a noite com apresentações folclóricas

Marcelo Oliveira

que a APCEF é uma associação viva. A 

entidade realiza um trabalho de caráter 

associativo, atuando tanto na defesa dos 

empregados quanto no lazer e recreação, 
integrando os empregados da Caixa”.

O Grupo de Danças Tradicionais 
Gaúchas da APCEF, orientado pelo ins-
trutor Beloni Bastos da Silva, apresentou 
danças folclóricas do Rio Grande do Sul. 
Em seguida, aconteceu a integração com 
os(as) convidados(as), dançando juntos 
o tradicional Pezinho. 

A diretoria da APCEF agradece a 

participação de todos(as) no evento e 

convida os(as) interessados(as) a par-
ticiparem dos encontros do Núcleo de 
Cultura Gaúcha, todas as terças-feiras, 
no Galpão Crioulo da Associação.

Sob o comando do maestro Luiz Carlos Andrade, grupo apresentou novas canções

Arquivo/APCEF



NOVA COLÔNIA DE TRAMANDAÍ

Obras não impedem que associados se 
hospedem no antigo prédio

Adesão à APCEF garante vantagens em todo o Brasil
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Continuam em ritmo acelerado as 
obras de construção da Nova Colônia 
de Tramandaí.

A diretoria e a Comissão de Acom-
panhamento de Obras, formada por 
membros do Conselho Deliberativo e 

Fiscal vêm fazendo visitas periódicas ao 
local, comprovando de perto os avan-

ços, enquanto a Comissão Executiva da 

obra realiza vistorias acompanhando o 
Cronograma Físico-financeiro das obras. 

Até o fechamento desta edição do 

Com a chamada “Faça parte da 

maior obra da história da APCEF”, tem 

sequência nesta reta final do ano a 

Campanha de Associação da entidade. 
O objetivo é fortalecer cada vez mais a 
APCEF como um instrumento de lutas e 
integração de seus(suas) associados(as). 

O grande mote da campanha gaú-
cha está concentrado na Nova Colônia 

de Férias de Tramandaí, cujas obras 
estão em ritmo acelerado no litoral. O 
futuro espaço teve suas obras iniciadas 
em março e conta com a participação de 
associados(as) de todo o Estado. 

Além das eventuais promoções, os 
novos(as) associados(as) da APCEF têm 
a seu dispor diversas vantagens, como 
o acesso a colônias de férias em todo o 

Brasil, sedes com piscinas, churrasquei-
ras, quadras esportivas e salões de festas. 
Existe ainda a chance de participar de 
eventos esportivos regionais e nacionais 
e facilidades como a APCEF Saúde, 
Assistência Jurídica, previdenciária e 
trabalhista, oficinas e eventos culturais 
e uma série de convênios. 

Também buscando movimentar as 
APCEFs em todo o país, a campanha 
Clube de Amigos foi lançada pela Federa-
ção Nacional das Associações do Pessoal 

da Caixa Econômica Federal (Fenae) no 

final de junho. Essa campanha consiste 

em mostrar as vantagens de participar 

do movimento associativo, e de ter locais 
cada vez mais estruturados para práticas 
esportivas e socioculturais à disposição 
dos(as) associados(as) e de seus(suas) 
dependentes. 

Entre as novas associadas no Rio 
Grande do Sul está Cláudia de Oliveira 
Mierlo, que desde maio atua na GIPES/

PO. Ela se associou à APCEF em agosto, 
e no mês seguinte já foi agraciada no 
primeiro sorteio da Campanha Clube de 
Amigos: Cláudia ganhou um kit cinema, 
contendo DVD player, vale de 22 mil 

pontos em filmes e pipoqueira. “Essa 

notícia foi uma boa surpresa em meio a 

um dia tumultuado”, lembra ela. “Pre-

tendo continuar participando de novas 

promoções”, avisa a associada. 

O(a) empregado(a) da Caixa que 

estiver cadastrado no portal: www.mun-

docaixa.com.br, poderá acessar o hotsite: 

www.mundocaixa.com.br/clubedeami-

gos, e indicar os(as) colegas  aptos a re-

ceber o passaporte. Caso o(a) indicado(a) 

se associe, concorre a prêmios mensais 

e a um carro zero quilômetro, valendo 

também para o indicador(a). Mesmo 

sem indicação, o(a) não-associado(a) 

poderá participar da campanha Clube de 

Amigos - basta acessar o site e imprimir o 

passaporte para conhecer a APCEF. 

Associada Cláudia Mierlo foi uma das premiadas na campanha Clube de Amigos

 Fernando Halal

Obras da nova colônia já se encontram no quinto pavimento

Arquivo/APCEF João de Barro, a obra estava com as lajes 
do quinto pavimento, alas leste e oeste, 
concretadas e preparando as formas e 
ferragens da ala central do mesmo andar.

O cronograma segue de acordo com 
o estabelecido na Assembleia realizada 
em fevereiro do corrente ano. A constru-
ção, no entanto, não deverá atrapalhar 
a organização do próximo veraneio, já 
que os apartamentos do antigo prédio 
poderão ser ocupados pelos (as) asso-
ciados (as).

Durante o último Encontro de 
Aposentados e Pensionistas da APCEF, o 
diretor de Patrimônio, Paulo Cesar Ketzer, 
fez uma apresentação do andamento 
da obra, mostrando o passo a passo das 
etapas da edificação através de fotos, 
e depois respondeu questionamentos 
dos(as) presentes. 

O andamento da construção tam-
bém pode ser conferido no site da 
APCEF: http://www.apcefrs.org.br/
tramandai.

A APCEF prepara-se para re-

ceber seus(suas) associados(as) em 

todas as suas colônias de férias, a 

partir de dezembro. 

As inscrições para as colônias lo-

calizadas em Tramandaí, São Chico e 

Cassino devem ser feitas até o dia 10 

do mês que antecede o período pre-

tendido pelos(as) visitantes. Assim, 

quem desejar desfrutar do espaço em 

dezembro, tem o período de 1 a 10 de 

novembro para efetuar sua inscrição. 

A relação dos classificados é publicada 

até o dia 15 do mês da inscrição.

Para a colônia de Itapirubá 

(SC), não existe classificação nem 

período de inscrição, mas os(as) 

interessados(as) devem solicitar uma 

reserva prévia.

Inscrições para as  
colônias de férias 
abrem em novembro



POLÍTICA

O financiamento público de campa-

nhas e partidos não teve o apoio espe-

rado pelo Deputado Henrique Fontana 

(PT-RS), que projetava sua aprovação na 

Câmara. Assim, o relatório sobre reforma 

política teve sua votação adiada pelo 

relator gaúcho no início do mês. 

Com o plenário da comissão lotado, 

as negociações foram estendidas por 

mais duas semanas. “Se fôssemos à vota-

ção hoje (dia 5 de outubro), correríamos 

sério risco de levar a reforma política ao 

arquivamento”, conformou-se Fontana.

O documento final mantém duas 

propostas: o financiamento público de 

campanha e a lista partidária fechada (o 

equivalente ao voto de legenda). O prazo 

limite para a apresentação de emendas 

ao relatório é dia 20 de outubro. Depois 

da análise dessas emendas, o relator 
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Reforma política em debate 
na Câmara de Deputados

apresentará uma nova proposta, que será 

votada na Comissão Especial. Caso seja 

aprovada, a reforma política começará 

a tramitar na Câmara, passando por co-

missões temáticas até chegar ao plenário. 

Depois, ela seguirá para o Senado.

Defensores do projeto concordam 

que as doações de campanha são fontes 

de corrupção, uma vez que o político 

que recebe doações de empresas, ao ser 

eleito, ficar-lhes-ia devendo “favores”. 

Trata-se de uma prática aceita pelo direito 

eleitoral brasileiro, desde que as doações 

sejam declaradas.

Fontana argumenta que o custo 

das eleições quintuplicou nos últimos 8 

anos e, a cada eleição, cresce 120%, em 

média. Na sua opinião, isso inviabiliza 

a renovação da política e a entrada de 

setores mais humildes na política. “É 

NOVOS CONVÊNIOS

APCEF SAÚDE
• OTORRINOLARINGOLOGISTA - 
Porto Alegre - Paulo Jorge Queruz. 
Rua dos Andradas, 1781, Sala 501 
- Bairro: Centro. Fone: (51) 3228-
1846. E-mail: pjqueruz@hotmail.com

• CLÍNICA - Canoas - Psyclinica 
Ltda. Rua Quinze de Janeiro, 121, 
Sala 701 - Bairro: Centro. Fone: (51) 
3425-0362 / 9971-1805. E-mail: 
naira.tschoepke@terra.com.br

• CLÍNICA - Gravataí - Vittal Care 
Medicina e Saúde. Rua Madre Marta 
Maria, 23 - Bairro: Salgado Filho. 
Fone: (51) 3488-1410. E-mail: vit-
talcare@hotmail.com

• PSICOLOGIA - São Leopoldo - 
Priscila Reis da Costa. Rua Florêncio 
Câmara, 305, Sala 04 - Bairro: Cen-
tro. Fone: (51) 9211-5591. E-mail: 
prc@sinos.net

• CONSULTÓRIO VETERINÁRIO 
- Porto Alegre - Point do Pet. Rua 
General Souza Doca, 192 - Bairro: 
Petrópolis. Fone: (51) 3209-3441. 
E-mail: pointdopet@hotmail.com

OUTROS CONVÊNIOS
• AGÊNCIA DE VIAGEM - Gramado 
- Agência de Viagem Promoções e 
Turismo Terra Ltda. Av. das Hortên-
sias, 804 - Bairro: Centro. Fone: (54) 
3295-9100. E-mail: comercial3@
agenciaterraturismo.com.br

• AGÊNCIA DE VIAGEM - Porto Ale-
gre - Agência de Viagem Promoções 
e Turismo Terra Ltda. Av. Borges de 
Medeiros, 2105, Sala 1706 B - Bairro: 
Praia de Belas. Fone: (51) 3212-1142. 
E-mail: alexandre@agenciaterraturis-
mo.com.br

• CENTRO AUTOMOTIVO - Porto 
Alegre - Centro Automotivo Kranz 
Ltda. Av. do Forte, 1771 - Bairro: 
Vila Ipiranga. Fone: (51) 3328-3200. 
E-mail: matriz@kranzautocenter.
com.br

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

uma verdadeira corrida do ouro, onde as 

ideias e opiniões valem menos do que a 

capacidade de arrecadar”, declara.

Muitos cientistas políticos estão des-

crentes em relação a um possível avanço 

no projeto de reforma política brasileira. 

Para eles, a falta de debate na sociedade 

e o fato de muitos parlamentares esta-

rem apenas interessados em defender 

seus próprios interesses só atrapalham 

a discussão. Mas o professor do PPG 

em Ciência Política da UFRGS Luis Gus-

tavo Grohmann acredita que é possível 

discutir reforma política em que sejam 

reduzidos os mecanismos de corrupção 

institucionalizada. Ele não concorda, no 

entanto, que as mudanças venham de 
cima para baixo, como se referem as 
propostas que vêm sendo consideradas 

sobre assembleias constituintes, entre 

outras.

ENTENDA O FINANCIAMENTO PÚBLICO DE CAMPANHA
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fontes de corrupção - o político que recebe doações de 
empresas, ao ser eleito, ficaria obrigado a beneficiá-las 
de alguma forma. 

Nesse meio, há vários exemplos de corrupção que se tor-
naram públicos. Hoje em dia é comum ver construtoras 
financiando campanhas e, depois, beneficiadas em contra-
tos e licitações. É uma prática danosa e que precisa acabar.

Trata-se da criação de um fundo de recursos públicos 
destinado a partidos políticos, de acordo com sua repre-
sentação no Congresso Nacional, para que produzam suas 
campanhas eleitorais.

Para os defensores do financiamento exclusivamente 
público, as doações de campanha, mesmo que sejam 
declaradas e aceitas pelo direito eleitoral brasileiro, são 



ESPORTE

Abertas as inscrições para 
os Jogos de Integração

Mais uma edição dos Jogos de Inte-
gração está agitando o calendário espor-
tivo da APCEF. Os jogos são divididos em 
duas etapas: a Regional, onde cada sede 
vai escolher o time que a representará, 
e a Estadual, que reunirá em um único 
evento todas as delegações das Regionais 
nos dias 17 e 18 de março de 2012, em 
Tramandaí (RS).

A importância dos jogos reside 
na integração entre todos através da 
saudável prática esportiva. Além da 
promoção da saúde, os jogos promovem 
a confraternização entre as equipes de 
todas as regionais, fortalecendo os laços 
de amizade e camaradagem entre elas.

Segundo o diretor Gilmar Aguirre, os 
jogos fazem parte do calendário esporti-
vo da APCEF e também têm por finalida-
de, além de congregar associados(as) e 
seus familiares na boa prática esportiva, 
começar a preparar a futura delegação 
da APCEF que representará as cores 
da Associação nos Jogos Nacionais da 
FENAE em agosto de 2012, em Vitória 
(ES). “Apesar de os Jogos de Integração 
não terem o caráter seletivo, eles são 

muito importantes para que os atletas 
voltem a praticar a atividade esportiva 
com que se identificam. A atual gestão 
da APCEF tem demonstrado que acredita 
no esporte como agregador”, diz. Este 
ano, a pedido de muitos atletas do fute-
bol soçaite, a modalidade foi incluída em 
caráter experimental - incluindo o futebol 
soçaite master, no qual participam vete-
ranos com mais de 40 anos. 

As inscrições para a Regional Porto 
Alegre estão abertas. Basta preencher a 
ficha coletiva ou individual, escolher a(s) 
modalidade(s) e fazer parte da grande in-
tegração proporcionada pelas atividades 
esportivas da APCEF.

As modalidades disponíveis são 
Futebol Soçaite Livre, Futebol Soçaite 
Master, Futsal Masculino, Futsal Femini-
no, Vôleibol Misto, Vôlei de Areia Mas-
culino, Vôlei de Areia Feminino, Jogos de 
Salão - Canastra, Jogos de Salão (Sinuca, 
Dama, Truco e Xadrez).

Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefone (51) 3268-1611 ou pelo 
e-mail: esportes@apcefrs.org.br.
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Dia 19/11 Dia 26/11
Vôlei Misto Futebol Soçaite

Tênis de Campo Canastra

Sinuca Xadrez

Tênis de Mesa Damas

Futsal Masculino Truco

Futsal Feminino

Realização dos jogos

Até 17/11 Até 24/11
Futsal Feminino Futebol Soçaite

Futsal Masculino Canastra

Vôlei Misto Xadrez

Sinuca Damas

Tênis de Campo Truco

Tênis de Mesa

Inscrições

Alcy Cheuiche: 
talento e  
experiência  
a serviço da 
cultura

rária simultaneamente ao ensino do 

idioma francês. O resultado será um 

livro de contos bilíngue, “Entre o Sena 

e o Guaíba”, em português e francês. A 

justificativa é que Porto Alegre e Paris 

têm semelhanças “seja nas águas que 

as banham, nas histórias que inspiram e 

escondem e nos encantos a que nos re-

metem”, relata o ministrante, fã confesso 

de Ernest Hemingway. 

A programação das aulas é dife-

renciada, com base em música, filmes, 

textos gravados e um material didático 

especialmente produzido pelo experiente 

Cheuiche. E entre as atividades previstas 

para estimular a criatividade, está pro-

gramada uma viagem à França. O grupo 

custeou suas passagens e hospedagem e 

fará o lançamento do livro no dia 15 de 

novembro, na Aliança Francesa em Paris. 

Antes, a obra será lançada oficialmente 

no MARGS no dia 10, durante a Feira do 

Livro de Porto Alegre.

Além de patrono da 52ª edição da 

Feira do Livro, o pelotense Cheuiche, 71 

anos, é membro vitalício da Academia 

Rio-Grandense de Letras e sócio funda-

dor da Associação Gaúcha de Escritores. 

Ele já foi agraciado em mais de uma 

ocasião com o Prêmio Açorianos. Sua 

nova obra é “Com Sabor de Terra”, que 

acaba de chegar às livrarias. Trata-se de 

uma coletânea de crônicas que traz, na 

sua Parte I, “Gente da minha terra”, onde 

ele evoca Erico Verissimo, Mario Quin-

tana e outros conterrâneos. Na Parte II, 

que Cheuiche batizou como “Gente de 

outras terras”, são abordados autores 

como Hemingway e Jean-Paul Sartre.

O escritor e tradutor Alcy Cheuiche 

é um reconhecido personagem da cultura 

gaúcha. Com a experiência adquirida 

como patrono da Feira do Livro de Porto 

Alegre e da última edição da Semana Far-

roupilha, atualmente ele é o ministrante 

de um dos principais projetos culturais da 

história recente da Associação: a oficina 

literária “Entre o Sena e o Guaíba”. 

Após seu afastamento durante 

o período da ditadura, Cheuiche co-

memora a volta à antiga vocação de 

professor. Ao longo de nove anos, suas 

oficinas produziram nada menos que 22 

obras literárias – cabe salientar que ele 

é também responsável pelas Oficinas de 

Criação Literária do SindBancários. “Mais 

que formar escritores, nossa intenção é 

melhorar a capacidade de comunicação 

das pessoas, tanto escrita quanto oral”, 

esclarece o célebre autor de “Ana Sem 

Terra”. 

A parceria com a APCEF e o  

SindBancários resultou nos romances 

históricos “Banco Não Dá Bom Dia” e 

“Nos Caminhos do Banrisul”, e no livro 

de contos “Ditadura, Anistia e Greve 

Geral - 30 Anos Depois”, que reconta 

episódios marcantes no campo sindical 

e político em 1979.

A edição mais recente do projeto 

é marcada pela ousadia. A ideia foi 

conceber uma oficina de criação lite-

 Arquivo/APCEF

O time vencedor do futsal na última edição, em Passo Fundo, com a diretoria 

Segue calendário de inscrições e realização de jogos das respectivas modalidades:

CULTURA

REGIONAL PORTO ALEGRE
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O  Grupo de Danças Tradicionais 
Gaúchas da APCEF integrou-se defini-
tivamente às atividades comemorativas 
à Semana Farroupilha de 2011, com 
apresentações no Parque da Harmonia 
a convite do Piquete Rancho do Cupim 
e do Acampamento Sinal, Marca e Tarca.

Convidado, também, pela Kinder – 
Centro de Integração da Criança Especial, 
o grupo de danças participou do evento 
realizado no dia 16 de setembro, mos-
trando a autêntica dança tradicional do 
Rio Grande do Sul. 

Para fechar com chave de ouro as 
comemorações da Semana Farroupilha 
2011, apresentou-se, ainda, no Jan-
tar–baile que aconteceu no dia 24 de 
setembro no Galpão Crioulo da APCEF, 
quando mais uma vez convidou os(as) 

associados(as) a fazerem parte do grupo.

Formar uma Invernada de Danças 
foi um dos desafios assumidos pelo 
Núcleo de Cultura Gaúcha desde a sua 
criação em 2005, e acabou se tornando 
realidade a partir do início deste ano, 
quando o Grupo de Danças Chiru, que 
sempre foi parceiro do Núcleo – já em 
2005 participara de evento promovido 
pela APCEF – integrou-se à Associação 
de forma a dar suporte à formação dos 
interessados(as).

Tendo por objetivo primordial di-
vulgar a cultura do Rio Grande do Sul 
através da dança, o grupo optou também 
por incluir em suas apresentações danças 
pesquisadas que não fazem parte do 
Manual de Danças Gaúchas de Paixão 
Côrtes e Barbosa Lessa. 

Grupo de Dança Tradicionalista já é realidade na APCEF
“O que se busca, através da singe-

leza da dança é levar um pouco mais da 
cultura da nossa terra a todos os rincões 
que nos acolherem e que saibam respei-
tar a cultura de um povo”, diz o Coor-
denador do Núcleo de Cultura Gaúcha 
da APCEF, Paulo Cesar Ketzer.

Integrar-se com o público é também 
uma das preocupações do grupo, que 
inclui sempre em suas apresentações o 
convite para que os(as) presentes ve-
nham ao tablado e dancem junto pelo 
menos uma de suas danças tradicionais.

“Não saber dançar corretamente 
não é desculpa para não participar”, diz 
o instrutor do grupo de danças, Beloni 
Bastos da Silva, “o importante é entrar 
em contato com a nossa tradição, aqui, 
através da dança”.

No dia 8 de outubro, houve nova 

apresentação, desta vez a convite do 

CTG Querência do Tio Pedro, na cidade 

de Paverama, onde após as apresenta-
ções artísticas do encontro, o baile correu 
solto até a madrugada.

O próximo convite veio da cidade 
de Bujuru, a 60 quilômetros de São José 
do Norte, onde, no segundo final de 

semana de dezembro, acontece a festa 

da padroeira do município, e o Grupo de 

Danças Tradicionais Gaúchas da APCEF 
se apresentará.

Grupo da APCEF apresentou a autêntica dança tradicional gaúcha

 Marcelo Oliveira

Participe também: os encontros 

continuam acontecendo todas as  

terças-feiras, às 20h30min , no  Galpão  

Crioulo da APCEF, em Porto Alegre.


