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Editorial

Charge

Um novo tempo, 
novas conquistas

A edição do JB de setembro reúne 
uma série de conquistas coletivas, mas 
também nos aponta novas lutas. Atra-
vés da adesão dos(as) gaúchos(as) no 
Movimento Cultural do Pessoal da Caixa 
(MCPC), o cantor Zeca Baleiro realizou 
shows nas cidades de Passo Fundo e 
Pelotas. O mês de agosto também foi 
marcado pelas conquistas esportivas, 
com a APCEF/RS conquistando 12 me-
dalhas na 9ª Edição dos Jogos da Fenae 
e avançando três posições no ranking 
nacional em relação a 2008. E na noite 
de 11 de setembro acontece a 10ª Edição 
do Festival de Música.

As batalhas também se deram no 
campo judicial, onde as entidades sindi-
cais gaúchas conquistaram uma liminar 
contra as discriminações promovidas pela 
Caixa na implantação do PFG. A decisão 
judicial foi reforçada pela determinação 
de multa à Caixa para cada caso de des-
cumprimento da decisão.  

As novas discriminações sofridas 
pelo pessoal do REG/Replan não saldado 
com o PFG foram objeto de duas assem-
bleias: uma que decidiu pelo ingresso de 
ação judicial para reparar tais injustiças e 
outra que rejeitou, por unanimidade, a 
proposta de acordo apresentada pela Cai-
xa, nesta ação. Nesse tema a diretoria da 

APCEF/RS não tem a menor dúvida: não 
há conciliação para a discriminação!

Entramos no mês de setembro a 
todo vapor na luta pela isonomia. Por 
iniciativa das entidades sindicais e da AP-
CEF/RS, acontece no dia 11 de setembro, 
o Encontro Interestadual pela Isonomia 
em Florianópolis. A proposta gaúcha 
inspirou colegas de outros estados, sen-
do que os encontros serão realizados na 
mesma data: o Fórum de Delegados de 
São Paulo, na capital paulista e a Federa-
ção dos Bancários da Bahia e de Sergipe, 
em Salvador.Todos na mesma data.

Em plena mobilização da Campanha 
Salarial 2010, concentramos todos os 
esforços na construção de um calendário 
unificado para o país, sem descuidar da 
negociação de nossa pauta específica 
junto à Caixa. Defendemos o indicativo 
de greve, a partir do dia 22 de setembro, 
por entendermos que o momento da 
disputa eleitoral é também o momento 
de comprometer os(as) candidatos(as) 
– futuros(as) governantes – com os di-
reitos e melhores condições de trabalho 
para a categoria bancária. Com isso, 
reafirmamos a autonomia do movimen-
to perante os governos, sem esquecer 
em nenhum momento, que eleição é 
disputa de projetos. E queremos, com 
certeza, que as perversidades contra 
os(as) trabalhadores(as) fiquem restritas 
às páginas da história dos anos 90.

OPINIÃO

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

CONSELHO DELIBERATIVO • Presidência: Amanda Angélica Gonzáles Cardoso 
(Aposentada) • Secretaria-Geral: Clélio Luiz Gregory (Aposentado) • REG. PORTO 
ALEGRE • Titulares •  Júlia Estelita Claudino  Brito (Ag. Cachoeirinha) • Felisberto 
Machado (GICOP/POA) • Marta Silva de Jesus (GICOP/POA) • Pedro Andre Mar-
chese Sessegolo (Ag. Shopping Iguatemi) • Suplentes • Marcelo Antonio de Marchi  
(GIRIS) • Stella Maris Germer Moraes (Ag. Rua da Praia) • Maria Regina Pereira 
Figueiró (Aposentada/POA) • Horácio Lopes de Moraes (SR/POA) • Maria Júlia Silva 
Santos (GICOT/PO) • Cláudio Níveo da Silva Terra (Ag. Praça Rui Barbosa) • REG. 
VALE DO RIO PARDO • Titulares • Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz) 
• Suplentes • João Aristeu M. de Oliveira (Ag. Cachoeira do Sul) • REG. PASSO 
FUNDO • Titular • Ivan Canal (Aposentado) • Suplente • Eroni Rodrigues Schleder 
(Ag. Cachoeira do Sul) • REG. VALE DOS SINOS • Titular • Sonia Streb (Aposenta-
da) • Suplente • Nestor Francisco Imhoff (Ag. Cachoeira do Sul) • REG. VALE DO 
PARANHANA • Titular • Jorge Ferrari Freitas (Ag. Três Coroas) • Suplente • Ademir 
Arizoli Volkart (Aposentado) • REG. CENTRO • Titular • Rogênio Dellinghausen 
Reichembach (Ag. Tupanciretã) • REG.VALE DO TAQUARI • Titular • Milton Gustavo 
Schnack (Ag. Lajeado) • REG. SERRA • Titular • Luís Carlos Bianchi (GIMAT/POA) 
• Suplente • Cezar Zavistanovicz (PAB JF/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) • REG. LITORAL SUL • Titular 
• Carla Nogueira Petruzzi (Aposentada/Rio Grande) • REG. SUL • Titular: Lúcia He-
lena Leal da Silva (Aposentada) • Suplente • Luiz Antonio Reck 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. São Gabriel) 

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

Reprodução da charque que foi publicada na capa e na página interna do catálogo do 
Concurso de cartuns de Sintra,Portugal, 2010. 

(Publicação: João de Barro/Artista: Santiago)
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ANTENA

Parceiro da APCEF
A APCEF ofere-
ce a seus (suas) 
associados(as) 

um convênio exclusivo com o Senac-RS, 
com validade para todas as unidades 
do RS. O convênio garante 10% de 
desconto, inclusive na matrícula, em cur-
sos superiores, técnicos e de formação 
e aperfeiçoamento, com exceção dos 
cursos de EAD.

Atualmente o Senac-RS possui 
quatro faculdades - Faculdade Senac-
RS, Faculdade de Tecnologia Senac-RS, 
Faculdade de Tecnologia Senac Passo 
Fundo e Faculdade de Tecnologia Senac 

Pelotas. Além disso, possui cinco escolas 
em Porto Alegre: Senac Comunidade, 
Senac Informática, Senac Passo D`Areia, 
Senac 24 horas e Senac Educação a Dis-
tância - EAD. A instituição está presente 
nos 496 municípios gaúchos, através 
das unidades de Alegrete, Bagé, Bento 
Gonçalves, Cachoeira do Sul, Camaquã, 
Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Ere-
chim, Farroupilha, Gravataí, Ijuí, Lajea-
do, Montenegro, Novo Hamburgo, Rio 
Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, 
Santa Rosa, Santana do Livramento, 
Santo Ângelo, São Borja, São Leopoldo, 
São Luiz Gonzaga, Taquara, Torres, Tra-

mandaí, Três Passos e Uruguaiana.

As faculdades do SENAC-RS ofe-
recem cursos de graduação em: Aná-
lise em Desenvolvimento de Sistemas, 
Design de Moda, Gestão de Recursos 
Humanos, Gestão Financeira, Hotelaria, 
Marketing e Rede de Computadores. 
Para quem quer aperfeiçoar os conheci-
mentos existem os cursos de extensão, 
com capacitação nas áreas de hotelaria, 
gestão e comunicação. Na área de pós-
graduação, são oferecidas 15 diferentes 
especializações. Maiores informações 
sobre o convênio podem ser obtidas 
através do site da APCEF - www.apcefrs.
org.br/convenios.

Já estão abertas as inscrições para o 
Projeto de Oficina Literária em Francês 
e Português “Entre o Sena e o Guaíba”. 
Organizado pela APCEF, o projeto será 
em forma de oficina de criação literária, 
ministrada pelo escritor Alcy Cheuiche. 
As vagas são limitadas. Com início dos 
encontros no mês de novembro, a ofi-
cina terá 156 horas aulas, divididas em 

12 horas mensais, onde, inicialmente, os 
(as) participantes vão aprender a falar e 
escrever francês através da arte: utili-
zando canções, poesia e textos literários. 
Em seguida, passarão a escrever histórias 
curtas (contos) bilíngues, em português 
e francês. O projeto prevê a edição de 
um livro bilíngue de contos a ser lança-
do em novembro de 2011 na Feira do 

Livro em Porto Alegre e em Paris. E em 
dezembro de 2011 ocorre a formatura 
da turma. As oficinas serão realizadas em 
Porto Alegre, na sede da Fetrafi/RS. As 
inscrições podem ser feitas até o dia 15 
de outubro, na APCEF. O investimento 
será de 11 parcelas de R$ 200,00. Mais 
informações no site da APCEF: www.
apcefrs.org.br

SETEMBRO ------------------

Dia 19: 
X Festival de Música da APCEF/RS 
(Galpão Crioulo)

Dia 19: 
3º Costelão da Regional Centro 
(Sede Itaara)

Dia 24: 
Jantar Regional Passo Fundo

Dia 25: 
Jantar Baile Campeiro 
Local: Galpão Crioulo Sede

Dia 29: 
Reunião de aposentados(as) 
e pensionistas, às 14h, em Porto 
Alegre 

OUTUBRO --------------------

Dia 16: 
Festa do Saci e Passeio sobre Rodas 
(Sede A, POA)

Dia 29: 
Jantar Regional Passo Fundo

NOVEMBRO ------------------

Dia 6: 
Show do Eu Faço Cultura 
em Porto Alegre

Dia 26: 
Jantar Regional Passo Fundo

Dia 27: 
Festa de Abertura das Piscinas 
Local: Ginásio de Esportes – Av. 
Cel. Marcos, 627

Confira toda a agenda 
no endereço eletrônico 
www.apcefrs.org.br

AGENDA DE EVENTOS

Curso de Seguridade em Pelotas
Nos dias 10 e 11 de agosto, a APCEF/RS, em parceria 

com o Sindicato dos Bancários de Pelotas e Região, realizou o 
Curso de Noções Básicas de Seguridade Social e Previdência 
Complementar, ministrado pelo assessor jurídico da APCEF/
RS, o advogado Fábio Barbosa. O curso contou com mais 
de 30 participantes, divididos em duas turmas: uma à tarde 
para aposentados(as) e pensionistas e outra à noite para  
ativos(as). “O excelente número de ativos demonstra o acerto 
em desdobrar o curso, uma vez que tivemos a participação de 
20 empregados da ativa, no curso da noite”, destaca Fábio 
Barbosa. “Foi um excelente espaço de esclarecimento de 
dúvidas e troca de conhecimentos”, completa Loiva Guido 
Valerão, coordenadora da Regional Sul.Curso contou com 30 participantes. 

Entre o Sena e o Guaíba: leve sua história a Paris

(Foto: arquivo APCEF)

OFICINA LITERÁRIA
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ENTREVISTA

Sua adesão ao MCPC vai garantir os shows e atividades para o próximo 
ano, assim como tivemos em 2009 e 2010. O Adesômetro está em 10.624. A 
meta é chegar em 11.024 mil adesões. Acesse o site http://mcpc.mundocaixa.
com.br e participe deste movimento. A participação é aberta a todas as pessoas 
que fazem ajuste do IR no modelo completo, da ativa e aposentados(as).

Já fez sua adesão ao MCPC?

“Irei sempre que for convidado.”
No mês de agosto, o cantor Zeca 

Baleiro realizou shows nos municípios de 
Pelotas e Passo Fundo, dentro do Projeto 
do Movimento Cultural do Pessoal da 
Caixa (MCPC). Os shows foram antece-
didos por oficinas de percussão musical, 
com instrumentos confeccionados a 
partir de materiais recicláveis. Além da 
sustentabilidade do planeta, a cultura foi 
aliada à solidariedade, com arrecadação 
de alimentos na entrada de cada show. 
Os mantimentos foram repassados para 
a Casa da Criança com Câncer,  em Passo 
Fundo, e para o Centro de Reabilitação 
Neurológica de Pelotas. E tem mais, no 
dia 6 de novembro, o Eu Faço Cultura 
traz novo show a Porto Alegre. Confira 
a programação no site da APCEF.

É o segundo ano consecutivo que o 
cantor vem ao RS dentro do projeto. No 
ano passado, ele apresentou-se em Porto 
Alegre, quando concedeu uma entrevista 
ao JB, publicada na edição de outubro. 

Este ano o JB conversou novamente com 
Baleiro. Desta vez, mesclamos perguntas 
de nossa redação com perguntas de 
associados(as) da APCEF que assistiram 
aos shows.

Lucia Leal (Pelotas) - Pelo segundo 
ano consecutivo, você vem ao RS dentro 
do projeto do MCPC. Desta vez, com 
shows no interior do RS. Como você 
avalia essa caminhada conjunta com o 
MCPC?

Zeca Baleiro -  Projetos dessa natu-
reza são essenciais à vida cultural do país. 
Irei sempre que for convidado. Às vezes 
é a única forma de ir tocar em lugares 
do país um pouco mais longínquos, mais 
apartados do circuito das capitais.

João de Barro - Em Pelotas e Passo 
Fundo, tivemos as oficinas que antecede-
ram o show, aliando o conceito de cultura 
com sustentabilidade. Qual o seu olhar 
sobre essa experiência?

Zeca Baleiro - Fantástica, pois esse 
é um dos papéis da arte - ou ao menos 
deveria ser - inclusão social, educação e 
exemplo de cidadania. 

Paulo Kunzler (Passo Fundo) -  
Como é o processo de criação de suas 
músicas? Faz a letra antes ou depois da 
música? De onde vem a inspiração para 
as composições?

Zeca Baleiro - O melhor é quando 
vem tudo junto. Mas não tenho métodos, 
é tudo sempre muito fragmentado. A 
inspiração vem da observação da vida, 

do cotidiano das pessoas, dos sentimen-
tos nobres e dos mesquinhos, de tudo 
enfim...

João de Barro - Cada show é sem-
pre uma experiência ímpar. Que particu-
laridades você destaca da passagem por 
Pelotas e Passo Fundo?

Zeca Baleiro - Já havia ido a Pelotas 
três vezes, Passo Fundo foi a primeira 
vez. Achei os públicos incríveis, com uma 
fome imensa de cultura. Fui recebido com 
muito calor, apesar do frio (risos).

Flyer foi palco do show em Passo Fundo.  Show em Pelotas foi no Theatro Guarani.  

(Fotos: arquivo APCEF)
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Isonomia, a gente veste esta camiseta

A palavra de ordem é mobilização 
com indicativo de greve

No dia 2 de setembro foi realizada 
assembleia, de Porto Alegre e Região de 
mobilização para a campanha salarial, 
com o auditório do Sindbancários com-
pletamente lotado. Foi aprovado um 
cronograma de mobilização e o indicativo 
de greve para o dia 22 de setembro. Essa 
proposta será defendida no Comando 
Nacional dos Bancários.

Abaixo, o JB entrevista Amaro 
Souza, Diretor da Fetrafi/RS, e o diretor 
de Relações de Trabalho da APCEF/RS 
Marcelo Carrion, que representa nosso 

Comando Nacional dos Bancários: fórum que reúne representantes de todas 
as federações estaduais e dos 10 maiores sindicatos do país. Responsável pela 
construção da estratégia da capanha salarial. 

CEE/Caixa: responsável pela negociação da pauta específica com a Caixa

estado na CEE/Caixa. Ele tem insistido 
em dois temas centrais: a isonomia e a 
recomposição do poder de compra dos 
salários. 

JB ENTREVISTA

Amaro Silva de Souza 
Diretor da Fetrafi/RS

Muito se ouve falar sobre certa ri-
validade entre as federações paulistana 
e gaúcha nas reuniões do Comando. Isso 
existe de fato? Em caso positivo, em que 

se baseia concretamente?

Existe uma diferença de concepção 
sobre o papel do movimento sindical. Nós 
do RS seguimos o princípio da autonomia 
em relação aos governos. O interesse da 
categoria está acima de qualquer inte-
resse partidário e, muitas vezes somos 
críticos veementes da postura do sindi-
cato de SP exatamente por não abrirmos 
mão disso.

O que esperar dessa campanha sala-
rial? Os bancários e bancárias precisarão 
recorrer novamente à greve?

Pela postura adotada pelos banquei-
ros em duas rodadas de negociação que 
tem negado todas as reivindicações, é 
evidente a necessidade de nos preparar-
mos para a greve. Esse será nosso ins-
trumento para pressionarmos a Fenaban 
e para garantirmos avanços na pauta 
específica da Caixa, BB e Banrisul.

Marcello Carrion  
Diretor de Relações 
de Trabalho da APCEF/RS 

Por que a existência de negociação 
específica com a Caixa, já que existe a 
mesa com a Fenaban?

A mesa com a Fenaban garante um 
acordo mínimo para os bancários de to-

dos os bancos no que tange às cláusulas 
econômicas, em especial, índice de rea-
juste e PLR. Mas, além disso, precisamos 
fazer avançar temas fundamentais que 
precisam ser tratados diretamente com 
a Caixa, dos quais podemos citar a Iso-
nomia, uma política de recomposição do 
poder de compra dos salários, a garantia 
de tíquete e cesta-alimentação para to-
dos os aposentados(as) e pensionistas, 
o fim das discriminações no PFG, uma 
política séria e inclusiva de promoção por 
merecimento.

 Que propostas gaúchas têm sido 
defendidas nas reuniões preparatórias? 

O CONECEF já definiu as priori-
dades e a CEE/Caixa precisa pautar e 
não esperar que a empresa o faça. Por 
isso propusemos na CEE/Caixa definir 
reuniões temáticas sobre os pontos mais 
importantes de nossa pauta, como Isono-
mia e Recomposição do Poder de Compra 
dos Salários e exigir avanços concretos 
em cima desses pontos.

Colocamos em pauta também a 
discussão sobre a urgência de definirmos 
calendário de mobilização. Em qualquer 
local de trabalho que a gente vai, os co-
legas  não entendem, e com razão, por 
que esperar para começar a mobilizar 
apenas depois das eleições.

A APCEF/RS, em parceria com a APCEF/SC, o SindBancários e a FETRAFI/
RS realizam, no dia 11 de setembro, um Encontro Interestadual em Defesa da 
Isonomia que reúne os empregados da Caixa e do BB de ambos os estados. A 
atividade acontece na sede da APCEF em Florianópolis e conta com grande mo-
bilização nos dois estados. A FETRAFI/RS colocou um ônibus à disposição para 
levar os gaúchos e gaúchas para o encontro.

A atividade é consequência direta das resoluções aprovadas no 2º Encontro 
Estadual pela Isonomia, realizado em Porto Alegre em julho passado. Na ocasião, 
foi discutida a importância de as entidades gaúchas pressionarem para a construção 
de mobilização nacional. 

Nunca é demais lembrar que 2010 foi declarado o Ano da Isonomia. No CO-
NECEF foi aprovada a realização do Encontro Nacional pela Isonomia. Essa decisão 
foi ignorada pela Contraf que, após adiar sua realização por mais de uma vez, até 
agora não anunciou o encontro em 2010, apesar da insistência dos gaúchos. 

Inspirados pela iniciativa gaúcha, o Fórum de delegados sindicais de São 
Paulo, em reunião ocorrida dia 26 de agosto, aprovou a realização de encontro 
pela isonomia também no dia 11 de setembro.  Da mesma forma, a Federação dos 
Bancários da Bahia e de Sergipe realizam encontro no dia 11, em Salvador. Temos 
um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional. Sua aprovação depende da 
nossa capacidade de mobilização e pressão política junto aos deputados. 

Por unanimidade, a categoria votou por greve, a partir do dia 22.

(Foto: Fetrafi/RS)
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DIREITOS

Ação judicial busca eliminar 
discriminações contra REG/Replan

A Caixa, na implantação do PFG, 
repetiu as discriminações contra os(as) 
colegas que optaram por permanecer no 
REG/REPLAN não saldado. Além disso, 
inicialmente discriminou também os co-
legas que, por terem ações judiciais pela 
7ª e 8ª hora, não migraram para o PFG. 
Por conta disso, as entidades sindicais 
gaúchas impetraram ação judicial para 
garantir que os(as) empregados(as) do 
REG/REPLAN não saldado possam migrar 
para o PFG, ter direito à participação 
em PSI (Processo Seletivo Interno), à 
substituição como eventual e garantir 

que todos que optassem em permanecer 
no PCC/98 tivessem os mesmo direitos 
anteriores à implantação do PFG.

Após a liminar conquistada pelas 
entidades gaúchas, a Caixa recuou e 
estendeu o direito de substituir como 
eventual aos colegas que continuarem 
no PCC/98. Entretanto, na mesa de ne-
gociação a empresa segue intransigente 
no que diz respeito aos colegas do Reg/
Replan.

 No dia 26 de agosto, em audiência 
na Justiça, a Caixa apresentou uma pro-

posta de conciliação. Mesmo entendendo 
que a proposta de acordo não contem-
plava as reivindicações apresentadas 
na ação judicial, a APCEF, em conjunto 
com as entidades sindicais, chamou nova 
assembleia do REG/Replan não saldado 
no dia 4 de setembro, onde apresentou a 
íntegra da proposta da Caixa. Por unani-
midade, a assembleia rejeitou a proposta 
da Caixa, demonstrando a sintonia entre 
as entidades e seus associados.

O processo judicial que está em 
andamento é específico contra as discri-
minações do PFG, contemplando apenas 

o pessoal do REG/Replan que tinha cargo 
em comissão no PCC/98 quando a ação 
foi ajuizada. Mas os(as) associados(as) 
já aprovaram, na primeira assembleia 
do REG/Replan realizada no dia 21 de 
agosto, o ingresso de nova ação judicial 
contra as discriminações sofridas pelo 
pessoal do REG/ Replan não saldado. Essa 
nova ação será ajuizada pelas entidades 
gaúchas para que os(as) colegas possam 
aderir à nova Tabela Salarial (PCS) e para 
que os participantes do REG/Replan não 
saldado tenham direito de participar do 
PSI e de substituir como eventual.

Presentes rejeitam proposta da Caixa. 

(Foto: Interlig / Vilmar Carvalho)
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INTERIORIZAÇÃO

BRIQUE

garagem, bairros Mont Serrat, Floresta, 
Rio Branco, ou próximo – Preço até R$ 
160 mil, aires.vieira@ibest.com.br ou 
SMS para (53) 9105-6587.

VENDO excel. ap 2 dorm no Men. 
Deus, com dep empreg. transf em 3º 
dorm. C/ box. Todo reformado, impe-
cável. Vale a pena conferir! Tratar com 
Márcia fone: (51) 9605-2427. Email: 
melo.marcia@caixa.gov.br

IMÓVEIS -------------------------

ALUGO por temporada em Copacaba-
na (Leme), a 50 metros da praia, apto. 
conjugado, de frente, totalmente mo-
biliado e decorado. Excelente prédio, 
só residencial.. Port. 24 hs etc. Preços 
promocionais para sócios da APCEFRS. 
Contato - Magda - Tels.: (51) 9327-
2830 ou 3207-8676.

COMPRO ap em P Alegre, 2 quartos, 

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

APCEF SAÚDE

FONOAUDIOLOGIA • Porto Ale-
gre • Karina Alido Guisso Vitória • 
CRFa 8915 • Rua Adão Baiano, 146 
sala 415 • Cristo Redentor • Rua 
Bernardino Silveira Amorim, 3750 
• Bairro: Parque dos Maias. (51) 
3351-3905/ 9296.7435/ 3367-0350. 
karina.g.fono@pop.com.br

FISIOTERAPIA • Porto Alegre • Clínica 
Médica de Reabilitação Vitória Ltda • 

SERVIÇOS

Prêmio Betinho Atitude 
Cidadã: registre seu voto.

Fronteira Sul apresenta seu trabalho na região

O colega Mário Polveiro, que atua na 
Caixa em Goiânia, está concorrendo ao 
Prêmio Betinho – Atitude Cidadã 2010, 
pelo estado de Goiás. Ele foi indicado 
pelo Comitê de Entidades no Combate 
à Fome e pela Vida. O objetivo da pre-
miação é valorizar as ações que buscam 
melhorar as condições de vida das po-
pulações de baixa renda. Polveiro foi in-
dicado pelo trabalho que realiza à frente 
da ONG/OSCIP Moradia e Cidadania/
GO, criada pelos empregados da Caixa. 
Com 22 anos de trabalhos voluntários, 
ele participa de 12  projetos sociais da 
entidade, que oferecem desde educação 
complementar até alimentação, capacita-
ção profissional, inclusão digital e cultura 
popular às comunidades carentes.

A OGN/OSCIP Moradia e Cida-
dania tem atuação nacional. No RS, é 

responsável pela Casa Brasil, em Porto 
Alegre, que oferece inclusão digital para 
centenas de crianças e jovens de baixa 
renda. A votação para o prêmio acontece 
através do site www.coepbrasil.org.br/
premiobetinho.

Você pode votar até o dia 3 de no-
vembro. Para este ano,  o Prêmio criou 
também a seção “Minha Participação”, 
que vai reconhecer aqueles que mais se 
empenharem em divulgar e aumentar a 
votação. Ao votar, cada pessoa recebe no 
seu email um link personalizado gerado 
pelo site. Basta enviar este link aos seus 
amigos e acompanhar o impacto da sua 
mobilização no site do Prêmio.

Para conhecer mais sobre a ONG – 
http://www.moradiaecidadania.org.br

Casa Brasil em Porto Alegre - http://
www.casabrasilpoars.blogspot.com/

Oficina de especialização em vídeo realizada pelo Pontão de Cultura Focu/ TV OVO 
com a presença da Casa Brasil. 

A Regional Fronteira Sul abriga os 
municípios de Bagé e Dom Pedrito. 
Possui uma sede em Bagé onde oferece 

as seguintes estruturas aos associados: 
salão de festas com churrasqueira, sala de 
jogos, campo de futebol sete, com ilumi-

Regional Fronteira Sul, Sede Bage. 

nação e quadra de vôlei. Mesmo sem um 
cronograma sistemático de atividades, a 
sede é palco de diversos eventos sociais, 
que contam com a participação ativa dos 
associados e familiares. Representante 
da Regional no Conselho Deliberativo 
da APCEF, Cléo Fernandes Rodrigues, 
da Agência de Bagé, destaca, entre os 
últimos eventos realizados, o jantar de 
despedida aos colegas que foram trans-
feridos.

Tendo como coordenadora a colega 
Denise Benia e como tesoureiro o colega 

Luiz Fernando Sassone, a Regional Fron-
teira Sul tem firmado diversos convênios 
com comércios e prestadoras de serviço 
nos dois municípios, garantindo bons 
descontos aos associados. 

A distância da Capital não impede 
a participação dos atletas da Regional 
nas competições esportivas. Agosto 
foi um mês de comemoração esportiva 
especial para a Fronteira Sul: seu asso-
ciado Ernesto Saldanha Nunes integrou 
a equipe de basquete da APCEF, que 
conquistou o Ouro nos Jogos da Fenae, 
em Fortaleza.

(Foto: arquivo APCEF)

(Foto: disponível no blog casabrasilpoars.blogspot.com)

Rua Dr. Barros Cassal, 528 • Bairro: 
Bom Fim • (51) 3311-9406 • Fone/
Fax: 3062-9401 • clinicamedicavito-
ria@terra.com.br

OUTROS CONVÊNIOS

CAPOEIRA • Porto Alegre • Nelson 
Ferreira Filho • Rua Samuel Madu-
reira Coelho, 269 • Bairro: Teresó-
polis. (51) 3225-9189/ 8179-2930 • 
nelsinfilho@g.com.br
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LAZER

16 de outubro tem Passeio  
sobre Rodas e Festa do Saci

Ação 
Auxílio Cesta 
Alimentação

Ao longo do mês de 
novembro serão recolhidos 
os documentos necessários 
para fazer os cálculos da 
ação coletiva que versa 
sobre o “auxílio cesta ali-
mentação”. No boletim 
especial do Seguro Jurí-
dico, no mês de outubro,   
serão divulgadas todas as 
informações relativas aos 
locais, dias e horários das 
reuniões. Confira a listagem 
dos integrantes desta ação 
em www.apcefrs.org.br.

No dia 16 de outubro a 
APCEF oferece lazer e diversão 
para todas as idades. Às 14h 
tem concentração na Sede 
A, em Porto Alegre, para o 
2º Passeio sobre Rodas não-
motorizadas. Então prepare 
sua bicicleta, triciclo, mono-
ciclo, patins ou skate e venha 
participar. E a partir das 15 
horas, as crianças passam a 
ser o centro das atenções na 
2ª Edição da Festa do Saci, 
também na Sede A, em alusão 
ao Dia das Crianças, a festa vai 
ser, também um momento de 

confraternização da criançada 
com os participantes do pas-
seio sobre rodas. 

As inscrições para o pas-
seio já estão abertas no site 
da APCEF. Uma programação 
diferenciada voltada para 
as crianças está sendo pre-
parada com muito carinho 
para a 2ª Edição da Festa do 
Saci:oficinas, recreação, jogos 
e outras atrações marcarão a 
data. Venha para a APCEF no 
dia 16 e garanta a  diversão da 
família toda.Crianças fizeram a festa em 2009

(Foto: arquivo APCEF)

A PEDIDO
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SOCIAL

IV Botequim do Esporte celebra 
resultados dos Jogos da Fenae

A noite de 4 de setembro foi marca-
da pela celebração. Mais de 300 pessoas 
compareceram ao Ginásio de Esportes da 
APCEF, em Porto Alegre, para participar 
do IV Botequim do Esporte. O evento 
foi marcado pela confraternização e ho-
menagem aos atletas que participaram 
dos Jogos da Fenae 2010. A atividade 
foi prestigiada pela direção da Fetrafi/
RS, representada por Denise Falken-
berg Corrêa, Jorge Vieira da Costa e 
Amaro Silva de Souza, pela AGEA, na 
presença de Alcio Cancello Faria, e pelo 
Sindibancários, representado pelo diretor 
Francisco Magalhães, além da diretoria 
da APCEF, realizadora do evento, com 
o apoio da Fenae. Os homenageados 
receberam uma placa personalizada e 
cada participante do botequim recebeu 
uma taça, lembrança do evento.

Com chopp liberado, o evento con-
tou com a apresentação do grupo Samba 
de Fato, que apresentou o melhor do 
repertório brasileiro de samba de raiz. 
Depois a festa seguiu com animação do 
DJ Imagina Som. Ao abrir as homenagens 
da noite, o Vice-Presidente da APCEF, 
Marcos Todt fez um agradecimento a 
todos(as) empregados(as) da entidade 
que se empenharam na organização e 
sucesso do IV Botequim. Sobre o exce-
lente resultado da APCEF/RS nos Jogos 
da Fenae, Marcos Todt ressaltou a dedi-
cação dos atletas, dos técnicos e de toda 
equipe da Diretoria de Esportes. “Esse 
tem sido um dos objetivos da Gestão Um 
Novo Tempo: investir na infraestrutura 
necessária à prática esportiva, como foi 
a reforma do nosso ginásio de esportes”, 
destacou. Mestre de cerimônias da noite, 

o Diretor de Esportes, Gilmar Aguirre 
elogiou o empenho e a dedicação de toda 
a equipe – dos atletas, aos técnicos e em-
pregados da APCEF: “A palavra desafio 

marcou nossa preparação aos jogos. E a 
palavra superação é a marca de nosso 
desempenho”, resumiu.

Atletas 
homenageados(as):

Marcos Rafael de Souza Silva  
Futsal Maculino

Paulo Roberto Pasqualotti  
Futebol Soçaite Master

Aline Tres  
Vôlei de Quadra Feminino

Alzemiro Barbosa Nardes 
Jogos de Salão (Xadrez)

Geovane Emerson Sippel  
Vôlei de Quadra Masculino

Horácio Lopes de Moraes  
Atletismo

Márcio Wallerius Welp  
Basquete Masculino

Vanessa Pires Oselame 
Futsal Feminino

Maria Jurema de Souza Teixeira  
Natação

José Newton Dias Trindade  
Tênis Campo Masculino

Liane Kogler  
Tênis de Campo Feminino

Diretoria da APCEF e homenageados durante a confraternização. Participantes fizeram a festa na pista de dança. 

Jantar marca encerramento 
da Semana Farroupilha

No próximo dia 25, acontece o jantar baile de encerramento da Semana 
Farroupilha, no Galpão Crioulo da APCEF, na Sede B, em Porto Alegre. Com início 
marcado para às 21 horas, o cardápio vai oferecer o melhor da comida campeira. 
Peões e prendas devem vir preparados para dançar, pois o grupo que vai animar 
o baile já está contratado.

Garanta já o seu lugar neste momento de confraternização e manifestação 
da nossa cultura tradicionalista. Os ingressos antecipados devem ser solicitados 
ao Setor de Eventos da APCEF, por telefone (51) 3268-1611 ou através do email 
eventos@apcefrs.org.br .

III COSTELÃO

Em nome do Núcleo de Cultura Gaúcha da APCEF, Paulo César Ketzer, nosso 
Diretor de Patrimônio, registra o agradecimento à colaboração dada pelo Anacleto 
Marchi no III Costelão. Por um lapso, o nome de Anacleto não foi registrado na 
matéria do evento.

(Foto: Interlig / Vilmar Carvalho) (Foto: Interlig / Vilmar Carvalho)

A PEDIDO
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JOGOS FENAE

APCEF/RS conquista 5º lugar no ranking nacional 

A conquista de 12 medalhas – 7 de 
Ouro, 4 de Prata e 1 de Bronze – garantiu 
à APCEF/RS o 5º lugar na 9ª Edição dos 
Jogos da Fenae, melhorando a posição 
em relação à edição passada, quando 
ficou em 8º lugar. A delegação gaúcha 
contou com a participação de 96 atletas 
e equipe técnica. Os diretores, Gilmar 
Aguirre, Luciano Falkenbach e Rafael 
Balestrin acompanharam a delegação. 
Ao final dos jogos, a APCEF/RS somou 
340 pontos e 12 medalhas. Além dos 
medalhistas, o time de futsal feminino 
destacou-se na conquista do 4º lugar 
entre 12 equipes. 

Para o Diretor de Esportes da AP-
CEF, Gilmar Cabral Aguirre, a 9ª edição 
dos Jogos da Fenae foi muito além do 
desafio de cada um que esteve em For-
taleza. “Esse desafio virou superação, 
pois enfrentamos cada dificuldade, cada 
momento esportivo”, lembra. Em nome 
da direção, ele agradece a todos(as) que 
concorreram para o sucesso que foi o 
resultado da APCEF/RS nos jogos. “Para-
béns a todos e todas. Que em 2011 nos 
jogos Sul-Sudeste tenhamos a certeza 
de que novos desafios serão postos, mas 
que, com muito treino, muita dedicação, 
serão superados”, finaliza Gilmar.

Medalhas de Ouro:

Atletismo (Rústica de 5Km) 
Rafael Couto e Horácio Lopes 
(faixa 2)

Basquete Masculino

Futebol Soçaite Master

Tênis de Campo de Duplas Femini-
no  Laura Kern e Liane Kogler

Tênis de Campo de Duplas Mascu-
lino José Newton e Elias Ritter

Tênis de Campo Individual Mascu-
lino  Elias Ritter

Medalhas de Prata

Vôlei de Quadra Masculino

Natação 50m livre feminino master 
e 50m peito feminino master  
Luciane Ballico

Natação Revezamento 4X50 femi-
nino master: Luciane Ballico, Maria 
Jurema Teixeira, Noemi Severo e 
Maribel Kruger.

Medalha de  Bronze

Futsal Masculino

OS JOGOS PELOS ATLETAS

Júlio Cesar Arcari – Sinuca: “A par-
ticipação foi muito especial pra mim, 
pois foi a primeira vez que a Sinuca 
conseguiu pontos para o RS; fiquei 
classificado em quinto lugar e somente 
perdi para o Campeão.”

Luciane Ballico – Equipe de natação: 
“Participar dos Jogos em Fortaleza 
significou, para mim, estar ativa e vi-
brante. Isto é VIDA!”

Roan Carlos Boff – Futebol Soçaite 
Livre: “Bom demais participar dos 
jogos da Fenae em Fortaleza, além 
das competições e do convívio com 
colegas, tivemos o bônus de estar 
num dos melhores destinos turísticos 
do Brasil!”

Luiz Ricardo Rosa – Jogos de Salão – 
Damas: “Os Jogos da Fenae demonstram 
que é possível, independentemente dos 
resultados, promover a integração com 
os colegas de todas as APCEFs.”

Maxsandro Sessim da Silva -Basquete 
Masculino: “Os jogos demonstraram a 
necessidade que temos de interagir com 
outras pessoas. A integração é o ponto 
forte e devemos envidar esforços para 
que os jogos permaneçam. Valeu guri-
zada do Basquete, valeu atletas do RS ,  
valeu Fortaleza!”

 Aline Tres – Vôlei de Quadra Feminino: “ 
Toda nossa equipe da APCEF/RS fez boni-
to em Fortaleza! A garra dessa gauchada 
faz a diferença a cada edição dos jogos. 
Além de lutarmos sempre pela vitória, 
a cada ano, a amizade desse grupo se 

fortalece, todos se superam e voltamos 
vencedores!”

Carlos Viegas Neto – Futsal Masculino: 
“Jogos da FENAE: energia, vibração e 
amizade.” 

Elias Ritter – Tênis Masculino: “Para mim 
a edição deste ano foi singular, não só 
pela beleza natural da cidade-sede, mas 
também pelo privilégio de representar 
a delegação gaúcha e ter conquistado 
novamente duas medalhas de ouro.”

Alzemiro Nardes – Jogos de Salão – Xa-
drez: “Trabalhamos com concentração e 
com vontade. Este evento é uma motiva-
ção para que os(as) atletas se destaquem 
ainda mais nas próximas edições.”

Vanessa Oselame – Futsal Feminino: 
“A gente dá tudo de si nos treinos e 

nas competições e a comemoração no 
Botequim é a culminância da maravilha 
que foram os jogos.”

Paulo Pasqualotti – Futebol Soçaite 
Master: “Que nossas vitórias demons-
trem nossa competência e habilidade 
em jogar futebol, mas – mais do que 
isso – que representem a união e a 
amizade do nosso grupo.”

Horácio Lopes – Atletismo: “Todos 
deram o seu melhor e estão de para-
béns”.

Maria Jurema de Souza – Natação: 
“É muito bom reencontrar os amigos 
em momentos como esse, de comemo-
ração dos resultados dos jogos, no IV 
Botequim do Esporte”.


