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Os melhores de 2005
Bom 2006 a todos os colegas as-

sociados!
Depois de um ano tão duro, na

hora de fazer o inevitável balanço na área
cinematográfica, fiz questão de só ver o
que de melhor passou no Rio Grande do
Sul no ano passado. Aos filmes decep-
cionantes ou simplesmente ruins, des-
prezo e esquecimento são merecidos e
saudáveis.

Os 10 MAIS de 2006, na minha
opinião, são:

OLD BOY
de Chanwook Park

Quantas vezes se ouviu dizer que
"a vingança é um prato que se come frio".
Chanwook Park discorda. A vingança du-
pla do filme nos assusta porque ora nos
identificamos com cada um dos antago-
nistas. Quem nunca foi humilhado? A vin-
gança toma conta dos personagens cen-
trais de tal forma que, quando as vin-
ganças se completam, só restam morte
e esquecimento. O diretor não tem medo
de fazer uma boa cena pelo simples pra-
zer de apreciar o melhor que o Cinema
pode nos dar: o gosto de nos dar outras
vidas para vivê-las e, ao terminar o fil-
me, descobrimos que aquelas vidas re-
cém vistas sempre foram nossas; nós
apenas não conseguíamos ver;

Casa Vazia
de Kim Ki Duc

Taí um filme para ver e rever sem-
pre. Não só é uma aula de Cinema mas
faz um uso tremendo do silêncio dos per-
sonagens. A muito incomoda, para a
nossa sociedade, quem não se ajusta,
pode estar certo que vai pagar um pre-
ço, que vai ser obrigado a conceder, a
jogar o jogo do Mundo. O casal central é
de uma humanidade absolutamente fan-
tástica: não se sujeita à sociedade, paga
caro por isso, mas responde com o mais
absoluto silêncio. Num mundo em que o
sucesso exige que a pessoa se torne
uma mercadoria - a celebridade - Casa
Vazia nos lembra que você pode sem-
pre escolher e torce secretamente para
que você escolha o caminho mais difí-
cil;

Terra dos Mortos
de George A. Romero

Nunca vi um filme político assim!
Ele é tão evidentemente político que nun-
ca se refere à política explicitamente,
mas ao centro dela, o Poder. Romero nos
pergunta: afinal, Poder para quê? Para
ter mais poder, oras! A Luta Final não
será entre o Bem e o Mal, mas entre os
poucos vitoriosos deste Sistema (H. G.
Wells, o primeiro autor socialista que li,
chamava este pessoal de Elóis) e os ex-
cluídos (Morlocks, segundo Wells). Os
poucos humanistas que restarem terão
de sobreviver como o herói do filme,
achando um meio de conviver com os
diferentes, sem excluir ninguém.

O Clã das Adagas
Voadoras
de Zhang Yamou

O Cinema Asiático Oriental está
em alta, isto é ponto pacífico. Mas eu
nunca tinha visto em tão pouco tempo
tantos filmes onde ação, emoção e ra-
zão estivessem tão unidos. Talvez se-
jam necessário 5 mil anos de história para
fazer isso. O Clã tem cenas de puro virtu-
osismo visual, onde fica claro que, para
o diretor, nada pode interferir se uma boa
cena pode ser feita.

Marcas da Violência
de David Cronemberg

Mas os ocidentais não ficam tão
atrás assim. Buscando inspiração nas
HQs, Cronemberg nos traz um filme ma-
ravilhoso sobre vingança, redenção, se-
gunda chance sem perda de tempo. É
duro assistir Viggo Mortensen vendo sua
falsa vida tão duramente construída ser
despedaçada por um mero acaso, sem
conseguir recompô-la mais, a não ser a
fachada.

Guerra nas Estrelas - Episódio 3 -
A Vingança dos Sith
de George Lucas

Um dos filmes mais tristes do ano
mas nos deixa maravilhados, em êxta-
se. Os apressadinhos logo puseram o
dedo na ferida e disseram que Lucas
estava criticando os Republicanos no po-
der, igualando-os aos Sith. Preste aten-
ção: George Lucas é um humanista que
aprendeu com Joseph Campbell, um
mestre de filosofia, que todos nós so-
mos iguais quando se trata de Poder.
Em resumo, os civilizados europeus
queimam carros; os australianos boa-
gente partiram para a briga; os america-
nos atiram primeiro e nem pensam em
perguntar; chineses, hindus, coreanos,
japoneses e paquis-taneses vivem às tur-
ras; todo mundo já está saturado de ára-
be e de israelense; a África é aquilo lá
mesmo; a América Latrina continua a
mesma e o Brasil... bem o Brasil é o Bra-
sil. Neste ano tem Copa do Mundo.

Um Coração
para Sonhar
de Pupi Avati

Meu Deus, ainda existe
Humanismo no mundo! Que ser humano
maravilhoso é o professor solteiro e vir-

CINEMA
[conversa de casa]

gem, tímido e desajeitado. Como todos
se nutrem de sua generosidade: os alu-
nos, os pensionistas, a família e, é cla-
ro, a Mulher. Isso aí , Mulher com M mai-
úsculo de provocar inveja a qualquer ho-
mem. Quem não gostaria de ser amado
assim, tão exageradamente que não se
importa se a Mulher lhe devolve um cen-
tésimo dessa paixão. Pupi Avati mostra
que Cinema é um ato de amor incondici-
onal se for bem feito. O filme deve ser
oferecido ao público com a mesma pai-
xão do professor pela Mulher.

Spartan
de David Mamet

Eu nunca vi um filme tão anti-ame-
ricano este ano quanto este. Esqueça as
superficialidades de Michael Moore; ele
joga para a torcida. Mamet não. Mamet
vai fundo na estrutura do Poder ameri-
cano atual. É outro humanista que tem
um domínio dos diálogos dificilmente
igualado hoje em dia. O enredo funciona
tão bem que as maiores surpresas pa-
recem tão naturais quanto o café da ma-
nhã. Os atores, escolhidos e ensaiados
à perfeição não parecem nem atores nem
personagens; parecem seres humanos
mais reais do que eu normalmente en-
contro nesta cidade.

King Kong
de Peter Jackson

Mas em que fase fantástica Peter
Jackson se encontra! Ele não tem medo
dos Clássicos, brinca com eles; não fez
uma refilmagem mas uma Releitura so-
bre o amor, o humanismo, as engrena-
gens dessa máquina do mundo que nos
cerca e, acima de tudo, como Cinema
significa Movimento. O filme flui como
um rio, seguindo naturalmente seu cur-
so, os personagens são unidimensionais,
não apresentam mudanças nos seus
pensamentos ou modo de agir. Exceto
Kong. Você percebe isso nas duas se-
qüências em que Kong e a Mulher estão
contemplando o Horizonte, aquilo que
nunca será alcançado. São duas cenas
imóveis , perfeitamente ajustadas à mo-
vimentação constante, característica do
filme. A única mensagem que posso dar
para as pessoas que sempre querem um
sentido para tudo é que o Amor, para

ser verdadeiro, tem que terminar mal.

Guerra dos Mundos
de Steven Spielberg

Foi mesmo o "Verão do Mal de 77",
comparando os filmes que a dupla
Spielberg/Lucas fez em 1977 com os fil-
mes que fizeram em 2006. Que loucura!
Tom Cruise em atuação irrepreensível, iní-
cio assustador, este filme de terror per-
feito tem um final poético e sarcástico, o
que desagradou as pessoas que vêem
o Cinema exclusivamente como passa-
tempo. O filme é divertido, irônico, sádi-
co, belo, com seqüências antológicas
como, para citar apenas uma, a da Van
em disparada dirigida por Cruise com
seus filhos de carona. A maneira como
Spielberg retrata a desagregação daque-
la família e a formação de um acordo pro-
visório enquanto a Van vai passando por
todos os obstáculos já conta o filme in-
teiro para o espectador atento. Para
Spielberg, tão acusado de fazer "Cine-
ma Fliperama" (esta expressão trai a
minha idade mas o que se vai fazer?)
faz na verdade um cinema humanista
centrado no amor familiar.

MENÇÃO HONROSA
Este não foi um ano fácil para o

Cinema Brasileiro. Poucos filmes bons,
um pouco mais de razoáveis e a maioria
ruim. Mas dois filmes se destacam: Ex-
tremo Sul, de Mônica Schmiedt e Cine-
ma, Aspirinas e  Urubus, de Marcelo Go-
mes. Um documentário, outro ficção; um
no gelo, outro no Sertão; um no tempo
atual, outro durante a Segunda Guerra
Mundial.

Em comum, o amor pela Beleza
das cenas, pela Verdade que escapa dos
personagens e pela Bondade que estes
filmes te passam, na forma da Tolerân-
cia dos diretores em compartilhar seus
respectivos filmes com seus persona-
gens, como se fosse uma direção cole-
tiva.

 Até a próxima edição

Paulo Casa Nova trabalha
na GITER/PO somente
quando seus chefes
estão olhando.

ciano magenta amarelo preto



joão de barro janeiro/2006 3

?
O que mesmo os deputados e senado-
res fazem durante a convocação extra-
ordinária?

SANTIAGO

? ?
Essa foi a queda do desempenho da

indústria gaúcha em 2005.

5,14%
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www.apcefrs.com.br
Site da Associação do Pessoal da

Caixa Econômica Federal. Informa-
ções e uma série de serviços à disposição
dos  associados.

www.bancnet.com.br
Site da Federação dos Bancários do RS

www.cnbcut.com.br
Página  da Confederação Nacional
dos Bancários.

www.fenae.org.br
Site da Federação Nacional dos
Empregados da Caixa.

Página do Sindicato dos Bancários
de Porto Alegre.

www.bancariospoa.com.br

www.funcef.com.br
Página da Fundação dos
Economiários Federais

Caixa desrespeita acordo

ELEIÇÕES APCEF
Diretoria Executiva, Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal

4 e 5 de abril de 2006
na sede administrativa da APCEF

(Av. Cel. Marcos, 851) e nas agências da Caixa.
Informações na página eletrônica (www.apcefrs.com.br)

ou pelo telefone 51 3268 1611.

Assessoria jurídica

A assessoria jurídica da APCEF so-
bre ações previdenciárias, Imposto de
Renda, INSS sobre 13º salário, Saúde
Caixa e defesa administrativa terá plan-
tões às quartas-feiras durante o verão.
Para atendimento é preciso marcar ho-
rário pelo telefone 51 3268 1611. O
plantão acontece na Colônia B da As-
sociação, a partir das 14h30min.

O assessoramento jurídico em rela-
ção aos tíquetes alimentação e ações
das 6 horas para a carreira técnica e de
assessoramento acontece às quartas-fei-
ras, a partir das 16 horas. O atendimen-
to com hora marcada pode ser
agendado pelo telefone 51 3268 1611,
na Colônia B da APCEF.

Para baixo

No primeiro ato do ano novo, a
Caixa apenas segue o roteiro velho.
A empresa, no dia 5 de janeiro, anun-
ciou a criação de um novo cargo: o
de caixa de ponto-de-venda, em subs-
tituição às funções do caixa executi-
vo, que será extinto. A medida con-
traria as negociações com a Comis-
são Executiva dos Empregados
(CEE/Caixa). A empresa havia se
comprometido no acordo coletivo
assinado em outubro de 2005 a im-
plantar até 1º de janeiro deste ano o
cargo em comissão de caixa executi-
vo, com a extinção do caixa flutuan-
te. A Caixa abriria 7600 mil novas
vagas e também se comprometeu de
definir no processo de negociações
permanente os critérios para nome-
ação de vagas, o que não foi cumpri-
do. A crítica do movimento dos em-
pregados em relação ao caixa pon-
to-de-venda é o perfil vendedor do

O Índice de Desempenho Industrial
medido pela Fiergs mostrou que esse é
o pior desempenho da indústria nos úl-
timos 13 anos. O índice corresponde
aos meses de janeiro a novembro de
2005. Em novembro, a queda foi de
8,31%.

novo cargo e a não obrigatoriedade
de o gestor seguir a ordem de classi-
ficação para o preenchimento do car-
go de caixa. Outro ponto desfavorá-
vel é o prejuízo que caixas executi-
vos com ações na Justiça terão a
partir da extinção da função.

O movimento dos empregados
está reagindo contra a decisão uni-
lateral da empresa. Uma série de
ações está sendo preparada para
pressionar a Caixa a reverter a deci-
são, como paralisação de agências e
a elaboração de um abaixo-assina-
do a ser encaminhado à Caixa para
que as reivindicações sejam de fato
atendidas. Na avaliação do represen-
tante gaúcho na CEE/Caixa, Marcos
Todt, a Caixa tem que manter o com-
promisso assumido. "Exigimos que os
atuais Caex sejam mantidos em suas
funções nas mesmas unidades", afir-
ma Todt.

A Diretoria da APCEF-RS, criou a
modalidade de aquisição de convites
para utilização das piscinas por não as-
sociados, para que os associados pu-
dessem se fazer acompanhar por alguns
de seus familiares e amigos.

Tendo em vista estar havendo uma
grande procura por esses convites e
para gerar maior conforto e segurança
para os associados e evitar super lota-
ção nas piscinas nos finais de semana,
a Diretoria resolveu:

1 – A modalidade de convite será
no máximo 30 por dia e até três por
associado com a aquisição de segunda
a sexta-feira, na secretaria da APCEF-
RS, das 9 às 18 horas.

2 – Não haverá venda de convites
na portaria das sedes e nem fora do
horário especificado no item anterior.

3 – O associado titular deve estar
junto com o convidado e é responsável
por ele.

4 – A partir de 21 de janeiro de
2006, o valor do convite será R$ 10.

5 – O associado que desrespeitar
as regras estará sujeito às penalidades
previstas no Estatuto e no regulamento
da APCEF-RS.

Piscinas

Diretoria APCEF-RS

antena
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Avenida Coronel Marcos, 851, Bairro Ipanema
Porto Alegre - RS - CEP: 91.760-000
Fone: 51 3268.1611 Fax: 51 3268.2700
E-mail: apcefrs@apcefrs.com.br
Home-page: www.apcefrs.com.br

GESTÃO 2003-2006
Presidenta: Célia Margit Zingler
Vice-presidente:  Ruben Danilo Pickrodt

DIRETORIA EXECUTIVA
TITULARES
Relações de Trabalho:  Devanir Camargo da Silva
Aposentados e Social:  Jesualda Lanzini Prado
Cultural: Rosaura Berni Couto
Comunicação: Paulo Ricardo Belotto
Saúde: Jailson Bueno Prodes
Esportes: Ricardo Luis da Rocha Christino
Patrimônio: Marcelo Marimon Gonçalves
SUPLENTES: Marisa Zancan Godoy, Gustavo Maximiano
Camacho Leal, Beatriz Maria  Berghahn, Celso Danieli,
Maria Meneghini Bueno, Geraldo Otoni Xavier Brochado,
Amanda Angelica Gonzales Cardoso, Francisco Satyro
Valente Neto, Sergio Squeff.
CONSELHO FISCAL
TITULARES: Patricia Strapasson Pizzolatti, Felisberto Ma-
chado de Souza, Rose Mary da Cruz Rocha Wegelt
SUPLENTES: Dóris Caudeic Tavares, Julcemar Sitta,
Regis Moreno Nogueira Santos
CONSELHO DELIBERATIVO
Regional Porto Alegre  TITULARES: Paulo Daisson
Gregorio Casa Nova, Carlos Alberto Trasel, Luciana Oli-
veira Rosa, Fernando Centeno Leinstner, Marcelo Cardo-
so Carlucci.  SUPLENTES: Maria Regina P. Figueiró, Mar-
cos Machnacz Ferreira, Marcos Leite de Todt, Luiz Carlos
Lasek, José Carlos Necchi Barcelos.
Alto Uruguai:  Ricardo Luiz Müller, Paulo Roberto
Rohenkohl. Centro: Sonia Maria Batistela Guterres, Athos
Ronaldo Miralha da Cunha. Fronteira Oeste:  Flávio
Dornelles Paré, Jefferson Araujo da Silva. Fronteira Sul:
Milton Flávio dos Santos Otarão, Milton Trindade Ianzer.
Litoral Norte:  Vera Lucia Bueno de Oliveira, Nei Glades
de Francisco. Litoral Sul: Jonas Aguiar, Maria das Graças
Souto Lages. Missões: Moacir Scheuer Deves, Jorge Luis
Marcanth Cappellari. Passo Fundo: Mauro Savaris, Ademir
Viazi Schmitt. Serra:  Nelson Schlindwein, Ana Lucia
Rodrigues Martins  Sul: Cristina de Souza Gularte, Joni
Bersch. Vale do Paranhana:  João Alberto Holsbach, Dir-
ceu D’Ávila Sampaio. Vale do Rio Pardo: Adroaldo Schmidt
Carlos, Volmar Fernando Alves Dal Santo. Taquari:  Luiz
Carlos Born. Vale dos Sinos:  Ercio Karoly, Marcos Antonio
Koch.
COORDENADORES DAS REGIONAIS
Altivo Goularte Rodrigues (Centro) ; Ricardo Luiz Sulzbach
(Vale do Taquari) ; Glênio Fernando Alves Longarai (Litoral
Norte) ; João Batista Martins Jr (Fronteira Oeste) , João Bruno
Schmitz (Vale do Paranhana) ; Jorge Luis Marcanth Cappellari
(Missões) ; Luiz Claudio Fazenda (Passo Fundo) ; Luiz Roberto
Portantiolo (Sul) ; Maria de Fatima Saracol Vieira (Litoral Sul) ;
Milton Flavio dos Santos Otarão (Fronteira Sul) ; Nilson Ro-
que Urban (Vale do Rio dos Sinos) ; Ricardo Luiz Müller (Alto
Uruguai) ; Sandra Regina Brendler C. da Silva (Vale do Rio
Pardo) ; Vladimir Tadeu Bettiol (Serra).
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Esta edição do João de Barro fechou na
redação no dia 18 de janeiro de 2006.

Compromisso com o futuro

Os artigos assinados publicados no João de Barro  não refletem
necessariamente o pensamento da diretoria da APCEF.

A diretoria da APCEF faz, nesta edição es-
pecial do João de Barro, um resgate de seus com-
promissos para a gestão 2003-2006. A diretoria
que assumiu em abril de 2003 tinha como objeti-
vo uma maior presença dos associados nas ativi-
dades da Associação, através da interiorização da
APCEF. Além disso, esteve preocupada com a pre-
servação do patrimônio, recuperando e regulari-
zando imóveis. Outra meta foi a participação da
APCEF em todas as lutas dos empregados da Cai-
xa e na defesa dos direitos de seus associados. As
decisões das instâncias democráticas, que se ca-
racterizam por ampla participação de associados,
foram respeitadas e implementadas pela diretoria.
Os recursos da entidade foram tratados de forma
transparente, as contas foram publicadas periodi-
camente, dando maior visibilidade e melhor con-
trole por parte dos associados. Também  foi recu-
perado o equilíbrio financeiro da APCEF.

PARTICIPAÇÃO
DOS ASSOCIADOS

Nos últimos três anos, os associados parti-
ciparam de uma série de eventos e atividades.
Todas as áreas de atuação da entidade foram
abrangidas: festas, passeios, reuniões de aposen-
tados, discussões sobre previdência e saúde, além
das atividades esportivas. A presidenta da APCEF,
Célia Zingler, destaca o espaço privilegiado que
os associados possuem para se encontrar "nas
mais diversas atividades e ainda ter uma entidade
que está sempre em busca da garantia de direitos

Falecimento - O ex-diretor da APCEF Jadir
Fontoura Amaro da Silveira faleceu no dia 11 de janei-
ro. Silveira foi diretor da Associação nas gestões de 90
a 92 e de 92 a 94. A APCEF lamenta a perda e presta
sua solidariedade à família e amigos.

Perda no movimento sindical - Faleceu no dia
14 de janeiro, Luiz Felipe da Costa Nogueira, ex-presi-
dente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre de
1987 a 1990. Felipão, como era conhecido, era funcio-

individuais e coletivos". "O caráter estadual e a
particularidade de abranger os empregados ati-
vos e também os aposentados e pensionistas e seus
familiares faz da APCEF uma entidade única e
muito importante para todos nós", lembra a
presidenta da APCEF.

DESCENTRALIZAÇÃO
Um aspecto de muita relevância foi a

descentralização da APCEF. Muitas atividades
aconteceram nas cidades do interior com a parti-
cipação das Regionais. "Houve uma aproximação
da APCEF com as Regionais e com nossos cole-
gas do interior", afirma o vice-presidente da
APCEF, Ruben Danilo Pickrodt. Ele também sali-
enta a atuação da diretoria da Associação: "a di-
retoria participou efetivamente de todos os eventos
que foram feitos pela APCEF, principalmente nos
que aconteceram no interior."

FUTURO
Ainda resta muito trabalho a ser feito e para

isso a APCEF conta com a participação de seus as-
sociados. Um debate muito importante será a elei-
ção da nova diretoria da entidade que acontece em
abril deste ano. Uma oportunidade que os associa-
dos têm de demonstrar sua vontade em uma eleição
direta onde todos podem ser eleitos ou eleger. É o
momento mais rico na vida da entidade, quando os
associados escolhem quem conduzirá a APCEF pe-
los próximos três anos. E cada um é responsável pelo
futuro da Associação.

nário aposentado do Banrisul e construiu uma grande
história no movimento sindical bancário. Foi também
dirigente da Federação dos Bancários do RS e da Con-
federação Nacional dos Bancários, além de participar
em diversas gestões do Seeb/POA. Em 1979, durante
a maior greve de bancários do Brasil, o Sindicato so-
freu intervenção e seus dirigentes foram presos, entre
eles Felipão e Olívio Dutra. O sindicalismo brasileiro
está de luto. A APCEF se solidariza com seus familia-
res, amigos e companheiros de luta.

Carla Rossa
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EDITAL DE ELEIÇÕES
DA ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DO RIO GRANDE DO SUL - APCEF-RS

A  Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul - APCEF-RS, através do Coordenador Provisório da Eleição, torna público a todos
os seus associados e associadas com capacidade de votar e ser votados, que se realizarão eleições para renovação da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho
Deliberativo da Entidade, nos dias 04 e 05 de abril de 2006, com coleta de votos das 10 horas do dia 04/04/2006 até às 16 horas do dia 05/04/2006, na sede central da
APCEF-RS, nas agências da Caixa Econômica Federal no Estado do Rio Grande do Sul e, eventualmente, em outros pontos mediante acordo entre as chapas
concorrentes. Através do presente edital, torna público que está aberto o prazo, até o dia 01 de fevereiro de 2006, para inscrições de chapas concorrentes, e que estas
deverão ser efetuadas na sede central da Entidade à rua Cel. Marcos, nº 851, em Porto Alegre, a qual ficará aberta das 9 às 18 horas (de segunda a sexta-feira), para
atender aos interessados.

Todas as demais informações relativas à eleição objeto deste Edital poderão ser obtidas no endereço acima, da mesma forma que cópia do Estatuto Social que a regulamenta.

Porto Alegre, 2 de janeiro de 2006.

Paulo Roberto Carpenedo
Coordenador Provisório da Eleição

Este edital foi publicado no Jornal do Comércio no dia 2 de janeiro de 2006.

GT SAÚDE
Na sampanha salarial de

2003, foi criado o GT Saúde com
o objetivo de subsidiar as nego-
ciações com a Caixa. A com-
posição do GT, que era paritária
com integrantes indicados pela
Caixa e pela CNB/CUT, tinha
o diretor da APCEF Jailson
Prodes como um dos represen-
tantes dos empregados. O pri-
meiro trabalho do grupo foi sa-
nar os problemas que surgiram
quando em 2000 a Caixa extin-
guiu o PAMS e criou o PAMS
Caixa, retirando direitos e ga-
rantias contidas no antigo pla-
no. Com a reabertura do diálo-
go, o GT apresentou aos nego-
ciadores uma proposta de plano
que resgatava os direitos e ga-
rantias que serviram de base ao
atual modelo do Saúde Caixa,
instituído em julho de 2004. A
APCEF promoveu vários deba-
tes e encontros com seus asso-
ciados para discutir a proposta
do novo plano de saúde. O novo
modelo previa a mensalidade

proporcional ao salário, Conse-
lho de Usuários com participa-
ção dos empregados e teto de
resseguro sem diferenciação
por idade. Na opinião do diretor
de Saúde da APCEF, Jailson
Prodes, “o formato atual foi re-
sultado de ampla negociação
que culminou em avanços em
relação ao modelo anterior”.

O trabalho do GT abran-
geu também a extinção do Pro-
grama de Readaptação ao Tra-
balho, que permitia que casos de
doença fossem tratados como
questão disciplinar. Para substi-
tuí-lo, foi criado o Programa de
Reabilitação Ocupacional, que
prevê a reinserção do emprega-
do afastado somente após a
cura completa de seu problema
de saúde. Outra contribuição do
GT foi a reforma no normativo
de Acidente de Trabalho, que
agora prevê a emissão de Co-
municação de Acidente de Tra-
balho inclusive em caso de sus-
peita, o que favorece o tratamen-
to precoce da doença.

O trabalho do GT Saúde
prossegue buscando incorporar
novos benefícios para os usuá-
rios. Está em estudo uma pro-
posta complementar ao Saúde
Caixa, para assistência ao gru-
po familiar que hoje não é con-
templado, por exemplo, filhos
maiores de 24 anos.

Como conseqüência do
novo plano foi constituído um
Conselho de Usuários. Os re-
presentantes dos empregados
no Conselho foram eleitos por
voto direto em eleição realizada
em novembro de 2004. O dire-
tor de Saúde da APCEF, Jailson
Prodes, foi um dos eleitos. A ta-
refa do Conselho é acompanhar
e fiscalizar a gestão do plano de
saúde, assim como, incluir e ex-
cluir modalidades de assistência
no Saúde Caixa. O Conselho re-
aliza reuniões a cada três me-
ses. Na avaliação de Prodes,
"os empregados da Caixa con-
seguiram avanços importantes
em negociação com a empresa
nos grupos de trabalhos". Mas
ressalta, "as grandes conquistas
foram alcançadas somente atra-
vés das lutas da categoria".

MUDANÇAS
NA FUNCEF

Com a tentativa de im-
plantação do REB 2 pela
Funcef, a APCEF iniciou um
movimento de resistência à pro-
posta de migração, por enten-
der que os seus associados teri-
am muitos prejuízos aderindo ao
que propunha a Funcef. Em
abril de 2001, os associados da
APCEF aprovaram em assem-

bléia a criação do Seguro Jurídi-
co Previdenciário e a partir de ju-
lho foi formado o Grupo Estra-
tégico do Seguro Jurídico para
estudar alternativas ao REB.
O Grupo é composto pelos as-
sociados Regina Figueiró e
Sérgio Nunes da Silva, pela
diretora da APCEF Amanda
Cardoso, pela presidenta Célia
Zingler e pelos advogados da
assessoria jurídica.

A proposta elaborada
pelo Grupo Estratégico de mu-
danças no REG/Replan e a im-
plantação de um novo plano de
benefícios foi aprovada pelo XIX
Conecef, representando a opi-
nião dos empregados da Caixa.
O documento foi encaminhado
ao Grupo de Trabalho Funcef
constituído em agosto, dentro da
política de negociação entre a
empresa e a CNB. O GT pari-
tário teve representantes da
Caixa, Funcef e empregados. A
diretora da APCEF Amanda
Cardoso foi a representante do
RS no GT Funcef.

Ao longo desse período,
a APCEF realizou inúmeras ati-
vidades para debater e buscar

soluções para os problemas dos
planos de benefícios na Funcef.
As reuniões mensais com apo-
sentados trouxeram muitos sub-
sídios para os trabalhos do Gru-
po Estratégico. Além disso, fo-
ram realizados seminários esta-
duais e regionais, reuniões com
diretores da Funcef e Caixa.
Uma assembléia realizada em
novembro de 2003, na Colônia
A da APCEF, teve a presença
do presidente da Funcef, Gui-
lherme Lacerda. Foram tam-
bém encaminhadas diversas cor-
respondências à Caixa e Funcef,
cobrando agilidade na execução
das propostas do GT.

O novo plano de benefí-
cios e o saldamento do REG/
Replan foram aprovados pelos
associados da Funcef, em ple-
biscito realizado em todo o país.
A redação final está sendo ana-
lisada pelo GT.

Do processo de mudan-
ças na Funcef surgiu, ainda, um
grupo de trabalho que está pro-
pondo alterações no estatuto da
Fundação. A associada Regina
Figueiró é uma das representan-
tes dos associados no GT.Saúde Caixa era discutido com os aposentados nas reuniões mensais.

A participação da APCEF  foi fundamental para a construção do plano
de saúde da Caixa e nas alterações dos planos de benefícios da Funcef.

Seminário estadual debateu as alterações nos planos de benefícios da Funcef.

BENEFÍCIOS

Garantia de direitos
Arquivo  Assesso D

Arquivo APCEF
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A APCEF foi pio-
neira entre as Associ-
ações de Pessoal da

Caixa no debate sobre questões
previdenciárias. A criação do
Seguro Jurídico Previdenciário
em 2001 trouxe novas perspec-
tivas para os associados na área
da previdência. As ações enca-
minhadas através do Seguro
modificaram algumas questões.
Como a liminar que impediu as
mudanças no estatuto da Funcef
baseadas no decreto 3721/01,
que modificava o limite etário
para aposentadoria complemen-
tar. Foram encaminhadas vári-
as ações para impedir a migra-
ção de reservas do REG e do
Replan para o REB.

Os associados têm à dis-
posição através do Seguro uma
série de ações individuais e co-
letivas. Além disso, foi implan-
tado um novo serviço: a defesa

AAPCEF se caracteri-
za por estar presente
em todos os momen-

tos importantes da vida de seus
associados. Foi assim durante as
campanhas salariais, a campa-
nha pelo cumprimento da jorna-
da de seis horas para as carrei-
ras técnica e de assessoramento,
nos grupos de trabalho perma-
nentes e na proposta de um novo
plano de cargos e salários para
a Caixa. Além de ter diretores
na Comissão Executiva dos
Empregados (CEE/Caixa).

O processo de negocia-
ção entre a Caixa e a Comissão
Executiva dos Empregados per-
mitiu a formação de grupos de
trabalho para tratar de questões
específicas. A APCEF partici-
pou dos GTs Saúde, Jornada de
Trabalho e Funcef. O diretor de
Relações de Trabalho, Devanir
Camargo, ressalta o trabalho em
conjunto com entidades sindicais
durante as campanhas salariais.
"A APCEF esteve presente nas
assembléias, nos atos públicos
e nas negociações com a Caixa
durante a campanha salarial e
nos grupos permanentes", com-

pleta Camargo.

SEIS HORAS JÁ
O desrespeito ao cumpri-

mento da jornada de trabalho de
seis horas pela Caixa levou a
APCEF a propor uma mobili-
zação nacional. A primeira ação
foi o debate com os emprega-
dos de funções técnicas e de
assessoramento. Do encontro
realizado em julho de 2004, sur-
giu a proposta de realizar um es-
tudo sobre a construção de um
plano de cargos e salários para
os bancos públicos. O estudo foi
elaborado por professores do
Departamento de Ciências Eco-

administrativa, que abrange pro-
cessos administrativos e disci-
plinares. Para melhor comuni-
cação com os associados foi
criado o Fórum Quero me Apo-
sentar. As dúvidas dos associ-
ados são respondidas pelos ad-
vogados da assessoria jurídica,
pelos integrantes do Grupo Es-

O que fazer depois de se aposentar?  Em 2005 a
APCEF lançou um projeto inovador: o Programa de Pre-
paração para Aposentadoria. A proposta do Programa
era refletir sobre uma nova etapa na vida dos empre-
gados da Caixa. Em reuniões semanais, os participan-
tes assistiram a palestras e debateram questões como
o mito do envelhecimento, as implicações financeiras
da aposentadoria, administração do tempo livre e pro-
jetos de vida, entre outros.

nômicas da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul (Ufrgs)
e apresentado em um seminá-
rio em novembro de 2005. O re-
latório Elementos para a cons-
trução de um plano de cargos
e salários para bancos públi-
cos servirá para nortear as dis-
cussões com os bancos federais
e estaduais na elaboração de
PCS. Em reunião do Conselho
Deliberativo Nacional em de-
zembro, o relatório foi entregue
pela presidenta da APCEF, Célia
Zingler, ao presidente da Caixa,
Jorge Mattoso. As Apcefs e
Fenae também receberam có-
pia do estudo.

Opções para a
aposentadoria

O galpão crioulo da APCEF está sendo reformado
desde o início de dezembro de 2005. O telhado, o piso
e a estrutura do galpão estão sendo restaurados e
remodulados conforme laudo técnico. A característi-
ca arquitetônica será mantida. O objetivo é resgatar o
local, palco de muitas confraternizações dos associa-
dos.

O galpão estava interditado por risco de desaba-
mento, com base em laudo do engenheiro Ary Sachet.
Havia problemas no projeto inicial de construção do
prédio, que levaram à interdição para preservar os
associados que utilizavam aquele espaço. Após essa
primeira etapa das obras, será feita uma reforma nos
banheiros e na cozinha.

Reformas no
galpão crioulo

PREVIDÊNCIA

Debate pioneiro

tratégico da APCEF e pela di-
retoria da Associação. Em de-
zembro de 2005, o Fórum regis-
trou 30 mil acessos em oito me-
ses de atividades. Para partici-
par do Fórum ou aderir ao Se-
guro Jurídico basta acessar a
página eletrônica da APCEF
(www.apcefrs.com.br).

DEBATE NACIONAL

Presente sempre

Grupo Extratégio da APCEF se reúne semanalmente.

Seminário sobre o descumprimento da jornada de 6 horas.

APCEF está à frente de importantes lutas dos associados.

Participantes do Programa de Preparação para a Aposentadoria.

Obras no galpão crioulo da APCEF.

Arquivo APCEF

Fotos Carla Rossa

Carla Rossa

ciano magenta amarelo preto
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NOVOS CONVÊNIOS

Aárea social da APCEF
tem aproximado cada
vez mais seus associa-

dos da entidade. Festas tradicio-
nais como o Baile do Queijo e do
Vinho, abertura das piscinas, fes-
ta junina e a festa de final de ano
foram incrementadas e reuniram
inúmeros associados e convida-
dos. Além disso, diversos passei-
os para adultos e crianças foram
organizados.

Entrevista
Hélio Verdi
ex-presidente
da APCEF

Qual a importância
da assessoria jurídica
na hora de comprar
ou vender um imó-
vel?

A necessidade de ori-
entação de um advogado
especializado é que toda
a compra e venda tem as-
pectos que só quem está
dentro do meio pode ave-
riguar e achar a solução.

E como funciona a
assessoria gratuita na
área imobiliária?

Quem tiver interesse
telefona para mim e con-
forme o problema se re-
solve só com a orienta-
ção, se for preciso
aprofundar mais tenho
dois advogados que me
assessoram. Por exem-
plo, um colega me consul-
tou sobre um arras que ti-
nham dado para ele onde
aparecia assinando o con-
trato a advogada, que era
procuradora da pessoa
que estava vendendo. O
documento era nulo, por-
que ela tinha que assinar
como procuradora e não
vendedora. Conversando
com o gerente da imobili-
ária o caso foi resolvido.

A assessoria gra-
tuita é apenas imobi-
liária?

Não, auxílio também
em outras questões,
como na união civil.

SOCIAL

Eventos para todos
foram homenageados com a Co-
manda Amigos do Queijo e do
Vinho, no Festival do Queijo e do
Vinho do Supermercado Big Cris-
tal, em julho de 2005.

PASSEIOS
Entre os passeios, as atra-

ções da Colônia de Itapirubá
foram apresentadas aos associ-
ados que participaram das vári-
as visitas ao camping. O des-

HELIO ROMULO
GUAZZELLI VERDI
OAB-RS 1694
*Orientação jurídica indepen-
dente de honorários (gratuita)
*Prestação de assessoria
jurídica. Tabela OAB
R. Silveiro, 901, Porto Alegre
fone 51 3233 6758

NAIDE A. R. SEEGERT
Psicóloga
R. Wenceslau Escobar, 2666,
sala 210, Porto Alegre
fones 51 3029 7233 e 9714 2522

Associados aproveitaram passeios e festas promovidos pela APCEF.

FESTAS
Os 50 anos da APCEF, em

2003, foram comemorados com
muita festa. Além de algumas re-
gionais que organizaram eventos,
mais de 600 pessoas estiveram no
ginásio da Colônia A para brindar
e desejar longa vida à Associa-
ção. Na festa, foram homenage-
ados todos os ex-presidentes com
uma placa personalizada e um
bóton comemorativo dos 50 anos.
A APCEF e seus ex-presidentes

canso e relaxamento foram as
prioridades em outros passeios
promovidos pela APCEF. O
passeio anti-estresse levou ao
encontro de um lugar mágico: o
Sítio Terra e Magia, em Osório.
Tranqüilidade também em Gra-
vatal, no passeio de Páscoa no
Hotel Termas da Guarda. Já as
crianças comemoraram o seu
mês em contato com os animais
e a natureza na Fazenda Quinta
da Estância e no passeio ao

Passeio em homenagem às mães, em março de 2004.

Beto Carrero World, em outubro de 2004.

Festa de encerramento do ano em 2005.

Beto Carrero World. As mães
foram homenageadas com uma
viagem à Serra Gaúcha, com di-
reito a andar na "velha" Maria
Fumaça. Já para quem gosta de
aventuras radicais não faltou e-
moção nas águas do rio para-
nhana em Três Coroas.

Ainda no calendário de
eventos, as festas para o coe-

Um espaço para a ma-
nifestação das diver-
sas expressões da tra-

dição gaúcha. Com esse objeti-
vo, surgiu em 2005 o Núcleo de
Cultura Gaúcha da APCEF.
Aberto a todos os que gostam
da cultura gaúcha, o Núcleo se
reúne semanalmente às terças-
feiras, a partir das 20 horas, na
Colônia A da Associação. A pre-
paração do jantar fica a cargo
de um dos presentes. Outras
atrações são as músicas, as dan-
ças, as declamações e um jogo
de truco. Para celebrar a cria-

NÚCLEO DE CULTURA GAÚCHA

Valorização das tradições

Presença do Núcleo de Cultura no Enart.

lho e papai noel. As comemora-
ções de Páscoa e Natal levaram
muita diversão para adultos e cri-
anças. E um passeio a Gramado
no Natal Luz encerrou o ano de
2005. A diretora de Social e Apo-
sentados, Jesualda Lanzini, des-
taca "a participação dos associa-
dos nas festas, sempre com lota-
ção máxima."

ção, o Núcleo realizou o primei-
ro jantar baile campeiro, em ju-
lho do ano passado. Também or-

ganizou o curso de dança de
fandango, com baile de forma-
tura no dia 9 de setembro. Para

comemorar a semana Farroupi-
lha, em setembro de 2005, o Nú-
cleo esteve presente no Pique-
te dos Bancários no Parque
Harmonia, em Porto Alegre. Já
em novembro, o Núcleo foi
montar acampamento no En-
contro de Artes e Tradições Ga-
úcha (Enart) em Santa Cruz do
Sul. E para contar todos esses
acontecimentos para os associ-
ados foi criado o Chasque Ele-
trônico, editado todas às quin-
tas-feiras e enviado a todos os
associados cadastrados pela
página eletrônica da APCEF.

Carlos Silva

Arquivo APCEF

Arquivo APCEF
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A APCEF, desde sua
fundação, vem pro-
movendo diversas ati-

vidades culturais e incentivan-
do a participação de seus asso-
ciados nas mais diversas áreas
da cultura. O projeto APCEF
em Cena é um exemplo. Criado
em 2004, busca integrar os as-
sociados em torno de atividades
culturais, através as oficinas de
teatro e de canto. O projeto
revitalizou o Coral APCEF e o
grupo de teatro Caixa de
Pandora, que passaram a con-
tar com novos integrantes. Em
uma parceria com a Caixa, a
APCEF brindou seus associa-
dos com o espetáculo Tangos e

CULTURA

Novas expressões
Tragédias, em março de 2005.
"A parte cultural foi estruturada
de forma que as pessoas se
apropriassem da sua Associa-

Oprojeto APCEF em
Cena inaugura mais
um ano com muitas ati-

vidades. A partir de março acon-
tecem novas oficinas de teatro e
de voz e canto.  As oficinas de
teatro são pré-requisito para quem
quer fazer parte do grupo de tea-
tro Caixa de Pandora.

Já o Coral APCEF, vai reali-
zar uma oficina para apresentar

APCEF EM CENA

Novas atividades
o trabalho do grupo e selecionar
novas vozes. As oficinas de inici-
ação teatral, de voz e de canto
serão dirigidas a jovens, adultos e
aposentados. As aulas serão às
terças-feiras à tarde para aposen-
tados e à noite para adultos. Nas
quartas-feiras à tarde será para
jovens. Já as oficinas de voz e de
canto será nas sextas-feiras à
noite, com início em abril.

ção, daquilo que estavam vindo
buscar dentro da área cultural",
afirma a diretora de Cultura,
Rosaura Berni.

Apresentação do Auto de Natal em 2005. Coral APCEF e Caixa de Pandora no Auto de Páscoa em 2004.

OCoral APCEF encer-
rou 2005 em alto esti-
lo. Foram diversas

apresentações durante o ano,
culminando com o Auto de Na-
tal, em conjunto com o grupo de
teatro Caixa de Pandora. For-
mado por associados da APCEF
e empregados da Caixa, o gru-
po produz encantamento a cada
novo trabalho.

O Coral completou dez
anos de atividades em 2003 e
iniciou o ano com uma proposta
inovadora: a apresentação do

Auto de Páscoa, também em
parceria com o Caixa de Pan-
dora. A história da crucificação
e ressurreição de Cristo foi
contextua-lizada na história do
índio Antônio Brasileiro. Os dez
anos do Coral foram comemo-
rados em uma apresentação
especial no Centro Cultural Cia
de Arte. O Coral também orga-
nizou o Encontro de Corais,
além de diversas apresentações
pelo estado. Além disso, marca
presença na semana Farroupi-
lha, apresentando-se no Pique-

CORAL APCEF

A magia do canto

Coral APCEF na homenagem aos 20 anos à conquista da jornada de 6 horas.

Coralistas encantam platéias por onde se apresentam.

te dos Bancários no Parque
Harmonia, em Porto Alegre.
Outra participação é nas reu-
niões de apresentação da
APCEF aos novos empregados
da Caixa. Também houve mui-
tas apresentações nas unidades
da Caixa em Porto Alegre e in-
terior.

Os ensaios do Coral
APCEF acontecem às quintas-
feiras, às 19h30min, no Centro
Cultural Cia de Arte e são aber-
tos aos interessados em se inte-
grar ao grupo.

APCEF revitalizou seus espaços culturais.

Ogrupo de teatro Caixa
de Pandora foi funda-
do em 1980. Desde

então, espalha sua arte pelos
palcos do estado e do país. Na
nova fase, iniciada com o proje-
to APCEF em Cena, o grupo
ganhou mais vitalidade com a
entrada de novos integrantes,
saídos das oficinas teatrais pro-

CAIXA DE PANDORA

Talento total
movidas pela APCEF, um dos
requisitos para fazer parte do
Caixa de Pandora.

Além de participar do tra-
dicional Auto de Natal, ao lado
do Coral APCEF, o grupo reali-
zou várias montagens teatrais de
sucesso nos últimos anos, como
a esquete Fragmentos apresen-
tada várias vezes durante 2004

e 2005. Também teve participa-
ção especial na Noite da Soli-
dariedade, promovida pela
APCEF em outubro de 2005.
Não faltaram ainda as apresen-
tações de esquetes em unidades
da Caixa. O grupo faz seus en-
saios todas as quartas-feiras, a
partir das 19h30min, no Centro
Cultural Cia de Arte. Preparação de texto no ensaio do Caixa de Pandora.

Grupo de Teatro da APCEF espalha sua arte por todos os lugares.

Arquivo APCEF

Carlos Silva

Carla Rossa
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Apreocupação com o
bem-estar dos associ-
ados foi a prioridade

na área patrimonial da APCEF.
A constante manutenção das
Colônias de férias, com refor-
mas feitas em Tramandaí, São
Francisco de Paula e Cassino
além de preservar o patrimônio
possibilita aos associados uma
temporada de muita tranqüilida-
de. As benfeitorias atenderam
às demandas de descentra-
lização apontadas pelos associ-
ados em pesquisas realizadas
pela APCEF. Para a Colônia de
Tramandaí, foram realizados es-
tudos sobre a viabilidade de re-
forma completa ou a construção
de um novo prédio, a solução mais
econômica. O diretor de Patri-
mônio da APCEF, Marcelo Ma-
rimon Gonçalves, destaca a im-
portância da manutenção e a re-
novação do patrimônio da entida-
de. "Só assim poderemos conti-

PATRIMÔNIO

Reformas e preservação

No dia 10 de janeiro a
APCEF recepcionou
mais uma turma de no-

vos empregados da Caixa. A es-
trutura da APCEF é apresentada

NOVOS EMPREGADOS

Boas-vindas

Entrada da Colônia A da APCEF.

Nova turma de empregados no jantar do mês de janeiro.

COMUNICAÇÃO

Contato permanente

Para chegar mais perto
de seus associados, a
APCEF aposta na co-

municação, seja através do jor-
nal João de Barro nas edições
mensais ou nos especiais sobre
Seguro Jurídico, Previdência e
Funcef ou na página eletrônica.
As informações diárias são re-
cebidas pelos associados atra-
vés dos boletins eletrônicos, uma
maneira ágil de divulgar os
eventos da Associação. Sema-
nalmente, as notícias do Núcleo
de Cultura Gaúcha são envia-

das pelo Chasque Eletrônico.
Além disso, todas as informa-
ções sobre o Seguro Jurídico
Previdenciário, as Colônias,
Regionais e todos os convênios
e Seguro Vida APCEF podem
ser encontradas no endereço
eletrônico. A mudança para o
programa de software livre trou-
xe muitas vantagens, tanto para
a APCEF como para os associ-
ados. Em 2004, a Associação
economizou R$ 70 mil em licen-
ça de uso de software. Em abril
de 2005, foi inaugurada mais

uma opção para os associados:
a sala de inclusão digital na Co-
lônia A. A APCEF foi pioneira
entre as Associações na utiliza-
ção do software livre. "Procu-
ramos qualificar os veículos
existentes tendo sempre em
mente a necessidade de redu-
ção de custos, pois estavámos
num processo de recuperação
financeira da entidade", afirma
o diretor de Comunicação, Pau-
lo Belotto. Para receber as in-
formações é só se cadastar na
página eletrônica.

nuar atendendo as expectativas
e necessidades de todos os asso-
ciados." O desafio para solucio-
nar o problema da Colônia de
Tramandaí é, segundo o diretor,
"o levantamento de recursos para
uma obra de tal envergadura".

A Colônia A finalmente
recebeu a carta de habitação em
agosto de 2005. Desde a sua
construção funcionava sem o
Habite-se e corria o risco de in-

terdição. Depois de um longo
processo, com obras para
adequá-la à legislação de pre-
venção contra incêndios e a al-
teração do projeto hidrossani-
tário, a prefeitura municipal de
Porto Alegre aprovou as modi-
ficações e concedeu a liberação.
Já na Colônia B, o galpão criou-
lo está sendo reformado para
que os associados voltem a usu-
fruir desse espaço.

A APCEF mantém e recupera seus espaços físicos.

A preocupação da APCEF é manter seus associados informados sobre todos os acontecimentos.

na semana de treinamento para
os empregados que estão sendo
incorporados à Caixa. A divulga-
ção é finalizada com um churras-
co, quando os novos empregados
conhecem as dependências da
entidade e são convidados a usu-
fruir de toda os benefícios em ser
associados.

Os empregados da RE-
RHI/PO, Ana Laura Nunes, Li-

gia Ukstin e Marcelo Melchiors,
que participam da organização da
semana de treinamento e da re-
cepção aos novos empregados
deram seu depoimento ao João

de Barro. Para Ligia, "esse mo-
mento do churrasco é importan-
te, pois aproxima ainda mais os
novos". Ana Laura completa "é
gratificante ver a satisfação que
as pessoas têm em ser acolhidos
nesse momento de admissão". Já
Marcelo conta que os emprega-
dos admitidos em período anteri-
or "se preocupam em passar a
sua experiência aos novos".

A Regional Litoral Sul
participou da etapa
regional dos Jogos Co-

memorativos 6 Horas Já em con-
junto com a Regional Sul. Além dis-
so, foram organizados jantares de
confraternização, como o comemo-

REGIONAL LITORAL SUL

Jogos em parceria
rativo ao Dia dos Bancários, em
parceira com o Sindicato dos Ban-
cários de Rio Grande. Também foi
realizado  debate sobre o novo pla-
no de benefícios da Funcef e alte-
rações no REG/Replan com parti-
cipação dos associados.

A Regional Fronteira
Oeste realizou reuni-
ões durante o ano de

2005 sobre as mudanças nos planos
de benefícios da Funcef. Também
participou das atividades esportivas
organizadas pela APCEF como os
Jogos Comemorativos 6 Horas Já.

REGIONAL FRONTEIRA OESTE

Esporte e reuniões

Carla Rossa

Carla Rossa

Coordenador
Jefferson Araujo da Silva
Tesoureiro
Paulo César de Oliveira Schluter
CIDADES
Alegrete, Itaqui, Livramento,
Quaraí, Rosário do Sul,
São Gabriel, Uruguaiana

Coordenadora
Maria de Fátima Saracol Vieira
Tesoureiro
Luis Antonio de Almeida
CIDADES
Rio Grande e Santa
Vitória do Palmar

ciano magenta amarelo preto



agências da região, contou com
a presença de aproximadamen-
te 300 pessoas. Uma festa
havaiana, com jantar e baile ao
ar livre, reuniu mais de 600 con-
vidados. O evento organizado
pela APCEF e EN Passo Fun-
do contou com a presença das
36 agências do EN.
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Foram muitas as ativida-
des esportivas da
APCEF nesse período.

Os torneios estaduais e regio-
nais de futebol, de futsal, de vô-
lei, de tênis, entre outros, reuni-
ram dezenas de asssociados. A
primeira edição das Olimpíadas
APCEF foi realizada em 2004
com grande participação e
integração dos associados nas
Regionais durante os jogos pre-
paratórios e na final em
Tramandaí.

Os atletas da APCEF
também estiveram presentes
nos Jogos do Sul e nos Jogos da
Fenae, trazendo muitas meda-
lhas e garantindo a integração
entre os participantes. Na sex-
ta edição dos Jogos da Fenae,
em 2004, a delegação da
APCEF conquistou o segundo
lugar. Em 2006, os Jogos acon-
tecerão em Blumenau, Santa
Catarina e a equipe APCEF es-

ESPORTES

Integração dos associados

tará mais uma vez na disputa.
Em 2005, a APCEF or-

ganizou e sediou a quarta edi-
ção dos Jogos do Sul. O evento
reuniu atletas das Apcefs de
Santa Catarina, Paraná e Rio
Grande do Sul. A confraterniza-
ção entre os participantes foi o
destaque e garantiu o sucesso

do evento. Em comemoração
aos 20 anos da conquista da jor-
nada das seis horas na Caixa, a
APCEF organizou os Jogos Co-
memorativos 6 Horas Já. Com
as etapas iniciais realizadas nas
Regionais e uma final em Porto
Alegre, os Jogos encerraram o
ano esportivo da APCEF.

A equipe campeã dos Jogos Comemorativos e diretores da APCEF.

Abertura dos Jogos do Sul, no ginásio da Colônia A, em Porto Alegre.

APCEF nos Jogos da Fenae em 2004, em Belo Horizonte.

APCEF organizou e participou de diversos eventos esportivos em Porto Alegre, no interior e em outros estados.

Coordenador Vladimir Bettiol
Tesoureiro Evandro Ferronatto
CIDADES
Antônio Prado, Bento Gonçal-
ves, Canela, Carlos Barbosa,
Caxias do Sul, Farroupilha, Flo-
res da Cunha, Garibaldi, Grama-
do, Nova Bassano, Nova Prata,
Nova Petrópolis, São Francisco
de Paula, São Marcos, São
Pelegrino, Vacaria, Veranópolis.

ARegional Serra possui
em sua sede em
 Farroupilha um salão

de festas com toda a estrutura de
bar e cozinha, campo de futebol
sete, quiosque com churrasquei-
ra, parque infantil, quadra de tê-
nis, quadra de vôlei de areia e es-
paços ao ar livre com mesas e
churrasqueiras. Há, ainda, uma
área para camping e estaciona-
mento. Os associados aproveitam
também a trilha para caminhadas
ecológicas.

Um evento tradicional re-

REGIONAL SERRA

Espaço para o churrasco
alizado pela Regional é o Costelão
em comemoração ao dia do tra-
balhador. Em sua quinta edição
realizada em 2005, o evento reu-
niu associados de várias cidades
da região. O sucesso da festa deu
origem ao Costelódromo, um es-
paço onde é assado e servido o
churrasco. A Regional também se
integrou às atividades esportivas
organizadas pela APCEF, como
a Olimpíada. Outros eventos fo-
ram realizados durante esse perí-
odo como a festa havaiana.

Além da construção doEvento especial, o Costelão atrai muitos associados.

Costelódromo, ainda foram fei-
tas reformas na cozinha, na
cancha de bocha e plantadas ár-
vores.

ARegional Passo Fun-
do além da manuten
ção da sede, promo-

veu diversas atividades para os
associados. "No início de nossa
gestão, procuramos organizar a
sede para recebermos os asso-
ciados durante a temporada",
conta a coordenadora Iloci Sil-

REGIONAL PASSO FUNDO

Manutenção permanente
Coordenadora
Iloci Silvia Doebber dos Santos
Tesoureira Bianca Pavin
CIDADES
Arvorezinha, Carazinho, Casca,
Constantina, Espumoso, Frederico
Westphalen, Guaporé, Ibiruba, Lagoa
Vermelha, Marau, Não-Me-Toque, Pal-
meira das Missões, Passo Fundo,
Sananduva, Sarandi, Serafina Correa,
Soledade, Tapejara.

via dos Santos. Foram pintados
bancos e mesas, plantadas flo-
res e compradas mesas, cadei-
ras, espreguiçadeiras e guarda-
sóis para as piscinas, pois hou-
ve aumento no número de as-
sociados e, conseqüentemente,
da utilização das piscinas.

Entre os eventos desta-

ca-se um almoço para comemo-
rar o dia do trabalhador, em
2005. Durante o dia foram fei-
tas diversas atividades como jo-
gos de futebol, tênis, tênis de
mesa, sinuca, canastra e muita
recreação para as crianças nos
brinquedos infláveis. A festa,
organizada em parceria com

ciano magenta amarelo preto
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REGIONAL VALE DO TAQUARI

Utilização máxima
A Regional Vale do

Taquari, com sede
em Estrela, possui,

em uma área de 25 mil m2, sa-
lão social para 80 pessoas, sala
de jogos, churrasqueira e
cancha de bocha coberta, qui-
osque com churrasqueiras, além
de muita área verde com árvo-
res frutíferas, onde os associa-
dos podem fazer seu churrasco
ao ar livre. Para as crianças,
uma praça infantil anexa à pis-
cina. Para quem quer praticar
esportes, campo de futebol com

Coordenador
Ricardo Luiz Sulzbach
Tesoureiro
Carlos T. Schwambach
Esportes Alexandre R. Freitas
CIDADES
Estrela, Lajeado, Teutônia, Ar-
roio do Meio, Encantado, Roca
Sales, Taquari, Muçum, Ve-
nâncio Aires.

iluminação e dois vestiários e
uma quadra de vôlei de grama.
Estão sendo plantadas mais ár-
vores frutíferas e ornamentais
de diversas espécies.

Nos Jogos Comemorati-
vos das 6 horas, os associados
tiveram participação expressiva
com representação de todas as
agências da Regional. Também
foram realizados almoços de
integração entre os associados.
O coordenador da Regional,
Ricardo Sulzbach, conta que a
sede é muito utilizada pelos as-Sede da Regional é bastante procurada pelos associados.

sociados: "sempre temos reser-
va para utilização do salão e
nesse período as piscinas são
bastante freqüentadas", diz
Sulzbach.

Espaço amplo para receber os associados.

ARegional Vale dos Si-
nos possui sede em São
Leopoldo. Localizada

em meio a uma área verde, a
sede possui amplo espaço para
lazer dos associados, com salão
de festas, campo de futebol, pra-
cinha de brinquedos, churrasquei-
ras. "As prioridades são muitas,
com muitos investimentos e re-
formas a serem feitas", diz o co-
ordenador Nilson Roque Urban.

Várias reformas foram re-
alizadas  na sede da Regional,

REGIONAL VALE DOS SINOS

Reformas na sede
como os banheiros e a cozinha.
A cozinha foi equipada com mó-
veis e utensílios. A pracinha re-
cebeu novos brinquedos e o te-
lhado do galpão externo foi refor-
mado, o galpão recebeu grades e
portas de ferro na cozinha. O
campo de futebol soçaite está sen-
do transferido para uma área nos
fundos da sede. O campo terá um
novo gramado, com iluminação,
e será cercado com tela. "Para
2006, pretendemos terminar o
campo de futebol, iluminar a en-

Coordenador
Nilson Roque Urban
Tesoureiro
Nestor Francisco Imhoff
Diretor de Patrimônio
Delamar Teixeira Albino
CIDADES
Campo Bom, Dois Irmãos, Es-
tância Velha, Esteio, Feliz, Ivoti,
Montenegro, Novo Hamburgo,
Portão do Sul, São Leopoldo,
São Sebastião do Caí, Sapiran-
ga, Sapucaia do Sul.

trada da sede e promover janta-
res", completa Urban.

A sede da Regional Vale
do Rio Pardo está si-
tuada em Cachoeira

do Sul. A infra-estrutura conta
com salão para festas, campo
de futebol e muito verde. A ma-
nutenção da sede incluiu a re-

REGIONAL VALE DO RIO PARDO

Mais espaço para festas

Coordenadora
Sandra Regina Correa da Silva
Tesoureira
Eleni Maria Machado Fonseca
CIDADES
Agudo, Butiá, Cachoeira do Sul,
Candelária, Rio Pardo, Santa Cruz
do Sul, Vera Cruz.

Sede da Regional em Cachoeira do Sul.

ARegional Fronteira Sul pos-
sui em sua sede em Bagé

um campo de futebol, onde são
realizados torneios de futebol
soçaite regionais, dois salões para
festas, um que será concluído este
ano, e uma bonita área verde. A
manutenção inclui o plantio de ár-
vores, cuidados com o campo,
como a colocação de tela, e a pin-
tura dos salões. Um novo salão
com 70 m2 está sendo entregue

Coordenador
Milton Flávio dos Santos Otarão
Tesoureiro
Vilmar Valenotto da Silva
CIDADES
Bagé, Dom Pedrito

aos associados, ampliando a ca-
pacidade para as festas. Entre os
eventos organizados pela Regio-
nal estão os campeonatos de fu-
tebol, festas de confraternização
e de final de ano.

Coordenadora
Regina Antunes
Tesoureira
Vera Lúcia Jochims
CIDADES
Capão da Canoa, Osório, Santo
Antônio da Patrulha, Torres,
Tramandaí.

ARegional Litoral Norte or-
ganizou reuniões para dis-

cutir as alterações nos planos de
benefícios da Funcef. Como a Re-
gional não possui sede, as con-
fraternizações são organizadas
por agências.

forma do salão cuja capacidade
foi duplicada para melhor rece-
ber os associados. Também foi
ampliada a reserva de água com
a aquisição de uma caixa d'àgua.
Outro investimento planejado é
na decoração do salão e em

utensílios para a cozinha.
A coordenadora da Re-

gional, Sandra Regina da Silva,
destaca ainda a realização de
festas de final de ano e de con-
fraternizações organizadas du-
rante os três últimos anos. As
alterações nos planos de be-
nefícios da Funcef foram de-
batidas em uma reunião reali-
zada em Santa Cruz do Sul,
que reuniu associados de toda
a Regional.

REGIONAL FRONTEIRA SUL

Um novo salão

REGIONAL LITORAL NORTE

Debates importantes

ciano magenta amarelo preto
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ARegional Sul possui
uma agenda repleta de
eventos. Desde que as-

sumiu como coordenador Luiz
Roberto Portantiolo junto com ou-
tros membros da coordenação,
buscou integrar e ampliar o nú-
mero de associados da APCEF
na região. "Sabíamos da respon-
sabilidade e do trabalho a ser re-
alizado", lembra Portantiolo. As
primeiras medidas foram a regu-
larização de um terreno não es-
criturado e a prestação de con-
tas. Um convênio com o Clube
Diamantinos de Pelotas permite
que os associados da APCEF
usufruam das dependências do

REGIONAL SUL

Muitos eventos
Clube. Uma campanha para no-
vos associados foi desenvolvida
na região com visitas a todas as
cidades e agências da Regional.

Uma agenda periódica de
eventos foi criada. A 1ª Olimpía-
da, em 2004, teve a participação
de todas as cidades que fazem
parte da Regional Sul e de uma
equipe de Rio Grande e outra de
Santa Vitória do Palmar. Para os
aposentados, foi realizado um
café com a apresentação do Se-
guro Jurídico Previdenciário e
debates sobre a Funcef e a
APCEF, além de brincadeiras e
música. O primeiro baile de Na-
tal da Regional, no mesmo ano,

reuniu mais de 300 associados
com jantar e muita dança.

A segunda edição da
Olimpíada foi em 2005 com a pre-
sença de 90 atletas. Um jantar
baile comemorou os 52 anos da
APCEF e os associados recebe-
ram diversos brindes. Ainda em
2005, foram realizados um
fandango, uma festa infantil, uma
tarde com chá,  com música ao
vivo e muitas brincadeiras e ain-
da um passeio ao refúgio rural de
Morro Redondo. O 3º campeo-
nato de futebol sete promovido
pela Regional, com almoço e jan-
tar, teve a participação de 180 as-
sociados. A comemoração de fi-
nal de ano foi através de jantares
organizados nas cidades que in-
tegram a Regional. "Nosso obje-
tivo foi integrar a APCEF com
seus associados e familiares,
como também a divulgação da
agenda de eventos da Regional",
diz Luiz Portantiolo.

Coordenador
Luiz Roberto Portantiolo
Tesoureira
Loiva Guido Vallerão
CIDADES
Camaquã, Canguçu, Jaguarão,
Pelotas, São Lourenço do Sul.

Café com os aposentados em 2005.

Asede da Regional Cen-
tro está localizada em
Itaara, próximo a Santa

Maria. A Regional possui campo
de futebol soçaite e quadra
poliesportiva, salão para festas,
churrasqueiras em meio às árvo-
res, pracinha infantil e um lago
com 20 mil m2, banhável e com
pedalinhos.

O coordenador da Regio-
nal, Altivo Goulart Rodrigues, des-
taca a manutenção e ampliação

da estrutura. "Em 2003 um tem-
poral destruiu a taipa do lago, de-
pois da recuperação repovo-
amos com peixes". A meta agora é
trocar os pinus ao redor do lago por
árvores nativas e frutíferas e me-
lhorar as condições de banho. Com
a mudança, a proposta da coorde-
nação é criar também uma área de
pesca.

Seguindo a linha de melho-
rias foram adquiridas três caixas
d'àgua e utensílios para o salão

REGIONAL CENTRO

Alternativa para o verão
de festas, realizada reforma e pin-
tura dos brinquedos na pracinha,
reformado o telhado da sede e
colocados azulejos ao redor das
churrasqueiras do salão, entre
outras manutenções.

Entre as atividades reali-
zadas na Regional, destaca-se a
fase regional da Olimpíada da
APCEF, em maio de 2004. Em
abril de 2005, foi realizada a fase
regional dos Jogos de Integração
nas modalidades de futebol
soçaite, bocha, tênis de mesa e
vôlei de praia. A Regional também
marcou presença na fase final dos
Jogos, realizada em Porto Alegre.

Coordenador
Altivo Goulart Rodrigues
Tesoureiro
Vilson Carlos Nicoloso
CIDADES
Caçapava do Sul, Faxinal do Sotur-
no, Itaara, Jaguari, Júlio de
Castilhos, Restinga Seca, Santa
Maria, Santiago, São Pedro do
Sul, São Sepé,  Tupanciretã.

Muito espaço de banho para os associados.

A sede da Regional Alto Uru-
guai fica em Erechim e é

constituída de uma área de apro-
ximadamente 22 mil m². Nessa
área está o prédio com salão de
festas, totalmente equipado, com
capacidade para acomodar cer-
ca de cem pessoas durante os
eventos. Além da sede, existe um
campo de futebol sete, totalmen-
te cercado, uma quadra para vô-
lei na areia, playground com casa
de jogos, churrasqueiras ao ar li-
vre, área de estacionamento e três
lagos. Uma parte do terreno está
sendo utilizada por reflorestamen-
to. A área destinada ao pomar con-

REGIONAL ALTO URUGUAI

Lazer para todos

Coordenador
Ricardo Luiz Müller
Tesoureiro
Vanda Maria Bianzin Grzeidak
CIDADES
Campinas do Sul, Erechim, Ge-
túlio Vargas, Viadutos.

ta com vários tipos de frutíferas,
além de hortaliças diversas.

A Regional realiza diver-
sos eventos permanentes como
a Festa dos aniversariantes do
mês, Festa de São João, Festa
Italiana e Festa de final de ano.

Os associados também uti-
lizam as instalações da Regional
durante praticamente todo o ano
para festas de confraternização.

Bosque com lago na Regional Centro.

A sede da Regional Missões
em Santa Rosa possui sa-

lão de festas, sala de jogos e chur-
rasqueiras. Em Santo Ângelo há
campo de futebol sete, cancha de
bocha, quadra de vôlei, churras-
queiras, salão de festas, pracinha
e mesas de jogos. Já em São
Borja encontra-se piscina, local
para camping e salão de jogos.
Nas sedes foram realizadas ma-

Coordenador
Jorge Luis Cappellari
Tesoureir
Marcos Mauro Maicá
CIDADES
Cerro Largo, Crissiumal, Cruz Alta,
Giruá, Horizontina, Ijuí, Panambi,
Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo
Augusto, Santo Cristo, São Borja,
São Luiz Gonzaga, Três de Maio.

ARegional Vale do
Paranhana não possui

sede. Os eventos são realizados
pelas agências que pertencem a
Regional, com o valor do repasse
feito pela APCEF. Durante o pe-
ríodo de discussão sobre as alte-
rações nos planos de benefícios

Coordenador
João Bruno Schmitz
Tesoureira
Vera Lúcia Jochims
CIDADES
Igrejinha, Parobé, Rolante,
Taquara, Três Coroas.

nutenções e reformas para me-
lhor atender aos associados.

REGIONAL MISSÕES

Várias sedes

REGIONAL VALE DO PARANHANA

Repasse para agências
da Funcef foram realizadas reu-
niões em cidades da Regional.

Debate sobre Funcef em Santo Ângelo.


