


SETEMBRO DE 2012    2

Editorial

OPINIÃO

DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2012 - 2015 • Titulares • Presidência: Marcos Leite 
de Matos Todt (Ag. Praça Rui Barbosa) • Vice-Presidência: Célia Margit Zingler (Aposen-
tada/Santa Cruz do Sul) • Relações de Trabalho: Marcello Husek Carrion (Ag. Santa Maria) • 
Esportes: Sérgio Edgar Simon (Aposentado/ Porto Alegre)• Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto 
(Aposentado/POA) • Social e Lazer: Ana Maria Laroca (Ag. Cristal) • Cultura: Maria Julia Silva 
Santos (GIREC/PO)• Previdência e Jurídico: Rafael Balestrin (JURIR/PO) • Aposentados e 
Saúde: Leonardo Roberto Rigon (Aposentado/Porto Alegre)• Administrativa: • Diretoria 
de apoio • Cláudia Santos (Ag. Porto dos Casais) • Luiz Carlos Lasek – Aposentado/Porto 
Alegre)• Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (CIREC/PO) • Olívia Rodrigues Baptista (GIRET/
Leste Gaúcho) • Stela Maris Gemer Moraes (Ag. Rua da Praia) • Nelson Ferreira Filho (Gi-
REC/PO) • Diva Maria Guerra (GIFUG/PO) • Heloisa Goetz (Ag. São João)• Lúcia Helena 
Leal da Silva (Aposentada /Pelotas).

CONSELHO DELIBERATIVO • REG. PORTO ALEGRE • Titulares:  Francisco Ma-
galhães (GIPES/PO) • Paulo Cesar Ketzer (Aposentado/Porto Alegre) • Mariza Zancan 
Godoy (Ag. Gravataí) • Felisberto Machado de Souza (CIREC/PO) • Clélio Luiz Gregory 
(Aposentado/Porto Alegre) • Pedro André Marchese Sessegolo (Ag. Mont Serrat) Marcelo 
de Marchi (GIRIS/PO) • Suplentes: Humberto Silva Solaro (GIRET/PO)• Noeli Maria Serra 
(Aposentada/Porto Alegre) • Juarez Machado de Oliveira (GIREC/PO) • Francisco Eymael 
Garcia Scherer (Ag. Guia Lopes) • Cláudio Níveo da Silva Terra (Ag. Praça Rui Barbosa) • 
Sérgio Tolentino Pinheiro (GIPES/PO) • Djalma Lucena Rodrigues (Ag. Praça da Alfandêga) 
• REG. VALE DO RIO PARDO • Titular: Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do 
Sul) • Suplente: Adroaldo Schmidt Carlos (Aposentado/Cachoeira do Sul)• REG. PASSO 
FUNDO • Titular: Ivan Canal (PAB Justiça do Trabalho Passo Fundo) • Suplente: Eroni Ro-
drigues Schleder (Aposentado/Passo Fundo) • REG. VALE DOS SINOS • Titular: Lucas 
Figueiredo dos Santos (Ag. Canudos)• Suplente: Delamar Teixeira Albino (Aposentado/São 
Leopoldo) • REG. VALE DO PARANHANA • Titular: João Alberto Holsbach (Ag. Três 
Coroas) • Suplente: Ademir Arizoli Volkart (Aposentado/Três Coroas) • REG. CENTRO 
• Titular: Rogênio Dellinghausen Reichembach (Ag. Tupanciretã) • Suplente: Paulo Adel-
mo Castaman (Aposentado/Santa Maria) • REG.VALE DO TAQUARI • Titular : Milton 
Gustavo Schnack (Ag. Lajeado) • Suplente: Clécio Paulo Franz (RERET/Estrela) • REG. 
SERRA • Titular: Cesar Zavistanovicz (PAB Justiça Federal Caxias do Sul) • Suplente: Nor-
berto José Caberlon (Ag. Perimetral Norte) • REG. MISSÕES • Titular: Moacir Scheuer 
Deves (Ag. Ijuí) • Suplente: Milton Baron (Ag. Santa Rosa) • REG. ALTO URUGUAI •  
Titular :  Hamilto de Jesus Fortes Câmara (Ag. Viadutos) • Suplente: Elias Ritter (Ag. Erechim) 
• REG. LITORAL NORTE • Titular:  Carmen Rejane Ramos (Ag. Osório) • Suplente:  Mau-
ro Pederzoli (Ag. Torres) • REG. LITORAL SUL • Titular: Eunice Romeu Pitrez (Ag. Rio 
Grande)• Suplente: Luciano Delfino Pinto da Silva (Ag. Rio Grande) • REG. SUL • Titular:  
Gilberto dos Santos Netto (Aposentado/Pelotas) • Suplente: Luiz Antonio Reck de Araújo 
(Ag. Pelotas) • REG. FRONTEIRA SUL • Titular: Ronaldo de Faria Nunes (Ag. Bagé) • 
Suplente: Liliane Maciel Orabe (PAB Justiça do Trabalho/ Bagé) • REG. FRONTEIRA OESTE 
• Titular: Jorge Daniel Casal Andina (Aposentado/Santana do Livramento) • Suplente: Edgar 
Germano Cesar Gundlach (Ag. Livramento).

CONSELHO FISCAL • Titulares: Regis Moreno Nogueira Santos (Ag. Passo Fundo) • Telmo 
José de Boita (Aposentado/Frederico Westphalen)  • Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB 
DPF/Porto Alegre) • Suplentes: Gilmar Delvan (CIREC/PO) • César Dias da Silva (CIREC/
PO) • Antônio Gabriel Bueno Bones (Aposentado/Porto Alegre).

Agosto foi um mês marcado 
pelas conquistas esportivas. A APCEF 
gaúcha conquistou 15 medalhas na 10ª 
edição dos Jogos da Fenae, avançando 
uma posição no ranking nacional em 
relação a 2010. A delegação do Rio 
Grande do Sul, que contou com a 
participação de 94 atletas, foi finalista 
em nada menos que 12 modalidades 
e garantiu a quarta colocação entre 
27 APCEFs de todo o país. Em nossa 
matéria de capa, você confere quem 
são os campeões que subiram ao pó-
dio em Vitória (ES). 

Você também confere a reper-
cussão do início da Campanha Salarial 
2012, que já está nas ruas. As primeiras 
rodadas de negociação com a Fena-
ban já ocorreram, mas, para garantir 
o avanço no debate com a Caixa, é 
preciso intensificar as atividades da 
campanha. Agora é hora de intensificar 
a luta, envolvendo os trabalhadores 
nas unidades e agências, e contando 
para isso com o apoio dos delegados 
sindicais de todo o Brasil. É importante 
que os sindicatos mantenham o diá-
logo com os bancários e a sociedade 
sobre as principais reivindicações da 
categoria. A união, afinal, continua 
sendo uma de nossas características. 

A mais recente edição do Dia 
do Jurídico contou com a participação 
de dezenas de aposentados(as), pen-

sionistas e demais associados(as), que 
foram buscar informações junto ao 
setor jurídico da Associação. Entre os 
assuntos debatidos, esteve o passivo 
judicial que discute a notificação da 
Funcef pela Caixa. Esta edição também 
aborda o Saúde Caixa, que passou a 
custear medicamentos e oferecer o 
serviço de check-up em dois hospitais 
de Porto Alegre. 

Agosto foi, ainda, o período 
que encerrou o processo eleitoral da 
APCEF em 2012. Durante o mês, foram 
escolhidos os(as) Coordenadores(as) e 
Tesoureiros(as) em todas as Regionais, 
finalizando assim o processo que teve 
início em abril deste ano com a eleição 
da nova gestão da APCEF.

O setor cultural também anda 
bastante movimentado. O Grupo 
Teatral Caixa de Pandora voltou a 
apresentar a elogiada peça “A Última 
Gota”, agora no auditório da Caixa. E 
o Coral APCEF foi bastante aplaudido 
durante o encerramento do evento 
“Universo Feminino em Debate” na 
PUCRS. 

Seguem também os trabalhos 
da Oficina Literária - APCEF 60 Anos: 
os cinco primeiros capítulos do roman-
ce histórico já estão prontos, e você 
pode conferir uma prévia da obra na 
contracapa deste JB. 

A todos, uma ótima leitura! 



RADAR
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Núcleo de Cultura Gaúcha     
promove Jantar Baile Campeiro

AGENDA DE EVENTOS

SETEMBRO

15 (Sábado) - Botequim do Espor-
te (Ginásio de Esportes, Sede A)

20 (Quinta-feira) - XVI Costelão 
da Regional Serra (Vila Julieta - Far-
roupilha)

22 (Sábado) - Participação do 
Coral da APCEF no 26º Festival de 
Coros de Portão e 9º Festival Inter-
nacional de Coros 

29 (Sábado) - Participação do Co-
ral da APCEF no Festival de Coros 
da Fecors em Picada Café

29 (Sábado) - Jantar Baile Campei-
ro (Galpão Crioulo, Sede B)

OUTUBRO

20 (Sábado) - Festa do Dia do Saci 
(Sede A)

20 (Sábado) - Apresentação da 
peça “A Última Gota”, do Grupo de 
Teatro Caixa de Pandora, no Festival 
de Teatro Amador Art In Vento 2012 
(Auditório da Câmara Municipal de 
Vereadores de Osório, às 15h)

27 (Sábado) - Galeto do Coral    
APCEF (Galpão Crioulo, Sede B)

NOVEMBRO

24 (Sábado) - Festa de Abertura 
das Piscinas (Sede A)

DEZEMBRO

06 (Quinta-feira) - Noite Cultural 
(Local: Galpão Crioulo, Sede B)

O encerramento da Semana Far-
roupilha será em grande estilo na APCEF, 
com a realização do tradicional Jantar 
Baile Campeiro no dia 29 de setembro, 
às 20h30min, no Galpão Crioulo (Av. 
Coronel Marcos, 851). 

O Núcleo de Cultura Gaúcha pro-
mete muitas delícias campeiras no car-
dápio, e o baile corre solto depois do 
jantar, ao som de Marcio Padula e Grupo 
Alma Nativa. 

Os convites são limitados, custam 
R$ 20,00 e a venda será antecipada, então 
não deixe de participar! Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone: (51) 
3268-1611. 

Através de uma parceria com a 

Uniritter, a APCEF passa a oferecer a 

seus(suas) associados(as) descontos em 

todos os cursos de Graduação e Pós-Gra-

duação que a universidade mantém em 

Porto Alegre e Canoas. Associados(as) e 

dependentes têm agora 10% de descon-

to nas mensalidades, exceto na primeira. 

Ainda nos cursos de Pós, a UniRitter 

oferece desconto especial para grupos 

de associados(as) APCEF – o mínimo 

exigido é de cinco alunos e o desconto 

não é cumulativo com outras promoções. 

A UniRitter oferece cursos de gradu-

ação nas áreas de Administração, Arqui-

tetura e Urbanismo, Design, Direito, En-

genharia Civil, Letras, Pedagogia, Relações 

Internacionais e Sistemas de Informação, 

além das graduações tecnológicas nas 

áreas de Informática e Administração.

Outras opções são os cursos de pós-

-graduação nas áreas de Administração, 

Arquitetura e Urbanismo, Design, Direi-

to, Informática, Letras e Pedagogia. 

Para mais informações, entre em 

contato com o setor de convênios da 

APCEF pelo e-mail: convenios@apcefrs.

org.br ou pelo telefone: (51) 3268-1611.

Associado(a) tem 
desconto na Uniritter

Venha para a Festa do Saci!
 No dia 20 de outubro, a 

APCEF promove a Festa do 
Saci. O evento, que chega à sua 
4ª edição, tem programação 
para toda a família, em especial 
para as crianças com atividades 
recreativas, oficinas e muitas 
brincadeiras!

A Festa, realizada em par-
ceria com a Fenae, propõe a co-
memoração do Dia das Crianças 
com uma figura do folclore 
nacional, o saci-pererê, valori-
zando assim a cultura brasileira. 

A festa acontecerá na Sede 
A da Associação, na Avenida 

Coronel Marcos, 627, Bairro 
Ipanema. Para confirmar pre-
sença e obter mais informações, 
entre em contato com o setor 
de eventos da APCEF pelo 
telefone: (51) 3268-1611 ou 
através do e-mail: eventos@
apcefrs.org.br.

Foto: Fernando Halal/Interlig

A animação vai até altas horas no próximo dia 29



Da euforia à depressão capitalista
O s  n o v o s  d e s e n v o l v i -

mentos tecnológicos impul-

sionariam um ciclo contínuo 

de  desenvo lv imento  eco -

nômico, com a computação 

t e n d o  o  d u p l o  p a p e l  d e 

puxar uma demanda que se 

igualaria a do automóvel no 

século passado – incluindo 

um modelo novo anual -, ao 

mesmo tempo que permiti-

ria prever antecipadamente 

os gargalos que permitiriam 

prever e solucionar preven-

t ivamente as crises.

A  p r ó p r i a  p o s s i b i l i d a -

d e  d e  q u a i s q u e r  g a r o t o s 

abr i rem uma  empresa  na 

garagem de casa e a trans-

formarem em uma empresa 

de sucesso mundial ,  quase 

sem capita l  in ic ia l ,  ser ia a 

demonst ração  da  pu jança 

econômica do capital ismo e 

do caráter de “sociedades 

abertas” das sociedades ca-

pital istas.

E s s a  f e s t a n ç a  a c a b o u 

logo, com a crise de 2000, 

que desment iu  as  teses  e 

fez com que os teóricos da 

“new economics” partissem 

para outra moda, também de 

curta duração. As crises vol-

taram, com ela as recessões, 

até que se desembocou na 

prolongada e profunda crise 

atual, iniciada em 2007.

Ta l  co m o  a  bo mba  de 

tempo da  febre  de  in ter-

net ,  desta  vez a  bolha de 

consumo g i rou  em torno 
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do setor imobi l iár io .  Para 

tentar  supr i r,  pe lo  menos 

t e m p o r a r i a m e n t e ,  o  d e -

s e q u i l í b r i o  e n t r e  p r o d u -

ção e consumo, o s istema 

bancár io fo i  ampl iando os 

créditos, sabendo que nao 

correspondiam a capacidade 

real de pagamento por parte 

dos que os contratavam. Até 

que  a  p i r âmide  exp lod iu , 

todo o sistema imobil iário, 

ruiu, com milhões de pes-

soas  sem consegu ir  pagar 

suas hipotecas, devolvendo 

os imóveis aos bancos, per-

dendo tudo, mas preferindo 

isso a continuar aumentando 

suas dividas.

As ruas da Califórnia se 

encheram de famí l ias  mo -

rando nos seus carros,  os 

bancos f icaram abarrotados 

de  imóve i s  devo l v idos ,  o 

s i s t e m a  b a n c á r i o  c h e g o u 

à  be i ra  do  co lapso ,  a  re -

c e s s ã o ,  a t r a v é s  d e s t e  s e 

propagou para o conjunto 

da economia. Os governos 

correram a salvar os bancos, 

com a i lusão de que os ban-
cos salvariam os países. Os 

bancos se salvaram e no se-

gundo ciclo da crise, a partir 

de 2011, os que quebraram 

foram os países.

A crise segue, sem hori-

zonte de término, levando 

prat icamente  toda  a  eco -

nomia europeia à recessão, 

enquanto  pa í ses  como os 

EUA e o Japäo permanecem 

entre  cresc imento zero e 

recessão.

M a s  q u a n d o  o  c a p i t a -

l i smo escancara suas con -

tradições, seus l imites, seu 

esgotamento, não surge no 

mundo ainda um modelo que 

o supere. A América Latina é 

a região que expressamente 

resiste – na maioria dos seus 

países – à hegemonia neo-

l iberal, com Estados ativos 

que induzem o crescimento 

econômico e  seguem am -

p l i ando suas  po l í t i cas  so -

ciais, baseados em al ianças 

reg iona i s  e  com o Su l  do 

mundo. Mas não tem o con-

t inente força própria para 

desenvolver um modelo al-

ternativo ao neoliberal ismo 

em escala mundial.  Resiste, 

o que faz da América Latina 

a  região de res istência  ao 

po lo  neol ibera l  que a inda 

domina o centro do sistema.

V i v e m o s  p o r  i s s o  u m 

tempo de turbulências, mais 

ou menos prolongadas, até 

que um modelo e forças al-

ternativas – que certamente 

terão a América Latina como 

um de seus protagonistas es-

senciais – possam conseguir 

construir uma alternativa ao 

capital ismo decadente. 

Emir Sader*

* Artigo publicado na Agência  
Carta Maior
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Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista
assejurtrabalhista@apcefrs.org.br 
www.fse.adv.br

APOSENTADOS(AS)

Defender os direitos dos(as) 
empregados(as) da Caixa, tanto da 
ativa quanto aposentados(as), está 
entre as missões da APCEF. Para 
cumprir essa proposta, foi realizada 
no Salão Panorâmico da Associação, 
no dia 4 de setembro, a terceira 
edição do Dia do Jurídico. 

Importante espaço de escla-
recimentos de dúvidas e debates 
sobre direitos trabalhistas, previ-
denciários e tributários, o evento 
registrou a presença de dezenas 
de interessados(as) nos dois turnos 
oferecidos. Os(as) associados(as) 
puderam optar entre manhã e tarde. 

Durante o encontro, foram 
apresentados os serviços prestados 
pelo Seguro Jurídico e esclarecidas 
dúvidas com a presença dos asses-
sores jurídicos da APCEF: os advo-
gados Milton Fagundes e Rodrigo 
Dresch, do Escritório Fagundes e 
Schneider, e os advogados Ricardo 
Cantalice, Ricardo Castro e Isadora 
Moraes, do Escritório Direito Social. 

Nos dois turnos, o Diretor 
Presidente da APCEF, Marcos Todt, 
saudou a todos(as), relatando a atu-
ação da APCEF na defesa do direitos 
dos(as) empregados(as) da Caixa. 
Todt destacou a importância da par-
ticipação dos(as) associados(as), em 
especial no grupo de aposentados(as) 
e pensionistas, responsáveis por de-
bates com importantes resoluções, 
como o Ato em Defesa do Saúde 
Caixa, realizado em agosto. 

Dia do Jurídico 
orienta novos(as) 
aposentados(as) 

Assessor jurídico da área tra-
balhista, Fagundes relatou sobre o 
escritório situado na cidade de Novo 
Hamburgo, e apresentou as ações: 
Protesto Interruptivo da Prescrição 
de Direitos Trabalhistas (conhecida 
como da 7ª e 8ª horas), tíquete-ali-
mentação, CTVA, Desvios de Função 
e Gratificação de Função. Explicou o 
que cada uma busca e quem pode 
ingressar nas mesmas. O advogado 
destacou que tíquete-alimentação 
tem vínculo trabalhista e deve ser 
reclamado contra a Caixa, e o auxílio 
cesta-alimentação deve ser reclamado 
contra a Funcef. Informou, ainda, que 
será disponibilizada no site da APCEF 
uma lista com os(as) associados(as) 
que fazem parte da ação tíquete-
-alimentação. 

Castro explicou e detalhou as 
ações previdenciárias, tendo desta-
que o Saldamento do REG/Replan e 
o Efeito Gangorra.  Relatou que no 
próximo boletim do Seguro Jurídico 
será informada a questão do acidente 
de trabalho, devido à grande procura 
dos(as) associados(as). Isadora relatou 
alguns pontos de previdência pública 
e de assessoria tributária. Foram 
esclarecidas dúvidas quanto à desa-
posentação pelos assessores jurídicos. 

Os assessores jurídicos esclare-
ceram que o site da APCEF (www.
apcefrs.org.br/juridico) tem o resumo 
de todas as ações, e ressaltaram que 
estão à disposição para agendamento 
de orientações na Associação. 

Durante dois turnos, cinco advogados tiraram dúvidas do público no Salão Panorâmico

Foto: Arquivo/APCEF

SEUS DIREITOS

NOTÍCIAS DE INTERESSE DOS(AS) 
FUNCIONÁRIOS(AS) DA CAIXA 

     A Caixa é devedora da 7ª e da 
8ª horas (como extras) aos(às) 
empregados(as) das carreiras 
técnicas e de assessoramento que 
tinham jornada de oito horas, e 
agora está propondo a compra 
deste direito por um valor que se 
poderia chamar de indigno, uma 
vez que é muito inferior ao efeti-
vamente devido. 

     É claro que o ingresso de qual-
quer quantia ‘inesperada’ na conta 
bancária sempre é algo positivo, e 
muitas vezes este ingresso resolve 
alguma situação emergencial. Po-
rém, a venda do direito à 7ª e 8ª 
horas por um preço vil pode causar 
indignação futura. 

     Imagine-se a hipótese (por 
exemplo), de daqui a algum tem-
po, um(a) colega seu (exatamente 
nas mesmas funções e condições 
de trabalho suas) receber R$ 
200.000,00, através de uma ação 
na Justiça do Trabalho, decorrente 
deste direito, enquanto você o 
vendeu por R$ 28.000,00... 

     É lógico que isso vai causar 
desconforto e até indignação e 
arrependimento em quem fez este 
‘negócio’ com a Caixa, mas nestas 

NA CCV, OS(AS) EMPREGADOS(AS) 
DãO QUITAçãO DO DIREITO

Na tarde da quinta feira, dia 6 
de setembro, apresentei “sustenta-
ção oral”, no julgamento do Recurso 
que se fez contra a Sentença de pri-
meiro grau que não havia acolhido 
o pedido de migração automática 
do pessoal que permanece no REG/
Replan. Neste julgamento, um dos 
Desembargadores, no seu voto fa-
vorável ao que se postula, conside-
rou que é possível caracterizar este 
ato da Caixa como uma verdadeira 
chantagem. 

Neste julgamento (processo nº 
0000818-61.2010.5.04.0002), por 

alturas não será possível fazer mais 
nada... 

     O que se tem percebido é que 
alguns(as) empregados(as), de forma 
equivocada, estão disseminando a 
ideia que é possível ir na CCV, vender 
o seu direito, receber o valor da CEF 
e, no futuro, ajuizar uma ação para 
conseguir o  direito de forma integral 
– ou seja, cobrar na Justiça do Traba-
lho as diferenças financeiras entre o 
que receberam e o que efetivamente 
deveriam receber...

     Esta situação até não é impossível 
de acontecer, mas é muito pouco pro-
vável que o Judiciário assim proceda, 
já que o parágrafo único do artigo 
625-E da CLT, diz que este acordo ge-
rará “eficácia liberatória” ao devedor 
do direito tratado no acordo. 

     Deste modo, é obrigação nossa, 
na condição de assessores jurídicos 
da APCEF, repisar este assunto para 
que não paire dúvidas. Por isso, a 
sugestão é que os(as) empregados(as) 
analisem muito cuidadosamente a 
proposta financeira da CEF para qui-
tação da sétima e oitava horas, tendo 
em vista que é muito difícil de, mais 
adiante, receberem judicialmente as 
diferenças.  

JULGAMENTO NO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO CONSIDERA CHANTAGEM IMPEDIR OS 
REG/REPLAN DE MIGRAR PARA O PFG

unanimidade de votos, os Desembar-
gadores decidiram que a Caixa está 
impedida de exigir saldamento para 
os(as) empregados(as) que exercem 
função no PCC/98 (ou exerciam no dia 
30 de junho de 2010), como condição 
para migrar para o PFG. 

Existe a concreta possibilidade de 
a Caixa entrar com recurso contra esta 
decisão ao TST, porém nesta batalha 
os(as) empregados(as) vinculados(as) 
ao REG/Replan saíram vitoriosos(as).

Qualquer dúvida ou comentário, 
não hesite: entre em contato com 
miltonfagundes@fse.adv.br. 



Rústica, vôlei e duas modalidades 
de tênis garantiram o ouro para a 
APCEF gaúcha nos Jogos da Fenae 
2012. Os(as) atletas comemora-
ram o excelente resultado com a 
conquista de 15 medalhas e sendo 
finalistas em nada menos que 12 
modalidades. 

Ao total, a delegação do Rio 
Grande do Sul conquistou quatro 
medalhas de ouro, sete medalhas 
de prata e quatro de bronze, ga-
rantindo a quarta colocação no 
resultado geral. Com o resultado, 
a APCEF não apenas melhorou a 
sua posição em relação à edição 
passada (quando ficou em 5º lugar), 
como garantiu a melhor colocação 
nos últimos anos. 

Na Rústica 5km (categoria A, 
de 16 a 33 anos), o campeão foi 

Richardson Nitz da Rosa. O atleta 
Elias Ritter foi ouro no Tênis Simples 
Masculino, e Laura Kern igualou a 
conquista no Tênis Simples Feminino. 
Já no Voleibol Feminino de Quadra, 
o Rio Grande do Sul venceu Minas 
Gerais por 3 sets a 0. O Estado tam-
bém foi prata em  três modalidades 
da Natação, no Futebol Soçaite Livre, 
Tênis de Dupla Feminino, Vôlei de 
Praia Feminino e Salto em Distância. 
Confira o quadro de medalhas na 
página ao lado. 

A delegação gaúcha contou com a 
integração de 94 atletas. O diretor de 
Esportes, Sérgio Simon, e o diretor 
de apoio de Esportes, Luiz Carlos 
Lasek, acompanharam a delegação. 
Para Simon, “a participação do RS 
foi “excelente. Revelamos novos ta-
lentos e ainda melhoramos nossa po-
sição em relação à edição anterior”. 

No quadro geral, a primeira co-
locação ficou com a APCEF/DF, o 
segundo lugar com a APCEF/SP, e a 
APCEF/PR ficou com a terceira posi-
ção. Para definir o campeão geral da 
competição, foi considerada a pontu-
ação de cada APCEF nas modalida-
des coletivas, individuais e de dupla. 
Pontuam, em cada modalidade, do 
primeiro ao oitavo lugar. O anúncio 
dos campeões foi feito durante um 
almoço de confraternização ofere-
cido aos(às) atletas e participantes. 
Depois da entrega do troféu, o 
diretor-presidente da Fenae, Pedro 
Eugenio Beneduzzi Leite, deu por 
encerrados os Jogos da Fenae 2012. 

Cabe ressaltar que toda a delega-
ção gaúcha treinou firme em busca 
do seu melhor desde o início do ano, 
e merece os parabéns de toda a di-
retoria da APCEF. 

Prata no salto em distância, Luiz Paulo Centeno 

carregou a bandeira do RS na abertura dos Jogos
Delegação gaúcha obteve a quarta colocação na capital capixaba

Fotos: Arquivo/APCEF



OURO

• RÚSTICA 5 KM - categoria A (16 a 33 anos): 
Richardson Nitz da Rosa

• TÊNIS SIMPLES MASCULINO: Elias Ritter

• TÊNIS SIMPLES FEMININO: Laura Kern

• VOLEIBOL FEMININO DE QUADRA: o Rio 
Grande do Sul venceu Minas Gerais por 3 sets a 0

PRATA

• NATAÇÃO - Categoria Master Livre - Luciane 
Maria Finger Ballico 

• NATAÇÃO: 50 metros peito feminino master 
- Luciane Maria Finger Ballico

• NATAÇÃO: Revezamento 4 por 50 feminino 
master: Luciane Ballico, Maria Jurema Teixeira, Maribel 
Lopes e Noemi Soares

• FUTEBOL SOÇAITE LIVRE

• TÊNIS DE DUPLA FEMININO: Margareth 
Luiza Marquardt e Traudi Ingrid Meurer

• VÔLEI DE PRAIA FEMININO: Karin Fonseca 
Kestering e Betina Meinecke 

• SALTO EM DISTÂNCIA: Luis Paulo Centeno

BRONZE

• FUTSAL FEMININO

• BASQUETEBOL MASCULINO

• RÚSTICA 5 KM - categoria B (34 a 43 anos): 
Rafael Couto da Silva

• ATLETISMO 100 M - Luis Paulo Centeno

1 troféu de campeão geral
13 troféus para equipes
570 medalhas
2.336 atletas
27 APCEFs
25 modalidades disputadas

Associados(as) 
são destaque na 
Corrida da Caixa

A APCEF teve boa participação na sétima 
etapa do Circuito de Corridas da Caixa 2012, 
realizada em 2 de setembro. Um dos gran-
des nomes do atletismo brasileiro, Arnaldo 
de Oliveira Silva foi o padrinho da corrida. 

A prova teve sua largada e chega-
da no Parque Marinha do Brasil. E os(as) 
associados(as) obtiveram destaque: Rafael 
Couto da Silva, que trouxe a medalha de bron-
ze para o RS nos Jogos da Fenae 2012, foi o 
primeiro colocado na categoria economiários 

masculino 10 km. O associado Guilherme 
Fernandes obteve a terceira colocação na 
mesma categoria. Nos 5 km, o associado 
Flávio Martins Almeida de Oliveira obteve o 
primeiro lugar, e o associado Helio Constante 
Scariote ficou com a terceira colocação. Na 
categoria Economiários Feminino 10 Km, a 
associada Odete Maurer obteve a terceira 
colocação         . Nos 5 km, a associada Shirley 
Nardon Coelho, que também participou dos 
Jogos da Fenae, obteve a segunda colocação. 

Após a medalha nos Jogos da Fenae, Rafael Couto da Silva voltou a subir ao pódio

Gaúchos foram prata no Futebol Soçaite Livre

Atletas do tênis foram destaque nos Jogos da FENAE

Futsal feminino conquistou o bronze

Nadadoras da APCEF obtiveram a segunda 

colocação no revezamento 4X50 master

Fotos: Arquivo/APCEF



Manifestação 

pelas ruas

CAMPANHA SALARIAL
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A Campanha Nacional 2012 já 
surte efeitos entre a categoria. Até o 
fechamento desta edição do João de 
Barro, estavam previstas assembleias 
em todo o país para definir os rumos do 
movimento – o Comando Nacional dos 
Bancários, porém, já indicava paralisação 
nacional a partir do dia 18 de setembro, 
por tempo indeterminado. 

Nas recentes rodadas de negocia-
ções, não houve qualquer avanço nas 
propostas dos banqueiros às reivindi-
cações da categoria bancária. A rodada 
mais recente, realizada no dia 4 de 
setembro, foi frustrante e durou pouco 
mais de meia hora. A Fenaban manteve 

a proposta de 6% de reajuste (aproxi-
madamente 0,58% de aumento real) 

que havia sido apresentada no dia 28 de 
agosto. A APCEF lembra que a categoria 
segue reivindicando 10,25% de reajuste, 
e o piso salarial em R$ 2.416,38. 

Em contrapartida à preocupante si-
tuação dos bancários, os altos executivos 
têm remuneração bastante superior. Da-
dos fornecidos pelos próprios bancos à 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
revelam que a remuneração média dos 
diretores estatutários de quatro dos 
maiores bancos (Itaú, Banco do Brasil, 
Bradesco e Santander) em 2012 será 
9,7% superior à do ano passado, o que 
significa um aumento real de 4,17%. 

Ainda na pauta de reivindicações, 
estão Participação nos Lucros e Re-

sultados (PLR) de três salários mais 
R$ 4.961,25 fixos, plano de cargos 
e salários, elevação para R$ 622 dos 
valores do auxílio-refeição, da cesta-
-alimentação, do auxílio-creche/babá e 
da 13ª cesta-alimentação, além da cria-
ção do 13º auxílio-refeição, proteção 
contra demissões imotivadas, combate 
ao assédio moral, mais segurança em 
agências e fim de discriminações. 

Nas assembleias do dia 12, bancá-
rios e bancárias definirão os rumos da 
Campanha Nacional e podem deliberar 
pela greve por tempo indeterminado 
se os banqueiros não apresentarem 
nova proposta. O Comando Nacional 
indicou o dia 18 para o início da greve, 
com assembleias organizativas no dia 17. 

No dia 31 de agosto, 
uma grande passeata en-
volveu centenas de ban-
cários nas ruas de Porto 
Alegre. Acompanhados 
por mágicos e a bateria da 
escola de samba Realeza, 
os(as) trabalhadores(as) 
caminharam ao som do 
jingle “Truque dos Banquei-
ros”. Os(as) manifestantes 
percorreram o centro da 
Capital, deixando claro que 
a proposta da Fenaban pre-
cisa avançar. A Diretoria da 
APCEF marcou presença 
na atividade, que integrou 
o Dia Nacional de Luta pela 
Isonomia. 

Os manifestantes, pre-
ocupados com a drástica 
redução no nível de con-
tratações no setor, apro-
veitaram para alertar a 
sociedade para a impor-
tância da retomada das 
contratações. São grandes 
as dificuldades enfrentadas 
diariamente pela categoria, 
que sofre com a sobrecarga 
de trabalho e pede o fim das 
demissões do setor. As de-
missões estão relacionadas 
com o aumento do número 
de correspondentes ban-
cários, que cresceu 106% 
em um ano, conforme re-
cente levantamento feito 
pelo Dieese (ver gráfico ao 
lado). 

A luta pela isonomia nos 
bancos públicos também é 
prioridade da APCEF, que 
se manteve na linha de 
frente da mobilização - em 
agosto, a Associação mar-
cou presença no Encontro 
Nacional pela Isonomia, 
realizado no Sindicato dos 
Bancários de São Paulo. 

Fotos: Divulgação/SindBancários

Comando Nacional indica 
greve a partir do dia 18

Em Porto Alegre, Passeatão dos Bancários reivindicou nova proposta da Fenaban
Diretoria da APCEF marcou presença no Dia 
Nacional de Luta pela Isonomia

FONTE: DIEESE



SETEMBRO DE 2012    9

ELEIçÕES

De origem inglesa, a expres-
são “check-up” significa “controle” 
e indica a realização de exames 
médicos regulares. A importância 
de sua aplicação está atrelada a 
todas as áreas da medicina: fazendo 
exames periódicos, as doenças são 
descobertas em sua fase inicial e já 
podem ser tratadas. Na cardiologia, 
essa necessidade torna-se ainda 
maior. 

Recentemente, a Caixa assi-
nou  um termo de credenciamento 
com hospitais de Porto Alegre 
para o procedimento de check-up 
através do Saúde Caixa. O serviço 
está sendo oferecido nos hospitais 
Moinhos de Vento e Mãe de Deus. 
A coparticipação é de 20% sobre 
o valor pago pelo Saúde Caixa, in-
dependente se o atendimento for 
a titular ou dependente. A carência 
é de 365 dias, e o serviço está dis-
ponível apenas para usuários(as) 
acima de 27 anos.  Residentes em 
outros municípios podem realizar 
normalmente o procedimento, 
contudo não existe qualquer tipo 

Saúde Caixa 
custeia  

check-up e 
medicamentos

SAÚDE CAIXA

Regionais elegem 
Coordenadores(as) e 

Tesoureiros(as)

Presidente Marcos Todt (D) acompanhou a Assembleia na Regional Serra

Fotos: Arquivo/APCEF

de cobertura e/ou ressarcimento 
com o custeio do transporte. 

Além do procedimento de 
check-up, a Caixa divulgou uma 
lista que inclui custeio de medica-
mentos especiais de uso contínuo 
para seus(suas) usuários(as). O 
limite anual de reembolso é de R$ 
4.800,00, descolado do limite de 
coparticipação nas despesas médi-
cas, e os percentuais de reembolso 
variam conforme a patologia indica-
da no relatório médico - a patologia 
de neoplasia maligna é uma exceção 
que não possui limite anual. 

Para acessar a lista, os(as) 
empregados(as) ativos(as) devem 
acessar o endereço www.gesad.
mz.caixa/autosc, selecionar a opção 
“Beneficiários” e inscrever-se no 
programa de medicamentos espe-
ciais. Já para os(as) aposentados(as)   
e pensionistas, a documentação 
deve ser encaminhada à Gipes de 
vinculação, que fará o cadastramen-
to após avaliação e enquadramento 
da patologia. 

Diretor Rafael Balestrin e conselheiros juntamente com coordenadores e tesoureiros eleitos

       Agosto foi o mês de eleger, em 
todas as Regionais da APCEF, os(as) 
Coordenadores(as) e Tesoureiros(as) para 
o mandato 2012/2015. Durante as Assem-
bleias, ainda foram realizadas a prestação de 

contas de cada Regional e a apresentação 
da segunda etapa da construção da Nova 
Colônia de Tramandaí. 
       Confira o resultado das 14 Assembleias 
realizadas nas regionais da Associação. 

Sul
Coordenadora: Cristina de Souza Gularte
Tesoureiro: Luiz Antônio Reck de Araújo

Vale do Rio dos Sinos
Coordenador: Nestor Francisco Imhoff
Coordenador suplente: Célio Fontana
Tesoureiro: Nilson Roque Urban
Tesoureiro suplente: Nioton Aspreno Pozenato

Vale do Paranhana
Coordenador: João Bruno Schmitz
Coordenador suplente: Lasier Elpidio Zimmer
Tesoureiro: Alexandre Rodrigues de Freitas
Tesoureiro suplente: Percival Mosmann de Oliveira 

Vale do Taquari
Coordenador: Ricardo Luiz Sulzbach
Coordenador suplente: Nilso Braum
Tesoureiro: Carlos Teodoro Schwambach
Tesoureiro suplente: Félix Nunes
Diretor de Esportes: Fernando Gerhardt 

Missões
Coordenador: Luis Afonso Schommer
Tesoureiro: Jocemar Bobrzyk
Centro
Coordenador: Joel Ribeiro Paz
Tesoureiro: Vilson Nicoloso

Serra
Coordenador: Rogério Capitani
Coordenador suplente: Luis Carlos Bianchi
Tesoureiro: Romeu Pressi
Tesoureiro suplente: Itamar Luiz Machiavelli

Fronteira Oeste
Coordenador: Douglas de Souza Jacques
Coordenador suplente: Guilherme Zubiaurre Pereira
Tesoureiro: Olivio Chervinski
Tesoureiro suplente: Miguel Vito Buslins

Litoral Norte
Coordenadora: Jaqueline Martins Leal Gomes
Tesoureira: Clodely Elisabeth Soares

Alto Uruguai
Coordenador: Paulo Telles Garcias
Tesoureiro: Rafael Dal Vesco

Passo Fundo
Coordenador: Ivo Luthi
Coordenador suplente: Rodrigo Alberto Maciel
Tesoureira: Daniela Diello Granville
Tesoureiro suplente: Paulo Cesar Kunzler

Vale do Rio Pardo
Coordenador: Magno Brito Garcia
Coordenador suplente: Adroaldo Scmidt Carlos
Tesoureira: Vera Lia Ribeiro Vargas
Tesoureiro suplente: Cilon dos Santos Nascimento

Litoral Sul
Coordenadora: Carla Nogueira Petruzzi
Tesoureiro: Renato Rezende

Fronteira Sul
Coordenadora: Creusa de Fátima Pires Figueiredo
Coordenador suplente: Cesar Ademir Barbosa Alonso
Tesoureiro: Ronaldo Faria Nunes
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APCEF 60 ANOS

A APCEF lançará uma logomar-
ca comemorativa dos seus 60 anos, 
a serem completados em junho de 
2013. O concurso que irá escolher 
a nova arte está aberto a todos(as) 
os(as) associados(as) e seus(suas) 
dependentes. O(a) vencedor(a) 

Concurso escolherá logomarca 
dos 60 anos da APCEF APCEF SAÚDE 

FONOAUDIOLOGIA, CONSULTAS 
E EXAMES – Canoas – Otoprime Núcleo 
Atendimento Avançado em Fonoaudiologia 
e Otorringolaringologia). Rua Fioravante 
Milanez, 58 Sala 301 – Bairro: Centro. 
Fone: (51) 3059-8359 / 3059-8259. E-mail: 
credenciamento@otoprime.com.br. 

PSICOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA 
CLÍNICA E PSICOONCOLOGIA – 
Porto Alegre – Salete Terezinha Fonseca 
Fernandes. Rua dos Andradas, 1781 Sala 
305 – Bairro: Centro. Fone: (51) 9196-3688 
/ 8214-4106. E-mail: saletefernandes9@
yahoo.com.br. 

PSICOLOGIA, TERAPEUTA CLÍNICA, 
REICKIANA E PSICOPODOLOGIA 
– Porto Alegre – Neli Correa Mendes. 
Rua dos Andradas, 1781 Sala 305 – Bairro: 
Centro. Fone: (51) 9625-3481. E-mail: neli.
cm@terra.com.br. 

PSICOLOGIA CLÍNICA – Canoas – Re-
nata Guenter. Rua Quinze de Janeiro, 184 
Sala 306 – Bairro: Centro. Fone: (51) 3476 
6502. E-mail: rguenter@terra.com.br. 

ODONTOLOGIA-CIRURGIã-DEN-
TISTA – Porto Alegre – Lisane Bellini. 
Rua Mostardeiro, 333 Sala 509 – Bairro: 
Moinhos de Vento. Fone: (51) 3222-9930. 
E-mail: lisanebellini@yahoo.com.br.

ENDOCRINOLOGIA E PSIQUIATRIA 
CLÍNICA – Canoas – Letícia Guenter. Rua 
Quinze de Janeiro, 184 Sala 306 – Bairro: 
Centro. Fone: (51) 3476 6502. E-mail: 
rguenter@terra.com.br. 

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

OUTROS CONVÊNIOS
DECORAçãO PARA EVENTOS – Por-
to Alegre – Ballejos Eventos. Rua Waldemar 
Gonçalves Pires, 140 – Bairro: Nonoai. 
Fone: (51) 3241-7200 / 9245-4310. E-mail: 
ballejoseventos@gmail.com. Site: www.
ballejoseventos.com.br.

ATIVIDADES DE ESTÉTICA E EMA-
GRECIMENTO – Porto Alegre – Instituto 
de Saúde e Emagrecimento Andradas 
Ltda-ME. Rua dos Andradas, 1234 Sala 
03 – Bairro: Centro Histórico. Fone: (51) 
3286-6601 / 3221-8721. E-mail: portoale-
gre.centro@lipocenter.com.br. Site: www.
lipocenter.com.br.

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

NOVOS CONVÊNIOS

CONVÊNIOS

 Até o dia 30 de setembro, a 
Colônia de Férias do Cassino não es-
tará disponível para ocupação, devido 
às obras de revitalização. A Regional 
Sul aprovou em Assembleia a desti-

nação de recursos para a reforma, 
reiniciada no dia 1º de setembro. Esta 
é a segunda etapa de obras. 
 Na primeira fase, concluída 
no final de 2011, houve pintura e 

troca de pisos e aberturas. Para a 
reforma e revitalização, os recursos 
foram disponibilizados e financiados 
pela própria Regional Sul, formada 
pelas cidades de Camaquã, Canguçu, 
Jaguarão, Pelotas e São Lourenço do 
Sul. Todos os apartamentos passa-
ram a garantir maior conforto e as 
condições ideais para receber os(as) 
associados(as) e seus familiares. Mas 
ainda era preciso fazer alguns repa-
ros, e em breve o espaço volta ao seu 
funcionamento normal. 
 A Colônia de Férias do Cas-
sino está localizada na Rua Gravataí, 
a 800 metros do mar. A sede dispõe 
de uma infraestrutura completa, com 
seis apartamentos para seis pessoas, 
cozinha equipada, salão de festas com 
churrasqueira coberta, churrasqueira 
externa e área de camping. Durante 
a alta temporada, ela costuma ser to-
talmente ocupada, incluindo o espaço 
do camping, que pode acomodar, em 
média, dez barracas. 

Segunda etapa de obras promoverá diversas melhorias ao(à) associado(a)

Foto: Arquivo/APCEF

Reforma na Colônia do Cassino

levará um prêmio em dinheiro no 
valor de R$ 500,00.

O prazo de inscrições encerra 
em 31 de outubro e o resultado 
sairá no dia 9 de novembro, após 
avaliação do corpo de jurados. O 
regulamento completo do concurso 

está disponível no site da APCEF: 
www.apcefrs.org.br. Para mais in-
formações, basta entrar em contato 
com o setor cultural via e-mail: 
cultural@apcefrs.org.br, ou pelo 
telefone: (51) 3268-1611.

Confira abaixo o edital.

Introdução
A APCEF/RS foi fundada em 13 de junho de 1953 e, no próximo ano, completará 60 anos. Sendo assim, a Entidade abre o Concurso para escolha de 
uma Logomarca comemorativa, que será utilizada em todos os impressos, veículos de comunicação e todas as identificações institucionais da APCEF/
RS. O Concurso tem por objetivo a integração dos associados e das associadas na construção da APCEF/RS e na valorização da sua capacidade criativa 
fazendo parte do Calendário Cultural da Associação.

Regulamento
1- O concurso é aberto para os associados e para as associadas e para seus dependentes inscritos no cadastro da Associação, exceto diretoria e 
conselheiros(as). 2- O tema do concurso são os 60 anos da APCEF/RS. 2.1. O uso dos termos APCEF/RS 60 anos é obrigatório, não devendo constar 
quaisquer outras palavras ou números. É facultativo o uso de outros elementos gráficos. 2.1.1 Os termos APCEF e RS são separados por barra (APCEF/
RS). 3- As inscrições estarão abertas de 17 de setembro de 2012 a 31 de outubro de 2012, podendo ser feitas pessoalmente, via malote, ou postadas via 
Sedex para a APCEF/RS, localizada à Avenida Cel Marcos, 851, Ipanema, Porto Alegre, RS, 91760 000. As postagens devem ser feitas até 31 de outubro 
de 2012. 4- O trabalho deve ser colocado dentro de um envelope fechado contendo na parte externa o nome do Concurso (Concurso Logomarca 60 
Anos da APCEF/RS) e o pseudônimo do(a) autor(a). Em outro envelope, também fechado e identificado com o nome do Concurso e o pseudônimo 
do(a) autor(a) na parte externa, deverá ser colocada a ficha de inscrição, devidamente preenchida. 4.1. O trabalho dever ser apresentado na forma 
impressa e em CD com arquivo em formato .cdr. 5- A Logomarca deverá ser elaborada em duas cores. A cor azul deverá constar obrigatoriamente. 
A APCEF/RS se reserva o direito de alterar as cores conforme as necessidades que se apresentarem; 6- Cada concorrente poderá participar com até 
2 (dois) trabalhos. 7- A Logomarca deverá ser inédita. 8- Uma comissão composta por 03 jurados, escolhidos pela APCEF/RS, avaliará e selecionará a 
Logomarca vencedora. 8.1. A decisão dos jurados terá caráter irrecorrível e incontestável. 9- O(a) autor(a) da Logomarca Comemorativa vencedor(a) 
do concurso outorga os direitos de uso e propriedade para a APCEF/RS, não lhe cabendo nenhum pagamento além do prêmio aqui estabelecido. 
9.1- Os trabalhos inscritos não serão devolvidos. 9.2- O resultado será divulgado no dia 09 de novembro de 2012 e a premiação será feita na Festa 
de Abertura das Piscinas, dia 24 de novembro de 2012. 10- A Logomarca escolhida será premiada com o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pagos 
com cheque nominal.11- Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Jurados. 12- O ato da inscrição neste concurso implica na aceitação integral 
dos termos deste regulamento. 

Porto Alegre, 10 de setembro de 2012.
Marcos Leite de Matos Todt

BRIQUE
VENDO casa Zona Sul/Jardim 

Verde Porto Alegre, 3D, 1 suíte, pis-
cina, adega, lareira, churrasqueira, 
garagem 2 carros, rua calma. Tratar 
fone (51) 9277-0944.
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Com um repertório diferenciado 
que privilegiou a temática feminina, o 
Coral APCEF foi aplaudidíssimo durante 
o encerramento do evento “Universo 
Feminino em Debate”, realizado na 
PUCRS no dia 2 de setembro. 

Iracema Mendes. As três primeiras can-
ções executadas contaram apenas com 
as vozes femininas, e somente depois o 
coro masculino se juntou ao grupo. O 
repertório teve músicas como “Alfonsina 
y el Mar” (Ariel Ramirez), “Maria, Maria” 
(Milton Nascimento e Fernando Bran-
dt), “No Rancho Fundo” (Ary Barroso e 
Lamartine Babo) e “O Lado Quente do 
Ser” (Marina Lima e Antônio Cícero). 
Encerrando a apresentação, foi inter-
pretado o Hino Riograndense. 

Na plateia, estava o associado Nilo 
Motta, ator do Grupo de Teatro Caixa 
de Pandora, que elogiou “a escolha 
do repertório, com canções sobre a 
mulher”. 

Vale lembrar que, no próximo 
dia 27 de outubro, será realizado o 
Galeto do Coral no Salão de Festas da 
Associação. Informações podem ser 
obtidas no setor Cultural pelo email:   
cultural@apcefrs.org.br ou pelo tele-
fone (51) 3268-1611. 

O encontro aconteceu no teatro do 
prédio 40 da universidade, sob a coor-
denação da psicóloga Rosane Machado. 
Durante todo o final de semana, uma 
variada programação incluiu palestras 
com especialistas (como a psicóloga Re-

Caixa de Pandora diverte e 
conscientiza no auditório da Caixa

Após uma temporada de suces-
so em julho, quando lotou sessões 
aos finais de semana no Centro Cul-
tural Cia. de Arte, o Grupo Teatral 
Caixa de Pandora promoveu uma 
apresentação especial do espetá-
culo “A Última Gota”. Desta vez, a 
encenação ocorreu no auditório da 
Caixa, no dia 15 de agosto. 

A apresentação ocorreu a convi-
te da Gerência de Logística (GILOG/
PO) integrando o Programa de Re-
conhecimento e Valorização (PRV). 
O gerente da filial da GILOG/PO, 
Roberto Panke, fez a abertura do 
evento ao lado da Vice-Presidenta 
da APCEF, Célia Zingler. Ela explicou 
aos(às) convidados(as) a temática 
ambientalista do espetáculo, desta-
cando também que o corpo cênico 
é composto por empregados(as) da 
Caixa e convidados(as). 

Misturando comédia e mu-
sical, “A Última Gota” trata, de 
forma educativa e ágil, temas de 
fundamental importância como a 
preservação da água e do planeta. 
O público acompanhou atento a 
luta da Mãe Natureza para salvar 
sua filha Água, inclusive ajudando 
na limpeza da água e, ao final, saiu 
bastante satisfeito com a trama es-
crita e dirigida por Sandra Loureiro.

Nas palavras da diretora Cul-
tural da APCEF, Maria Júlia Silva 
Santos, “o mote da peça não po-
deria ser mais oportuno, discor-
rendo com leveza e humor sobre a 
questão ecológica”. Panke também 
gostou do que viu. “É um tema que 
deve estar sempre presente, dada 
a sua importância”, resumiu. A 
associada Patrícia Baratz levou sua 
filha e sobrinhos para curtir a peça. 

gina Navarro Lins), espetáculos teatrais 
e de música e dança. A Caixa Econômica 
Federal foi um dos patrocinadores. 

“O pessoal estava bem empolgado, 
e o nosso desempenho foi muito bom”, 
avaliou a coordenadora do Coral APCEF, 

Coral APCEF se apresentou em 
evento na PUCRS

“O espetáculo é educativo, leve e 
mostra várias atitudes que viven-
ciamos no dia-a-dia. O diálogo é 
acessível e a peça diverte a todos os 
tipos de públicos e faixas etárias”, 
ressaltou. A associada Dione Maria 
Giordani comentou que “o espe-
táculo sensibiliza, mostrando nas 

pequenas atitudes o que podemos 
contribuir para a preservação do 
meio ambiente”. 

Também marcaram presença a 
diretora de apoio de Cultura, Diva 
Maria Guerra, e o diretor de Previ-
dência e Jurídico, Rafael Balestrin. 

Repertório esteve voltado a canções alusivas ao universo feminino

Arquivo/APCEF

Grupo voltou a apresentar o espetáculo infantil “A Última Gota”

Arquivo/APCEF
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Uma grande confraternização marcou 
a entrega dos cinco primeiros capítulos 
do livro “Romance Histórico – APCEF 60 
Anos“, que está sendo escrito através da 
Oficina de Criação Literária da Associação. 
O evento aconteceu na noite de 21 de 
agosto, no Galpão Crioulo da Associação. 

O grupo começou em março a dedi-
car-se, semanalmente, ao resgate da histó-
ria da APCEF para escreve-la sob a forma 
de romance. A obra deve ser lançada em 
13 de junho de 2013, em meio às come-
morações do 60º aniversário da entidade. 

Sob a coordenação do escritor Alcy 
Cheuiche, os(as) oficinandos(as) leram o 
quinto capítulo da obra e, em seguida, par-
ticiparam de uma confraternização ofereci-
da pelo Núcleo de Cultura Gaúcha, sendo 
recebidos pelo coordenador do Núcleo e 
conselheiro da APCEF, Paulo Cesar Ketzer. 

O trabalho do grupo vem sendo de 
muita pesquisa e dedicação, de acordo 
com Cheuiche. “Temos registrados nes-
ses cinco primeiros capítulos mais de dez 
anos de história, e os(as) alunos(as) foram 
brilhantes neste trabalho”, afirmou. 

As aulas vão até maio de 2013. Entre 
as oficinandas está Maria Tereza Guerra 
Bernd, diretora da APCEF na Gestão 
2009-2012. Para ela, a APCEF é uma 
entidade “de vanguarda, e é muito grati-
ficante resgatar a sua história valorizando 
o trabalho de todos(as) que fizeram parte 
dela”. Sua colega Maria Rosa Fontebasso 
era só elogios à recepção do Núcleo de 
Cultura Gaúcha. “A apresentação de dança 
foi belíssima e o espaço de convivência 
excelente”, destacou. 

As aulas da Oficina de Criação Lite-
rária “Romance Histórico - APCEF/RS 60 
Anos” seguem sempre às terças-feiras, 
no SindBancários. As Oficinas Literárias 
são sempre bastante disputadas - a mais 
recente edição foi realizada ao longo de 
2011 e resultou no livro bilíngue “Entre o 
Sena e o Guaíba”, com direito a lançamen-
to na 57ª Feira do Livro de Porto Alegre 
e na sede da Aliança Francesa, em Paris. 

Ajude a contar essa história, através 
do seu relato ou da doação de materiais 
referentes à APCEF. Mais informações 
podem ser obtidas no setor Cultural: cul-
tural@apcefrs.org.br, ou pelo telefone: 
(51) 3268-1611.

Confira ao lado o primeiro parágrafo 
do capítulo inicial do livro:

APCEF 60 ANOS

Desvendando a história da APCEF
Oficina de Criação Literária segue pesquisando detalhes sobre os 60 anos da Associação, que serão registrados em livro

Mais uma vez, escritor Alcy Cheuiche 
coordena a turma

Arquivo/APCEF
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No Galpão Crioulo da APCEF, oficinandos(as) realizaram a leitura dos cinco primeiros capítulos da obra

Sábado, dia 13 de junho de 1953

O brilho do sol faz reluzir os seus 

sapatos. Hélio olha para eles, satis-

feito, agradece e paga o engraxate. 

Muito organizado, detesta sapatos 

sujos, roupa amarrotada, barba por 

fazer. Tem quarenta anos de idade, 

é magro e de estatura média. Usa 

óculos, tem rosto longo e nariz afi-

lado. Seus cabelos e o bigode bem 

aparado são escuros. Orgulha-se 

de ser um intelectual e sabe muito 

bem que seu nome significa sol, em 

grego. Uma neblina tênue ainda es-

conde a beleza do Rio Guaíba, mas 

é certo que logo se dissipará. Ele 

ajeita o chapéu de feltro na cabeça, 

aconchega-se dentro do sobretudo 

pesado, e volta a entrar no auto-

móvel, um Hudson preto, quatro 

portas, coberto de barro. 


