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Charge

Editorial

Só a luta traz avanços

O João de Barro de outubro chega 

mais tarde às mãos dos(as) leitores(as). 

Aguardávamos os desdobramentos da 
Campanha Salarial 2010 para apresen-
tar uma cobertura do processo junto 
com uma avaliação crítica. As conquis-

tas alcançadas refletem a mobilização 

que iniciamos ainda em junho, cons-

truindo a proposta gaúcha de índice a 

ser reivindicado.

Foram meses de intensos debates, 

de assembleias, passeatas, manifesta-
ções que culminaram em mais de 15 

dias de greve em todo país. Lutamos de 

forma muito corajosa por um reajuste 

que garantisse aumento real de salários, 

enquanto a Fenaban fincava o pé na 

proposta de apenas repor a inflação 

dos últimos 12 meses.

Se por um lado comemoramos os 

percentuais entre 7,5% e 10,19% de 

reajuste para o pessoal da Caixa, de 

outro, não podemos aceitar calados(as) 

a posição derrotista da coordenação 

nacional do movimento, que aceitou a 

proposta da Caixa na mesa específica, 

sem qualquer contestação e sem per-

mitir qualquer debate da base em torno 

de uma contraproposta. Este é um erro 

que não pode se repetir.

A mobilização em torno da cam-

panha salarial não nos impediu, no 

entanto, de produzir intensamente, tais 

como: a presença no Acampamento 

Farroupilha e encerramento com um 

jantar campeiro; realização de mais um 

Festival de Música; a luta pela isonomia 

e a preparação do início de duas turmas 

da oficina literária bilíngue. O encontro 

de aposentados foi sucesso de público, 

assim como o passeio sobre rodas e a 

festa das crianças no dia do Saci. E a 

recepção aos novos colegas da Caixa 

também não deixou por menos.

Da mesma forma, seguir com a 

batalha judicial contra as discriminações 

aos colegas do REG/Replan. E, assim, 

estamos construindo de forma coletiva 

um novo tempo com mais direitos, mais 

dignidade e mais justiça.

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)
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ANTENA

A associada da APCEF/RS Gladis 
Pereira Berriel foi a segunda colocada 
no Concurso Contos Fenae 2010, com 
sua obra “O pombal”. A autora comen-
ta que participou pela primeira vez do 
concurso e que se sente muito honrada 
com a premiação. Gladis participou da 
Oficina Literária com Fabrício Carpinejar, 
promovida no ano passado pela Associa-
ção José Marti, com apoio da APCEF/
RS. A oficina lançou na Feira do Livro de 

Porto Alegre a obra “Salva Vidas”, uma 
coletânea com cinco contos de cada um 
dos oficineiros.

A associada destaca o papel das 
oficinas como incentivo à produção 
literária: “É através da interação com os 
outros e com a troca que se revela o nos-
so potencial.” Nesta edição, o concurso 
tinha por proposta o uso da imaginação 
e criação de um conto de promoção do 
desenvolvimento sustentável, respeito à 
diversidade, redução das desigualdades 
sociais e proteção do nosso planeta.

No dia 29 de setembro, durante o 
Encontro de Aposentados(as) e Pensio-
nistas da APCEF, Gladis recebeu o troféu 
do Concurso de Contos Fenae 2010 das 
mãos da diretora de Aposentados(as) 
e Saúde, Noeli Serra. Conheça o conto 
premiado acessando o site da Fenae – 
www.fenae.org.br

Regional Sul faz café 
de confraternização 

Gladis Berriel é destaque 
no Concurso de Contos Fenae

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

Dia 3 : Café Colonial da Regional 
Sul, às 14h (Casa de Café e Cultu-
ra Pomerana)

Dia 4: Início da Oficina Literária 

Dia 6: Participação do Coral da 

APCEF no 45º Fecors, em São Leopoldo

Dia 6: Treino das modalidades esporti-

vas coletivas em POA

Dia 26: Jantar Regional Passo Fundo

Dia 27: Festa de Abertura das Piscinas 

(Local: Ginásio de Esportes – Av. Cel. 
Marcos, 627)

Dia 28: Abertura das piscinas

DEZEMBRO -------------------

Dia 9: Encerramento das Oficinas – 
Noite Cultural (Galpão Crioulo sede B)

Dia 17: Jantar de Natal Regional 
Passo Fundo 

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

AGENDA DE EVENTOS

Diogo Nogueira 
em Porto Alegre

No dia 21 de outubro Porto Alegre 
foi palco de mais uma edição do Eu Faço 
Cultura, projeto do Movimento Cultural 
do Pessoal da Caixa (MCPC). A apre-
sentação lotou o Bar Opinião e trouxe 
ao público gaúcho o melhor do samba 
brasileiro com o músico carioca Diogo 
Nogueira, filho do conhecido sambista 
João Nogueira. Diogo cantou acompa-
nhado dos músicos da banda Olho de 
Tigre. O show também contou com a 
participação especial de Marcel Powell, 
amigo de infância de Diogo. 

Dentro das atividades do Eu Faço 
Cultura, o show foi antecedido por uma 
oficina de Percussão Musical, sob a co-
ordenação de Léo Barbosa, do Grupo 
Marambaia, realizada nos dias 18, 19 e 
20 de outubro, com inscrições gratuitas. 
A oficina incluiu, ainda, a confecção de 
instrumentos musicais a partir de ma-
teriais recicláveis. Durante este ano, o 
MCPC contabilizou mais de 12 mil ade-
sões. Participe você também e entre para 
o time que promove a cultura brasileira. 
Acesse www.mundocaixa.com.br e faça 
a diferença.

No dia 16 de setembro, a Regional Sul 
promoveu um café de confraternização, 
em Pelotas. O encontro reuniu 35 pesso-
as entre associados(as), aposentados(as), 
pensionistas e convidados(as). A colega 
Simoni Medeiros, lotada na agência de 
Pelotas e integrante do Comitê do Saúde 
Caixa fez de sua participação um mo-
mento de esclarecimentos sobre o Saúde 
Caixa. Ela colocou-se a disposição para, 

num próximo encontro,trazer informa-
ções sobre dúvidas levantadas pelos pre-
sentes, com o objetivo de agilizar alguns 
convênios médicos. A atividade trans-
correu durante toda a tarde, contando, 
inclusive, com uma feira de artesanato e 
semijóias organizada pelas colegas Tânia 
Alvariz, Rosália, Maria Cristina – todas de 
Jaguarão – e Lúcia Leal, de Pelotas.

Gládis com o troféu conquistado

(Foto: Interlig/Vilmar Carvalho)

Pessoal da Caixa presente no Bar Opinião

(Foto: arquivo APCEF)
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ENTREVISTA

“Não tem coisa mais 
bonita e melhor no Brasil”

No dia 21 de outubro, o sambista 
Diogo Nogueira apresentou-se no Bar 
Opinião, dentro da programação do 
Projeto Eu Faço Cultura, do Movimento 
Cultural do Pessoal da Caixa. Após quase 
duas horas de samba da melhor qualida-
de, Diogo dedicou mais de uma hora para 
fotografias com o pessoal da Caixa e fãs 
gaúchos. Reencontrou amigos, recebeu 
presentes e deu autógrafos. Depois ele 
concedeu entrevista exclusiva ao João de 
Barro. A entrevista foi acompanhada pelo 
amigo de infância, o violinista Marcel 
Powell, que fez uma participação especial 
no show.

Qual a importância para o artista 
brasileiro de projetos como o Eu Faço 
Cultura?

É muito grande. Permite divulgar 
a cultura pelo país afora, mostrando 
os diversos ritmos. Valoriza a produção 
cultural das diferentes regiões brasileiras 
e propicia grandes oportunidades para os 
artistas mostrarem seu trabalho. Projetos 
como esse devem ser multiplicados. 

O Projeto não é apenas show. Tem 
uma proposta combinada de oficinas 
de ritmos e produção de instrumentos, 
aliando o tema da sustentabilidade. 
Como você vê esta combinação?

Conheço bem o projeto e posso 
dizer que não tem coisa mais bonita e 
melhor do que isso. O Brasil precisa deste 
tipo de trabalho social tão importante que 

poucas empresas fazem. É fundamental 
promover a inclusão social e o pessoal da 
Caixa dá exemplo. Se cada um fizesse um 
pouquinho, a sua parte, ia ajudar muito 
o nosso país.

Pode-se dizer que o samba prati-
camente é a trilha sonora da tua vida. 
Que samba tem sabor de infância para 
Diogo Nogueira?

Diogo - Em primeiro lugar todos do 
“véio” João Nogueira, pois eu era ainda 
moleque e acompanhava as rodas de 
samba. Também têm as composições do 
Baden Powell.

Marcel Powell – Interessante isso 
que você falou da vida do Diogo ser 
marcada pelo samba. Mas pode escrever 
aí que o Diogo Nogueira vai marcar a vida 
do samba brasileiro.

O que você curte na música bra-
sileira fora do samba?

Barão Vermelho, Marcelo D2, Alceu 
Valença, O Rappa, entre tantos outros.

Se você pudesse dar um toque 
pessoal na política cultural do país, o 
que faria?

Ia promover muitos eventos, divul-
gar ao máximo essa nova geração da 
música brasileira. Combinaria isso com 
projetos de inclusão social. Enfim, mul-
tiplicaria o Projeto Eu Faço Cultura por 
todo o Brasil.

Diogo Nogueira encantou o público 

(Foto: Interlig / Vilmar Carvalho)

(Foto: Interlig / Vilmar Carvalho)

Show de abertura com participantes da oficina



(Foto: arquivo APCEF)

DIREITOS
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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 a 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 à possibilidade de 
os participantes colegas do Reg/Replan 
poderem aderir ao PFG.

 No dia 26 de agosto, em audiência 
na Justiça, a Caixa apresentou uma pro-
posta de conciliação. Mesmo entendendo 

Diretor eleito da FUNCEF em Porto Alegre

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.

Mais de uma centena de aposen-
tados(as) e pensionistas participaram, 
no dia 29 de setembro, de um encontro 
no Clube do Comércio, em Porto Alegre 
que abordou o trabalho da Funcef entre 
outros pontos de pauta. A diretora-
presidenta da APCEF, Célia Zingler abriu 
os trabalhos com uma homenagem à 
associada Gladis Berriel, pela conquista 
do segundo lugar no concurso Contos 
Fenae 2010. Gladis recebeu o troféu das 

mãos da diretora de Aposentados(as) e 
Saúde, Noeli Serra. 

Além de Célia Zingler, integraram a 

mesa de trabalhos da tarde o vice-presi-

dente da Agea e integrante do conselho 

fiscal da Funcef, Antoci Neto de Almeida, 

a diretora de Aposentados(as) e Saúde, 

Noeli Serra e o palestrante, o diretor de 

Benefícios eleito da Funcef, José Carlos 

Alonso. Também estavam presentes no 

evento o diretor de Previdência e Jurídico 

da APCEF/RS Sérgio Simon, a diretora da 

APCEF/RS Maria Tereza Guerra Bernd, o 

diretor da Agea Alcio Cancello Farias e a 

conselheira da Regional Sul, Lúcia Leal.

O diretor eleito,  José Carlos Alonso 

em sua apresentação mostrou dados dos 

planos de benefícios, avaliou os resul-

tados positivos dos últimos anos e em 

seguida respondeu aos diversos questio-

namento dos participantes. Para Alonso, 

“o encontro oportunizou a compreensão 

das necessidades dos participantes e, ao 

mesmo tempo, mostrar o trabalho da 

Funcef  em prol dos associados.” Con-

siderando a qualidade do debate, com 

muitas considerações e questionamentos 

sobre cadastro, pendências, resultados 

e ações judiciais, elogiou a iniciativa da 

APCEF em promover o encontro.

Aposentados(as) tiveram grande participação no encontro
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CAMPANHA SALARIAL

Entrevista com Marcello Carrion

  Você participou da mesa de 
negociação junto à Caixa. Qual sua 
avaliação desse processo?

Marcello - As negociações durante 
a campanha nacional dos bancários se 
dão através de Mesa com a Fenaban, 
tratando de cláusulas gerais da catego-
ria e Mesas Concomitantes nos bancos 
públicos, para tratar as questões espe-
cíficas. Ocorre que não é dada a devida 
e necessária importância às negociações 
específicas. As negociações com a Caixa 
não avançaram quase nada. Isonomia, 
que é uma das principais reivindicações 
da categoria, novamente não avançou. 
Se temos mesa específica, é inconcebível 
que fiquemos apenas nos avanços con-
seguidos na pauta geral sem que sejam 
tratadas e levadas a sério as cláusulas da 
pauta de reivindicações à Caixa aprovada 
no Conecef.

 O processo negocial estava es-
gotado ou a orientação do Comando 
pela aceitação da proposta foi preci-
pitada?

Estávamos em um momento de 
muita força e mobilização em todo o país, 
com a categoria construindo a chamada 
maior greve dos últimos 20 anos.

Mesmo assim, não exigimos da Caixa 
compromisso em efetivamente negociar 
isonomia, nem buscamos pressionar para 
que o os 39 reais fossem extendidos a 
todas as tabelas salariais, o que prejudica, 
principalmente, os colegas participantes 
do Reg/Replan não saldado.

Além disso, o delta referente à Pro-
moção por Mérito, já era compromisso 
assumido em 2009 pela Caixa. Aliás, 
a empresa havia afirmado que seriam 
distribuídos em média 1,1 delta por em-
pregado. Portanto a Caixa pagou uma 
dívida atrasada com 10% de desconto, 
distribuindo 1,0 delta por empregado, e 
o comando trata como uma grande con-
quista, sem contextualizar. Os motivos 
elencados são mais do que suficientes 
para que a proposta não fosse aceita de 
imediato, como de fato o foi. 

A votação em relação à orientação 
pela aceitação ou recusa da proposta 
da Caixa não foi unânime no Coman-
do. Não foi unânime, então.

Não, não foi. Votamos, com alguns 
outros estados, pela continuidade das 
negociações. Poderíamos ter avança-

do mais. Basta vermos que, apesar da 
orientação do Comando, as assembleias 
em capitais importantes como Brasília a 
aceitação da proposta se deu por poucos 
votos de diferença. Isso prova que, com 
uma posição firme do Comando pela 
continuidade do movimento, a greve 
continuaria forte e o processo negocial, 
sem dúvida alguma, avançaria.

 Como reagir ao permanente 
ataque da Caixa aos colegas do Reg/
Replan?

as assembléias a aceitarem a proposta, 
enquanto nós do RS nos posicionamos 
criticamente e defendemos a continui-
dade da negociação.

É preciso que tomemos consciência 
da necessidade da luta solidária entre 
todos. Aqui no RS temos trabalhado 
incessantemente contra a discriminação, 
inclusive judicialmente. Precisamos conti-
nuar conscientizando e pressionando as 
demais entidades sindicais e associativas 
do Brasil a lutar para dar uma basta a esse 

Diretor de Relações de Trabalho da APCEF, o colega Marcello Carrion, lotado em Santa Maria, foi nosso representante na mesa de 
negociação específica com a Caixa. Em entrevista ao JB, ele faz uma avaliação do processo e nos conta um pouco sobre os bastidores 
do movimento.

Essa é uma luta fundamental, que 
deve ser compreendida por todos os 
colegas. A questão central é que quando 
da criação do Novo Plano e do Saldamen-
to, ficou acordado que  a adesão seria 
opcional. Portanto, não se pode aceitar 
que se restrinja a carreira de quem pode 
livremente fazer a opção de permanecer 
no plano não saldado. 

Por isso já foi uma quebra do acordo 
quando, no processo de unificação de 
tabelas do PCS, os colegas que se man-
tiveram no Reg/Replan não saldado não 
tiveram o direito de migrar para a Nova 
Estrutura Salarial Unificada, em 2008. Na 
ocasião, a situação foi bem parecida: o 
Comando Nacional, por maioria, orientou 

tratamento discriminatório. A APCEF/
RS e as entidades sindicais gaúchas vêm 
cumprindo esse papel.

 E a isonomia para os pós-98? 
Como avançar nessa luta?

Temos presente que o tratamento 
desigual aos admitidos a partir de 1998 
nas empresas públicas tem origem em 
um projeto neoliberal mais abrangente, 
de enfraquecimento do setor público no 
país, preparando as privatizações. Tudo 
tem conexão: o PCS/98 com tratamento 
desigual, o PCC e o CTVA, que criaram 
um distanciamento enorme entre o 
salário-base e a remuneração dos cargos 
em comissão, gerando uma enorme de-

pendência aos cargos para garantir uma 
remuneração razoável e incentivando as 
opções individuais, enfraquecendo a luta 
coletiva por salário justo e fortalecendo 
as visões individualistas, conforme o 
cenário de então.

Infelizmente, ainda não conseguimos 
criar um grande movimento nacional pela 
Isonomia. A partir de iniciativa da nossa 
APCEF, da Fetrafi-RS e do SindBancários, 
conseguimos construir encontros em Flo-
rianópolis, São Paulo (sem a participação 
do sindicato de lá) e em Salvador. Mas 
o movimento não tomou o corpo que 
esperávamos, pois grandes sindicatos do 
país não se envolveram nessa luta.

Hoje está tramitando o Projeto de 
Lei que prevê Isonomia. É preciso que 
tenhamos realmente um movimento de 
massas reivindicando a isonomia, porque 
as comissões por onde passa o PL, ob-
viamente são compostas por deputados 
de todos os matizes políticos. É funda-
mental a vontade política das direções 
sindicais e associativas de todo o país e 
muita participação e comprometimento 
dos colegas.

A mobilização valeu a pena? 
Aponte um aspecto positivo e um 
aspecto negativo dessa campanha 
salarial.

O fato de não termos tido avanços 
nas questões específicas não apaga a vi-
tória que tivemos na campanha nacional 
na mesa com a Fenaban, onde, apesar de 
termos um índice reivindicado muito abai-
xo da expectativa dos gaúchos e gaúchas 
que aqui aprovaram que a reivindicação 
deveria ser de 20%, conseguimos ganho 
bem acima da inflação. Em alguns casos, 
inclusive, acima dos 11% reivindicados. 
De positivo fica a grande mobilização da 
categoria, o que possibilitou avanços na 
mesa com a Fenaban.

De negativo ficam alguns problemas 
na condução das negociações, como a 
falta de possibilidade de apresentarmos 
contraproposta à Caixa, acatando rapida-
mente no Comando Nacional a proposta 
com todos os problemas citados anterior-
mente, além de não ter sido construída 
uma grande mobilização pela isonomia, 
como tentamos efetivamente construir a 
partir das entidades gaúchas. 

(Foto: Marcelo Figueiredo)

O colega Marcello nos representou nas negociações
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INTERIORIZAÇÃO

Regional Litoral Sul tem 
forte atuação em 2010

A Regional Litoral Sul abrange os 
municípios de Cidade Nova, Rio Grande 
e Santa Vitória do Palmar. Para realização 
de eventos e atividades conta com dois 
espaços importantes: a Colônia APCEF 
do Cassino e a sede do Sport Clube Rio 
Grande, disponibilizada a todos os asso-
ciados da APCEF, através de um convênio 
estadual.  Os dois espaços foram palco 

de diversas confraternizações e ativida-
des no decorrer do ano. A sede do Sport 
Clube Rio Grande oferece churrasqueiras 
trilha ecólogica, piscina térmica, piscina 
com toboágua,  quadras de futebol so-
çaite, voley de praia e padle. 

As atividades são fruto do trabalho 
coletivo de colegas que atuam na forma 
de uma coordenação ampliada: a coor-

denadora Eunice Pitrez (lotada na agência 
Rio Grande), a vice-coordenadora Silvia 
Girardon (aposentada), a tesoureira Car-
men Vera Pedone (lotada na agência de 
Rio Grande), a coordenadora do Grupo 
Solidariedade – Evanira Caldeirão, que é 
aposentada, e a conselheira da Regional, 
Carla Petruzzi. 

Na Colônia do Cassino foram rea-
lizados, durante os primeiros meses do 
ano, três eventos musicais – duas rodas 
de samba com o Grupo Som Brasil e 
um show de música latino americana 
com as argentinas Pilmaiqén Mlikota e 
Carolina Bonillo. Já em parceria com o 
CTG Mate Amargo, na gestão da colega 
Silvia Girardon, garantiu a organização 
de churrascos e jantares nesse espaço. 
Outra atividade marcante foi o show em 
homenagem à colega Camila Born, que 
era funcionária da agência Cidade Nova, 

diretora do Sindicato dos Bancários de 
Rio Grande e Região, associada da AP-
CEFRS, militante em defesa dos animais 
e cantora.

 A Regional Litoral Sul também foi 
uma das apoiadoras da 7ª Edição do 
Maio Cultural de Rio Grande (2010), uma 
manifestação espontânea do movimento 
cultural rio-grandino.  Outro importante 
trabalho foi a organização para a apre-
sentação da peça América Café do Grupo 
Caixa de Pandora. Além da atuação em 
Rio Grande, a regional marcou presença 
em atividades e eventos realizados em 
outras regionais, como por exemplo, o 
show com o cantor Zeca Baleiro, reali-
zado em Pelotas através do Projeto Eu 
Faço Cultura. “Lotamos duas vans e mais 
alguns carros na nossa pequena carava-
na”, lembra Carla Petruzzi.

A PEDIDO

(Foto: arquivo APCEF)

Sede do Cassino é palco de shows
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LAZER

Oficina Literária Bilíngue 
terá duas turmas

As inscrições para a oficina de cria-

ção literária bilíngue português-francês 

“Entre o Sena e o Guaíba” ultrapassaram 

em poucos dias o número de vagas, 

garantindo a abertura de uma segunda 

turma. As inscrições da segunda turma 

encerraram no dia 25 de outubro. A 

oficina será ministrada pelo renomado 

escritor, Alcy Cheuiche. As aulas serão 

nas quartas-feiras para os(as) alunos(as) 

que não possuem o Curso de Iniciação à 

Arte de Escrever com Alcy Cheuiche, e, 

na quinta-feira, os(as) alunos(as) que já 

possuem o Curso com o escritor.

De acordo com o Diretor Cultural, 

Paulo Casa Nova, a proposta da oficina 

é “apresentar os portoalegrenses aos 

franceses e os franceses aos portoale-

grenses.” Nos encontros, os(as) par-

ticipantes vão trabalhar com canções 

poesias e textos literários, tanto em 

francês quanto em português. Num se-

gundo momento, os(as) alunos(as) vão 

produzir suas próprias histórias nos dois 

idiomas. A proposta de trabalho prevê 

aulas durante um ano, entre novembro 

de 2010 e novembro de 2011, com 

formatura em dezembro de 2011, com 

um encontro semanal de três horas, no 

turno da noite.

Além da formatura, ao final do curso 

será editado um livro, também bilíngue, 

com  contos produzidos nas aulas. A 

publicação terá lançamento na Feira do 

Livro de Porto Alegre. O objetivo é via-

bilizar, também, o lançamento em Paris, 

na França, ainda em 2011.

CRONOGRAMA DAS AULAS

Novembro e Dezembro:  Os(as) 

oficinandos(das) serão incentivados a 

entenderem o som e o significado das 

palavras em francês, através de poemas, 

trechos de livros e letras de canções 

conhecidas.

Janeiro e Fevereiro de 2011: Nesses 

dois meses, os(as) alunos(as) trabalharão 

com textos gravados em CD, compa-

rando a própria pronúncia através de 

gravações sucessivas. 

Março e Abril de 2011: Os(as) alunos(as) 

serão preparados para escrever pequenos 

textos em português e vertê-los para o 

francês (e vice-e-versa), usando técnicas 

de oficina. Também serão realizadas 

apresentações de filmes franceses, com 

debate conjunto. 

Abril a Setembro de 2011: Produção 

do livro bilíngue de contos, mantendo 

conversação em aulas unicamente em 

francês.

Outubro de 2011: Revisão individual e 

coletiva dos contos

1ª quinzena de novembro 2011: 

Lançamento na Feira do Livro de Porto 

Alegre.

2ª quinzena de novembro 2011: Lan-

çamento em Paris.

Dezembro 2011: Formatura solene da 

turma em Porto Alegre.

Na edição de setembro, a foto publicada na página 5 era da as-
sembleia do REG/Replan e não da assembleia dos bancários realizada 
no dia 2/9. 

ERRATA

CLÍNICA INFANTIL – Porto Alegre 
– Centro Integrado de Desenvolvi-
mento Infantil Ltda ME. Av. Cristóvão 
Colombo, 1773 Sala 205 – Bairro: 
Floresta. (51) 3024-6822/ 9292-
5137. cidcrianca@terra.com.br

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
– Porto Alegre – Radimagem Diag-
nóstico por Imagem Sociedade Sim-
ples. Av. Cristóvão Colombo, 1691 
– Bairro: Floresta. (51) 2125-0505. 
radimagem@radimagem.com.br , 
www.radimagem.com.br

ECOGRAFIA – Caxias do Sul – Eco-
grafia Rosalen Ltda. CRM 2.2 – RS 
– 5144-07. Av. Julio de Castilhos, 
2095 Sala C - Bairro: Centro. (54) 
3223-6843/ 9978-9852. ressonan-
cia.adm@gmail.com e eco.rosalen@
terra.com.br

LABORATÓRIO – Região Missões 

– Sociedade de Análises Clínicas 
Ritt Ltda (Laborritt). Av. Presidente 
Vargas, 840 sala 01 – Bairro Centro 
– Giruá/RS e Av. Santa Cruz, 550 
– Bairro Centro – Santa Rosa/RS e 
Rua Amandaú, 97 – Bairro Centro 
– Santo Cristo/RS. (55) 3661-1510/ 
(55) 3512-6510/ (55) 3541-1300. 
laborritt@terra.com.br

LABORATÓRIO – Santa Cruz do 
Sul – Jorge André Horta & Cia Ltda 
(Laboratório de Análises Clínicas 
Horta). Rua Borges de Medeiros, 357 
– Bairro: Centro. (51) 3715-1675. 
jorge.horta@terra.com.br , www.
laboratoriohorta.com.br     

ULTRASSONOGRAFIA – Santa Ma-
ria – Maxximagem Imagética Médica 
Ltda. Rua Pinheiro Machado, 2350 
– Bairro: Centro. (55) 3221-3395. 
maxximagem@yahoo.com.br

APCEF SAÚDE - NOVOS CONVENIADOS

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

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

BRIQUE
IMÓVEIS -----------------------------

ALUGO 2 apartamentos 2 e 6 pes-
soas em Bombinhas Santa Caratarina 
• veja mais detalhes e fotos no site 
http://bombinhasproploc.blogspot.
com/ • Contato com Juan Mintegui 
(51) 9661-6258 jcm@qbnet.com.br 
(47) 9931-1652 / 3369-2027  • car-
lososvaldocatalogne@yahoo.com.br 

ALUGO por temporada em Copaca-
bana (Leme), a 50 metros da praia, 
apto. conjugado, de frente, totalmen-
te mobiliado 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.

ALUGO Cabana, em Gramado, com 
2 quartos, para fins de semana, para 
até 6 pessoas. Perto do Lago Negro. 
Fones: (51)8134-8886 e (54)3286-
4833 com Osvaldo Jungblut

VENDO/TROCO apto. em Novo 
Hamburgo, 3 dorm. suite, cozinha 
americana c/ armários, sacada e la-
vanderia fechadas, último andar, gás 
central, água quente, em frente ao 
mercado Miami, 2 garagens. Aceito 

apto. em Florianópolis/SC, até o 
mesmo valor. R$ 250.000,00. Tratar 
c/ Elen, cel. (51) 9648-1718, ou (51) 
3502-5035, ou email: elenlerina@
gmail.com

ALUGO Apartamento Copacabana, 
temporada. REVEILLON férias de 
verão Conjugadão mobiliado, posto 
2. ar cond vent teto, maq de lavar 
roupa, refrig, fogão 4 bocas, tv 29, 
dvd, tv por assinatura TVA, liquidifi-
cador, microondas. Final de semana, 
feriadões, semanal até 15 dias, preços 
especiais para associados APCEFRS. 
Informações com Cláudio, fones (51) 
2112-3941 9999-2253 kakorabello@
hotmail.com

AUTOMÓVEIS -----------------------

Vendo Fiat Marea 99 HLX 2.0. 
Completo, ar condicionado, direção 
hidráulica, trio elétrico, bancos de 
couro, Mp3 Pioneer com controle no 
volante, alarme Olympus que avisa 
no controle quando dispara. Revi-
sado recentemente. R$ 19.000,00. 
Contato: Carlos Schneider – (51) 
9702-7160
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CULTURA

Jantar Baile Campeiro marca 
encerramento da Semana Farroupilha

A noite de 25 de setembro foi de-
dicada à cultura e à tradição gaúcha, 
com mais uma edição do Jantar Baile 
Campeiro. O evento encerrou a Semana 
Farroupilha, na qual associados(as) da 
APCEF marcaram presença em várias 
atividades realizadas no Acampamento, 
no Parque da Harmonia, em Porto Alegre. 
Prestigiaram a iniciativa da APCEF, o pre-
sidente da AGEA, Sergio Atair dos Santos, 

e os diretores(as) da Fetrafi, Amaro Souza 
e Denise Falkenberg Corrêa.

Realizado no Galpão Crioulo da 
APCEF, o jantar contou com a presença 
dos diretores Paulo César Ketzer, que 
coordena o Núcleo de Cultura Gaúcha, 
e Rafael Balestrin. O cardápio, elaborado 
sob o comando da Mara e da Lena nas 
panelas, ofereceu arroz de carreteiro, 
feijão mexido, aipim e saladas. Comple-

taram o serviço em equipe a Sandra e o 
Anacleto. O lado doce da noite ficou por 
conta das opções de sobremesa: arroz de 
leite e ambrosia. Após o jantar, o baile 
correu solto noite a dentro, animado por 
Márcio Padula e o Grupo Alma Nativa.

Moradora do bairro Cavalhada, 
em Porto Alegre, a colega aposentada 
Eunice Teresinha Maciel de Almeida 

Sucesso de público no 
Costelão da Regional Centro 

A Regional Centro marcou o feriado 
de 20 de setembro com a realização do 
III Costelão, na sede de Itaara. O evento 
repetiu o sucesso das edições anteriores, 
reunindo quase uma centena de parti-
cipantes. A costela assada em fogo de 
chão, com seus diversos acompanha-
mentos foi aprovada por todos(as). Cole-
gas da Caixa garantiram música ao vivo, 

O Coral da APCEF marcou presença 
na Semana Farroupilha, com apresen-
tações no Acampamento do Parque da 
Harmonia. O grupo levou suas canções 

ao Piquete dos Bancários e ao Piquete da 
Oi. A cultura gaúcha foi exaltada através 
da seleção musical escolhida pelo Coral, 
que contou com grande prestígio do 
público. “Fomos muito bem acolhidos 
pelos presentes nas apresentações em 
mais este momento de celebração da 
nossa cultura”, resume Iracema Mendes, 
coordenadora do Coral.

Sob a regência do maestro Luís 
Carlos Andrade, o Coral cantou canções 
como “Negrinho do Pastoreio”, “Tropa 
de Osso”, “Piazito Carreteiro”, “Potro 
sem dono”, “Gauchinha bem-querer” e 
também o Hino Riograndense. A direto-
ria da APCEF esteve presente nas apre-
sentações com Rafael Balestrin, Paulo 
Casa Nova e Paulo Cesar Ketzer.

em uma mostra dos talentos locais.

Antecedendo o costelão, associa-
dos(as) e convidados(as) marcaram pre-
sença no acampamento, que começou 
no sábado, 18. O diretor Marcelo Carrion 
representou a diretoria da APCEF no III 
Costelão. Para ele, o trabalho da Regional 
é muito importante. “Os coordenadores 
Paulo Castamann e Vilson Nicolosso estão 
realizando atividades e movimentando a 
Regional. O evento estava muito bom e 
é fruto deste trabalho”, destaca Carrion. 
Participando pela primeira vez, a associa-
da Rosemar Rossato não poupou elogios. 
“Estava tudo excelente e a estrutura da 
sede está muito boa. Eu espero que mais 
eventos como esse aconteçam agora no 
verão, pois virei novamente.”

Coral APCEF presente  
na Semana Farroupilha

trouxe amigos de fora da Caixa. Ela, que 
na infância participou de invernadas de 
dança, conta que se emociona nesse tipo 
de evento. “Gosto muito de participar 
dessas atividades que fortalecem a tradi-
ção gaúcha”, destaca. “A APCEF é muito 
feliz ao promover, num mesmo evento, o 
encontro de colegas e a cultura gaúcha”, 
conclui Eunice. 

(Foto: arquivo APCEF)

Comida campeira e baile festejam cultura Farroupilha

(Foto: arquivo APCEF)

Apresentação no Piquete da OI

(Foto: arquivo APCEF)

Acampamento e costelão na Semana Far-
roupilha

(Foto: arquivo APCEF)

Eunice se emociona com cultura gaúcha



Angelino com os músicos que lhe acompanharam

(Foto: Interlig / Amanda )

(Foto: Interlig / Amanda )

Participantes recebem certificado e CDs com sua música gravada

OUTUBRO DE 2010 < 12

X FESTIVAL DE MÚSICA

Colegas revelam talento 
e qualidade musical

Na noite do 11 de setembro, o Gal-
pão Crioulo da APCEF, em Porto Alegre, 
foi aquecido pelo calor humano de um 
público atento e carinhoso, que veio 
prestigiar os(as) finalistas do X Festival de 
Música da APCEF. A abertura do evento 
contou com o show da banda Funkalister. 
A banda porto-alegrense encantou com 
sua música instrumental, inspirada no 
melhor da “black music”. Prestigiaram 
o festival, como convidados especiais, o 
diretor de Comunicação da FENAE, Da-
niel Gaio, e o presidente da AGEA, Sergio 
Atair dos Santos. Pela diretoria da APCEF, 
participaram a diretora-presidenta, Célia 
Zingler, e os diretores Paulo Casa Nova, 

Paulo César Ketzer, Rafael Balestrin e 
Geraldo Brochado.

A comissão avaliadora foi composta 
pela professora das oficinas de canto da 
APCEF, Vera Catarina de los Santos, pelo 
compositor Francisco Luiz e pelo Bacharel 
em regência pela UFRGS,Luiz Andrade.  
Diante da difícil tarefa de definir as ven-
cedoras da noite, a comissão destacou 
a qualidade técnica dos trabalhos apre-
sentados. 

AS PREMIAÇÕES DA NOITE

Onze canções concorreram nesse 

Festival, nas diferentes categorias. Cada 
participante recebeu um certificado. Os 
autores e intérpretes receberam, ainda, 
20 CDs por música apresentada. O gran-
de vencedor do X Festival foi Angelino 
Rogério, aposentado, de Cruz Alta. Com 
a canção “Teu Olhar”, ele arrebatou os 
troféus de melhor música, intérprete, 
melodia e melhor arranjo. Pela 7ª vez, 
Angelino vai representar a APCEF gaúcha 
na X Música FENAE, que acontece em 
dezembro, em Goiânia.

Confira os premiados:

Melhor música: “Teu olhar” - letra, mú-
sica e intérprete: Angelino Rogério

Melhor intérprete: Angelino Rogério, por 
“Teu olhar”

Melhor letra: “Maria Catadora da Pe-
nha”, de Athos Miralha da Cunha

Melhor melodia: “Teu olhar” - letra, mú-
sica e intérprete: Angelino Rogério

Melhor arranjo: “Teu olhar” - letra, mú-
sica e intérprete: Angelino Rogério

Melhor instrumentista: Marcelo de 
Marchi

Música mais popular: Maria Catadora da 
Penha - letra de Athos Miralha da Cunha, 
música de Ilberto Trentin e interpretação 
de Valéria Bassols.

Em clima de expectativa para o 
X Música FENAE, Angelino Rogério 
concedeu entrevista ao JB.

1) Você participou de todos fes-
tivais realizados até hoje pela 
APCEF. Na sua opinião, qual a 
importância de iniciativas como 
essa?

Só não participei da Edição de 
1998 devido a compromissos par-
ticulares. Aliás, desde que entrei na 
Caixa -e mesmo morando no inte-
rior - sempre procurei participar de 
todos os movimentos culturais da 
APCEF por entender que, mesmo 
numa atividade essencialmente bu-
rocrática, o bancário pode também 
fazer algo diferente que contribua 
para a melhoria da qualidade de 
vida pessoal e profissional.

2) Essa será a 7ª vez que você 
vai representar a APCEF/RS no 
Festival Nacional. Como encara 
tamanha responsabilidade?

A etapa nacional do Festival 
reúne os melhores de cada Estado e 
o nível musical e profissional geral-
mente é muito alto. A responsabili-
dade é enorme porque represento 
não só minha APCEF mas, meu 
estado, meus colegas. Em todas 
edições nacionais que participei 
eu fui finalista, estou em todos os 
discos e CDs nacionais e em 2006, 
em Salvador, ganhei o troféu de 
“MELHOR INTÉRPRETE”, um prê-
mio inédito para o RGS.

3) “Teu Olhar” recebeu quatro 
troféus - melhor intérprete, 
melodia, arranjo e 1º lugar. Para 
quem faz música por gosto e por 
teimosia, qual desses tem um 
valor especial?

Para mim, todos esses prê-
mios tem valor especial. Significa 
o reconhecimento pelo trabalho, 
dedicação, amor à arte. Compor, 
muitas vezes, é um ato de teimosia 
porque temos que enfrentar adver-
sidades, encarar desafios...e buscar 
a superação. 

DE CRUZ ALTA 
PARA O BRASIL


