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Estamos na metade do mês de de-
zembro, e isso significa que, em poucos 
dias, o ano de 2011 irá embora para dar 
passagem a uma nova temporada. 2012 
vem aí! 

Para a diretoria da APCEF, não é 
hora de descanso. Pelo contrário, fazer 
um balanço das realizações do ano que 
está acabando, avaliar os avanços e fazer 
planos para o que está por vir é tarefa 
imprescindível e que muito nos orgulha. 

Analisando os últimos doze meses, 
há muito o que comemorar, especial-
mente com o crescimento do número 
de associados(as) e relembrando todas 
as etapas de construção da maior obra 
da história da APCEF: a nova Colônia de 
Férias de Tramandaí. 

Uma das expressões do ano foi “in-
teriorização”. As Regionais trabalharam 
forte com a ideia de construção de um 
novo tempo, e o resultado foi a realização 
de um sem-número de eventos por todo 
o Rio Grande do Sul. 

Na Diretoria Cultural, o momento 
também foi de plena efervescência. A 
Oficina Literária “Entre o Sena e o Guaí-
ba” lançou livro coletivo com sessões de 
autógrafos em Paris e na Feira do Livro de 
Porto Alegre. O MCPC trouxe ao Estado 
os shows de Zeca Baleiro e Monobloco. O 
Núcleo de Cultura Gaúcha, firme no seu 
objetivo de divulgar a cultura regional, foi 
outro grande destaque, com a criação do 
Grupo de Danças Tradicionais e a realização 
de diversos jantares e churrascos. 

Nos esportes, fomos destaque nos 
Jogos Sul/Sudeste em Belo Horizonte, 
conquistando nada menos que 13 me-

dalhas de ouro, quatro de prata e sete 
de bronze. 

Claro que o engajamento que nos 
é característico não foi deixado de lado, 
e fizemos nossa parte dando sequência 
à Campanha Salarial e participando ati-
vamente do Comitê Gaúcho em Defesa 
da Água e da Marcha das Margaridas, 
em Brasília. 

Foi mais um ano vitorioso de metas 
cumpridas e a certeza de que fizemos 
a diferença. Nesta caminhada, o apoio 
de todos e todas é muito importante, 
e temos a certeza que continuaremos 
contando com vocês no ano que chega. 

E nada melhor do que encerrar 
um ciclo já de olho nos projetos em 
andamento. O aniversário de 60 anos da 
APCEF, em 2013, já está sendo minucio-
samente planejado e terá a importante 
colaboração da próxima Oficina Literária. 
Mais uma vez sob a coordenação do 
escritor Alcy Cheuiche, a nova turma 
irá trabalhar, ao longo do próximo ano, 
em um romance histórico que narrará a 
trajetória de conquistas da Associação. 
A inauguração do Memorial, em agosto 
último, foi apenas uma prévia do que 
está por vir. 

A APCEF deseja a todos(as) 
os(as) associados(as), empregados(as), 
apoiadores(as) e gestores(as) um Feliz 
Natal, uma alegre virada de ano, e que 
2012 nos proporcione tudo aquilo que 
não foi possível concretizar em 2011.

Boas festas a todos(as), e a luta 
continua!

Editorial

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 (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 Angélica 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 Reichembach (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)

BOAS FESTAS - E MUITA LUTA!
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Romance histórico  
contará 60 anos da APCEF

Com o objetivo de ensinar técnicas 
de escrita, a Oficina de Criação Literária 
é também uma ótima oportunidade 
para reunir associados(as) para um bem 
comum. 

Em 2012, a próxima turma de alunos 
terá pela frente uma missão de muito or-
gulho. Mais uma vez sob a orientação do 
renomado escritor Alcy Cheuiche, eles 
vão narrar, em um romance histórico, a 
trajetória de conquistas da APCEF – que 
completa 60 anos em 13 de junho de 
2013. 

Paralelo ao processo de escrita do 
livro, deve ser realizada a organização do 
Memorial da APCEF. Desta vez, o projeto 
será interiorizado, com a participação de 
mais associados(as) visando enriquecer a 
história da Associação. 

Oficina será dividida em etapas. 
A primeira delas será a abertura das 
inscrições, em dezembro, com vagas 
limitadas a 20 pessoas (o custo é de R$ 
50/mês, a ser pago a partir de março). 
A Oficina começa em março de 2012 
e vai até abril de 2013, com encontro 
semanal nas quartas-feiras, das 18h às 
21h. Simultaneamente às aulas, serão re-
alizados encontros regionais para ensinar 
técnicas de escrita nas cidades de Santa 
Maria, Passo Fundo, Caxias do Sul e Pe-
lotas. Com o objetivo de possibilitar aos 
associados(as) participarem à distância do 
processo de escrita do romance histórico, 
os encontros acontecem aos sábados no 
mês de março.   

O livro, ainda sem título, será lança-
do oficialmente em 13 de junho de 2013.

DEZEMBRO

17 (Sábado) - Inauguração da Revi-
talização da Colônia do Cassino

18 (Domingo) - Almoço do Núcleo 
de Cultura Gaúcha com Encontro 
de Grupos de Danças Tradicionalis-

tas (Local: Galpão Crioulo, sede B em 
Porto Alegre)

JANEIRO

24 (Terça) - Festa em comemoração 
ao Dia do(a) Aposentado(a) na APCEF 
em Porto Alegre

AGENDA DE EVENTOS

Fernando Halal/Interlig

Atente para mudanças  
no Saúde Caixa

O ano da APCEF foi de muita luta 
em defesa de melhorias para os seus 
associados, especialmente através da 
Campanha Salarial. Entre as propostas 
que constavam na pauta específica da 
Associação, e que foram aprovadas em 
outubro, em acordo com a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro (Contraf/CUT) e a direção 
da Caixa Econômica Federal, o Saúde 
Caixa era prioridade. É importante lem-

brar a todos(as) que, a partir de agora, 
o filho(a) maior de 21 anos comprovada-
mente sem renda pode continuar como 
dependente indireto no plano até os 24 
anos incompletos, mesmo que não esteja 
estudando. Além disso, o empregado (a) 
pode manter o filho (a) no plano até os 
27 anos, desde que este não tenha renda 
e que seja estudante universitário em 
primeiro curso.   

Conselho faz reunião  
em Tramandaí

 No dia 9 de dezembro passado, foi 
realizada reunião do Conselho Delibera-
tivo da APCEF que contou também com 
as presenças da Diretoria da APCEF, de 
membros do Conselho Fiscal, Coorde-
nadores e Tesoureiros das Regionais. 
A reunião ocorreu em Tramandaí, no 
primeiro pavimento de garagem da obra 
da nova colônia, que foi adaptado para 
realizar a reunião. 

Antes do encontro, foi realizada 
visita guiada pelo diretor de Patrimônio, 
Paulo Cesar Ketzer. O grupo ficou encan-
tado ao conhecer de perto a grandeza da 
obra que dá a todos (as) que a conhecem 
a certeza de que será muito utilizada 
pelos associados(as) após sua conclusão. 
Segundo a Comissão Executiva de Obras, 
que acompanha permanentemente os 

trabalhos, a construção já está no oitavo 
pavimento (mais detalhes na página 12 
desta edição). 

A reunião teve início com a apre-
sentação, realizada pelos diretores de 
patrimônio Paulo Ketzer e Paulo Belotto, 
sobre as etapas da obra de Tramandaí e 
sobre a primeira etapa da reforma da 
colônia de Cassino.

Após, foi apresentado  pela diretoria 
da associação a previsão orçamentária do 
ano de 2012, que foi aprovada por unani-
midade. Também foi aprovada orientação 
às regionais de manutenção da doação de 
parte de seus repasses para o Fundo de 
Construção da Nova Colônia de Traman-
daí até a sua conclusão.

Encontro foi realizado em meio às obras

Arquivo/APCEFAlcy Cheuiche será o orientador da nova turma de Oficina Literária
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A água é para o século 21 como o 
petróleo era para o século passado. Com 
recursos cada vez mais escassos, não 
restam dúvidas de que se trata de um 
tesouro que precisa ser priorizado nas 
políticas de gestão. 

Ciente desta necessidade, a direto-
ria da APCEF esteve na linha de frente 
dessa causa, acompanhada ao longo do 
ano pelo Sindiágua RS e outras entidades 
representativas. Em março, a Associação 
agregou-se ao Comitê em Defesa da Água 
Pública e passou a acompanhar os proces-
sos em curso. O objetivo foi desenvolver 
uma campanha estadual em defesa da 
água como bem público, que não pode 
ser transformado em mercadoria. O 
avanço crescente das privatizações é             
muitas vezes camuflado em movimentos 
de “municipalização” desses serviços, e a 
APCEF entrou na batalha. 

Com o passar dos meses, os resul-
tados positivos foram surgindo. O mais 
expressivo deles foi a revogação, pela 
Prefeitura Municipal de Santa Cruz, de 
todo o processo de licitação dos ser-
viços de água e esgoto da cidade. Em 
andamento desde o começo do ano, a 
licitação previa mais um triste capítulo 
do avanço da privatização da água e dos 
serviços de saneamento no Rio Grande do 
Sul. A mobilização popular agiu a tempo 

e acabou se constituindo como um fator 
essencial para essa vitória. Mas é sabido 
que a Prefeitura segue na insistência de 
continuar a licitação. Estamos de olhos 
bem abertos e vamos acompanhar de 
perto esse processo, porque a nossa luta 
também não vai parar. 

A diretora presidenta da APCEF, 
Célia Zingler, disse à época que “o pre-
feito que privatizar esse bem público está 
agindo como um inimigo do povo. A água 
é um bem essencial à vida e não pode ser 
alvo de negócios e da ganância de grandes 
empresas”. 

Nesse sentido, o saneamento pú-
blico obteve um pequeno avanço: a 
Comissão de Saúde e Meio Ambiente 
da Assembleia Legislativa aprovou, por 
unanimidade, parecer favorável à Pro-
posta de Emenda Constitucional (PEC) 
206/2011, que estabelece o controle 
público dos serviços de fornecimento de 
água e de saneamento no Rio Grande do 
Sul. Com a aprovação, a PEC, de autoria 
do deputado Luís Fernando Schmidt 
(PT), deverá ser votada em plenário. A 
proposta determina que os serviços de 
água e esgoto só poderão ser prestados 

por empresas públicas ou de economia 

mista com o controle do poder público 

estadual.

“A água é um bem essencial 
à vida e não pode ser alvo 
de negócios e da ganância 
de grandes empresas”,  diz 
Célia Zingler

Crise econômica

Outro tema que ganhou nossa aten-
ção nos últimos doze meses foi a crise 
econômica mundial. 

Através de artigos publicados no 
João de Barro, buscamos abrir espaço 
para a reflexão. Bancos, transnacionais 
e conglomerados midiáticos têm a sua 
(grande) parcela de culpa por esse mo-
mento delicado, e é nossa missão escla-
recer o(a) associado(a) sobre o assunto. 
É preciso se contrapor ao retrocesso re-
presentado pela globalização neoliberal. 

Mídia e liberdade  
de imprensa

Em 2011, a nossa luta encampou 
também um assunto que gera preocupa-
ção cada vez maior entre os brasileiros: 
a manipulação da mídia e a consequente 
restrição da liberdade de imprensa. Os 
episódios “Tarso Genro x RBS” e “William 
Waak x Wikileaks” foram sintomáticos 

e resumiram bem o nosso sentimento 
atual – o de que é primordial manter o 
nosso senso crítico acionado em tempo 
integral. Nesse sentido, a blogosfera e 
as TVs e rádios comunitárias cumprem 
um papel importantíssimo na mídia mo-
derna, alheios aos interesses das grandes 
corporações. Nossa participação no 1º 
Encontro de Blogueir@s e Tuiteir@s 
em maio, serviu para ampliar a opinião 
sobre o tema. 

Fórum Social Mundial

O evento volta a Porto Alegre em 
2012 e o João de Barro trouxe, em janei-
ro, um breve panorama de como está o 
evento hoje. 

Marcha das Margaridas

Em Brasília, participamos da 4ª Mar-
cha das Margaridas junto a mais de 100 
mil trabalhadoras rurais do Norte ao Sul 
do país. A mobilização buscou propor 
políticas públicas para a mulher do campo 
e da floresta.  

Meio século  
sem Hemingway

Em julho, o João de Barro prestou 
tributo aos 50 anos da morte de Ernest 
Hemingway, um dos grandes jornalistas e 
escritores da história. Autor de clássicos 
como “O Velho e o Mar” e “Adeus às 
Armas”, o norte-americano também foi 
homenageado nos EUA e em Cuba, onde 
passou duas décadas de sua vida. 

Meio ambiente

A revitalização do Arroio Dilúvio 
também teve o nosso apoio no decorrer 
do ano. A ideia foi apresentada à Prefeitu-
ra de Porto Alegre e prevê a despoluição 
total dos 14 km do arroio. A APCEF segue 
empenhada em apoiar a causa.

Outro assunto de extrema relevân-
cia é o Código Florestal. Defendemos 
que é preciso conscientizar a população 
sobre a necessidade de reforçar a gestão, 
conservação e desenvolvimento susten-
tável das florestas para o benefício das 
gerações atuais e futuras. 

Defesa pela água e  
sustentabilidade da saúde pública

Arquivo/APCEF

Associação atuou junto ao Comitê em Defesa da Água Pública
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Passou despercebida das assembleias que encerraram a greve na 
Caixa uma cláusula proposta para o Acordo Coletivo, introduzindo 
a  ampliação da competência da Comissão de Conciliação, que 
passa a ter poderes para conciliar e “dar quitação”, também, para 
aqueles empregados e empregadas que ainda estejam em ativida-
de. Num primeiro exame, esta “singela” mudança pode até parecer 
inofensiva. No entanto, ela se constitui em uma grave alteração em 
relação a tudo o que se fez até agora com as chamadas Comissões 
de Conciliação. Isso porque a quase totalidade das Comissões de 
Conciliação instaladas, até o momento, só tratou de “quitação” 
para ex-empregados/empregadas. Salvo raríssimas exceções não 
negociou a quitação para os trabalhadores ainda em atividade - isto 
é, com contrato em vigor. As Entidades dos Trabalhadores, via de 
regra, não veem com bons olhos a possibilidade de quitação de di-
reitos enquanto está vigorando o contrato de trabalho, em princípio 
porque a sua função é defender os direitos dos trabalhadores, e não 
facilitar a “venda” dos mesmos. 

Existem sérias razões de ordem prática e de princípios para as 
entidades rechaçarem a hipótese de constituição de Comissões 
de Conciliação com poderes para dar quitação de direitos para 
empregados com contratos de trabalho ainda em vigor: enquan-
to está vigorando o contrato de trabalho, os patrões têm muita 
“influência” sobre a real vontade dos trabalhadores! É forte, neste 
sentido, a possibilidade de ‘conciliações’ alheias à real vontade do 
empregado ou empregada, obtidas graças à pura e simples pressão 
do empregador. Os empregados e empregadas da Caixa sabem bem 
o que esta pressão significa...

Para se ter uma ideia da gravidade que significa este precedente, 
imagine-se a hipótese de os banqueiros do Bradesco conquistarem 
uma Comissão como esta proposta pela Caixa. Nela, todos os 
direitos sonegados aos trabalhadores poderão ser “livremente” 
negociados em troca de uma promessa de manutenção do emprego, 
uma promessa de vantagem salarial, etc.

Depois que o banqueiro consegue a quitação dos direitos dos 
empregados, ele poderá efetuar com total liberdade a demissão 
daquele que agora já está despossuído de direitos. 

Para um empregado ou empregada da Caixa, o risco constante da 
demissão pode parecer algo muito distante, mas para quem traba-
lha – por exemplo – no Bradesco (que será a vítima do precedente 
caso esta proposta da Caixa vingue), a espada da demissão é uma 
constante em seu dia-a-dia. 

Neste contexto não será incomum que um empregado da Caixa se 
pergunte: o que eu tenho a ver com os empregados do Bradesco? 

Alguém que conheça o significado do que seja solidariedade com 
os interesses da classe trabalhadora, poderá responder: TUDO!

Enfim, tal situação merece o mais acurado e urgente debate.

É certo que este debate não será fácil, tendo em vista que a proposta 
de ampliação de poderes das Comissões é muito importante para 
os banqueiros e também pode ser para os interesses imediatos de 
uma parcela de empregados da Caixa. No entanto, é necessário 
que este debate seja feito, tendo em vista que ele tem significativa 
importância para o conjunto da categoria bancária. E para os em-
pregados da Caixa também, já que estão sendo utilizados como 
cobaias nesta inovação para pior.

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO DA CAIXA 
Uma Mudança Para Pior

Um dia exclusivo para  
os(as) aposentados(as)

Aposentados(as) e pensionistas de 
todo o Estado tiveram um Dia Nacional 
do Aposentado muito especial na APCEF. 
Na sede da Associação, houve almoço, 
troca de experiências, ginástica, sessão 
de beleza, bingo e sorteio de livros e 
outros brindes. 

Com o apoio da Fenae, as come-
morações começaram cedo às margens 
do Guaíba. A primeira atividade foi uma 
palestra com a psicóloga clínica, psicoge-
rontóloga e pós–graduada em Geronto-
logia Helena Beatriz Balbinotti, que falou 
sobre longevidade. 

A confraternização entre os(as) 
amigos(as) seguiu adiante com outra 
palestra, desta vez do professor Luis 
Duncan Neto, da Academia Saúde e 
Movimento, conveniada da APCEF. Es-
pecializado em treinamento de forças 
para idosos, ele explicou os benefícios da 
atividade física nesta fase da vida. 

Após o galeto servido no Salão de 
Festas, foi realizado um bingo benefi-
cente, cujos fundos arrecadados foram 
destinados à construção da nova sede 
em Tramandaí. 

A equipe da Pazzony Academy Hair 
realizou penteados e cortes de cabelo 
durante toda a tarde. Houve ainda apre-
sentação de dança de salão pelo grupo da 
Escola Carlos Danças, outro conveniado 
da APCEF. A trilha sonora da festa ficou 
a cargo do grupo de samba de raiz Puro 
Asthral. O dia foi encerrado com uma 
aula de hidroginástica, sob a orientação 
do professor Carlos Rodrigues. 

Dia do Jurídico

Em março, a APCEF realizou a 
segunda edição do Dia do Jurídico para 
Novos(as) Aposentados(as). O encontro 
reuniu associados(as) no Salão Panorâ-
mico da APCEF, onde foi apresentado o 
serviço do Seguro Jurídico, além da pres-
tação de esclarecimentos sobre direitos 
trabalhistas e previdenciários. Os asses-
sores jurídicos Fábio Luiz Maia Barbosa, 
especializado em questões previdenciá-
rias, e Milton Fagundes, especializado em 
direitos trabalhistas, deram orientações 
sobre ações de imposto de renda sobre 
complementação, revisões de aposen-
tadoria, ação auxílio cesta-alimentação, 
ações acidentárias do trabalho, ações de 
seguro de vida em grupo, ações tíquetes, 
horas extras e CTVA, entre outros. 

Esclarecimentos  
com a Funcef

Setembro foi o mês em que os(as) 
aposentados(as) participaram, no Clube 
do Comércio, de um encontro com o 
presidente da Funcef, Carlos Caser. A 
reunião serviu para dar ao público nova 
esperança sobre o processo da cobrança 
da dívida da Caixa com a Fundação. Caser 
se comprometeu a cumprir o prazo de 
até 9 meses. Esse foi o grande assunto 
em debate durante a reunião: a geração 
de passivos decorrentes de ações traba-
lhistas contra a Caixa, que não oferecem 
o aporte de reservas necessárias para o 
pagamento dos benefícios. Ainda foram 
discutidos planos de benefício e a política 
de investimentos. 

Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista
assejurtrabalhista@apcefrs.org.br 
www.fseadvogados.adv.br

Caravanas do interior do Estado prestigiaram o evento em janeiro

Arquivo/APCEF
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A atual gestão da APCEF tomou para si o conceito de construção de um novo tempo. Ao longo do ano 
que passou, foi essa a ideia praticada em todas as Regionais da Associação. Eventos culturais  
e esportivos, obras, reuniões sociais, convênios e reforços no patrimônio marcaram o ano 
de 2011 Interior afora. Confira.

VARIEDADES NA REGIONAL SUL 

Maio foi mês de festa em Pelotas, em homena-
gem ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. 
Realizado na sede da Abefap, o evento reuniu 
cerca de 180 convidados(as) para um almoço 
de confraternização. Na programação especial, 
os adultos participaram de um torneio de fute-
bol, e a criançada se divertiu a valer com as gu-
loseimas e brinquedos infláveis. Associados(as) 
de cidades próximas como Bagé, Canguçu e 
Camaquã marcaram presença. 

Em junho, a APCEF promoveu um café de 
confraternização na Agência Pelotas. A dire-
tora presidenta, Célia Zingler, apresentou a 
Associação e falou sobre a construção da Nova 
Colônia de Tramandaí, a Campanha de Asso-
ciação e os demais serviços prestados ao(à) 
associado(a). 

Um mês depois, a Regional Sul promoveu a 
seus(suas) associados(as) o tradicional passeio 
à Fenadoce. O grupo passou uma tarde confe-
rindo as atrações da 19ª edição da Feira, que 
aconteceu no Centro de Eventos, em Pelotas. 

Promovendo integração e solidariedade, os 
tradicionais Cafés de Confraternização da Re-
gional tiveram seguimento em 2011. O encon-
tro de final de ano, em novembro, teve bazar 
natalino e muita emoção. 

Segundo a coordenadora da Regional, Loiva 
Valerão, os encontros realizados ao longo do 
ano resultaram em grandes momentos de inte-
gração, inclusive atraindo pessoas de agências 
próximas.

REGIONAL CENTRO:  
LAZER E TRADIÇÃO GAÚCHA

Em sua quarta edição, o Costelão da Regional 
Centro foi um grande sucesso. Dezenas de 
pessoas movimentaram a sede em Itaara, du-
rante o dia 1º de maio, para saborear a cos-
tela assada em fogo de chão e confraternizar. 
Como não podia faltar, o tradicional chimarrão 
circulou entre os(as) convidados(as). 

O coordenador da Regional, Paulo  
Castamann, comemorou o sucesso do  
ano e convida todos(as) a participarem  
das próximas edições,  destacando o  
espaço de confraternização entre  
os(as) amigos(as).

OBRAS NO CASSINO

A Colônia de Férias do Cassino  
passou por obras de revitalização  
nesta reta final de 2011, para melhor  
atender o(a) associado(a). Houve  
reforma nos seis apartamentos  
nas partes interna e externa, e  
troca de forros e pintura nos  
corredores externos.

Os recursos foram disponibilizados  
pela Regional Sul, conforme decidido  
em Assembleia na Regional. Segundo  
a coordenadora Carla Pedruzzi, as  
obras vieram “em boa hora. Fazemos  
reparos constantes na Colônia, mais  
na parte hidráulica. Era preciso cuidar  
também da parte estética”.

PASSO FUNDO: JANTARES  
E PASSEIO SOBRE RODAS

A Regional Passo Fundo deu  
sequência às edições mensais do  
Churrasco Campeiro, que movimentam  
o calendário de eventos da região e garantem 
bons momentos de confraternização. A cada 
mês, a diretoria local oferece variados cardá-
pios em seus jantares. Em maio,  
o feriado do Dia do Trabalhador e da  
Trabalhadora foi comemorado com  
uma noite campeira. 

Mas nem só de culinária vivem os passo-fun-
denses. Numa parceria com a Fenae, a APCEF 
realizou em novembro a primeira edição do 
Passeio Sobre Rodas na cidade. Mais de 50 
participantes de todas as idades percorreram o 
trajeto de 8 km. Após  
a corrida houve distribuição de brindes,  
entre eles uma bicicleta. 

Aquivo Regional Sul

Arquivo Regional Centro

Arquivo Regional Passo Fundo
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CONVêNIO NA  
FRONTEIRA OESTE

A Regional Fronteira Oeste tem uma nova 
opção de lazer em Livramento e região. 
Um convênio assinado em novembro deu a 
associados(as) da APCEF a chance de também 
poderem usufruir do convênio com a Associa-
ção Atlética Banco do Brasil(AABB) de Livra-
mento. A sede social oferece espaço para 300 
pessoas, um Galpão Gaúcho para 250 pessoas, 
ampla área esportiva, piscinas, churrasqueiras, 
bar, salão de jogos, sauna e parque aquático. 
Para poder usufruir da sede, o(a) associado(a) 
terá que efetuar a sua associação no clube na 
categoria “comunitário”, pagando, a título de 
contribuição, o valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais). 

ZECA BALEIRO EM CAXIAS

O cantor e compositor maranhense Zeca Ba-
leiro foi a grande atração de junho em Caxias 
do Sul, através do projeto Eu Faço Cultura. O 
público caxiense também foi beneficiado com 
ações educativas e sociais por meio do Movi-
mento Cultural do Pessoal da Caixa (MCPC), 
como a realização de uma Oficina de Percus-
são Musical gratuita. Os oficinandos puderam 
mostrar os conhecimentos adquiridos durante 
a abertura do show de Zeca. 

Com enorme sucesso de público, o  
XV Costelão se consagrou como outro  
grande evento da Regional Serra.  
Cerca de 175 associados(as), familiares  
e convidados(as), desfrutaram de um  
belo domingo de sol na agradável e  
arborizada sede em Vila Julieta. 

TORNEIO DE FUTEBOL EM  
ALEGRETE

O tradicional Torneio de Futebol da Regional 
Fronteira Oeste movimentou o Sindicato dos 
Bancários de Alegrete em dezembro. O evento, 
que reuniu cerca de 120 pessoas, também serve 
como seletiva para os Jogos de Integração, que 
terá sua grande final em Tramandaí, em março. 
Participaram equipes de Alegrete, Uruguaiana, 
Santana do Livramento, Itaqui e São Gabriel. A 
equipe campeã foi de Uruguaiana e a vice-cam-
peã foi a de Santana do Livramento. Teve café da 
manhã aos(às) participantes e, após o torneio, 
foi servido buffet de churrasco e saladas no al-
moço. Segundo o coordenador Cláudio Osório, 
foi cumprido o objetivo “da confraternização e o 
lazer em um belo dia de sol”.

CONFRATERNIZAÇÃO  
NO VALE DO SINOS

Aposentados(as) da Regional Vale do 
Sinos ganharam em novembro uma 

festa de confraternização. O almoço 
promovido pela Regional reuniu deze-

nas de participantes na sede da APCEF 
em São Leopoldo.

Arquivo Regional Fronteira Oeste

Arquivo Par Cultural

Arquivo Regional  Vale dos Sinos
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Coral da APCEF:  
popularidade em alta

O ano de 2011 foi dos mais produti-
vos na área cultural da Associação. E, em 
boa parte dos eventos organizados pela 
APCEF ao longo do ano, lá estava o Coral 
mostrando todo o seu talento e tradição. 

Há 18 anos na ativa, o grupo conti-
nua sendo requisitado para participações 
especiais também em outras instituições. 
A resposta do público é sempre a mesma: 
uma chuva de aplausos emocionados. 

A mais recente edição do Encontro 
de Corais, em outubro, foi um bom 
exemplo dessa interação com a plateia. 
Na programação, o Coral da APCEF, res-
ponsável pela organização do evento, fez 
a releitura de obras como “Ojos Garços”, 
“Ave Maria”, “Negrinho do Pastoreio” e 
“Caminito”, e saiu elogiadíssimo. Realiza-
do no Salão de Eventos da Igreja Evangéli-
ca Luterana, o evento teve a participação 
dos corais São Jerônimo, Canto Maior, 
Masculino da Cruz e Misto da Cruz. 

Com a popularidade em alta, o Coral 
está com a agenda cheia até o final do ano. 
Entre os dias 10 e 20 de dezembro, o gru-
po se apresenta em locais como a Igreja 
Nossa Senhora da Conceição, Praça da 
Alfândega, Feira do Mercado Público, Rua 
da Praia e a Catedral Metropolitana. As 
apresentações integram a programação 
do Natal Verde, um projeto da Prefeitura 
de Porto Alegre que busca resgatar e 
incentivar o espírito natalino no entorno 
do Centro Histórico da Capital. 

Atualmente com 18 integrantes, 
além do maestro Luiz Carlos Andrade, o 
Coral da APCEF é coordenado por Ira-
cema Mendes e aberto à participação de 
associados(as). Vale lembrar que o grupo 
está selecionando vozes para a próxima 
temporada - mais informações podem 
ser obtidas pelo e-mail: cultural@apcefrs.
org.br ou pelo telefone: (51) 3268 1611.

Tradição gaúcha  
bem representada

A temporada 2011 foi de grande im-
portância para o Núcleo de Cultura Gaúcha.
Sempre atuante, a entidade da APCEF 
ultrapassou barreiras e mostrou sua força 
também entre a sociedade civil, participando 
inclusive de eventos do calendário estadual, 
como a Semana Farroupilha.

Sob a coordenação do diretor Paulo 
Cesar Ketzer, o Núcleo segue firme o seu 
objetivo de divulgar a culinária, a indumen-
tária, a música, a dança e outros elementos  
da cultura regional. O Núcleo já começou 
o ano dando um importante passo em sua-
trajetória, ao criar, em janeiro, o Grupo de 
Danças Tradicionais Gaúchas. Formar uma 
Invernada de Danças era um dos desafios 
assumidos desde a criação do Núcleo, em 
2005. O projeto saiu do papel quando o 
Grupo de Danças Chiru integrou-se à As-
sociação visando dar suporte à formação 
dos(as) integrantes. O resultado foi um 
sucesso e pôde ser conferido em eventos 
como a  Semana Farroupilha, no Parque da 
Harmonia, em apresentações a convite da 
Kinder, no mês de setembro, no Encontro 
de Invernadas realizado no CTG Querência 

do Tio Pedro, em Paverama, no mês de 
outubro último. Finalmente, nos dias 10 e 
11 de dezembro, o grupo, que ficou hos-
pedado na Fazenda São Miguel dos Irmãos 
Paladino, apresentou-se na festa de Nossa 
Senhora da Conceição, em Bujuru, de onde 
já trouxe convite para nova participação no 
rodeio a realizar-se em março de 2012.

No ambiente interno da APCEF, os 
tradicionais eventos organizados pelo Nú-
cleo mantiveram despertado o interesse de 
centenas de fiéis associados(as). Ao longo do 
ano, duas edições do Jantar Baile Campeiro 
(em março e setembro) reuniram grande 
público no Galpão Crioulo da Associação.

Em julho, a quarta edição do Costelão 
fez lotar as dependências do Galpão Crioulo 
com a participação de caravanas do Interior.

Grandes parceiros culturais, como 
Márcio Padula, Grupo Alma Nativa, Os 
Rancheiros e o já citado Grupo de Danças 
Chiru acompanharam essa jornada de su-
cesso do Núcleo.

Memorial resgata história da Associação

O projeto do Memorial da APCEF 
tornou-se realidade em 4 de agosto, na 
mesma noite em que foram comemora-
dos os 40 anos da Fenae. Para participar 
desse momento de homenagem e reco-
nhecimento a todos que contribuíram 
para o fortalecimento da Associação, 
o público compareceu em peso à sede 
administrativa. 

O descerramento da placa do Me-
morial teve a participação do vice-
-presidente da APCEF, Marcos Todt, dos 
ex-presidentes Sérgio Nunes da Silva, Ar-
mando Fonticielha, Maria Regina Pereira 
Figueiró e dos ex-vice-presidentes Maria 
Júlia Teixeira Baron e Alcio Cancello Faria. 

“Além de homenagear a todos que 

participaram da APCEF, nosso objetivo é 
dar continuidade a esse trabalho e que ele 
perdure no tempo”, disse Todt, ao ressal-
tar a participação coletiva na construção 
da história da Associação. 

Para o Secretário Adjunto do Tra-
balho e Desenvolvimento Social do Es-
tado, Pedro Gabril, que representou o 
governador do Estado, “é de fundamental 

importância uma entidade como a APCEF, 
que cuida do bem-estar da família e das 
condições de trabalho dos empregados. 
A inauguração do Memorial é o momento 
de reverenciar essa história”. 

Ex-presidente da APCEF, Sérgio Nu-
nes da Silva também elogiou a proposta. 
”A ideia do memorial é fantástica, ao res-
gatar a história dos empregados. Temos 
conquistas importantes, que devem ser 
relembradas”, comemorou. 

O Coral da APCEF abrilhantou o 
evento com a execução de temas clás-
sicos. Houve também a presença de 
representantes do SindBancários, Agea, 
Sindicato dos Bancários do Litoral Norte 
e da Fetrafi-RS. 

Após o encerramento da cerimônia, 
o público foi convidado a conhecer o 
novo espaço. Um coquetel foi servido ao 
som da Banda Tribo Brasil.

Arquivo/Interlig

Na inauguração, homenagens a todos que construíram a história da APCEF
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Temporada vitoriosa na APCEF
Arquivo/APCEF

Horas e horas de treinamentos e 
preparo físico trouxeram aos(as) des-
portistas da APCEF, ao longo de 2011, 
um excelente retorno em competições 
estaduais e nacionais. 

Um dos destaques do ano foi a nossa 
participação nos Jogos do Sul/Sudeste, 
realizados em junho em Belo Horizonte 
(MG). Na capital mineira, a delegação 
gaúcha obteve nada menos que 13 me-

dalhas de ouro, quatro de prata e sete 
de bronze. 

No decorrer do ano, outras com-
petições garantiram emoção e revela-
ram o talento esportivo de nossos(as) 
associados(as).

Projeto Verão Esportivo

Mais uma vez, associados(as) e 
dependentes realizaram, sem qualquer 
custo, atividades físicas de hidroginástica 
e recreação na APCEF. O projeto contou 
com ótima participação daqueles que 
buscam o bem-estar, a saúde e o lazer. 

Jogos de Integração

Numa demonstração de lealdade, 
garra e superação, cerca de 250 repre-
sentantes de todo o Estado disputaram 

a final dos Jogos de Integração 2011. A 
etapa foi realizada em março, na Colônia 
de Tramandaí. Houve modalidades como 
futebol soçaite, futsal masculino, vôlei 
de praia masculino e feminino, canastra, 
damas, truco, tênis de mesa e vôlei. 

Taça de Futsal

Quatro equipes reuniram-se em 
maio para disputar a Taça APCEF de 
Futsal Feminino, no Ginásio de Espor-
tes. A equipe da APCEF levou a terceira 
colocação, e o primeiro lugar ficou com 
o time da AABB. 

Junho foi a vez da Taça de Futsal 
Masculino. O torneio envolveu os times 
da Associação, Lyons e Barcellos no 
Ginásio de Esportes. O time da APCEF 
sagrou-se vice-campeão, e o Barcellos 
obteve a primeira colocação. 

Campeonato  
Bancário de Futsal

Doze equipes disputaram o Campe-
onato Bancário de Fustal 2011, realizado 
pelo SindBancários entre os meses de 
julho e agosto. Na final, o Bradesco FC 
venceu o Itaú Azenha por 2 a 1 e sagrou-
-se campeão. A maioria das partidas foi 
disputada no ginásio da APCEF.

Botequim do Esporte

A quinta edição do Botequim do 
Esporte reuniu, em agosto, cerca de 380 
pessoas para o momento em que a Asso-
ciação destaca o empenho e o trabalho 
de seus(suas) atletas. Atletas e comissão 
técnica foram homenageados por seu 
desempenho em torneios como os Jogos 
do Sul/Sudeste. 

ESPORTE

Noite Cultural reúne diversidade de talentos

conhecimentos adquiridos nas oficinas 
(Maquiagem e Iluminação Cênica, Ceno-
grafia e Figurino) ministradas durante o 
ano. O espetáculo completo tem estreia 
prevista para o início de 2012. 

Belas coreografias de danças do Rio 
Grande do Sul foram apresentadas pelo 
Grupo de Danças Tradicionais Gaúchas, 
arrancando aplausos dos(as) presentes. 

A Noite Cultural foi encerrada com 
o Coral da APCEF. Sob a regência do 
maestro Luiz Carlos Andrade, canções 
como “Caminito”, “O Velhinho” e “Feliz 
Natal” realçaram o clima de final de ano. 

Com o término das apresentações, 
foi servido um jantar de confraterniza-
ção com a animação musical de Paulo 
Franquilin, oficinando do “Entre o Sena 
e o Guaíba”. 

Final de ano é sinônimo de Noite 
Cultural na APCEF. Em uma programação 
pautada pela diversidade artística, a noite 
de 8 de dezembro teve atrações como a 
formatura da Oficina de Criação Literária 
“Entre o Sena e o Guaíba”, esquete do 
grupo Teatral Caixa de Pandora e apre-
sentações do Curso de Dança de Salão, 
do Grupo de Danças Tradicionais Gaúchas 
e do Coral da APCEF. 

O evento começou com um char-

moso café parisiense improvisado sobre 
o palco, com as mesas ocupadas pela di-
retora presidenta Célia Zingler, o diretor 
Cultural Paulo Casa Nova e o ministrante 
da Oficina de Criação Literária, Alcy 
Cheuiche. O vice-presidente Marcos Todt 
foi convidado a compor a mesa, já que a 
diretora presidenta Célia Zingler era uma 
das oficinandas. A emoção tomou conta 
no momento da entrega dos certificados, 
especialmente no discurso da oradora da 
turma, Maria de Jesus Monteiro. Cada 

oficinando recebeu o seu diploma de um 
parente ou amigo. 

Em seguida, os(as) alunos(as) do 
Curso de Dança de Salão exibiram passos 
de ritmos como salsa, bolero, forró e 
samba sob a coordenação da professora 
Nilva Marques da Silva. 

A plateia deu risadas com a esquete 
da peça infanto-juvenil “A Última Gota”, 
cuja prévia foi apresentada pelo Grupo 
Teatral Caixa de Pandora, dirigido por 
Sandra Loureiro. Os integrantes do 
grupo puderam mostrar um pouco dos 

Grupo de Danças Tradicionais Gaúchas apresentou aplaudidas coreografias 

Coral realçou  o clima natalino

Alunos de Dança de Salão mostraram 
ritmos diversos

Fernando Halal/Interlig

Futebol soçaite foi destaque no Sul/Sudeste 
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A nova estrutura  do setor de reta-
guarda que a Caixa implementou dia 21 
de novembro passado foi discutida em 
reunião na Casa dos Bancários, no dia 
29 de novembro, com  a presença do 
Vice-Presidente da APCEF, Marcos Todt, 
e do  Diretor de Relações de Trabalho da 
APCEF e representante do RS na Comis-
são Executiva dos Empregados da Caixa 
(CEE/Caixa), Marcello Carrión.

 O problema começou há 16 meses, 
com a implantação do novo modelo de 
atendimento. A Caixa extinguiu as RETPV, 
incorporando o setor de Retaguarda às 
agências. Em novembro o banco resolveu 
voltar com a RETPV (agora RERET, novo 
nome do setor de Retaguarda), porém 
com uma estrutura mínima, o que está 
sobrecarregando os(as) empregados(as): 
“O retorno das retaguardas é positivo, o 
problema é a falta de estrutura. Existem 
agências com apenas um tesoureiro na 
RERET, sem nenhum outro empregado”, 
explica Todt. “Nas unidades em que 
existem TBNs para auxiliar o tesoureiro, 
muitas vezes esses TBNs estão fazendo 
a compensação de cheques, mesmo sem 
receber gratificação e, muitas vezes, sem 
ter curso de caixa. Isso seria função do 
tesoureiro, que, por sua vez, está sobre-
carregado”, completa.

Com a mudança, na maioria das 
agências toda a responsabilidade da RE-
RET ficou por conta do tesoureiro - con-
formidade, gestão, conciliação, abasteci-

mento do autoatendimento, entre outras 
dezenas de itens que fazem parte de suas 
atribuições. A nova estrutura das RERETs 
não foi precedida de planejamento ade-
quado: “há colegas que foram trabalhar 
na RERET de um dia para o outro, sem 
conhecer as tarefas ou receber qualquer 
tipo de treinamento”, afirma Carrión.

Durante a reunião, empregados(as) 
lotados(as) nas RERETs e GIRETs  deba-
teram e levantaram os problemas que 
estão enfrentando com o novo modelo. 
Tesoureiros declararam que é impossível 
cumprir a jornada, uma vez que têm 
que estar presentes na abertura e no 
fechamento da agência. Há relatos de 
tesoureiros que têm trabalhado 10 horas 
todos os dias.

Foram discutidos os posicionamen-
tos que serão levados para a próxima 
reunião com a empresa, no dia 15 de 
dezembro. 

Entre as ações políticas conside-
radas durante a reunião, destaca-se a 
proposta de construção de movimento 
de “operação padrão” com o objetivo de 
proteger os trabalhadores e demonstrar 
claramente a falta de empregados, bem 
como a impossibilidade de se cumprir os 
normativos da empresa com a estrutura 
atual. Foram levantadas também pos-
sibilidades de ações judiciais que estão 
sendo analisadas pela assessoria jurídica 
do SindBancários e da APCEF.

Novo modelo de  
retaguarda preocupa  
Bancários (as)

PSICOPEDAGOGIA – Santa Cruz do 
Sul – Juliana Kist. Rua Emílio Rabenschlag, 
59 Sala 01 - Bairro: Centro. Fone: (51) 
3056-2849/ 8189-0511. E-mail: ppjulia-
nak@hotmail.com 

PSICOLOGIA – Santa Maria – Feliz 
Miguel Nascimento Guazina. Rua Pi-
nheiro Machado, 2350 Sala 02 – Bairro: 
Centro. Fone:  (55) 3222-3033. E-
-mail: meirelles@miguelmeirelles.com 

CENTRO CLÍNICO – Porto Alegre 
– Centro Médico Zona Sul Ltda. Rua 
Vicente Failace, 471 – Bairro: Tristeza. 
Fone: (51) 3268-4652/ 3268-0388. E-
-mail: cmzonasul@globo.com 

ODONTOLOGIA – Santa Maria – Co-
radini Odontologia Sociedade Simples. 
Rua dos Andradas, 1339 – Bairro: 
Nossa Senhora do Rosário. Fone: 
(55) 3028-1339. E-mail: lucoradini@
hotmail.com 

QUIROPRAXIA – Porto Alegre – Silvia 
Rockenbach. Rua General Vitorino, 53 
Sala 83 – Bairro: Centro. Fone: (51) 
3221-5370. E-mail: silviaquiropraxia@
gmail.com

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

OUTROS CONVÊNIOS

APCEF SAÚDE 

ACADEMIA DE GINÁSTICA – Porto 
Alegre – Marco Zero Academia de 
Ginástica Ltda. Av. Cavalhada, 2245 
– 2º andar - Bairro: Cavalhada. Fone: 
(51) 3307-0002/8140-4150. E-mail: 

BRIQUE

VENDO apartamento de 1 dormitório 
(tipo suíte), com sala, cozinha e área 
grande (48 m2), ótima posição solar, 
silencioso, no melhor local do Centro 
de Porto Alegre. Prédio só residencial, 
com elevador. Condomínio na faixa de 
R$ 95,00. Preço: R$ 155 mil, direto 
com o proprietário. Aceito financia-
mento da Caixa. Tratar com Magda 
ou Pedro: pedromenescal@ibest.

com.br, telefones (51) 9327-2830 ou 
3207-8676. 

VENDO título patrimonial do Grêmio 
Náutico União, com 40% de desconto 
sobre o valor atual.

Tratar pelos telefones (48) 3254-3922 
/ 9629-9980, (51) 8127-9793 ou clau-
detevalente@hotmail.com. 

marcozeroacademia@gmail.com 

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

APEDIDO
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Um público animado e numeroso 
foi prestigiar um dos grandes eventos 
sociais da APCEF: a Festa de Abertura 
das Piscinas. 

Realizada em 26 de novembro, a fes-
ta simbolizou a chegada da temporada de 
verão com muita alegria e descontração, 
em uma noite de altas temperaturas. A 
animação ficou a cargo da Banda Tributo 
a Tim Maia, que dessa vez teve Tonho 
Crocco (ex-Ultramen) no vocal. 

A sede da Associação e sua área de 
piscinas foi decorada com motivos tropicais, 
e uma saborosa mesa de frutas recepcionava 
os(as) convidados(as) na entrada. Salgados 
e risoto completaram o saboroso cardápio. 

Ao apresentar a atração musical, o 
vice-presidente da APCEF, Marcos Todt, 
destacou que a noite significava também 
um “fechamento com chave de ouro de 
um ano em que tivemos grandes realiza-

ções nas áreas esportiva, cultural e, em 
especial, que entrará para a história como 
o começo da obra da nova Colônia de 
Tramandaí”.

Em seguida, Crocco e cia. execu-
taram canções como Vale Tudo”, “Des-
cobridor dos Sete Mares” e “Sossego”, 
interagindo com o público, que dançou 
até altas horas. 

O casal Paranaguá da Silva Cesar 
e Lesi Ribeiro Cesar aproveitou a festa 
para celebrar os 45 anos de casamento. 
Conforme o aposentado Paranaguá, “o 
ambiente está maravilhoso e a organiza-
ção, perfeita”. 

Alba Regina Benvegnu, da Agência da 
Praça da Alfândega, acompanhada de seu 
marido Tadeu Vilani, comentou que era a 
primeira vez que comparecia a uma festa 
da APCEF. “Gostei muito da banda e da 
organização da festa”, disse. 

Ao som de Tim Maia, público se divertiu até altas horas na Sede da APCEF

Inês Vieira, jogadora de vôlei da 
equipe da APCEF, afirmou que vai usar 
bastante as piscinas nesta temporada. 
“Uso o ginásio com frequência, pratico 
muitos esportes”, justificou a associada. 

Sob a coordenação do diretor admi-
nistrativo, Rafael Balestrin, ainda houve 

sorteio de brindes. A festa prosseguiu 
até a madrugada. 

A diretoria da APCEF lembra que a 
temporada de piscinas já está oficialmente 
aberta. Confira as regras de utilização do 
espaço no site www.apcefrs.org.br. 

Festa de Abertura das Piscinas 
dá a largada para o verão

Marcelo de Oliveira/Interlig

Um dos grandes eventos familiares 
da APCEF é a já tradicional Festa do Dia 
do Saci, em outubro. A edição 2011, 
novamente realizada em parceria com a 
Fenae, foi sucesso absoluto. 

Dia do Saci, brincadeiras  
e momento cultural

O grande diferencial da festa é co-
memorar o Dia da Criança, priorizando a 
valorização da cultura brasileira com uma 
das principais figuras do folclore nacional. 
Mais de cem crianças participaram da 
festa, exibindo o indefectível gorrinho 
vermelho enquanto curtiam as atrações 
oferecidas pela comissão organizadora. 

Teve gincana, oficina de pinturas, 
piscina de bolinhas, cama elástica, tobo-
gã gigante e muitas guloseimas, além do 
“Cantinho do Chimarrão”, iniciativa do 
Núcleo de Cultura Gaúcha que garantiu 
a erva-mate e a água quente para os(as) 
presentes.

A grande atração do dia foi o teatro 
de sombras encenado pela Cia. Teatro 
Lumbra. Inspirada em Monteiro Lobato, 
“Saci Pererê - A lenda da meia-noite” 
deixou adultos e crianças maravilhados. 
Os menores de 6 anos se encantaram 
com o teatro de fantoches.Criançada se divertiu a valer no  

dia 15 de outubro

Arquivo/Interlig

Brincadeiras, alegria e muito choco-
late marcaram a tarde de 16 de abril na 
APCEF. Nem mesmo o tempo chuvoso 
comprometeu o grande sucesso da Festa 
de Páscoa da Associação. 

Centenas de crianças e adultos 
lotaram o Ginásio para aproveitar as 
doces festividades e conferir de perto a 
Coelhinha da Páscoa. 

Os(as) pequenos(as) tiveram inúme-
ras opções de diversão – dos brinquedos 
infláveis, máscaras e pinturas até as gulo-
seimas distribuídas pelos “duendes” da 
festa, passando por um aplaudidíssimo 
show de mágica. A encenação de uma 
bem-humorada peça de teatro também 
envolveu público de todas as idades, que 
aprendeu mais sobre a importância eco-
lógica da reciclagem e a separação do lixo. 

Diversão e muitas 
guloseimas na Páscoa

Centenas de crianças e adultos lotaram  o Ginásio para festejar a data

Arquivo/Interlig



Foi um ano de muitas conquistas 
e projetos em todas as nossas áreas 
de atuação. Mas o principal projeto 
que a diretoria da APCEF pôs em 
andamento nos últimos doze meses 
é, sem dúvida alguma, a construção da 
nova Colônia de Férias de Tramandaí. 

Associados(as) de todo o Estado 
decidiram pelo início da obra após 
um extenso debate, que percorreu 
14 assembleias em todas as regionais 
da Associação, desde 2009. O projeto 
arquitetônico definitivo foi aprovado 
por unanimidade em 2010, depois de 
somadas todas as contribuições de aper-
feiçoamento discutidas Interior afora. 

Tinham início a elaboração de 
projetos complementares e os enca-
minhamentos para aprovação e trami-
tação de documentação na prefeitura 
e nos órgãos ambientais.

Finalmente, o lançamento da 
pedra fundamental aconteceu em 19 
de março, com a devida pompa em 
uma grande celebração. “Começamos 
a sonhar juntos”, disse a presidente 
Célia Zingler na época. 

Com a chamada “A maior obra 
da história da APCEF - Faça Parte”, 
era dada a largada para a nova Cam-
panha de Associação da entidade. 
Dois dias depois, a numerosa equipe 
de trabalhadores chegava ao canteiro 
de obras. 

Mês a mês, a Comissão Execu-
tiva de Obras da Nova Colônia de 
Tramandaí passou a acompanhar “in 
loco” o andamento da construção. 
Segundo o último relato dos diretores 
de Patrimônio Paulo Cesar Ketzer e 
Paulo Belotto, os encaminhamentos 
obedecem o cronograma apresentado 
e aprovado em Assembleia. Entre os 
serviços em andamento, estão sendo 
realizadas as formas dos pilares e vigas 
da laje  do oitavo pavimento, além 
do reboco externo das paredes das 
fachadas principal e oeste, até a altura 
do terceiro pavimento. 

É importante lembrar que a 
Colônia de Tramandaí está disponível 
para ocupação também durante o ve-
raneio. Os(as) associados(as) podem 
se hospedar e aproveitar para fazer o 
acompanhamento da obra. 

Construindo  
um sonho em  

Tramandaí

Atividades realizadas ao longo do ano, como a Ação entre Amigos,  que 
sorteou uma moto em agosto, ajudaram a investir na construção da nova 
Colônia de Férias - além de buscar a integração de associados(as) de todo 
o Estado. 
O vencedor foi o associado Paulo Machado Mendes, que recebeu a Hon-
da CB 300-R .    

PATRIMÔNIO

DEZEMBRO DE 2011    12

A maior obra da história  
da APCEF já está no  

oitavo pavimento

Arquivo/Interlig

APEDIDO

Quem tem a Cooperforte como parte da sua 
história tem um final feliz a cada capítulo.

O fim do ano está chegando e junto com ele todos os anseios para 2012.
O desejo da Cooperforte é atender os sonhos dos mais de 110 mil associados, que contam 

com soluções financeiras e muitas outras vantagens para alcançar essas realizações.
E em 2012, a Cooperforte vai continuar trabalhando para isto: tornar seus sonhos realidade.

0800 701 3766 • www.cooperforte.coop.br

www.cooperforte.coop.br • 0800 701 3766

www.cooperforte.coop.br
0800 701 3766

www.cooperforte.coop.br
0800 701 3766
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