


DEZEMBRO 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 (Aposentada/Santa 
Cruz do Sul) • Relações de Trabalho: Marcello Husek Carrion (Ag. Santa Maria) • Esportes: Sér-
gio 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 
Germer Moraes (Ag. Rua da Praia) • Nelson Ferreira Filho (GIREC/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 Magalhães 
(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 Rodrigues 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 Adelmo 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: 
Norberto José Caberlon (Ag. Perimetral Norte) • REG. MISSÕES • Titular: Moacir Scheu-
er 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:  Mauro 
Pederzoli (Ag. Torres) • REG. LITORAL SUL • Titular: Eunice Romeu Pitrez (Ag. Rio Gran-
de)• 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).

Dezembro é um mês muito peculiar, 
especialmente por ser a época em que paira 
no ar um sentimento geral de celebração 
ao amor, à alegria e a esperança. E, com 
a proximidade do final do ano, nada mais 
natural que refletir sobre as realizações da 
temporada 2012. 

A diretoria da atual gestão da APCEF, 
reeleita este ano, conclui mais um ciclo em 
alto estilo. A entidade promoveu nos últimos 
meses uma série de ações, iniciativas e exe-
cuções de projetos que sintetizam a missão 
primordial da Associação: o bem-estar do(a) 
seu(sua) associado(a). 

Para tanto, é preciso reconhecer 
a dedicação e o trabalho sério de cada 
funcionário(a) da APCEF. Cada associado(a), 
apoiador(a) e gestor(a) merece o nosso re-
conhecimento e gratidão. Da mesma forma, 
agradecemos a todo o Conselho Delibera-
tivo e Fiscal, bem como às Coordenações 
Regionais por todo o suporte prestado, 
o que garantiu uma significativa gama de 
obras e reformas que fortaleceram o nosso 
patrimônio. 

Esse foi o clima, aliás, que pairou sobre 
o Galpão Crioulo na última edição da Noite 
Cultural, no dia 6 de dezembro. Os resulta-
dos apresentados mostraram que a união e a 
capacidade de realizações são características 
imprescindíveis que, historicamente, ajuda-
ram a tornar a APCEF gaúcha uma das mais 
atuantes e importantes do país. 

Desde as apresentações musicais e 
de danças até a leitura de trechos do livro 
dos 60 anos da entidade, que está sendo 
desenvolvido pela Oficina Literária, foram 
várias demonstrações de criatividade e de 
comprometimento com a grandiosa enti-
dade que é a APCEF, neste ano que passou. 

Algumas realizações ao longo do 
ano também vão entrar para a história. A 
principal delas foi a entrega, em maio, da 
primeira etapa de obras da Nova Colônia 
de Tramandaí, um projeto sem preceden-
tes. Nos esportes, a comitiva gaúcha teve 
grande participação nos Jogos da Fenae, 
conquistando nada menos que 15 meda-
lhas, garantindo assim a melhor colocação 
dos últimos anos. 

Vamos seguir avançando em vários 
pontos, e algumas anotações já estão sendo 
feitas na agenda de 2013: lutar por mais 
direitos, perseguir a Isonomia, combater 
o assédio moral e a retirada de patrocínio 
dos fundos de pensão, dar sequência às 
obras em Tramandaí e concluir o livro que 
irá narrar os 60 anos da APCEF, são apenas 
algumas delas. 

A APCEF deseja a todos e todas um 
Feliz Natal e uma excepcional virada de 
ano, e que 2013 nos traga todas as realiza-
ções que não foram possíveis de concreti-
zar no ano que encerra. Boas festas! 



RADAR
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AGENDA DE 
EVENTOS

DEZEMBRO/2012

15 (Sábado) - Regional Sul 

promove Festa e Jogos. 

Local: ABEFAP, Bairro Laranjal, 

Pelotas, às 10h.

JANEIRO/2013

24 (Quinta) - Dia do(a) 

Aposentado(a). 

Local: Sede A (Av. Coronel 

Marcos, 627, Pedra Redonda - 

Porto Alegre).

Organizada em conjunto 
pela APCEF,  Abefape e SR Extre-
mo Sul, a Festa de Confraterniza-
ção da Regional Sul reuniu grande 
público no Clube Gonzaga, em 
Pelotas. Entre associados(as), fa-
miliares e convidados(as), quase 
200 pessoas marcaram presença 
no evento do dia 24 de novem-
bro. 

No Jantar & Baile, foi servido 
buffet e a animação musical ficou 
por conta de som mecânico. O 

Final de ano na Regional Sul
conselheiro da Regional, Luiz 
Antônio de Reck Araújo, elogiou 
a boa participação e explicou que 
a festa contou com um público 
renovado, com presença de 
muitos colegas chamados nos 
últimos concursos. 

Até o fechamento desta 
edição do João de Barro, outra 
confraternização da Regional 
estava prevista para o dia 15, 
com o nome de Festa & Jogos, a 
ser realizada na Abefap Laranjal. Jantar- baile reuniu cerca de 200 pessoas no Clube Gonzaga, em Pelotas

Foto: Luiz Antônio Araújo/Regional Sul

Uma programação especial movi-
mentou a Regional Passo Fundo no 
dia 15 de novembro. Na sede em 
Roselândia, a Abertura da Temporada 
de Verão teve início com mateada pela 
manhã. Entre associados(as), familiares 
e convidados(as), cerca de 130 pessoas 
passearam pela sede ao longo do dia, 
desfrutando de sua ampla infraestrutura. 

Ainda pela manhã, o Presidente 
da APCEF, Marcos Todt, realizou a 
abertura oficial da temporada de pis-
cinas. Após a breve solenidade, o já 
tradicional Almoço da Nona, especial-
mente preparado pela coordenação 
da Regional, serviu cardápio típico 

Passo Fundo abre 
temporada de verão

A APCEF promoveu, no dia 8 
de dezembro, o Encontro Estadual 
dos Trabalhadores da Retaguarda. 
O objetivo foi discutir alternativas 
para os problemas enfrentados 
pelas RERETs. 

O Presidente da APCEF, Marcos 
Todt, abriu as atividades. Os asses-
sores jurídicos da APCEF Milton 
Fagundes, Henrique Schneider e 
Rodrigo Dresch prestaram escla-
recimentos aos(às) participantes. 
Houve relatos de situações na 

APCEF promove Encontro dos 
Trabalhadores da Retaguarda

rotina de trabalho, que ajudaram a 
demonstrar que as RERETs carecem 
de estrutura adequada de trabalho, 
devido à estrutura implementada 
nas retaguardas pela Caixa, no fi-
nal de 2011. Sobrecarregados(as), 
os(as) empregados(as) têm dificul-
dades em cumprir os normativos da 
empresa e enfrentam uma insegu-
rança permanente em suas rotinas. 

A Assessoria Jurídica enten-
deu que a situação relatada é uma 
alteração contratual lesiva, e a 

APCEF entrará com ação judicial 
para obrigar a Caixa a se abster de 
exigir dos tesoureiros atribuições 
não previstas no normativo da em-
presa como obrigação contratual, 
sob pena de multa salarial reversível 
ao(à) trabalhador(a). 

Para isso, a sua participação 
é muito importante: preencha o 
questionário que avalia as rotinas 
de trabalho no seguinte endereço: 
www.apcefrs.org.br/form/reret/
form.php. 

com galeto, massa, polenta e saladas. 

Houve também espaço para home-
nagens, com a entrega dos troféus do 
Torneio de Futebol Sete da Regional, 
cuja vencedora foi a equipe da Agên-
cia Praça Marechal Floriano. 

Durante o evento aconteceu tam-
bém a inauguração oficial da área de 
banheiros e vestiários da sede, que 
passou por reforma completa. 

Aproveite para utilizar a bela estru-
tura da sede da APCEF em Roselândia 
e desfrute da área de piscinas! Confira 
nas páginas centrais mais detalhes 
sobre o Verão 2012/2013 na APCEF.  
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Entre os dias 28 de novembro 
e 1º de dezembro, Porto Alegre 
sediou o Fórum Social Mundial 
Palestina Livre, evento que reuniu 
representantes de 36 países em uma 
série de atividades para discutir, ao 
longo de quatro dias, as principais 
questões referentes ao povo e à 
autonomia palestina. Os sindicatos, 
organizações não governamentais, 
comitês de solidariedade e de-
mais responsáveis pela organização 
confirmaram a presença de 8 mil 
pessoas.

Cerca de 160 atividades com-
puseram a programação, que teve 
como ato final a Assembleia dos 
Movimentos Sociais, no dia 1º. 
Durante o Fórum, o embaixador 
da Palestina no Brasil, Ibrahim Al 
Zeben, sustentou que a luta termi-
nará “somente quando o Estado da 
Palestina se tornar uma realidade”. 

*Artigo publicado 
na Carta Capital

Por uma Palestina livre

A Assembleia-Geral das Nações 
Unidas reconheceu na quinta-feira, 29 
de novembro, a Palestina como Esta-
do observador não-membro, uma 
elevação de status que, espera a lide-
rança palestina, poderá levar ao esta-
belecimento do país de fato e de di-
reito. A votação, realizada na sede da 
ONU, em Nova York, foi encerrada 
de forma acachapante: 138 países 
votaram a favor do reconhecimento, 
enquanto nove foram contra (Israel, 
Estados Unidos, Canadá, República 
Tcheca, Panamá, Palau, Ilhas Marshall, 
Micronésia, Nauru) e 41 se abstive-
ram. 

A votação proporciona dois re-
sultados simbólicos imediatos. Pela 
primeira vez na história, as fronteiras 
de 1967 da Palestina (composta pelo 
território da Cisjordânia e da Faixa de 
Gaza) é reconhecida como Estado 
pela ONU e não mais como “entida-
de”. A partir de agora, ao menos no 

papel o país chamado Palestina existe, 
apesar de ainda não ter a mesma 
forma de existir como a de outras 
nações reconhecidas como integran-
tes plenas da ONU. Isso serve para 
reforçar a chamada “solução de dois 
Estados”, por meio da qual dois países 
diferentes, um para os judeus e outro 
para os palestinos, devem existir. 

O segundo peso simbólico da 
decisão é o impressionante isolamen-
to de Israel na comunidade interna-
cional. O fato de o país ter consegui-
do apenas nove votos, entre eles de 
cinco Estados-cliente dos Estados 
Unidos, seu maior aliado, mostra 
como as políticas recentes do gover-
no de Benjamin Netanyahu serviram 
para dissolver quase que por com-
pleto o pouco apoio que Israel já 
desfrutava. A votação é um claro 
recado da comunidade internacional 
no sentido de que a situação atual 
não é tolerável. 

Na prática, só o tempo dirá 
quais serão os efeitos do reconheci-
mento da Palestina. O novo status 
permite que os palestinos busquem 
admissão em outras organizações 
internacionais, como o Tribunal Pe-
nal Internacional. Um avanço deste 
tipo preocupa muito o governo de 
Israel, que teme ver alguns de líderes 
políticos acusados e transformados 
em réus nesta corte. Buscar admis-
são nessas instituições, no entanto, 
não deve ser a prioridade dos pales-
tinos agora. É provável que a lide-
rança palestina aguarde as reações 
imediatas de Israel. 

Na quarta-feira 28, o jornal Isra-
el Hayom afirmou que Netanyahu e 
seu ministro das Relações Exteriores, 
Avigdor Lieberman, planejavam um 
resposta feroz aos palestinos, mas 
decidiram reagir com moderação. 
Respostas mais duras só devem ocor-
rer em 2013. A partir das eleições 

Segundo o diplomata, o objetivo 
do evento foi reconhecer e exigir o 
respeito aos direitos internacionais 
de um Estado palestino. “Estamos 
a favor dos israelenses, e a favor 
dos palestinos. Queremos discutir 
de forma civilizada a situação do 
povo palestino, de maneira solidária, 
evitando pretextos para aqueles que 
não querem uma Palestina livre”, 
ressaltou Al Zeben. 

O ato de maior destaque ocor-
reu no dia 29, com a marcha que 
percorreu as principais ruas do cen-
tro da Capital - exatamente no dia 
em que a Palestina foi declarada pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) como Estado-observador - 
como é o caso do Vaticano. O artigo 
abaixo, publicado recentemente no 
site da Carta Capital, fala justamente 
sobre os efeitos que essa mudança 
trará a um dos países mais castiga-
dos do Oriente Médio. 

ONU reconhece a Palestina como Estado observador. 
O que isso muda?

parlamentares de 22 de janeiro, Ne-
tanyahu e Lieberman, políticos de 
direita e extrema-direita, respectiva-
mente, devem ganhar ainda mais 
poder no país. 

O risco dessa combinação de 
fatores – o reconhecimento da Pales-
tina e o surgimento de um governo 
ainda mais extremista em Israel – é 
que o congelamento do processo de 
paz se torne ainda mais firme. Está 
claro que a liderança de Israel segue 
pelo caminho errado, mas a votação 
desta quinta não é suficiente para 
garantir a segurança e a prosperidade 
para israelenses e palestinos. Isso só 
será obtido quando os dois lados ti-
verem líderes prontos a realizar sa-
crifícios políticos para retomar o 
processo de paz e obter uma resolu-
ção final para o conflito de décadas. 

José Antonio Lima*

Foto: Leonardo Severo

Marcha do FSM Palestina Livre percorreu as principais ruas da Capital
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APOSENTADOS

Aposentados(as) e pensionistas 
tiveram mais uma reunião em novembro. 
Mais uma vez, o encontro ocorreu no 
Salão de Bridge do Clube do Comércio, 
no centro de Porto Alegre. O público 
acompanhou atento as explicações sobre 
o Saúde Caixa e as ações judiciais que 
estão em andamento. 

A Vice-Presidenta da APCEF Célia 
Zingler e o Diretor de Aposentados e 
Saúde, Leonardo Rigon, realizaram a 
abertura do evento. Em seguida, Eva Sar-
mento e Nara Lago, da GIPES, realizaram 
uma apresentação sobre o Saúde Caixa. 
Houve uma série de esclarecimentos 
sobre o formato de custeio, aspectos 
legais sobre o credenciamento, custeio 
de medicamentos, o serviço de check-up 
oferecido nos hospitais Mãe de Deus e 
Moinhos de Vento e demais informa-
ções sobre o plano de saúde. Ao final 
dos discursos, foi proposta a criação de 
uma cartilha do beneficiário, contendo 
informações sobre o plano. Também 
foi divulgado a todos(as) o email gipes-
po01@caixa.gov.br, buscando agilizar o 
atendimento individualizado. 

Na segunda metade do evento, os 
assessores jurídicos da APCEF Ricardo 
Cantalice e Isadora Moraes entraram em 
detalhes sobre o andamento das princi-
pais ações judiciais do Seguro Jurídico, 
como Efeito Gangorra, Benefício Único 
Antecipado (BUA), bitributação e cesta-
-alimentação. Célia destacou a atuação 
do GT de Previdência da APCEF no im-
pedimento da retirada de patrocínio dos 
planos de benefício. “É um movimento im-
portante que continua; temos que mudar 
essa legislação e impedir essa verdadeira 
aberração”, disse ela. 

A dupla Marli Santos e Jussara Farias, 
da Casa Brasil, promoveu uma exposição 
com o trabalho do grupo Mulheres Guer-
reiras. Segundo Jussara, “o projeto gera 
renda e resgata a dignidade, com as pes-
soas desenvolvendo algo que gostam”. O 
Casa Brasil atua na inclusão digital, como 
espaço socioeducativo e também na ge-
ração de trabalho e renda, com as oficinas 
de costura, cujo resultado foi apresentado 
nessa exposição. 

Ações judiciais e Saúde Caixa na 
pauta do Encontro de Aposentados(as)

Foto: Arquivo APCEF

Reunião no Clube do Comércio ajudou a solucionar dúvidas do público

Os(as) usuários(as) do Saúde 
Caixa possuem cobertura de 
custeio de alguns medicamentos 
especiais de uso contínuo. Os 
percentuais de reembolso variam 
conforme a patologia indicada 
no relatório médico, com limite 
anual de reembolso no valor de 
R$ 4.800,00, descolado do limite 
de coparticipação nas despesas 
médicas. A patologia de neoplasia 
maligna é uma exceção que não 
possui limite anual.

COMO REALIZAR 
A SOLICITAçãO:
Empregados(as) da ativa

Para fazer a sua solicitação, 
os(as) empregados(as) da ativa 
devem fazer inscrição no progra-
ma por meio do link “Inscrever-

Saiba mais sobre o custeio de medicamentos de 
uso contínuo pelo Saúde Caixa

Como não poderia deixar de ser, o 
Encontro de Aposentados também cum-
priu sua função de espaço de convivência 
e de reencontro dos(as) amigos(as) e 

colegas. Nesta última atividade do ano, a 
APCEF ofereceu um coquetel de confra-
ternização para marcar o encerramento 
do evento. 

-se no Programa de Medicamentos 
Especiais” pelo Autosc, www.gesad.
mz.caixa/autosc, anexando relatório 
médico que descreva a condição de 
saúde, patologia, medicação, poso-
logia e tempo médio do tratamento. 

Aposentados(as)

No caso dos(as) empregados(as) 
aposentados(as), a documentação 
deve ser encaminhada à GIPES de 
vinculação que fará o cadastramento 
após avaliação e enquadramento da 
patologia.

REEMBOLSO:
Os percentuais de reembolso 

são de 100% para os medicamentos 
para Neoplasia Maligna (incluídos os 
anti-heméticos), de 80% para Síndro-
me da Imunodeficiência Adquirida, 
Transplante de Órgão (Anti Rejeição), 

Insuficiência Renal Crônica, Hepato-
patia Crônica e Esclerose Múltipla e 
de 50% para as demais patologias 
previstas no programa.

Somente serão reembolsados 
medicamentos para patologias não 
custeadas pela Saúde Pública (SUS), 
exceto se ocorrer falta temporária 
ou falha na distribuição do referido 
órgão, desde que devidamente com-
provado.

Empregados(as) da ativa

O reembolso, para empregados(as) 
da ativa, é feito pelo acesso ao Au-
tosc, clicando no link reembolso e 
pedido, onde aparecerá uma tela 
constando todo o grupo familiar do 
titular, que selecionará o beneficiário 
para qual solicitação se refere, pre-
enchendo os dados e anexando nota 
fiscal ou recibo por meio do próprio 
sistema.

Aposentados(as)

P a r a  e m p r e g a d o s ( a s ) 
aposentados(as), a solicitação e 
recibo/nota fiscal serão encami-
nhadas para a CEPES, que ana-
lisará a solicitação e cadastrará 
no aplicativo, deferindo ou inde-
ferindo o pedido de reembolso.

O QUE FAZER SE A 
PATOLOGIA NãO 
ESTIVER NA LISTA 
DE CObERTURA?

Caso a patologia ou o medica-
mento não conste na relação, o 
beneficiário deverá encaminhar 
mensagem para: gesad03@caixa.
gov.br, solicitando análise e, para 
tanto, deverá enviar o relatório 
médico supra citado. 



Opções não faltam no VERÃO 2012/2013

Você é do tipo que adora ir à praia, 
mas se sente incomodado com o mar? 
Ou então, tem o azar de desembarcar 
no Litoral e a chuva chegar junto? Não 
é por isso que você não pode aproveitar 
tudo de bom que as praias gaúchas têm a 
oferecer e, ao mesmo tempo, se molhar 
para refrescar. A APCEF possui excelentes 
opções de colônias e sedes com piscina, 
para você curtir do jeito que quiser. 

Em Porto Alegre, a colônia A dispõe de 
uma série de atrações em um belíssimo 

O verão está aí, e nada melhor 
que aproveitar a estação mais quente 
do ano para curtir, em família ou com 
amigos, toda a infraestrutura oferecida 
pela APCEF através de sua rede de 
sedes e colônias. 

Há opções que vão desde área 
de piscinas, badaladas praias do interior 
gaúcho, como Tramandaí e Cassino, 
até o litoral catarinense em Itapirubá, 
passando pela tranquilidade campestre 
de São Chico, na Serra gaúcha. 

A Secretaria lembra que é bom 

Praia sem mar: 
curta as piscinas da APCEF!

Vizinha de outras praias impor-
tantes como Imbé, Tramandaí está 
entre as mais movimentadas cidades 
do Litoral Norte. Sua infraestrutura 
cresce a cada ano e hoje conta com 
shoppings, bares, restaurantes, ho-
téis, cinema e supermercados. 

A Colônia de Férias de Traman-
daí atualmente dispõe de 21 aparta-
mentos com cozinha equipada, sala 
de jogos e vídeo, churrasqueiras ex-

Agitos no Litoral Norte
ternas, playground, estacionamento 
interno (baixa temporada), estacio-
namento externo com vigilante (alta 
temporada). A capacidade é de seis 
pessoas por apartamento. 

Cabe lembrar que a Nova Co-
lônia, cuja primeira etapa de obras 
foi concluída ao longo de 2012, terá 
oito pavimentos à disposição do(a) 
associado(a). A segunda etapa deve 
ser iniciada em 2013. 

Agende-se

planejar a sua estadia antecipadamente: o 
prazo para inscrições é de 1º a 10 do mês 
em curso para o mês posterior, e a classi-
ficação sai sempre no dia 15. É importante 
lembrar que, em caso de desistência, o(a) 
associado(a) deverá comunicar à APCEF 
com antecedência mínima de 10 dias e 
esta chamará, pela ordem de classificação, 
os suplentes. 

Os contatos podem ser feitos atra-
vés do telefone: (51) 3268-1611, ou pela 
Secretaria, via e-mail: secretaria@apcefrs.
org.br. Agende-se e boa viagem! 

Foto: Arquivo/Regional Passo Fundo

Foto: Arquivo/APCEF

Diversão e lazer não faltam nos verões da Regional Passo Fundo

Tramandaí está entre as cidades mais movimentadas da costa gaúcha

Na Capital, Sedes A e B contam com infraestrutura completa para atender 
associados(as)

cenário natural às margens do Rio Guaíba. 
São duas piscinas, adulta e infantil. O horário 
de funcionamento das piscinas é de terças a 
domingos, das 9h às 20h. Para ter acesso, 
basta apresentar a carteira social da APCEF 
e documento de identidade. O uso é gratuito 
para associados(as) e seus(suas) depen-
dentes – quem quiser levar convidados(as) 
pode adquirir até três convites na secretaria. 
Conforme a norma técnica número 01/96 
da Secretaria Municipal de Saúde de Porto 
Alegre, não é exigido exame médico. 

O espaço disponibiliza, ainda, Ginásio 
de Esportes e quadra externa, dois sa-
lões de festas, sala de TV, sala de jogos, 
espaço de inclusão digital, churrasqueiras 
externas à beira do rio, sete apartamentos 
para até seis pessoas e um apartamento 
para quatro pessoas e playground. A 
partir desta temporada, os apartamentos 
contam com uma importante novidade: 
eles foram equipados com televisores 
com monitor de LED. Os aparelhos têm 
14 polegadas e oferecem ótima qualidade 
de imagem, sendo mais econômicos no 
consumo de energia e mais finos que os 
televisores tradicionais. 

Ainda há a Colônia B, que dispõe de 
campo de futebol soçaite, duas quadras 
de tênis, churrasqueiras externas, Galpão 
Crioulo e a Sede Administrativa com 
espaço destinado ao Memorial APCEF. 

Os(as) associados(as) que optarem 

por passar o verão em Passo Fundo e 
arredores, também não vão reclamar 
das altas temperaturas: eles também 
têm à disposição as piscinas da Regional. 
As duas piscinas (adulta e infantil) vêm 
sendo disputadas desde a abertura em 
dezembro, afirma o conselheiro Eroni 
Schleder. Também estão à disposição 
campo de futebol soçaite, quadra de vôlei, 
sala de jogos, áreas com churrasqueiras, 
quiosques e salão de festas. A área das 
piscinas funciona de terça-feira a domin-
go, das 8h às 20h. 

Na Regional do Vale do Taquari, mais 
precisamente na sede de Estrela, a piscina 
reformada também tem boa procura. O 
espaço oferece campo de futebol com 
iluminação, salão de festas também refor-
mado com capacidade para 100 pessoas, 
uma nova e ampla cozinha e cancha de 
bocha. 

Foto: Sonia Brusius/Prefeitura de Tramandaí

ObRAS DA 

NOVA COLÔNIA 

RECOMEçAM 

EM JANEIRO!



Opções não faltam no VERÃO 2012/2013

PORTO ALEGRE
Colônia A
Av. Coronel Marcos, 627 
Bairro Pedra Redonda 
Telefone: (51) 3268.1611 

Colônia B
Av. Coronel Marcos, 851
Bairro Pedra Redonda
Telefone: (51) 3268.1611

Agende-se

A cidade de São Francisco de 
Paula é uma opção e tanto para 
quem procura paz, tranquilidade 
e belos cenários naturais em suas 
férias. Suas paisagens campestres 
são enaltecidas pelos turistas que 
visitam a Serra gaúcha. 

A Colônia de Férias local ofe-
rece uma infraestrutura invejável: 
são 12 cabanas que acomodam 
até quatro pessoas, e uma cabana 
para até oito pessoas. As cabanas 
dispõem de lareira e cozinha 

A calmaria de 
São Chico

Colônia do Cassino 
revitalizada!

Na maior praia do mundo em 
extensão, a Colônia de Férias da 
APCEF começa, renovada, uma 
nova temporada. As obras de 
revitalização na sede do Cassino 
foram concluídas em novembro, 
buscando levar o(a) associado(a) 
a aproveitar ao máximo a sua 
estadia. 

A infraestrutura é completa: 
cozinha equipada, salão de fes-
tas com churrasqueira coberta, 
churrasqueira externa e área de 
camping. Houve revitalização e 

A costa de Santa Catarina 
também pode ser visitada pelo(a) 
associado(a) da APCEF. A 380 
quilômetros de Porto Alegre, o 
balneário de Itapirubá é garantia de 
bons momentos com ótima relação 
custo-benefício. 

Situada entre os municípios 
de Laguna e Garopaba, a praia é 
reservada e com mar límpido e 
calmo. Há opções para todas as 
idades, desde passeios ecológicos 
até a proximidade com cidades 

Itapirubá e as maravilhas do litoral catarinense

reforma dos seis apartamentos 
nas partes interna e externa, 
incluindo arremates e pinturas 
de esquadrias, além de pintura e 
troca de forros. 

A localização da Colônia do 
Cassino é privilegiada, a apenas 
800 metros da orla marítima. Em 
alta temporada, os seis aparta-
mentos (que têm acomodações 
para até seis pessoas) e o camping 
(com espaço em média para dez 
barracas) são ocupados nos finais 
de semana. 

históricas que desfrutam de águas 
termais. Os esportes aquáticos 
são comuns e incluem mergulho, 
windsurfe e pesca.

A localização da Colônia de 
Férias é privilegiada: de frente para 
o mar. Dispõe de camping para 40 
barracas, quatro cozinhas coletivas, 
banheiros e vestiários coletivos, e 
duas churrasqueiras cobertas co-
letivas. Não é necessário inscrever 
-se, basta fazer a reserva junto à 
secretaria da APCEF.

equipada, e oferecem cobertores 
e travesseiros, além do serviço 
opcional de roupas de cama. 
Ainda há pracinha e o espaço 
coletivo Refúgio, com biblioteca, 
sala de jogos com churrasqueira e 
cozinha. Para quem não deixa os 
esportes de lado, também estão 
à disposição rede e bolas de vôlei 
e de futebol. 

Em São Chico, a diversão ao 
ar livre é garantida e acontece o 
ano todo. 

TRAMANDAÍ
Rua Ubatubá de Farias, 627
Telefone: (51)3661.1844

SÃO FRANCISCO DE PAULA
RS 020 s/nº São F. Paula/RS 
Telefone: (54) 3244.1400

ITAPIRUbÁ
Rua Waldy José Silveira Junior, 104 
Imbituba/SC 
Telefone: (48) 3356.0029

CASSINO
Rua Gravataí, 296
Rio Grande/RS
Telefone: (53) 3236.1156

ESTRELA
Av. Júlio de Castilhos, 3168
Bairro Linha Arroio do Ouro

PASSO FUNDO
Rua Antônio Burlamaque, s/nº 
Loteamento Pque. Turístico Roselândia

Fotos: Arquivo APCEF 

Em São Francisco de Paula, Colônia privilegia a tranquilidade Prédio passou por reformas para melhor atender o(a) associado(a)

De frente para o mar, Colônia possui camping para 40 barracas

LEMBRE-SE: ASSOCIADO(A) PODE UTILIZAR AS APCEFS DE TODO O BRASIL!
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“As crônicas publicadas neste blog 
são fatos reais vivenciados por mim 
ou por colegas de trabalho”. Assim, 
o associado da APCEF Kleber Rigon 
apresenta o seu trabalho no blog Vida 
de Bancário. Trata-se de uma coleção 
de charges online que retratam o dia a 
dia ora tenso, ora divertido da profissão 
dos bancários. 

Lotado na Agência Petrópolis, em 
Porto Alegre, o bancário conta como 
surgiu o projeto. “Sempre gostei de 
desenhar, e comentava com a minha 
mulher que acontece tanta coisa interes-

Associado cria blog de charges 
sobre a vida bancária

sante no banco. Logo comecei a anotar 
algumas pequenas histórias e, aos poucos, 
me aventurei a ilustrá-las”, explica. 

Alguns dos personagens centrais têm 
características que remetem ao que se vê, 
com bastante frequência, no cotidiano 
das agências. Alguns deles: Clébio, que 
passou por vários segmentos do banco 
mas hoje exerce a função de caixa e 
“quebra um galho” em outros setores; 
Teo, um colega tão competente que às 
vezes consegue irritar o chefe por causa 
disso; Carl, o gerente sisudo que, no fun-
do, tem um coração mole; e Álen, uma 

colega bem-humorada e tão empenhada 
no serviço que, algumas vezes, não sabe 
se está chegando ou indo embora da 
agência. “Para chegar a um certo número 
de personagens, fui analisando como se 
comportam alguns colegas e clientes de 
maneira geral, e montando estereótipos”, 
destaca Rigon. 

As charges mais “autorais” vêm 
acompanhadas de links com pequenas 
crônicas escritas, onde o autor ajuda o 
leitor a entender a situação retratada. 
Um exemplo é de quando um senhor 
idoso chegou até o guichê de Rigon para 
renovar a senha de um cartão. Ao ver 
que havia um resíduo de R$ 1 no caixa, 
o bancário disse que se ele acertasse a 
senha na primeira tentativa (o que não 
é tão comum entre clientes de idade 
avançada), ganharia um real. O senhor 
acertou a senha, ganhou a aposta e a 
história ganhou uma divertida ilustração. 

O blog é atualizado quase diaria-
mente, e já ganhou vários leitores e 
elogios de todo o país, inclusive através 
de sua página no Facebook. “O negócio 
foi viral mesmo. Dia desses, um colega 
aposentado enviou um SMS elogiando 
o trabalho, e desejando que essa turma 
não se aposentasse nunca”, afirma Rigon, 
sorridente. 

Para quem ficou curioso, o endere-
ço do blog é conta-garantida.blogspot.
com.br. 

Criador do blog Vida de Bancário, Kleber 
Rigon coleciona elogios de todo o país
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O Grupo de Teatro da APCEF, 
Caixa de Pandora, teve um mês de 
novembro muito especial. Na estrada 
com o espetáculo infantojuvenil “A 
Última Gota”, o grupo integrou a 
programação da 58ª Feira do Livro 
de Porto Alegre, e estendeu a tem-
porada com elogiadas apresentações 
na Casa de Cultura Mario Quintana. 

Durante a Feira, o espetáculo foi 
encenado dia 4, no Território das 
Escolas. Após a aplaudida perfor-
mance, acompanhada por adultos e 
crianças que lotaram o espaço, o site 
do evento dedicou matéria e galeria 
de fotos exclusiva. Segundo Maria 
Julia Santos, Diretora de Cultura da 

APCEF, a Feira do Livro estava muito 
movimentada, “com muitas pessoas, 
e o espetáculo foi bastante disputado. 
As pessoas estavam muito atentas e 
divertiram-se a valer”. A associada 
Valéria Bassols, integrante do Gru-
po de Teatro Caixa de Pandora que 
participou do espetáculo anterior do 
grupo, o “América Café”, também foi 
prestigiar o espetáculo. “O espetácu-
lo é excelente, divertido e educativo, 
com músicas maravilhosas. O grupo 
está cada vez melhor!”, elogiou. 

Já na Casa de Cultura Mario 
Quintana, o grupo realizou nova 
temporada em três finais de semana 
de novembro. As apresentações 

ocorreram na Sala Carlos Carvalho, 
sempre com ótimo público. Para a 
diretora teatral Sandra Loureiro, um 
dos diferenciais nessa temporada foi 
a renovação do elenco, que permitiu 
novas experiências. “A oportunidade 
de trabalhar com outros atores per-
mitiu o crescimento e a qualificação 
artística do grupo”, avaliou. 

Em sua temporada inicial, realiza-
da durante o mês de julho no Centro 
Cultural Companhia de Arte, o espe-
táculo foi um grande sucesso. Sob a 
direção de Sandra, a trama de “A Úl-
tima Gota” acompanha a luta da Mãe 
Natureza para salvar sua filha Água. 
Em meio a isso, surgem personagens 

muito divertidos, como o Publicitário 
Folder, a Doutora Límpida e o Trio da 
Sujeira. De maneira bem-humorada 
e com um texto leve e acessível, o 
espetáculo aborda a importância da 
defesa da água potável e da questão 
ambiental. 

Também um sucesso de crítica, 
“A Última Gota” venceu o prêmio de 
melhor trilha sonora no Festival Art 
in Vento, em Osório. A peça conta 
com o apoio da Interlig Propaganda 
Solidária. Vale ressaltar que a APCEF 
está na luta em defesa da água pública 
integrando o Comitê em Defesa da 
Água Pública - Contra a Privatização. 

‘A Última Gota’ foi sucesso na Feira do Livro e na CCMQ
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Galpão Crioulo lotado para 
prestigiar a Noite Cultural!

A noite de 6 de dezembro foi 
muito especial para a APCEF. Esta foi 
a data escolhida para a realização da 
Noite Cultural, que marca o encerra-
mento oficial das principais atividades 
culturais realizadas pela Associação 
durante a temporada. Em uma grande 
celebração artística, houve apresenta-
ções de canto, dança, teatro e recitais 
de trechos do livro da Oficina Literária 
“Romance Histórico – APCEF/RS 60 
Anos”. 

O Galpão Crioulo da APCEF ficou 
lotado para a cerimônia. A Diretora de 
Cultura Maria Julia Silva Santos condu-
ziu os trabalhos e elogiou o empenho 
dos(as) oficinandos(as) e mestres. 
Em seguida, a Vice-Presidente da 
APCEF, Célia Zingler, tomou a palavra 
e enalteceu a unidade e longevidade 
dos grupos culturais, como o Grupo 
de Teatro Caixa de Pandora e o Coral 
da APCEF, além do desempenho da 
Oficina Literária. 

As performances tiveram início 
com a leitura de um trecho do livro 
“Romance Histórico – APCEF/RS 
60 Anos”, que contará a história da 
Associação. Atual integrante do GT 
Previdência e ex-Presidenta da APCEF, 
a oficinanda Regina Figueiró leu o pri-
meiro texto e foi aplaudidíssima. Ao 
longo da noite, outros trechos da obra 
foram lidos pelos(as) oficinandos(as) 
Marinês Castilho Romeu, Maria Tereza 
Bernd e os também diretores Rafael 
Balestrin e Paulo Ricardo Belotto. 

Marcada pela diversidade, a Noite 
Cultural teve apresentação do esquete 
“Sorria, Você Está Sendo Filmado”, 
cujo roteiro e concepção ficaram a 
cargo da Diretora Artística do Grupo, 
Sandra Loureiro. A encenação diver-
tiu a plateia e teve participação das 
alunas da Oficina “Do Texto à Ação”, 
promovida pela APCEF no primeiro 
semestre, que contou com integran-
tes do Caixa de Pandora. O Grupo 
de Teatro da Associação teve agenda 
movimentada este ano, integrando 
inclusive a programação da Feira do 
Livro de Porto Alegre e uma tempo-
rada de sucesso na Casa de Cultura 
Mario Quintana (leia mais na página 8 
desta edição). 

A arte da dança teve a apresen-
tação dos alunos do Curso de Dança 
de Salão e do Grupo de Danças Tra-
dicionais, pertencente ao Núcleo de 
Cultura Gaúcha. A Dança de Salão, 
coordenada pela professora Nilva Sil-
va, exibiu belos números de gêneros 

distintos como forró, samba e bolero. 
Já o Grupo de Danças Tradicionais 
deu uma pequena amostra da riqueza 
cultural gaúcha, apresentando danças 
típicas como o “Caranguejo”, Xote In-
glês e a Valsa das Cadenas. O Núcleo 
de Cultura Gaúcha é coordenado pelo 
conselheiro da APCEF Paulo Cesar 
Ketzer, e quem coordena o Grupo 
de Danças é o instrutor Beloni Silva. 

Outro grande momento foi a 
apresentação do Coral da APCEF, 
que teve um ano movimentado. Sob 
a regência do maestro Luiz Carlos 
Andrade, os(as) coralistas entoaram 
canções como “Gauchinha Bem-
-Querer”, clássico regional de Tito 
Madi, “I’ll Follow The Sun” de Lennon 
e McCartney, “Caminito” de Carlos 
Gardel e, já em clima de final de ano, 
“Já Vem Perto o Natal” de Hinário 
Luterano. O maestro Andrade desta-
cou as atividades do ano, lembrando 
a execução de repertórios especiais, 
em eventos como o aniversário de 
Porto Alegre na Catedral e Universo 
Feminino em Debate, na PUCRS. “O 
grupo foi versátil”, resumiu. Quem 
coordena o Coral é Iracema Mendes. 

As alunas da Oficina de Canto 
também deram uma amostra do tra-
balho realizado ao longo do ano. As 
aulas são ministradas pela professora 
aposentada da Escola de Música da 
OSPA, Vera Catarina de Los Santos, e 
contemplam várias noções de canto. 
Quem representou as alunas foi a 
dupla Anita Calgaroto e Fabiana Go-
mes, que interpretou canções como 
“Io Che Amo Solo Te”, de Sergio En-
drigo, e “Voi Che Sapete”, de Cecilia 
Bartoli. Para Vera, “é uma satisfação 
ver o crescimento dos alunos”. Os(as) 
alunos(as) da Oficina de Canto ainda 
receberam certificados no evento, 
bem como do Curso de Dança de 
Salão. 

Integrante do Núcleo de Cultura 
Gaúcha, Anacleto Marchi realizou ou-
tra de suas já tradicionais declamações 
nos eventos da APCEF, desta vez da 
poesia “Esse Tal Guri de Rua”, de 
autoria de Vaine Darde. O associado 
Paulo Franquilin promoveu o fundo 
musical. 

Em seguida às apresentações, foi 
servido um saboroso jantar preparado 
pelo Núcleo de Cultura Gaúcha. “O 
Núcleo está de parabéns pela bela 
apresentação e pelo preparo do exce-
lente jantar”, disse o Diretor de Apoio 
à Cultura, Nelson Ferreira Filho. 

Foto: Arquivo APCEF

Esquete "Sorria, Você Está Sendo Filmado" divertiu o público

Grupo de Danças Tradicionais deu pequena amostra da riqueza cultural gaúcha

Sob a regência de Luiz Carlos Andrade, Coral introduziu o clima natalino na festa

Público foi conferir os principais destaques do ano cultural da Associação

Paulo Belotto leu trecho do livro que contará os 60 anos da APCEF

Fotos: Micheli Karoly/Interlig

Foto: Arquivo APCEF
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Grupo de Corrida e Caminhada em ação!
O setor de Esportes da APCEF ganhou 

mais uma atividade nos últimos meses: o Gru-
po de Corrida e Caminhada. Associados(as) e 
dependentes vêm se reunindo semanalmente 
na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre 
para, juntos, desfrutarem de momentos de 
saúde e lazer. 

O primeiro encontro ocorreu na manhã 
de 29 de setembro, quando foram repassa-
das instruções gerais sobre o funcionamento 
do grupo. Em seguida, os atletas realizaram 
corrida e caminhada – convém lembrar que 
cada um decide qual modalidade seguir, não 
estando obrigado a correr ou caminhar. 

Para o diretor de Esportes da APCEF, 

Atletas do futsal e do voleibol tive-
ram, ao longo dos meses de novembro 
e dezembro, uma série de encontros 
no Ginásio de Esportes para o Campe-
onato da APCEF. Após várias rodadas de 
partidas marcadas pela emoção, a equi-
pe Cachoeirinha foi campeã no futsal, e 
o time da AGEA venceu a competição 
do voleibol misto. 

No futsal, as equipes Cachoeirinha 
e Fino da Bola disputaram no dia 6 de 
dezembro a final nos pênaltis, depois 
de um jogo disputadíssimo e de alta 
qualidade técnica que terminou em 7 
a 7. Após a prorrogação, a decisão foi 
para a cobrança das penalidades, onde 
a Cachoeirinha venceu por 4 a 3. A 
terceira colocação ficou com a equipe 
Alvorada. 

De acordo com o Diretor de Apoio 
ao Esporte, Luiz Carlos Lasek, ambas 
equipes mereciam o troféu, por sua 
garra e desempenho. Sobre o campe-
onato, o diretor destaca: “O resultado 
foi ótimo, descobrimos novos atletas 
e já estamos planejando novas edições 
de campeonatos no segundo semestre 
do próximo ano, em todas as modali-
dades, após a realização dos Jogos do 
Sul/Sudeste”. 

Para Leonardo Carvalho, atleta da 
equipe Cachoeirinha, a proposta do 
campeonato “foi ótima, com jogos mais 
espaçados. A organização foi muito boa. 
Os colegas da equipe Cachoeirinha 
estão de parabéns pelo desempenho e 
agora estamos focados na preparação 
para os jogos regionais do próximo 
ano”. 

O clima de amizade mútua também 
foi destacado pelos jogadores. Segundo 
o atleta da equipe Fino da Bola, César 
Grassi, “entre os times temos grandes 
amigos, e essa é a proposta dos jogos: a 
confraternização”. Ele também elogiou 

Sérgio Simon, “a aceitação da atividade foi 
ótima e vamos prosseguir com essa iniciativa”. 
O associado Mauro Borowski e sua esposa 
Irine têm participado das atividades. Ele, que 
disputou o vôlei na última edição dos Jogos da 
Fenae, recomenda a todos(as) que participem 
das atividades esportivas da APCEF. “É um 
trabalho orientado, e o local escolhido é muito 
bonito”, destaca. 

O Grupo de Corrida e Caminhada da 
APCEF tem encontro marcado todos os 
sábados, das 9h às 11h, na Usina do Gasô-
metro. Agora, o grupo entra em recesso e só 
retorna em  12 de janeiro. Até lá, organize-se, 
compareça e junte-se ao grupo! 

Vencedores do Campeonato da APCEF 
festejam no Ginásio de Esportes!

a organização do calendário dos jogos, 
afirmando que o rendimento durante a 
semana e à noite é o ideal. 

Três dias antes, o Ginásio de Esportes 
sediou a partida final do voleibol misto. 
O time da AGEA venceu a equipe Aman-
dos por 3 sets a 0. A terceira colocada 
foi a equipe Siponto. 

Para o Diretor de Esportes da APCEF, 
Sérgio Simon, o campeonato serviu tam-
bém para revelar novos talentos. “Temos 

Os Jogos Sul/Sudeste 2013 já 
têm data definida: de 30 de maio a 
1º de junho. O calendário foi acer-
tado em 10 de novembro, durante 
a reunião de planejamento entre 
representantes das sete APCEFs 
envolvidas na competição. O en-
contro foi realizado em Florianó-
polis (SC), na sede da associação 
anfitriã dos próximos Jogos, e a 
diretoria da APCEF foi represen-
tada pelo Diretor Sérgio Simon. 

As partidas seguirão os mes-
mos moldes dos Jogos da Fenae, 
com regulamentos e modalidades 
idênticos, visto que os Jogos do Sul/
Sudeste também fazem parte da 
preparação para os Jogos Nacio-
nais. Para participar, os(as) atletas 
devem associar-se à APCEF até o 
dia 31 de março do próximo ano. 

As modalidades disputadas 
serão basquete, futebol soçaite 
(livre e master), futsal (masculino 
e feminino), vôlei (masculino e 
feminino), tênis de campo (femi-
nino e masculino), tênis de mesa 
(feminino e masculino), xadrez, 
natação (masculino e feminino), si-
nuca, dama, atletismo (masculino e 
feminino), vôlei de praia (masculino 
e feminino) e canastra. 

O critério de premiação man-
teve-se o mesmo de edições ante-
riores, com entrega de medalhas 
aos três primeiros colocados. Não 
haverá classificação geral. Após 
a reunião, os representantes das 
entidades fizeram reconhecimen-
to dos locais de hospedagem em 
Jurerê. 

Os preparativos 
para os Jogos 
do Sul/Sudeste

descoberto vários atletas novos e que 
têm plenas condições de fazer parte da 
seleção da APCEF”, ressaltou. 

Presente na ocasião, o presidente da 
AGEA, Sérgio Atair dos Santos, elogiou a 
iniciativa. “A AGEA agradece e sente-se 
honrada com o convite da APCEF. Par-
ticipar do campeonato foi um momento 
de satisfação, em um torneio marcado 
pela cordialidade, confraternização e 
promoção da saúde”, disse. 

Foto: Arquivo APCEF

Atletas fazem reuniões semanais próximo à Usina do Gasômetro

Fotos: Arquivo APCEF

Finalistas no voleibol, times da AGEA e Amandos posaram ao lado 
de representantes da APCEF e da AGEA

Equipe Cachoeirinha foi campeã no futsal ao bater o time Fino da Bola nos pênaltis
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A s  c o m e -
morações aos 60 
anos da APCEF 
seguem em bom 
ritmo: a oficina 
“Romance His-
tórico - APCEF/
RS 60 Anos” está 

em plena atividade e ajudará a contar 
a história da Associação através de 
um livro, a ser lançado em junho do 
próximo ano. 

Sob o comando do escritor Alcy 
Cheuiche, a oficina já tem boa parte 
da publicação concluída e continua seu 
trabalho de pesquisas e de escrita. Um 
dos recursos mais utilizados é o das 

Uma década atrás, ele vencia o 
concurso que definiu a marca do 
cinquentenário da APCEF. Agora, o 
associado Renato Fontanari Thom-
sen repetiu o feito e acaba de faturar 
o concurso para a escolha da logo-
marca que representará os 60 anos 
da Associação. 

A APCEF completará aniversário 
em junho de 2013. Integrando as 
atividades de comemoração, a enti-
dade abriu concurso para a escolha 
da logomarca que irá representar a 
passagem da data. 

Depois da cuidadosa avaliação 
pela comissão julgadora, o vencedor 
foi anunciado durante a Festa de 
Abertura das Piscinas. “Foi emocio-
nante. Sempre gostei de desenhar, 
participo de concursos com frequên-
cia e sei que minha experiência aju-
dou bastante. Quando se faz as coisas 
com amor, a recompensa certamente 
chega”, afirmou Thomsen, agraciado 
com o prêmio de R$ 500,00. 

Natural de Cachoeira do Sul, o 
vencedor do concurso ingressou na 
Caixa no início dos anos 70. Alguns 
anos depois, foi para Porto Alegre 
para cursar Publicidade e Propa-
ganda na UFRGS. Estudava à tarde 
e à noite, e no turno da madrugada 
trabalhava na antiga Divisão de Pro-

Seguem as pesquisas da Oficina Literária 
Romance Histórico

entrevistas. A relação de bate-papos 
aumenta a cada mês e inclui entrevis-
tados como Beatriz Francisca Borba 
Gonzaga, Roberto Costa, Nilo Alberto 
Feijó, Indio Vargas, e os ex-presidentes 
Armando Fonticielha e Sérgio Nunes. 
Para este último, que presidiu a APCEF 
entre 1984 e 1986, “é ótima a iniciativa 
de resgate da memória da Associação. 
A gestão da APCEF está de parabéns”. 

As atividades da Oficina de Cria-
ção Literária terão sequência em 
2013. O lançamento do livro está 
previsto para 2013, em meio às co-
memorações acerca do sexagésimo 
aniversário da Associação. 

Concurso elege logomarca comemorativa 
dos 60 anos

Renato Thomsen recebe placa e prêmio das mãos do Presidente Marcos Todt

Foto: Fernando Halal/Interlig

cessamento de Dados (DIPRO/RS). 
Em 1987, ele foi transferido para 
Brasília após vencer um concurso de 
fotografia (outro de seus hobbies) 
promovido pelo banco. Lá, passou a 
desempenhar a função de desenhis-
ta – que hoje seria o equivalente à 
figura do designer – e tomou gosto 
pela profissão. Thomsen atuou no 
Conjunto Cultural da Caixa, anexo 
à matriz, onde aprendeu a técnica 
do programa Corel Draw, que utiliza 
até hoje. 

O aposentado também se torna 
sexagenário em janeiro, e ressalta a 
sua forte ligação com a APCEF. “Ela 
é uma extensão da Caixa e temos 
um vínculo muito forte. Sou seis 
meses mais velho que a Associação 
e, sempre que possível, continuarei 
participando desses concursos cultu-
rais. Se Deus quiser, tentarei a dos 
70 anos”, declarou. Aposentado há 
dez anos, Thomsen é casado e pai de 
um casal de filhos. 

O concurso contou com a parti-
cipação de outros(as) associados(as) 
de Santana do Livramento, Caxias do 
Sul e Porto Alegre. A Diretoria da 
APCEF agradece o envolvimento e 
a participação de todos(as). 

Confira a nova logomarca na con-
tracapa desta edição.

Pesquisa conjunta: alunos da Oficina trabalham o levantamento dos fatos históri-
cos

Foto: Arquivo APCEF
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Festa de Abertura das Piscinas 
teve culinária tropical, boa 
música e muita animação!

SOCIAL E LAZER

Fotos: Fernando Halal/Interlig

Área das piscinas foi especialmente decorada para o evento

Mesa ao ar livre ofereceu grande variedade de frutas tropicais

Logomarca comemorativa dos 60 anos, 
criada pelo associado Renato Thomsen

Grande público aproveitou o belo cenário às margens do Guaíba

A Sede A da APCEF, em Porto Alegre 
foi palco de um evento em alto estilo no dia 
24 de novembro. A Festa de Abertura das 
Piscinas marcou a abertura da temporada 
de verão com temática havaiana e uma série 
de atrações. 

Animado e numeroso, o público pôde 
aproveitar o belo cenário às margens do 
Guaíba, celebrando a temporada até altas 
horas da madrugada. 

Já na entrada, cada convidado(a) era 
presenteado(a) com um colar havaiano e 
pulseiras coloridas para entrar no clima. A 
decoração preparada especialmente para 
o evento incluiu flores, plantas ornamentais 
e balões. Em dois ambientes distintos, um 
deles ao ar livre na área próxima às piscinas, 
mesas fartas ofereceram frutas da estação. 
Em seguida, foram servidos coquetéis e pra-
tos tropicais aos(às) convidados(as). 

A Diretora de Social e Lazer, Ana Maria 
Laroca, fez a abertura do evento agradecen-
do a presença de todos(as). Em seguida, o 
Presidente da APCEF, Marcos Todt, tomou 
a palavra e convidou os(as) diretores(as) e 
conselheiros(as) presentes para, juntos, pres-
tarem homenagem ao vencedor do Concurso 
da Logomarca Comemorativa dos 60 anos 
da APCEF, Renato Thomsen, aposentado de 
Cachoeira do Sul (leia mais na página 11 desta 
edição). 

Depois da breve solenidade, a festa con-
tou com a apresentação da banda Tribo Brasil, 
que pôs o público a dançar com clássicos do 
samba rock, do reggae e da MPB. Após o show, 
os DJs da Imagina Som assumiram a animação. 

Uma das mais empolgadas era a aposen-
tada e associada APCEF Maria Socorro Cunha, 
que foi à festa acompanhada pela filha e um 
grupo de amigos. “Não vejo a hora de começar 
logo o verão para aproveitarmos as piscinas. 
Somos frequentadores assíduos!”, afirmou.

Para a associada Maria da Graça de Leon, 
a festa superou todas as expectativas. “O 
cardápio e a escolha da banda estão em total 
sintonia com a temática do evento”, elogiou. 

Representando a Fetrafi-RS, estava pre-
sente o diretor Ronaldo Zeni, e em nome da 
AGEA, esteve o diretor de Esportes Ricardo 
Lobatto Cravo. 

Os agradecimentos da Diretoria 
da APCEF vão para todos(as) os(as) 
associados(as) participantes, além dos par-
ceiros Terra Turismo, Cooperforte, Mayros 
Seguradora e Escritório de Direito Social.


