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OPINIÃO

Editorial

A retomada das negociações perma-
nentes entre os representantes dos(as) 
empregados(as) e a direção da Caixa, na 
primeira quinzena de novembro, trouxe 
à tona uma nova polêmica. O diretor de 
Relações de Trabalho da APCEF, Marcello 
Carrión, que representa a Fetrafi-RS, par-
ticipou da reunião e exigiu a revogação 
da circular 009/2011. Em mesa especí-
fica de negociação durante a Campanha 
Salarial, há pouco mais de um mês, as 
partes concordaram que não haveria 
desconto dos dias parados e que haveria 
compensação das ausências decorrentes 
da paralisação. Assim, nos causou estra-
nheza quando o banco divulgou a circular 
(CI DE Gestão de Pessoas / DE Controla-
doria 009/2011) no dia 3 de novembro. 
Segundo o documento, a compensação 
de horas é vinculada ao sistema de metas 
do banco. A Caixa cobra a compensação 
de duas horas diárias até o dia 15 de 
dezembro do corrente ano.

Isso é um absurdo. Além disso não 
estar previsto no acordo,  o problema é 
que, baseados nessa CI, há gestores que 
estão tentando exigir a compensação de 
duas horas diárias até o final do prazo 
acordado, o que se constitui em clara 
punição a quem fez greve. Os termos não 
estão previstos no acordo assinado entre 

entidades sindicais e os bancos. Assim, 
a APCEF pediu em Brasília a imediata 
revogação da CI. 

Essa norma da Caixa pode inclusive 
trazer impactos negativos à saúde do(a)
trabalhador(a), uma vez que, ao incluir 
a compensação das horas no sistema de 
metas, o banco dá sinal verde para a pres-
são sobre ele(a). Isso constitui a prática 
de assédio moral, algo cada vez mais co-
mum na relação gestor x empregado(a) e 
que tanto preocupa a APCEF. O texto da 
circular vai na contramão do espírito de 
comum acordo da mesa de negociação 
do banco com os(as) empregados(as).O 
objetivo da compensação das horas é 
colocar em dia o trabalho que ficou atra-
sado durante a paralisação, em respeito 
aos clientes e à população. Entretanto, a 
compensação das horas não pode servir, 
de modo algum,como instrumento de 
punição aos(às) empregados(as) que 
aderiram à paralisação. Foi graças aos(as) 
valorosos(as)colegas que construímos 
uma grande greve - e através dessa 
união, foram conquistados avanços que 
se estenderam a todos(as). Esse tipo de 
tratamento a quem lutou pelos direitos 
de toda a categoria categoria é inad-
missível.
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RADAR

AGENDA DE EVENTOS

NOVEMBRO

• 19 (Sábado) - Jogos de integração 
da Etapa Porto Alegre

• 23 (Quarta) - Confraternização de 
Final de Ano dos aposentados(as) 
da Regional Vale Sinos Local: AP-
CEF São Leopoldo (será durante o 
dia, com almoço)

• 24 (Quarta) - Jantar de confrater-
nização na Sede da Regional Passo 
Fundo

• 26 (Sábado) - Torneio de Futebol 
Sete da Regional Fronteira Oeste 
na Sede Campestre do Sindicato 
dos Bancários de Alegrete às 9h 
(ao meio dia, será servido almoço)

• 26 (Sábado) - Jogos de integração 
na Etapa Porto Alegre e Festa de 
Abertura das Piscinas (Local: Av. 
Cel. Marcos, 627)

• 26 (Sábado) - Jantar Baile de Final 
de Ano da Regional Sul em Pelotas

• 26 (Sábado) - Abertura das Piscinas 
Regional Passo Fundo/RS

DEZEMBRO

• 03 (Sábado) – Jogos de Integração 
da Regional Passo Fundo

• 04 (Domingo) - Passeio Sobre Ro-
das Não-Motorizadas. Local: Passo 
Fundo

• 08 (Quinta) - Encerramento das 
Oficinas – Noite Cultural e forma-
tura da Oficina Literária (Galpão 
Crioulo, Sede B)

Churrasco  
Campeiro é 
tradição

O Churrasco Campeiro já virou 
tradição na Regional Passo Fundo da 
APCEF. A mais recente edição do evento 
ocorreu no dia 27 de outubro, levando 
dezenas de associados(as) e demais 
convidados(as) até a Sede Roselândia. O 
próximo jantar já está sendo planejado 
pela diretoria.

Compondo o cardápio do jantar, 
estiveram cortes variados de gado, porco, 
galeto e salsichão, acompanhados de 
feijão mexido, arroz, mandioca com ba-

Foto: Arquivo/Regional Passo Fundo

Cardápio variado levou dezenas de  
pessoas até a Sede Roselândia

con, cuca e saladas diversas. Em meio ao 
jantar, foram sorteados cinco ingressos 
para o churrasco do mês de novembro. 
A animação foi garantida até altas horas, 
com o som mecânico. 

“O jantar foi um sucesso, mais 
uma vez. Faço questão de agradecer à 
equipe colaboradora por mais esse belo 
trabalho”, elogiou o conselheiro Eroni 
Schleder. 

A Regional Passo Fundo organiza os 
seus jantares de confraternização com 
frequência mensal. As temáticas variam 
e já ganharam nomes como “Noite da 
Costela”, “Noite Verde-Amarela” e 
“Noite Farroupilha”. 

Noite Cultural acontece  
em dezembro

Passeio Sobre Rodas  
Não-Motorizadas em  
Passo Fundo

Como parte das atividades de final 
de ano, a APCEF organiza mais uma 
edição da Noite Cultural. O evento acon-

tecerá no dia 8 de dezembro, no Galpão 
Crioulo, sede B da Associação, às 20h. 

A noite promete muita emoção e 
homenagens. Entre as atividades previs-

tas, estão a formatura e a leitura de con-

tos da Oficina de Criação Literária “Entre 
o Sena e o Guaíba” e apresentações do 
curso de Dança de Salão e do Grupo de 
Danças Tradicionais Gaúchas. 

A entrada é franca, mediante confir-

mação de presença, através do telefone 
(51) 3268-1611 ou pelo email eventos@
apcefrs.org.br. 

A APCEF Passo Fundo sedia pela 
primeira vez, no próximo dia 4 de de-
zembro, uma edição do Passeio Sobre 
Rodas Não-Motorizadas. 

A saída acontece às 9h, após con-
centração no Parque da Gare, em frente 
à unidade do Senac. A chegada ocorre no 
mesmo local. O trajeto percorre a Aveni-
da Brasil e a Rua Sete de Setembro, até 
o trevo do Boqueirão; a volta é na mão 
oposta, até chegar no ponto de partida. 

Realizado desde 2009, o Passeio 
Sobre Rodas é resultado da parceria 
da APCEF com a Fenae e visa incen-
tivar a qualidade de vida entre os(as) 
empregados(as) da Caixa. Além de 
proporcionar momentos de lazer para 
os praticantes do ciclismo, skate e outras 

modalidades, o evento vem se tornando 
um exemplo do congraçamento entre 
associados(as). 

Além dos(as) empregados(as), 
os(as) clientes do banco também rece-
berão convite para participar do evento, 
conforme adianta o conselheiro Eroni 
Rodrigues Schleder. Para ele, a expecta-
tiva é de que o passeio “seja um grande 
sucesso, e um divisor de águas no setor 
de Esportes da Regional Passo Fundo”. 

A inscrição poderá ser feita na  
APCEF ou pela internet, através do email 
esportes@apcefrs.org.br. Para a inscrição 
pede-se a doação de 1 quilo de alimento 
não perecível. Haverá sorteio de brindes 
aos participantes e outras surpresas. 
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Apresentações de dança integram 
 a programação

Foto: Marcelo de Oliveira



CONJUNTURA

Pela democratização da comunicação
A liberdade de imprensa é um as-

sunto que gera preocupação no Brasil. 
A informação é um bem público, disso 
todos sabemos. Mas a partir do momento 
em que ela é deliberadamente adulterada 
pela mentira, pode-se identificá-la como 
autoritarismo. 

Analistas, jornalistas, sociólogos e 
articulistas alertam para as diversas ten-
tativas de controle da mídia e a restrição 
da liberdade de imprensa. Infelizmente, 
a incorporação da imprensa por grandes 
grupos empresariais, cujo principal obje-
tivo é o lucro, compromete essa liberda-
de. A mentalidade de classe dos patrões 
é estendida à maioria dos funcionários 
dessas empresas, e o desastre é comple-
to. O resultado é um jornalismo que se 
apresenta como de interesse público, mas 
que está subordinado aos interesses dos 
donos da empresa. 

Neste último mês, dois episódios dis-
tintos envolvendo empresas detentoras 
de monopólio na área da comunicação 
causaram estranheza e polêmica entre a 
sociedade. 

O primeiro deles envolveu o Grupo 
RBS e o governador Tarso Genro. Tudo 
começou no dia 21 de outubro, quando 
a Associação Nacional dos Jornais (ANJ) 
e a Associação dos Juízes do Rio Grande 
do Sul (Ajuris) promoveram, em Porto 
Alegre, um seminário para discutir liber-
dade de imprensa e Poder Judiciário. Os 
interesses temáticos envolvidos no deba-
te eram um tanto destoantes. Ao passo 
que a ANJ e as suas empresas afiliadas 
buscavam debater a liberdade de impren-
sa contra ideias de regulação e limites, 
a Ajuris estava interessada também em 
outros temas, entre eles a ameaça dos 
monopólios de comunicação sobre a 
liberdade de imprensa e de expressão. 

Dias depois, a Zero Hora (do Grupo 
RBS, filiado à ANJ) dedicaria uma matéria 
de uma página ao encontro, intitulada 
“A defesa do direito de informar”. Nela, 
o jornal destacou as falas favoráveis à 
agenda da ANJ e simplesmente limou a 
parte do debate que tratou do tema dos 
monopólios de comunicação. Na mesma 
edição, foi publicado um editorial raivoso 
contra Tarso Genro, acusando-o de que-

rer censurar o jornalismo investigativo. 
No texto, a Zero Hora apresentou-se 
como porta-voz da “imprensa livre e 
independente”. 

O presidente da Ajuris, João Ricardo 
dos Santos Costa, criticou publicamente 
a postura da Zero Hora sobre o evento. 
“Esse é um caso paradigmático: em um 
evento promovido para discutir a liber-
dade de imprensa, a própria imprensa 
comete um atentado à liberdade de im-
prensa ao omitir um dos principais temas 
do evento”, disse Costa em entrevista ao 
site Carta Maior. O presidente chegou a 
parafrasear o linguista, pensador e ati-
vista político Noam Chomksy, ao afirmar 
que “o maior obstáculo à liberdade de 
imprensa e de expressão são os mono-
pólios das empresas de comunicação”. 

Ainda durante o seminário da 
Ajuris, o ex-ministro da Secretaria de 
Comunicação do governo Lula, Franklin 
Martins, reafirmou a necessidade de um 
novo marco regulatório. “O que separa 
as telecomunicações da radiodifusão está 
acabando e esse processo precisa ser re-
gulado”, afirmou. “A mídia tem que ser 
respeitada, mas nunca deve ser temida”, 
disse o jornalista, enfatizando que esse 
debate já está aberto na sociedade e que 
não é mais possível interditá-lo. “Se ele 
for feito com transparência e equilíbrio, 
melhor”.

O outro episódio polêmico envolveu 
o jornalista William Waack, da Rede Glo-
bo. Seu nome surgiu na mídia graças a 
documentos divulgados pela Wikileaks, 
que o apontam como possível informante 
do governo americano. O âncora do Jor-
nal da Globo foi citado não apenas uma, 
mas três vezes como informante da Casa 
Branca – e dois dos documentos que o 
citam foram considerados confidenciais. 

Um dos arquivos falava sobre a 
visita de um porta-aviões dos Estados 
Unidos em maio de 2008. Na ocasião, 
a Embaixada Americana classificou 
como positiva a repercussão na mídia 
do evento, citando Waack diretamente 
por ter ajudado a mostrar o lado positivo 
das relações do Brasil com os Estados 
Unidos em reportagens para o jornal 
O Globo. Os outros dois documentos 

são sobre informações repassadas pelo 
jornalista a representantes americanos 
sobre as eleições presidenciais de 2010. 
À época, ele reportou aos americanos 
que um fórum econômico em São Paulo 
deixou as seguintes impressões sobre os 
possíveis candidatos à presidência: Ciro 
Gomes era “o mais preparado”, Serra 
era “claramente competente” e Dilma 
era “incoerente”. 

Idealismo x monopólios

O que existe é ausência de regula-
ção. Na Constituição de 1988, um dispo-
sitivo passou a proibir o monopólio das 
comunicações; a ação teve, inclusive, o 
apoio vital da sociedade civil mobilizada 
à época. Foi nesse período que ocorreu a 
criação do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Comunicação (FNDC), ideali-
zado pelas várias entidades que atuaram 
na constituinte pela democratização 
das comunicações. Até hoje não se vê 
resultado prático dessa medida, porque 
o executivo recusa-se a enviar o projeto 
de lei ao legislativo. O marco regulató-
rio da mídia, produzido pelo ministro 
Franklin Martins durante o governo Lula, 
foi a cartada encontrada para reavivar o 
documento, mas segue estacionado no 
Ministério das Comunicações. Levado 
ao Congresso Nacional, foi encarado 
pela oposição como uma tentativa do 
governo de censurar os veículos. Já os 
defensores do marco regulatório alegam 
que ele seria uma poderosa arma contra 
os monopólios midiáticos. 

Existem grandes profissionais dentro 
dessas empresas corporativistas, lutando 
diariamente contra os limites impostos 
pelas linhas editoriais. O problema é que 
o “jornalismo investigativo” ainda é um 
projeto a ser construído no Brasil. Muitas 
vezes, os interesses de anunciantes fa-
lam mais alto e acabam pondo por terra 
meses e meses de trabalho. Um direito 
individual – a liberdade de expressão – 
não pode ser equacionado com o direito 
de “indústrias de comunicação” cada vez 
maiores e mais capazes de controlar o 
que as pessoas assistem, ouvem e leem.

Mas nem tudo está perdido. O mo-
vimento de democratização dos meios de 
comunicação ganha cada vez mais força, 

amparado pelas tecnologias digitais e 
em especial pela internet. TVs e rádios 
comunitárias e a blogosfera estão aí para 
provar que sim, é possível dar voz ao 
direito de se comunicar. 

Enquanto isso, acontecem os pre-
parativos para o Fórum Mundial de 
Comunicação e Inclusão Digital, que será 
realizado entre os dias 30 de janeiro e 
1° de fevereiro, na sede da Fiergs, em 
Porto Alegre. O encontro terá como tema 
“Liberdade de Expressão e Cultura Di-
gital” e deverá mobilizar pesquisadores, 
universidades, profissionais da área da 
comunicação e cultura e representantes 
de movimentos sociais. Até lá, será inte-
ressante acompanhar o eterno embate 
entre as forças políticas e os monopólios 
da comunicação. 
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APOSENTADOS(AS)

APCEF comemora  
vitória em ações  
trabalhista e  
previdenciária

SEUS DIREITOS

para o PCS 98 e para a nova estru-

tura salarial unificada de 2008, feitas 

mediante exigência de saldamento do 

plano Reg/Replan e adesão ao novo 

Plano Funcef”. Grifei este recente 

Despacho do Presidente do TST (pro-

cesso nº 1086-12.2008.5.10.0005) 

que diz, em síntese, que o Recurso da 

Caixa não deve ser recebido, porque 

ele foi protocolado num prazo que é 

contrário ao que diz a Súmula 385 

do Tribunal. Assim, a possibilidade 

de modificação do que está julgado 

sobre este assunto é quase nula. 

Esta Decisão, entretanto, ainda 

não pode ser aplicada, porque ela não 

é definitiva – embora a possibilidade 

de sua mudança seja muito remota, e 

restem poucas medidas judiciais para 

a Caixa tentar impedir a sua aplica-

bilidade. Ou seja, é só uma questão 

de tempo...

Outro aspecto importante em 

relação a esta Decisão, é que ela serve 

de subsídio jurisprudencial que pode 

ser utilizado no Recurso que as enti-

dades fizeram no processo que trata 

das discriminações também aplicadas 

pela Caixa, na implantação do PFG.

Por tudo isso, trata-se de uma 

boa notícia para os atuais participan-

tes do Reg/Replan não saldado, bem 

como para aqueles que abandonaram 

o seu Plano Previdenciário na Funcef, 

como condição para poder estar no 

mesmo sistema de carreira ou funcio-

nal que os demais colegas. 

Enfim, é mais uma vitória na luta 

contra as discriminações. 

No dia 18 de outubro o Presiden-

te do Tribunal Superior do Trabalho 

emitiu uma Decisão, que significa 

importante passo para sepultar um 

recurso da Caixa. Este recurso da em-

presa tenta modificar um Acórdão do 

Tribunal Regional que torna inválidas 

as migrações para a nova estrutura 

salarial unificada de 2008, feitas me-

diante exigência de saldamento do 

plano Reg/Replan e adesão ao novo 

Plano Funcef. 

Este Acórdão anula as “opções” 

realizadas sob o amparo desta exigên-

cia, que o Judiciário aqui considera 

ineficaz. Ou seja, é possível que o(a) 

empregado(a) (que migrou para o 

Saldamento só para poder aderir à 

nova tabela) retorne ao Reg/Replan 

e faça uma nova migração, desta vez 

sem a exigência. A Decisão declara a 

invalidade das migrações para a nova 

estrutura salarial unificada, feitas sob 

tais exigências. 

Veja o que diz a Síntese do 

Acórdão ora mantido pelo Tribunal 

Superior do Trabalho:

“Diante desses fundamentos, 

dou provimento ao recurso interposto 

pelo Ministério Público do Trabalho, 

para determinar que a empregadora 

se abstenha de exigir de seus empre-

gados, como condição à adesão ao 

PCS/98 e à nova estrutura salarial 

unificada 2008, que migrem para o 

novo plano de previdência privada 

da Funcef, realizando saldamento 

relativo ao Reg/Replan. Consectário 

lógico, dou provimento ao apelo para 

declarar a invalidade das migrações 

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

A APCEF conquistou duas importan-
tes vitórias na Justiça, uma de cunho pre-
videnciário e outra de cunho trabalhista. 

O primeiro deles foi a notificação 
da Fundação dos Economiários Fede-
rais (Funcef) através da medida judicial 
denominada Protesto Interruptivo de 
Prescrição, que visou conservar os di-
reitos dos(as) participantes da Funcef 
que efetuaram a adesão ao Reg/Replan 
saldado. 

De acordo com o assessor jurídico 
e previdenciário Ricardo Cantalice, a 
APCEF “cumpriu o seu objetivo” ao 
notificar a Funcef, avisando que “está 
interrompendo a prescrição e, assim, 
renovando o prazo prescricional por 
mais 5 anos”. 

Isso garantirá que, futuramente, 
os(as) associados(as) possam reivindicar 
judicialmente os direitos que porventura 
tenham sido desconsiderados no sal-
damento. O prazo estabelecido por lei 
para pleitear seus direitos em juízo é de 
5 anos. Portanto, os(as) associados que 
quiserem discutir com a Funcef o valor 
dos benefícios, agora poderão fazê-lo até 
31 de agosto de 2016. 

O protesto beneficiará parte dos(as) 
associados(as), o que inclui o seu com-
plemento salarial variável (CTVA) e a 
gratificação de função. 

Cantalice explica que, por se tratar 
de uma notificação judicial, não houve 
contestação da Funcef ou sentença do 
juiz. “O juiz não decidiu nada no Pro-
testo, apenas mandou notificar a Funcef, 
e o procedimento foi encerrado com 
a notificação da Fundação”, justifica o 
advogado. 

A data do saldamento do REG/
Replan completou cinco anos no último 
dia 31 de agosto. Serão beneficiados pela 
medida todos(as) os(as) trabalhadores(as) 
da Caixa que se associaram na APCEF até 
o dia 29 de julho. 

O outro protesto com o mesmo 
sentido, de preservar o direito da reper-
cussão do CTVAs nos benefícios traba-
lhistas, foi protocolado pela assessoria 
jurídica da APCEF. Nele, o Juiz da 8ª Vara 
do Trabalho de Porto Alegre determinou 
a notificação da Caixa e da Funcef. Essas 
notificações foram expedidas no dia 9 de 
setembro passado. Assim, tanto a Caixa 
quanto a Funcef já têm conhecimento da 
preservação do direito pretendida pelos 
associados(as) da APCEF desde esta data. 

Uma boa notícia  
para os Reg/Replan
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O Grupo de Teatro Caixa de Pan-
dora é uma das atividades pioneiras do 
setor cultural da Associação. 

A trupe é formada por associa- 
dos(as) da APCEF, seus familiares e al-
guns convidados. Juntos, eles têm uma 
trajetória de espetáculos premiados 
Brasil afora. Sempre que o grupo entra 
em cartaz, é promessa de casa lotada. 

Este ano houve mudança na dire-
toria artística do grupo. A experiente 
atriz, professora e diretora de teatro 
Sandra Loureiro assumiu o cargo. Sob 
seu comando, a trupe ensaia uma nova 
peça, “A Última Gota”, cuja estreia está 
prevista para março. 

É oficial: a APCEF vive um dos momentos de maior eferves-
cência cultural em sua trajetória. Oficinas de criação literária, 
canto e dança de salão, coral, grupo teatral e aulas de capo-
eira são algumas das atividades desenvolvidas nos últimos 
anos pela área cultural da Associação. 

Para o diretor Cultural Paulo Casa Nova, o período fértil é 
resultado de muitas experimentações e da continuidade dos 
projetos desde 2003. “Temos tido novas experiências e acu-
mulando projetos inéditos a cada temporada, mas convém 
lembrar que essa orientação só ocorre graças ao acúmulo de 
três gestões. A manutenção do incentivo a grupos como o 
Coral e o Caixa de Pandora, aliada à força dos projetos do 
Núcleo de Cultura Gaúcha, é prova disso”, declara. 

Confira alguns dos principais projetos que vêm colhendo 
aplausos do público da APCEF, levando o nome da Associa-
ção para fora do Estado e, inclusive, até outros continentes.   

Um dos grandes representantes 
da cultura na Associação é o Coral da 
APCEF. Desde que iniciou suas ativida-
des, 18 anos atrás, o grupo já realizou 
apresentações em municípios do Rio 
Grande do Sul e do Brasil. 

Conhecido pelas apresentações 
especiais em unidades da Caixa e ou-
tras instituições em que é convidado, o 
Coral sempre sai ovacionado por suas 
performances. Conta atualmente com 
18 dedicados integrantes, além do 
maestro Luiz Carlos Andrade. Juntos, 
eles desenvolvem ainda atividades 
tradicionais como o Galeto do Coral. 

Para a coordenadora Iracema 
Mendes, a mais recente edição do En-
contro de Corais, em outubro, foi uma 
amostra do comprometimento com o 
coletivo. “Vários coralistas questiona-
ram quando será a próxima edição do 
evento. O interesse é sinal de sucesso 
e isto muito nos alegra”, avaliou. 

O encontro ocorreu no Salão de 
Eventos da Igreja Evangélica Luterana, 
e contou com a participação do Coral 
São Jerônimo (regido por Cláudio Alves 
de Souza), Coral Canto Maior (regido 
por Elinka Matusiak), Coral Masculino 
da Cruz e Coral Misto da Cruz (ambos 
regidos por Abner Campos). Foi a 
quarta edição do evento, com direito 
à execução de estilos musicais que 
foram do sacro ao popular samba. Na 
programação, o Coral da APCEF in-
terpretou obras como “Ojos Garços”, 
“Ave Maria”, “Negrinho do Pastoreio” 
e “Caminito”. 

Atualmente, há 18 atores em cena. 
Boa parte deles exercita a sua formação 
teatral e a sua vocação para a música 
e a dança, além de fazer pesquisas em 
figurino e maquiagem, certamente um 
diferencial em meio a tantos grupos de 
teatro amador. 

Da primeira peça apresentada 
(“O Homem do Princípio ao Fim”, 
em 1981) ao espetáculo mais recente, 
“América Café”, o grupo coleciona 
inúmeros elogios onde quer que passe. 
E prêmios também. “O Macaco e a 
Velha” levou o Tibicuera de direção e 
figurino em 1983, e o tradicional Fe-
narte, promovido pela Fenae, também 
premiou o grupo diversas vezes. 

A diretoria da APCEF acompanhou 
de perto essa celebração: estavam 
presentes o vice-presidente Marcos 
Todt, o conselheiro Clélio Luiz Gregory 
e os diretores Paulo Casa Nova e Noeli 
Maria Serra. 

O grupo é aberto à participação 
de associados(as). Os ensaios aconte-
cem às quintas-feiras, das 19h às 22h, 
na Cia. das Artes (Rua dos Andradas, 
1780, 5º andar). Vale lembrar que o 
Coral está selecionando vozes - os 
interessados podem entrar em contato 
pelo e-mail cultural@apcefrs.org.br ou 
pelo telefone (51) 3268-1611.

Caixa de Pandora: 31 
anos de tradição cênica

UM NOVO TEMPO DE CULTURA E DIVERSÃO
Coral em ritmo acelerado

Foto: Arquivo/APCEF

Foto: Patrícia Mendes

Encontro de Corais foi sucesso na Igreja Evangélica Luterana

Veterano grupo teatral prepara novo espetáculo para o próximo ano



O Grupo de Danças Tradicionais 
Gaúchas do Núcleo de Cultura Gaú-
cha da APCEF realizará, no dia 18 de 
dezembro, almoço no Galpão Crioulo 
da Associação.

O evento, que é parte do projeto 

O mês de novembro de 2011 
será lembrado com orgulho pelos(as) 
associados(as) da APCEF. 

Alunos(as) do projeto “Entre o 
Sena e o Guaíba”, oficina literária mi-
nistrada pelo renomado escritor Alcy 
Cheuiche, realizaram o lançamento 
oficial do livro homônimo durante a 
57ª Feira do Livro de Porto Alegre, no 
dia 10. Dias depois, os alunos embar-
caram rumo a Paris, para lançar a obra 
na Aliança Francesa, no dia 15.

Nossas Andanças, busca retribuir a aco-
lhida que o Grupo vem tendo em suas 
incursões pelos galpões e entidades 
que tem visitado e reunirá na sua sede, 
à Avenida Coronel Marcos, 851, em 
Porto Alegre, grupos de dança dessas 
entidades.

No Memorial do Rio Grande do 
Sul, o clima era de muita emoção. Um 
debate entre escritores e público sobre 
o teor da obra antecedeu o lançamen-
to, na Sala dos Jacarandás. Participaram 
da mesa o diretor da Aliança Francesa, 
Jacques Pétriment, o Secretário de Es-
tado de Cultura, Luiz Antonio de Assis 
Brasil e a presidenta da APCEF, Célia 
Zingler. Cheuiche explicou à plateia que 
a obra tinha como objetivo apresentar 
Paris aos porto-alegrenses e vice-versa. 
“Não quisemos comparar as duas ci-
dades. Deixamos que os personagens 
criados falassem por si”

No andar térreo do Memorial, a 
sessão de autógrafos foi disputadíssi-
ma. “Participar como escritor da maior 
feira da América Latina é um momento 
único”, comemorou Ricardo Hubba, 
um dos alunos-autores e que também 
integra a Diretoria da Associação. “É 
como se meu personagem João Victor 
do Capivari chegasse ao centro de 
Porto Alegre pessoalmente para contar 
em Francês e Português suas aventuras. 
Para isso, contamos com o talento de 
Alcy Cheuiche na retaguarda”, com-
pletou Hubba. 

Associada APCEF desde 1982, Ana 
Helena Diniz Soares Rilho era outra 
aluna-autora bastante comovida. “Foi 
uma sessão muito emocionante, ainda 
mais sabendo que, poucos dias depois, 
estaríamos fazendo o lançamento em 
Paris”, disse. 

Os(as) demais autores(as) do 
livro “Entre o Sena e o Guaíba” tra-
balham em diversos ramos, sendo a 

Projeto Nossas Andanças

Das margens do Guaíba à Cidade Luz

UM NOVO TEMPO DE CULTURA E DIVERSÃO

Foto: Arquivo/APCEF

Arquivo/APCEF

Grande público prestigiou a sessão coletiva de autógrafos na Feira do Livro

Grupo de Danças faz nova apresentação em dezembro

metade bancários (as). Para outra das 
coautoras, Jussara Schivitz, o aspecto 
mais importante da oficina foi a pes-
quisa realizada entre as 
cidades de Porto Alegre 
e Paris, onde ela e os 
companheiros puderam 
conhecer aspectos deta-
lhados das duas cidades. 
Foi a primeira vez que ela 
participou de uma oficina 
da APCEF. 

A proposta da oficina 
é inovadora. Ao longo 
de um ano, cada um(a) 
dos(as) 29 alunos(as) produziu cerca de 
40 contos sobre Porto Alegre e Paris. 
Dos quase 1,2 mil contos, 87 foram 

escolhidos para compor o livro, três de 
cada aluno. Atividades diferenciadas 
em português e francês completaram 

o aprendizado através 
de contos, da música, 
do cinema e de outras 
ações culturais sobre 
as duas cidades. 

Na capital fran-
cesa, o roteiro pre-
vê um passeio pelos 
principais pontos tu-
rísticos, como a Torre 
Eiffel, Notre Dame e 
os Museus do Louvre e 

Rodin. Cada aluno providenciou a sua 
passagem e estadia. 

Em breve, nova oficina:
Romance Histórico sobre 

os 60 anos da APCEF



COLÔNIAS

Os(as) associados(as) da ACPEF 
têm uma boa opção de descanso tam-
bém em Santa Catarina. Situado a 380 
quilômetros de Porto Alegre, entre os 
municípios de Laguna e Garopaba, 
Itapirubá é um balneário com excelen-
te custo-benefício e garantia de boas 

Que tal conhecer um pouco mais 
do interior do Estado? Para quem bus-
ca paz e tranquilidade em suas férias, 
evitando a badalação dos lugares da 
moda, a cidade de São Francisco de 
Paula é uma belíssima opção. 

São Chico, como foi carinho-
samente apelidada, é famosa pelas 
paisagens campestres no coração da 
Serra gaúcha. Para chegar até a cida-
de, basta pegar a RS-115 a partir de 

férias. 

A praia é reservada e tranquila, 
ideal para familiares e amigos que de-
sejam relaxar e confraternizar seus bons 
momentos. Esportes aquáticos como 
mergulho, windsurfe e pesca também 

Porto Alegre. O caminho mais curto é 
passando por Taquara, mas a viagem 
pode ser melhor aproveitada cruzando 
Gramado e Canela, pela BR-166, na 
saída de Novo Hamburgo. 

Chegando lá, a Colônia de Férias 
local oferece toda a infraestrutura para 
bem receber o(a) associado(a). São 12 
cabanas que acomodam até 4 pessoas, e 
uma cabana para acomodar até 8 pesso-
as. Cada uma das cabanas possui lareira 

são frequentes. As águas límpidas e de 
ótima balneabilidade e o belo morro 
de costão rochoso estão entre os des-
taques da localidade, que ganhou fama 
por suas características de preservação 
ecológica. 

Para aproveitar a natureza, existem 
passeios ecológicos e a proximidade 
com cidades históricas que desfrutam de 
águas termais. É possível ainda conhe-
cer os sambaquis, sítios arqueológicos 
que apresentam vestígios culturais em 
meio a camadas com alta densidade de 
conchas, coletadas pela comunidade 
pesqueira. Itapirubá também se tornou 
referência pelas áreas de baleias, próxi-
mas à costa, que oferecem aos turistas 
um espetáculo anual. 

Para que o(a) associado(a) possa 
usufruir ao máximo esse cenário, a 
Colônia de Férias Itapirubá possui loca-

e cozinha equipada. Ainda há pracinha 
e o espaço coletivo Refúgio, com sala 
de jogos com churrasqueira e cozinha. 
Todas as cabanas possuem cobertores e 
travesseiros, além de roupas de cama, 
um serviço opcional. Outra nova opção 
de lazer para os hóspedes é a biblioteca, 
que segue o modelo de autogestão, 
onde cada associado(a) é responsável 
pelo controle dos livros. Também são 
disponibilizadas rede e bolas de vôlei e 
de futebol. 

São Chico, onde a diversão ao 
ar livre é garantida, é ótima opção o 
ano todo. O turismo rural é uma das 
principais fontes de renda da cidade. 
Mesmo sendo um município pequeno, 
São Chico oferece boas alternativas 
de visitação, como o Parque das 8 
Cachoeiras (com seus 130 hectares de 
mata nativa e 20 opções de trilhas), a 
Serra do Umbu, a Gruta do Lago São 
Bernardo e a Barragem do Salto. Outro 
passatempo bastante procurado são os 
passeios a cavalo, oferecendo trilhas 
ecológicas por grandes áreas de ma-
tas e campos nativos, com um visual 
de tirar o fôlego - estão incluídos no 
trajeto pescaria, banho no rio Santa 

lização estratégica, de frente para o mar. 
Inaugurada no verão de 1994, dispõe 
de camping para 40 barracas, quatro 
cozinhas coletivas, banheiros e vesti-
ários coletivos, e duas churrasqueiras 
cobertas coletivas. 

Na vila próxima à colônia, a infra-
estrutura disponibilizada aos visitantes é 
completa: há restaurantes, bares, pizza-
rias, lanchonetes, mercados, peixarias, 
sorveteria, escola de surfe e farmácia. 
Colonizada por açorianos, a vila man-
tém traços dessa cultura que podem ser 
percebidos na gastronomia local. 

O camping fica na rua Waldy José 
Silveira Junior, 104. Para fazer a sua 
inscrição, solicita-se uma reserva prévia 
através da secretaria da APCEF, pelo 
telefone (51) 3268-1611 ou via e-mail: 
secretaria@apcefrs.org.br. 

Itapirubá: camping à beira-mar

São Chico é excelente opção para o verão

AS INSCRIÇÕES PARA A  
COLÔNIA DEVEM SER FEITAS 
NO SITE DA ASSOCIAÇÃO. 

Devem ser realizadas sempre 
até o dia 10 do mês anterior 
ao pretendido - a relação dos 
classificados é publicada até 
o dia 15 do mês da inscrição. 
Mais informações podem ser 
obtidas com a secretaria da 
APCEF, pelo e-mail secretaria@
apcefrs.org.br ou pelo telefone 
(51) 3268.1611.

Cruz e lanches feitos em fogo de chão. 

Para os espíritos aventureiros, ainda 
existe a chance de explorar as demais 
belezas naturais da região serrana. A 
colônia da APCEF está bem próxima 
de outros conhecidos pontos turísti-
cos, como Gramado e seus mais de 
90 restaurantes, o Templo Budista em 
Três Coroas, e o Parque Nacional dos 
Aparados da Serra, em Cambará do Sul. 

Foto: Arquivo/APCEFF

Foto: Arquivo/APCEF

Belezas naturais são destaque na Colônia instalada na região

Tranquilidade  e temperaturas amenas marcam a estação na Serra 
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NOVA COLÔNIA DE TRAMANDAÍ

Uma das praias mais frequentadas 
da região sul, Tramandaí recebe em mé-
dia 350 mil veranistas a cada temporada. 
Essa capacidade de atrair multidões, ga-
rantida pelo clima quente e suas belezas 
naturais, levaram a praia a ostentar em 
terras gaúchas o carinhoso apelido de 
Capital das Praias. 

Localizado a pouco mais de 100 qui-
lômetros de Porto Alegre, o município de 
Tramandaí permite ao visitante conhecer 
dez balneários à sua volta. As opções de 
lazer são diversas e vão desde a prática 
de esportes radicais até a agitada vida 
noturna, passando pelo comércio variado 
e a visitação a museus. 

A construção da Nova Colônia em 
Tramandaí segue o cronograma firmado 
em Assembleia, de acordo com a Co-
missão Executiva de Obras, que realiza 
vistorias periódicas no local. 

Segundo os diretores de Patrimônio 
Paulo Cesar Ketzer e Paulo Ricardo Belot-
to, estão sendo realizadas as formas dos 

A Colônia da APCEF em Tramandaí 
atualmente convive com as obras da 
construção do seu novo prédio, mas a 
comodidade do(a) associado(a) está ga-
rantida. Localizado a apenas uma quadra 
do mar, o espaço dispõe nesta temporada 
de 21 apartamentos, com hospedagem 
para até seis pessoas cada, equipados 
com cozinha, sala de jogos e vídeo. 

Tramandaí vive principalmente 
do turismo. Entre os principais pontos 
turísticos da região está o Parque His-
tórico Marechal Osório, que abriga o 
bastante assediado Museu de Armas. 
O Horto Florestal do Litoral Norte e sua 
trilha ecológica é outro passeio bastante 

pilares e vigas, da laje do 7º pavimento, 
alas leste e oeste, para concretagem. Para 
se ter uma ideia do avanço dos trabalhos, 
a nova edificação já ultrapassa a altura 
do prédio antigo. 

Ao mesmo já foi executado o fe-
chamento em alvenaria dos andares de 
garagem (2º e 3º pavimentos) e primeiro 

andar tipo (4º pavimento).

Vale lembrar que as obras não im-
pedem que associados(as) se hospedem 
no antigo prédio. A atual Colônia de 
Tramandaí permanecerá disponível para 
ocupação no decorrer das obras. No 
entanto, algumas adaptações tiveram 
que ser realizadas para que os trabalhos 
transcorram sem prejudicar as férias de 
ninguém. 

Obra na Colônia traz adaptações para receber visitantes

Mais uma temporada na Capital das Praias
disputado. Trata-se de uma área especi-
ficamente voltada à preservação, estudo 
e multiplicação de espécimes florestais. 

O turismo religioso também tem 
vez: o Santuário de São Pedro guarda 
uma estátua de 1,85 metro de altura, 
em homenagem a São Pedro, o santo 
padroeiro da cidade, dos pescadores e 
do Rio Grande do Sul. 

A cidade também possui uma zona 
rural, onde são cultivados diversos tipos 
de hortaliças, frutas, mel e rebanhos de 
gado ovino e bovino. 

A gastronomia é um capítulo à 
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parte: graças ao encontro das águas 
salgadas com as lagoas, há grande varie-
dade de peixes e frutos do mar à mesa. 
A tainha na brasa, prato típico da região, 
pode ser encontrada em quase todos os 
restaurantes locais. 

No centro da cidade, a Avenida 
Emancipação concentra grande parte 
do comércio local , com supermercados, 
bazares, lojas de roupas e calçados e 
livrarias. À noite, o calçadão oferece 
várias alternativas de diversão: há cine-
ma, shows de estilos variados, festas em 
bares e boates. 

Veja como se inscrever na página 
12 desta edição.

Existem 21 apartamentos disponíveis 
para hospedagem dos(as) associados(as). 

A sala de jogos, com mesa de snooker 
e mesa de pebolim foi adaptada em 
um apartamento no 1º andar, para que 
todos(as) possam se divertir com segu-
rança, mesmo durante as obras. A sala de 
TV funciona no mesmo ambiente. 

Com a instalação do canteiro de 
obras, não estão mais disponíveis a área 
de recreação infantil, lavanderia (a opção 
para os/as hóspedes são os tanques loca-
lizados no final dos corredores) e a área 
com churrasqueiras. É expressamente 
proibida a entrada no canteiro, que é 
uma área restrita. Todos os cuidados com 
segurança e equipamentos de segurança 
(EPI) são observados pela Comissão Exe-
cutiva de Acompanhamento da Obra.

O andamento da obra pode ser 
acompanhado pelo site www.apcefrs.
org.br/tramandai.

Fotos: Arquivo/APCEFF

Nova edificação já ultrapassa a altura do antigo prédio

Obras não comprometem a hospedagem
durante o verão



CONVÊNIOS

Pensando sempre no bem-estar 
dos(as) associados(as), a APCEF colocou 
à disposição uma rede de estabelecimen-
tos comerciais que oferecem descontos e 
vantagens exclusivas. As farmácias estão 
entre os serviços mais procurados. 

Três farmácias são carro-chefe nesta 
cartela de convênios: Panvel, Capilé e 
Quirón. Mas há várias outras à disposição 
do(a) associado(a), conforme você pode 
conferir na lista abaixo.

Condições especiais como datas 
flexíveis para pagamento e parcelamen-
to (ficando a critério da conveniada) 
também são oferecidas. As vantagens 
vão além dos descontos, pois o valor da 
compra é abatido diretamente através de 
débito em conta. 

Os demais serviços de convênios 
incluem instituições de ensino, rede de ci-
nemas, comércio de artigos automotivos, 
rede de supermercados, academias, lojas 
de confecções, materiais de construção, 
óticas e profissionais liberais em diversos 
ramos de prestação de serviços. 

Mais informações podem ser obtidas 
pelo e-mail convenios@apcefrs.org.br, 
ou pelo telefone (51) 3268.1611. 

Farmácias estão entre os convênios mais procurados

APCEF SAÚDE

QUIROPRAXIA - Caxias do Sul – 
Geraldine Benato da Silva. Av. Júlio 
de Castilhos, 2258 Sala 7B – Bairro: 
Centro. Fone: (54) 3025-7667. E-mail: 
dinebenato@hotmail.com

FISIOTERAPIA – Canoas – Clínica 
Vitafisio – Clínica Casagrande Ltda. 
Rua Frei Orlando, 33 Sala 503 – Bair-
ro: Centro. Fone: (51) 3466-7253 / 
8409-9917. E-mail: clinicavitafisio@
hotmail.com

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍ-
NICAS – Marques D’Almeida Labo-
ratórios. Porto Alegre - Rua Álvaro 
Chaves, 589 – Bairro: Floresta. / Av. 
Nonoai, 784 – Bairro: Nonoai. Fone: 
(51) 3249-0222. / Av. Alberto Bins, 
837 – Bairro: Centro. Fone: (51) 3395-
3155 / Av. Bento Gonçalves, 3189 

– Bairro: Partenon. Fone: (51) 3384-
9990. Alvorada - Av. Getúlio Vargas, 
1221 e 2835 – Bairro: Bela Vista. Fone: 
(51) 3442-5109. Cachoeirinha - Rua 
Lídio Batista Soares, 105 – Bairro: 
Cohab. Fone: (51) 3471-1102. Ca-
noas - Rua Gurupí, 71 – Bairro: Igara. 
Fone: (51) 3462-9200. Gravataí –Rua 
José Loureiro da Silva, 1844 – Bairro: 
Centro. Fone: (51) 3484-8400. Esteio 
- Rua Comandante Kramer, 42 – Bairro: 
Centro. Fone: (51) 3473-4884. Guaíba 
- Rua Vinte de Setembro, 826 – Bairro: 
Centro. Fone: (51) 3491-2999. Novo 
Hamburgo - Rua Lima e Silva, 2545 – 
Bairro: Centro. Fone: (51) 3066-9378. 
São Leopoldo - Av. João Alberto, 313 
– Bairro: Vicentina – Fone: (51) 3579-
4600. Viamão - Av. Américo Vespúcio, 
96 – Bairro: Centro. Fone: (51) 3434-
3505. E-mail: comercial.laboratorio@
centroclinicogaucho.com.br

FISIOTERAPEUTA DOMICILIAR – 
Porto Alegre – Juarez Galdino Casulo 
Junior. Rua Itaboraí, 400 Apto. 708 

– Bairro: Jardim Botânico. Fone: (51) 
3028-8484 / 9153-0373 / 9815-4453. 
E-mail: juarezcasulo@hotmail.com

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍ-
NICAS – Bagé – Borba & Silva S/C 
Ltda. Av. Sete de Setembro, 1338 
Sala 04 – Bairro: Centro. / Rua Flores 
da Cunha, 199 – Bairro: Centro / Rua 
Melanie Granier, 112 – Bairro: Centro. 
Fone: (53) 3242-6159 / 3242-8882 
/ 3242-2578. E-mail: labsantana@
yahoo.com.br

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

OUTROS CONVÊNIOS

RESTAURANTE – Porto Alegre – Res-
taurante Paladar. Rua Caldas Junior, 
36, 1º Andar – Bairro: Centro. Fone: 
(51) 3018-1879 / 9274-0910. E-mail: 
vaniciamolin@gmail.com

MODA ÍNTIMA – Porto Alegre – SOS 
Moda Íntima. Rua dos Andradas, 1560 
Lojas 07 e 08 – Bairro: Centro. Fone: 
(51) 3212-2417 / 3337-2594. E-mail: 
desejosdelivery@terra.com.br. / www.
desejosmodaintima.com.br 

APARELHOS AUDITIVOS – Porto Ale-
gre – Audio 10. Av. José Bonifácio, 741 
Conj. 407 – Bairro: Farroupilha. Fone: 
(51) 3024-3134 / 9142-7003. E-mail: 
audio-10@hotmail.com 

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

Rede de Farmácias Panvel 
0800.6429.001 / (51) 
3218.9000

O(a) associado(a) da APCEF pode 
usufruir do convênio através do cartão 
Panvel (mais prazo de pagamento) com 
isenção de anuidade, mensalidade e 
taxa de ativação. O convênio oferece 
desconto de 20% nos medicamentos 
manipulados e genéricos e 7% nos de-
mais medicamentos e perfumaria. Além 
disso, o valor pago em compras no cartão 
é o mesmo que o valor à vista. 

Cada conveniado(a) tem o seu 
cartão e uma senha, exigida na hora da 
compra. Através da APCEF, é possível 
acompanhar qualquer movimentação do 
convênio por meio da internet. 

São 270 lojas Panvel espalhadas por 
mais de 83 cidades do Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina. 

Rede de Farmácias Capilé 
(051) 2112.2000

O convênio oferece descontos e 
vantagens nas 140 filiais espalhadas por 
mais de 60 municípios do Rio Grande do 
Sul. A rede é formada por Farmácias Ca-
pilé, Super Farmácia Popular e Farmácias 

Panamericana. São descontos de 10% 
nos medicamentos de marca e 30% nos 
medicamentos genéricos (exceto nos 
artigos em promoção e perfumaria). 
O(a) associado(a) da APCEF dispõe de 
duas formas para usufruir dos descontos 
exclusivos. A primeira delas é através 
de cartão-convênio, mais prazo de 
pagamento, com isenção de anuidade, 
mensalidade e taxa de ativação. 

Com o cartão, além dos descontos 
exclusivos, há comodidades como o 
prazo de pagamento diferenciado: o 
desconto é debitado na conta, no dia 20 
do mês seguinte ao da compra. A outra 
forma é apresentando a sua carteira so-
cial com o documento de identidade, e 
efetuar o pagamento à vista (em cheque, 
cartão de débito ou dinheiro). 

Rede de Farmácias Quíron 
(51) 3230.3200

Especializada na manipulação de 
medicamentos alopáticos, ortomolecula-
res, homeopáticos, fitoterápicos e florais , 
a Quíron possui dois endereços em Porto 
Alegre, além de atender das 8h às 23h 
pela sua Central de Atendimento, com 
telentrega. 

O convênio oferece para associa-
-dos(as) APCEF desconto de 10% para 
pagamentos à vista. O atendimento é 

NOVOS CONVÊNIOS

personalizado, com equipe de profissio-
nais disponibilizada em qualquer uma das 
lojas ou através do site. A Quíron também 
envia seu medicamento via Sedex para 
todo o Brasil. Está sendo implantando 
também um sistema de agendamento de 
medicamentos de uso contínuo. 

OUTRAS CONVENIADAS

Medex - (51) 3323.4200 e 
0800.5414.200

Descontos de 15 a 50% nos medi-
camentos ou pagamento com cheque 
para 30 dias.

Central de Medicamentos 
(51) 3212.2000

Desconto de 10% em todas as filiais, 
com pagamento direto do associado, 
com pagamento em 1x através do débito 
em conta

Natupharma Farmácia de 
Manipulação (Passo Fundo/RS) 
(54) 3321-5016

Desconto de 12% nas compras à 
vista e 8% com cheque pré-datado em 
30 dias ou no cartão, em toda a linha de 
manipulados e industrializados, exceto 
os que estiverem em promoção
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VENDO unidade em CONDO-
MÍNIO FECHADO DE CASAS no 
Bairro Tristeza, Porto Alegre; com 
244,98m². Tratar FONE 9945-0867

BRIQUE



CULTURA
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Promover uma tarde exclusivamente 
dedicada às crianças e, como bônus, 
valorizar a cultura brasileira. Estes foram 
os objetivos da festa do Dia do Saci, 
realizada em parceria com a FENAE, que 
aconteceu dia 15 de outubro, na sede 
da APCEF. 

A animação teve início com muitas 
brincadeiras ao ar livre, com a presença 
de mais de cem crianças. Uma equipe de 
recreação profissional comandou as ativi-
dades, que incluíram brinquedos infláveis 
como tobogã, piscina de bolinhas e cama 
elástica, além de camarim de pinturas e 
a oficina de pinturas com o desenho do 
saci. Além disso, uma gincana impro-
visada também divertiu a criançada, e 
envolveu os pais na brincadeira. 

Muitas delas fizeram questão de 
exibir, onde quer que estivessem, o gor-
rinho do maior e mais conhecido mito 
do folclore brasileiro. Arthur Ribeiro, de 
3 anos, era um deles. Sua mãe, Thaís, 
ajustava o gorro do filho entre uma e ou-
tra deslizada no escorregador. “Também 
viemos na festa do ano passado, e agora 
está uma tarde ainda mais agradável. Ele 
está adorando”. 

A temporada de verão 2012 da 
APCEF terá sinal verde em grande estilo, 
com a abertura das piscinas às margens 
do Guaíba. A festa acontece no dia 26 
de novembro, a partir das 20h, na sede A 
da Associação (Avenida Coronel Marcos, 
627, Bairro Ipanema). 

O grande destaque da programação 
será a apresentação da banda Tributo a 
Tim Maia, com Tonho Crocco (ex-Ultra-
men) como vocalista. O grupo presta 
grande homenagem a um dos maiores 
nomes da música brasileira. Chico Paixão 
(guitarra), Flávio Passos (baixo), Leonar-
do Boff (teclados), Rodrigo Siervo (sax), 
Anjinho (trompete) e Pancho (bateria) 
completam o time de músicos. A banda 
promete um repertório completo, que 
inclui hits como “Não Quero Dinheiro”, 
“Você”, “Descobridor dos Sete Mares” 

Entre associados(as) e convida-
-dos(as), o clima era de descontração. 
Para o associado Fábio Paschoal, que 
acompanhou a esposa e os três filhos, um 
de 12 anos e dois gêmeos de 8 anos, a 
sede da APCEF merece todos os elogios. 
“É um espaço maravilhoso e que todos 
deveríamos aproveitar”, falou. 

Uma das menores participantes era 
Mariana, de 1 ano. “Ela ainda não está 
na escola, então é bom fazê-la conviver 
com outras crianças”, observou o casal 
de pais, Thiago Alves e Karina, que 

Tributo a Tim Maia na Festa de Abertura das Piscinas

Dia do Saci com brincadeiras e teatro de sombras

e “Gostava Tanto de Você”. Devido à 
intensa agenda de seus integrantes em 
projetos paralelos, o grupo faz poucos 
shows, mas suas apresentações são 
sempre repletas de emoção. Já tocaram 
em edições do Planeta Atlântida, Villa 
Del Mar e Coca-Cola Vibe Zone, sempre 
com excelente resposta do público. Após 
o show, a animação segue com DJ.

Os ingressos estão à disposição no 
setor de eventos da APCEF, a R$ 20,00 
(vinte reais). Cada convite dá direito a um 
prato quente e à degustação de salgados 
e mesa de frutas. Um serviço de bar para 
vendas de bebidas também será colocado 
à disposição do público. Haverá, ainda, 
sorteio de brindes. 

Venha participar desta grande cele-
bração, desfrutando de um dos mais be-
los cenários naturais da Capital gaúcha! 

Internet wireless

A partir desta temporada, o(a) 

associado(a) da APCEF conta 

com mais uma comodidade. O 

sinal de internet sem fio, que já 

estava disponível no Salão Pa-

norâmico e também na área de 

hospedagem (incluindo o Salão 

de Festas), passa a ser acessado 

também na área de piscinas e 

seu entorno, na sede da Asso-

ciação. Para acessar a rede wire-

less, basta dirigir-se à portaria e 

adquirir a sua senha de acesso. 

A diversão não parou por aí. No final 
da tarde, após o anúncio no sistema de 
som, todos correram até o ginásio para 
conferir uma das grandes atrações da 
festa. A Cia. de Teatro Lumbra ence-
nou o teatro de sombras “Saci Pererê 
– A Lenda da Meia-Noite”, inspirado 
na obra de Monteiro Lobato. 

Às escuras, adultos e crianças se dei-
xaram levar pela história, narrada com 
grande variedade de recursos de som e 

Christian Jung/Divulgação

Tonho Crocco será o vocalista da banda 
que homenageia um dos grandes nomes 

da música brasileira

Criançada aproveitou ao máximo a tarde de brincadeiras na sede da APCEF

prestigiaram a festa a convite do primo, 
associado. 

“Este é o primeiro de vários eventos 
dela. Estamos aproveitando ao máximo”, 
comemorou Luiza Inocente Silva, empre-
gada da Caixa e mãe de Brenda, de 8 
meses. A pequena ensaiava os primeiros 
passos no pátio da Associação. 

À mesa servida no interior do pré-
dio, os pequenos sacis se deliciaram com 
as guloseimas: teve cachorro-quente, 
pipoca, algodão-doce e refrigerantes. 
O Núcleo de Cultura Gaúcha também 
aderiu ao evento com o “Cantinho do 
Chimarrão”, oferecendo erva mate e 
água quente para o público. 

iluminação. O espetáculo foi bastante 
aplaudido, deixando o ator Alexandre 
Fávero, idealizador do grupo, muito 
orgulhoso. “A participação da plateia 
foi muito boa. Estão todos de para-
béns, especialmente a APCEF, por 
comemorar o Dia do Saci que é uma 
coisa rara hoje em dia”, resumiu.

Para as crianças menores de seis 
anos, a pedida foi o divertido teatro 
de fantoches.

Espetáculo de som e luz

Foto: Fernando Halal



PATRIMÔNIO

A Colônia de Férias do Cassino está 
passando por obras de revitalização, para 
fazer com que o(a) associado(a) APCEF 
aproveite ao máximo a sua estadia. As 
melhorias tiveram início no dia 10 de 
outubro e serão encerradas na segunda 
quinzena de novembro. 

Nesta primeira etapa da obra, estão 
sendo feitas a revitalização e reforma 
dos seis apartamentos nas partes inter-
na e externa, considerando arremates e 
pinturas de esquadrias. Nos corredores 
externos, estão sendo realizadas a troca 
de forros e a pintura. 

A Colônia disponibiliza uma infra-
estrutura completa, oferecendo cozinha 
equipada, salão de festas com churras-
queira coberta, churrasqueira externa e 

área de camping. E sua localização é uma 
atração à parte: está situada a apenas 
800m do mar. 

No período de alta temporada, to-
dos os apartamentos são ocupados nos 
finais de semana e utilização do camping 
(espaço em média para 10 barracas). 

Para a reforma e revitalização, os 
recursos foram disponibilizados/financia-
dos pela Regional Sul, formada pelas ci-
dades de Camaquã, Canguçu, Jaguarão, 
Pelotas e São Lourenço do Sul. A Assem-
bleia Geral Extraordinária foi realizada em 
junho, e discutiu a melhor destinação do 
numerário extra em poder da Regional, 
originário de venda de terreno. 

Cumprindo determinação do Conse-

Obras revitalizam a Colônia  
do Cassino no Litoral Sul

lho Deliberativo que prevê que a venda 
de imóveis deve ser reinvestida em imó-
veis, a decisão da Assembleia foi de que 
a utilização do valor da venda de terreno 
seria usada para revitalização da Colônia 
do Cassino. 

Com a aprovação da destinação de 
recursos para a obra em Assembleia na 
Regional Sul, a colônia esteve indisponí-
vel até a primeira quinzena de novembro. 
Todos os apartamentos foram liberados 
após a reforma, agora com melhores 
condições e conforto para receber os(as) 
associados(as) e seus familiares. 

A Colônia do Cassino está localizada 
na Rua Gravataí, 296. Mais informações 
sobre o espaço da APCEF podem ser 
obtidas pelo telefone (51) 3268 1611 
ou através do email: secretaria@apcefrs.
org.br. 

A praia do Guinness

Distante 320 quilômetros de Porto 
Alegre, o Cassino é o principal balneário 
do Litoral Sul. Sua praia é considerada 
a maior do mundo pelo Guinness, com 
245 quilômetros de extensão. Um dos 
seus diferenciais é a característica de es-
tacionar o carro à beira-mar e percorrer 
toda a sua extensão, tornando a faixa de 
areia junto à orla uma grande avenida. 

Mas existem inúmeras outras atra-
ções que podem proporcionar lazer e 
entretenimento aos visitantes. É possível 
observar as aves migratórias e animais 
marinhos, além de fazer uma visitação à 
passarela ecológica junto às dunas pre-
servadas e ao monumento à Iemanjá. A 

CALENDÁRIO  
VERÃO 2012 

CASSINO E TRAMANDAÍ 
(PERÍODO DE 8 DIAS)

Inscrições de 1º a 10 de dezem-
bro/2011 para janeiro/2012

05/01/12 a 12/01/12 
13/01/12 a 20/01/12 
21/01/12 a 28/01/12 
29/01/12 a 05/02/12

Inscrições de 1º a 10 de janei-
ro/2012 para fevereiro/2012

06/02/12 a 13/02/12 
14/02/12 a 21/02/12 - Carnaval 
22/02/12 a 29/02/12

Inscrições de 1º a 10 de feverei-
ro/2012 para março / 2012

01/03/12 a 08/03/12 
09/03/12 a 16/03/12

região conta ainda com outros atrati-
vos naturais, como os Molhes da Barra, 
o Molhe Oeste e a reserva ecológica 
do Taim. Os Molhes têm a função de 
manter constante a profundidade do 
canal para a navegação, além de servir 
também como quebra-mar. O visitante 
pode realizar um passeio de vagone-
tas, veículos levados pelo vento e que 
deslizam sobre trilhos, adentrando 4 
quilômetros o oceano Atlântico, ou re-
alizar passeios de barcos para conhecer 
o refúgio dos lobos e leões-marinhos. 

Apartamentos passaram por arremates, troca de forros e pintura de esquadrias

Arquivo/APCEF

NOVEMBRO DE 2011    12


