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OPINIÃO

DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2009 - 2012 • Titulares • Presidência: Célia Mar-
git Zingler (Aposentada / Santa Cruz do Sul) • Vice-Presidência: Marcos Leite de 
Matos Todt (Ag. Praça Rui Barbosa) • Relações de Trabalho: Marcello Husek Carrion 
(Ag. Santa Maria) • Esportes: Gilmar Cabral Aguirre (RSMRA/PO) • Patrimônio: 
Paulo Cesar Ketzer (Aposentado/POA) • Social e Lazer: Marisa Zancan Godoy (Ag. 
Gravataí) • Cultura: Paulo Daisson Gregório Casa Nova (CRMRA/PO) • Previdência 
e Jurídico: Sérgio Edgar Simon (Aposentado/POA) • Aposentados e Saúde: Noeli 
Maria Serra (Aposentada/POA) • Administrativa: Rafael Balestrin (RSJUR/PO) 
Diretoria de apoio • Carlos Alberto Träsel (RSJUR/PO) • Cláudio Graf Jardim (Ag. 
Juca Batista) • Luciano Fogaça Falkenbach (Ag. PAB SMOV) • Paulo Ricardo Belotto 
(Aposentado/POA) • Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (CRMRA/PO) • César Dias 
da Silva (CRMRA/PO) • Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF RS) • Maria Tereza 
Guerra Bernd (Aposentada/PO)

CONSELHO DELIBERATIVO • Presidência: Felisberto Machado (CRMRA/PO)• 
Secretaria-Geral: Clélio Luiz Gregory (Aposentado/POA) • REG. PORTO ALEGRE 
• Titulares • Júlia Estelita Claudino Brito (Ag. Cachoeirinha) • Marta Silva de Jesus 
(RSMRA/PO) • Pedro Andre Marchese Sessegolo (Ag. Shopping Iguatemi) • Amanda 
Angélica Gonzáles Cardoso • Suplentes • Marcelo Antonio de Marchi (RSRCR/PO) 
• Stella Maris Germer Moraes (Ag. Rua da Praia) • Maria Regina Pereira Figueiró 
(Aposentada/POA) • Horácio Lopes de Moraes (SR Porto Alegre) • Maria Júlia Silva 
Santos (RSMRA/PO) • Cláudio Níveo da Silva Terra (Ag. Praça Rui Barbosa) • REG. 
VALE DO RIO PARDO • Titular • Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do 
Sul) • Suplente • João Aristeu Moraes de Oliveira (Ag. Cachoeira do Sul) • REG. 
PASSO FUNDO • Titular • Ivan Canal (PAB Justiça do Trabalho Passo Fundo) • 
Suplente • Eroni Rodrigues Schleder (Aposentado/Passo Fundo) • REG. VALE DOS 
SINOS • Titular • Sonia Streb (Aposentada/Novo Hamburgo) • Suplente • Nestor 
Francisco Imhoff (Ag. São Leopoldo) • REG. VALE DO PARANHANA • Titular • 
Jorge Ferrari Freitas (Ag. Três Coroas) • Suplente • Ademir Arizoli Volkart (Aposen-
tado/Três Coroas) • REG. CENTRO • Titular • Rogênio Dellinghausen Reichembach 
(Ag. Tupanciretã) • REG.VALE DO TAQUARI • Titular • Milton Gustavo Schnack 
(Ag. Lajeado) • REG. SERRA • Titular • Luís Carlos Bianchi (RSLOG/PO – Extensão 
Caxias do Sul) • Suplente • Cezar Zavistanovicz (PAB Justiça Federal Caxias do Sul) 
• REG. MISSÕES • Titular • Moacir Scheuer Deves (Ag. Ijuí) • Suplente • Arlindo 
Antônio Bertolo (Ag. Santo Ângelo) • REG. ALTO URUGUAI • Titular • Hamilto de 
Jesus Fortes Câmara (Ag. Viadutos) • REG. LITORAL NORTE • Titular • Carmen 
Rejane Ramos (Ag. Osório) • Suplente • Nei Glades de Francisco (Aposentada/
Torres) • REG. LITORAL SUL • Titular • Carla Nogueira Petruzzi (Aposentada/
Rio Grande) • Suplente • Michael Vinicius da Silva Evangelista (Ag. Rio Grande) • 
REG. SUL • Titular • Lúcia Helena Leal da Silva (Aposentada/Pelotas) • Suplente • 
Luiz Antonio Reck Araújo (Ag. Pelotas) • REG. FRONTEIRA SUL • Titular • Cleo 
Fernandes Rodrigues (Ag. Bagé) • REG. FRONTEIRA OESTE • Titular • Jorge Daniel 
Casal Andina (Aposentado/Santana do Livramento) • Suplente • Riograndino Vieira 
de Oliveira (Ag. São Gabriel)

CONSELHO FISCAL • Titulares • Presidente: Regis Moreno Nogueira Santos (Ag. 
Passo Fundo) • Secretário: Telmo José de Boita (Aposentado/Frederico Westphalen) 
•Juarez Machado de Oliveira (RSMRA/PO) • Suplentes • Gilmar Delvan (CRMRA/
PO) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Menino Deus) • Antônio Gabriel Bueno 
Bones (Aposentado/POA)

Editorial

Nesta edição, o João de Barro 
presta sua homenagem a todos(as) os 
trabalhadores(as) que no dia a dia lutam e 
conquistam. Cada movimento realizado, 
cada direito consolidado, cada avanço na 
legislação, é uma reverência a todos(as) 
que tombaram lutando pelos nossos di-
reitos. O 1º de Maio, mais do que uma 
data comemorativa, é um período de 
reflexão e balanço. É uma oportunidade 
de conhecermos a história de lutas dos(as) 
trabalhadores(as) no mundo e, ao mesmo 
tempo, uma ocasião para colocarmos na 
balança os avanços e retrocessos vividos 
no mundo do trabalho.

Dentro deste entendimento, parabe-
nizamos as regionais que promoveram ati-
vidades alusivas ao 1º de Maio, propiciando 
espaços de integração e confraternização 
entre os(as) associados(as).Todo o espaço 
de reunião – seja cultural, esportivo, de 
lazer ou de formação – é um convite à 
troca de ideias e experiências sobre a rea-
lidade em que vivemos. Também queremos 
parabenizar os(as) trabalhadores(as) que 
integram a Coordenação dos Movimentos 
Sociais que, no mês de abril, organizaram 
o Fórum da Igualdade, pautando a liber-
dade de expressão e a democratização dos 
meios de comunicação, bem como os(as) 
blogueiros(as) e tuiteiros(as) que fazem 
um contraponto à mídia tradicional e de-
fendem a universalização da comunicação. 
Saudamos ainda, os(as) trabalhadores(as) 
que têm lutado incansavelmente contra a 
privatização da água no Rio Grande do Sul, 
obtendo importantes vitórias no Judiciário 
e junto ao Tribunal de Contas.

Por óbvio não podemos deixar de fora 
desta homenagem os(as) trabalhadores(as) 
associados(as) da APCEF, que cotidia-
namente estão construindo conosco as 
grandes obras da Associação. Da mesma 
forma, queremos prestar o reconhecimento 
aos(às) funcionários(as) da APCEF, que, 
com sua competência e dedicação, organi-
zam no dia a dia, as rotinas administrativas, 
os eventos, as competições esportivas e a 
manutenção da infraestrutura.

Queremos homenagear os(as) atletas 
que trabalham arduamente na preparação 
aos Jogos Sul e Sudeste. E, a um só tem-
po, homenagear os(as) trabalhadores(as) 
das outras APCEFs do Brasil que tão bem 
recebem nossos(as) associados(as) quando 
lá se hospedam.

Também queremos lembrar dos(as) 
operários(as) que estão construindo a 
maior obra da história da APCEF, lá no 
canteiro de obras em Tramandaí. Prestamos 
especial homenagem, neste mês de maio, 
às mães trabalhadoras, que diariamente en-
caram a dupla jornada, dividindo-se entre 
sua atuação profissional e os cuidados dos 
filhos e das filhas.

Encerramos convidando os(as) nossos 
(as) associados(as) para o Baile dos 58 
anos de Aniversário da APCEF, no dia 18 
de junho. 

E, lembrando Karl Marx:

“O trabalho não é a satisfação de 
uma necessidade, mas apenas um meio 
para satisfazer outras necessidades.”

A todos (as) os trabalhadores(as)
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ANTENA

AGENDA DE EVENTOS

JUNHO-----------------------------

Todasas terças-feira - Encontro 
do Núcleo de Cultura Gaúcha, 
no GalpãoCrioulo da Sede B da 
APCEF (Av. Cel. Marcos, 851 - 
Porto Alegre),aberto a todos os 
associados(as).

08 - Início da Oficina de Iluminação 
(Local: Teatro do CentroCultural da 
Cia de Arte - Horário: 19h30min)

22 - Abertura dos Jogos Sul e Sudes-
te, em Belo Horizonte, MG

24 - Regional Passo Fundo: Noite da 
Costela

26 - Encerramento dos Jogos Sul e 
Sudeste em Belo Horizonte, MG

JULHO-----------------------------

17 - IV Costelão, no Galpão Crioulo 
da Sede B, em Porto Alegre

17 - Sorteio da Ação Entre Amigos

16 - Assembleia Geral Extraordinária 
Regional Sul (18h em Pelotas/RS, 
Rua Tiradentes, 3087)

18 - Assembleia Geral Extraordinária 
da APCEF/RS (9h30min em Porto 
Alegre/RS, na Sede Administrativa na 
Av. Cel. Marcos, 851)

18 - Festa de Aniversário de 58 anos 
da APCEF - XIX Jantar Baile de Quei-
jos eVinhos, no Ginásio de Esportes, 
na sede A da APCEF em Porto Alegre

AGOSTO--------------------------

04 - Comemoração Aniversário FE-
NAE e Lançamento Memorial APCEF 
(Local Sede B em Porto Alegre/RS)

06 - Galeto do Coral APCEF (Local: 
Salão de Festas sede A em PortoAle-
gre/RS)

20 - V Botequim do Esporte

Três chapas irão disputar a eleição 
para a diretoria que irá conduzir o Sin-
dicato dos Bancários de Porto Alegre no 
período de 2011 a 2014. A categoria 
vai às urnas nos dias 27, 28, 29 e 30 
de junho. A diretoria da APCEF/RS está 
apoiando a Chapa 1, da situação, que 
é liderada por Mauro Salles Machado 
(Santander). A Chapa 2 é conduzida por 
Carlos Henrique de Almeida (Banrisul) e 
a Chapa 3 por Matheus da Silva Crespo 
(Caixa). 

Poderão participar da eleição 

todos(as) bancários(as) associados(as) 
ao Sindicato há mais de três meses, os(as) 
aposentados(as), desempregados(as) 
da categoria há menos de seis meses e 
aqueles(as) que tiverem ação judicial de 
reintegração ou de anistia - desde que, 
mediante comprovação, tenham sido 
sócios(as) do Sindicato antes da aposen-
tadoria, desemprego ou afastamento. 
Para votar, o(a) eleitor(a) deverá apre-
sentar um desses documentos: carteira 
de trabalho, carteira/crachá da empresa 
em que trabalha, carteira de identidade 
ou carteira social do Sindicato.

Os 40 anos da Fenae foram come-
morados no dia 31 de maio, na sede so-
cial da APCEF/DF, em Brasília. Durante o 
evento, que contou com as presenças da 
presidenta da APCEF/RS, Célia Zingler, e 
ex-presidentes, os discursos proferidos 
não deixaram dúvidas: as quatro décadas 
de materialização do ideal de servir ao 
bem-estar dos trabalhadores da Caixa 
em atividade, aposentados e pensionistas 
têm por alicerce uma bela história de lu-
tas e conquistas, feita, contada e mantida 
viva por sucessivas gestões e gerações 
que se confundem com a história da 
Federação.

As festividades de aniversário tive-
ram início com o ato de lançamento de 

dois produtos filatélicos, o selo postal 
personalizado e o carimbo comemora-
tivo, conduzido por uma equipe da Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT). O selo postal - que passará a ser 
usados pela Fenae e pelas APCEF’s para 
o franqueamento de correspondências 
- foi ajustado à identidade visual criada 
para as comemorações do aniversário da 
Federação, composto pela marca dos 40 
anos com a frase “União, lutas e conquis-
tas”, e por uma gravura exclusiva dos 
Correios em forma de bandeira nacional 
sobreposta a uma árvore de Ipê.

A Fenae foi fundada em 29 de maio 
de 1971, em Curitiba (PR), durante o 6º 
Congresso Nacional das APCEF’s.

O novo diretor-presidente da FUN-
CEF, Carlos Alberto Caser, tomou posse 
no dia 11 de maio, juntamente com o 
novo diretor de Participações Societárias 
e Imobiliárias, Carlos Augusto Borges.

Entre os desafios de Carlos Caser 
está a diminuição do passivo contingen-
cial, o esforço para atingir a meta de 
100% de adesão dos empregados da 
CAIXA à FUNCEF, o aprimoramento da 

gestão de controle de riscos e a unifica-
ção dos planos de benefícios.

Mais de 500 pessoas prestigiaram a 
cerimônia, entre dirigentes e empregados 
da CAIXA e da FUNCEF, ex-diretores da 
Fundação, líderes associativos, gestores 
de fundos de pensão, executivos do 
setor de previdência complementar e 
representantes dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário.

Bancários(as) de Porto Alegre reali-
zam eleição em junho

Selo homenageia os 40 anos da FENAE

FUNCEF tem novo  
presidente

atendimento especializado com a equipe de advogados 
do Escritório de Direito Social em orientações ações 
previdenciárias, defesa em processo administrativo, plano 
de saúde e tributária. Atendimento com hora marcada no 
escritório na Av. Borges de Medeiros, 612, cj.21 • Porto 
Alegre • Fone: 51 3215.9000 • E-mail: segurojuridico@
apcefrs.org.br 

í

No dia 3 de maio, em Brasília, o 
Conselho Deliberativo Nacional (CDN) 
da Fenae deu posse à Diretoria Execu-
tiva e ao Conselho Fiscal da Fenae para 
a gestão 2011/2014, procedeu à reno-
vação da sua mesa diretora e escolheu 
o seu representante para o Conselho de 
Administração da FPC Participações Cor-
porativas S/A, Holding do Grupo PAR. O 
CDN é a instância máxima de decisão da 
Fenae. É composto pelos presidentes das 
27 APCEFs existentes nos estados e no 
Distrito Federal. 

A diretoria da Fenae empossada 
pelo CDN tem como presidente Pedro 
Eugenio Beneduzzi Leite, reeleito para 
o cargo. A vice-presidência está a cargo 
de Jair Pedro Ferreira, que respondia pela 
Diretoria de Administração e Finanças 
na gestão anterior. Já a posse festiva 
foi realizada à noite, na sede social da 
APCEF/DF. A presidenta da APCEF/RS, 
Célia Zingler,  esteve presente na reunião 
do CDN e prestigiou a posse da nova 
diretoria. 

CDN empossa diretoria da Fenae 
para gestão 2011/2014 e elege 
nova mesa diretora
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TRANSPARÊNCIA

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA  
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2010

ATIVO 

CIRCULANTE    555.730,19

DISPONIVEL    502.841,10

CREDITOS    34.990,44

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 17.898,65

ATIVO NÃO-CIRCULANTE   154.459,50

DEPÓSITOS JUDICIAIS   33.377,12

DEVEDORES FIANÇA E COMPUTADORES 121.082,38

PERMANENTE    6.462.672,20

INVESTIMENTOS    54.568,87

IMOBILIZADO    6.408.103,33

TOTAL DO ATIVO    7.172.861,89

PASSIVO

CIRCULANTE    382.393,27

FORNECEDORES/CREDORES DIVERSOS 335.130,27

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  30.031,57

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS  1.145,75

OUTROS DÉBITOS   16.085,68

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  30.000,00

PROV. DE CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS 30.000,00

PATRIMÔNIO LIQUIDO   6.760.468,62

PATRIMÔNIO SOCIAL   6.235.218,39

RESULTADO DO EXERCÍCIO  525.250,23

TOTAL DO PASSIVO   7.172.861,89

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVIT OU DÉFICIT

(+) RECEITAS OPERACIONAIS  3.489.659,65

SEDE ADMINISTRATIVA   3.035.650,52

DIRETORIA DE ESPORTES   97.142,29

DIRETORIA CULTURAL   8.945,00

COLÔNIAS DE FÉRIAS   312.352,47

SEDES REGIONAIS   35.569,37

(-) DESPESAS OPERACIONAIS  2.994.465,91

DESPESAS ADMINISTRATIVAS  1.224.188,24

DIRETORIA DE ESPORTES   132.783,16

DIRETORIA CULTURAL   52.212,68

COLÔNIAS DE FÉRIAS   977.731,67

SEDES REGIONAIS   607.550,16

(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 30.056,49

REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS  0.056,49

(=)RESULTADO OPERACIONAL  525.250,23

(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO 525.250,23

(=) SUPERÁVIT/DEFICT DO PERÍODO 525.250,23

Valor Contábil       Dividendos recebidos     Quantidades de ações      Cotação em 31/12/2010       Valor R$ - 31/12/2010

Ano   Demandas  Provisões   Depósito Judiciais 

Conta                                    Saldo 31/12/2009           Constituições no Exercício           Amortizações         Saldo 31/12/2010   

40.459,20              91.863,15                    53.760                            26,54                        1.426.790,40  

2010   4     30.000,00      33.377,12

Devedores. Computadores       7.437,91                       201,45                                                                             7.639,36

Deved. Fianças                114.712,90                       180,12                                            1.450,00                   113.443,02

Totais                                  122.150,20                      381,57                                           1.450,00     121.082,38

Balanço de 2010 é aprovado por unanimidade

Notas explicativas às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro de 2010

contador Márcio Henrique Quadros fez a 
apresentação do Balanço Geral de 2010 
da Associação.

Após o relato contábil, os advogados 
Abrão Blumberg e Ricardo Cantalice, do 
Escritório de Direito Social, que presta As-
sessoria Jurídica para a Associação, relata-
ram o estágio atual das ações coletivas em 

andamento. O Serviço de Seguro Jurídico 
completou dez anos no último dia 21 de 
abril, oferecendo aos(às) associados(as) 
um serviço diferenciado de assessoria ju-
rídica, tanto em ações individuais quanto 
coletivas.

Na sequência, coube ao presidente do 
Conselho Fiscal , Regis Moreno, falar sobre 

a gestão financeira da APCEF e apresentar 
o parecer do conselho sobre o Balanço 
Geral de 2010. O vice-presidente Marcos 
Todt fechou os trabalhos apresentando 
o relatório da diretoria do ano de 2010. 
Após as apresentações e esclarecimentos, 
os presentes aprovaram, por unanimidade, 
o Balanço Geral de 2010.

No dia 30 de abril, foi realizada a 
Assembleia Geral Ordinária da APCEF, na 
sede administrativa em Porto Alegre. Na 
pauta, o relatório da diretoria, o Balanço 
Geral 2010 da entidade. A diretora- pre-
sidenta da APCEF, Célia Zingler, fez a 
abertura dos trabalhos. Logo após a leitura 
do edital de convocação da assembleia, o 

NOTA 1 - Contexto operacional

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul - APCEF/RS , com sua sede e foro em Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, fundada em 13 de junho de 1953, é uma Entidade Civil, sem fins lucrativos, tendo como obje-
tivo principal congregar os empregados da Caixa Econômica Federal, prestar aos associados assistência financeira, incentivar, 
proporcionar, desenvolver, produzir e implementar programas e/ou atividades assistenciais, sociais, culturais, esportivas, de 
relação do trabalho, lazer e descanso e outros interesses dos seus associados, bem como defender os interesses de classe de 
seus associados e defender também o meio ambiente.

NOTA 2 – Procedimentos Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas de Legislação Societária, em 
conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e NBCT 10.18.

NOTA 3 – Principais Práticas Contábeis

• Ativos e Passivos Circulantes – Os ativos e passivos de até 360 dias estão demonstrados no circulante, estando Aplicações 
Financeiras representadas por seus valores nominais.

• Estoque – A entidade não possui estoque.

• Despesas de Exercícios Seguintes – O saldo é referente à despesa com seguros lançados pelo regime de competência.

• Ativo Permanente – Investimentos – refere-se à participação na PAR Corretora de Seguros S/A, e outras menos relevantes. 
O registro desta variação não está sendo contabilizado porque não foram identificados cálculos de equivalência patrimonial 
por parte da FPC –  PAR Corretora de Seguros  S.A., conforme determina o art. 183 da Lei 6404/76.

• Imobilizado – está sendo demonstrado ao custo de compra ou construção, acrescido de correção monetária até 31 de dezem-
bro de 1995, ajustado por depreciação acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxa estabelecida em função do tempo 
de vida útil, fixado por espécies de bens. Em 2010 não foi realizada depreciações, pois a entidade deverá realizar inventário 
físico do Patrimônio• Devedores de Computadores e Fianças

NOTA 4 – Patrimônio Social

O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados, e compreende o Patrimônio Social inicial, somado o Superávit do 
exercício.

NOTA 5 – Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime misto, sendo o regime de caixa para as receitas, e o de competência para as despesas

NOTA 6 – Seguros

A Entidade possui seguro de sua Sede, Colônias e Camping junto a Caixa Seguros, com o objetivo de delimitar riscos e prejuízos 
aos associados, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e atividades. As coberturas foram contratadas 
por montantes, considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua 
atividade, os riscos envolvidos e a orientação dos seus corretores de seguros.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2010.

• Provisões de Contingências Trabalhistas – A Entidade é Ré de processos jurídicos envolvendo contingências trabalhistas, para 
fazer face às prováveis perdas futuras. Esta provisão foi constituída mediante a probabilidade de insucesso nas ações, baseada 
no parecer da Assessoria Jurídica da Entidade.

Célia Margit Zingler
Diretora Presidenta

Márcio Henrique Quadros
Contador CRC RS 054691/O-3
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Relatório de Atividades  
2010 – APCEF/RS

O ano 2010 foi um ano extrema-

mente rico e movimentado na APCEF.  

Qualificamos nossa atuação nas mais 

diversas áreas, desde a defesa dos em-

pregados, passando por importantes 

obras de reforma e revitalização patrimo-

nial - além da preparação para o começo 

das obras da nova colônia em Tramandaí 

-, pelo oferecimento de diversas ativi-

dades na área cultural, esportiva, social 

de lazer.

Já no começo do ano, concluímos a 

revitalização de vários espaços da Sede 

A. No salão de festas, recuperamos e 

substituímos o madeiramento que sus-

tenta o telhado, fizemos o isolamento 

acústico, a melhora na iluminação e co-

locamos dois aparelhos splits de grande 

potência para maior conforto de nossos 

associados (as).

Qualificamos a área das chur-

rasqueiras com a construção de novo 

quiosque e de churrasqueiras maiores e 

totalmente cobertas e com a colocação 

de sistema de exaustão forçado.

No restaurante, procedemos à re-

forma total da cozinha (piso, azulejos, 

iluminação, forros e paredes), além 

da pintura do salão e substituição de 

parte das esquadrias de madeira por 

alvenaria.

Investimos também no aperfeiçoa-

mento da infraestrutura e saneamento da 

sede A, com nova tubulação com sepa-

ração dos esgotos cloacal e pluvial, mais 

drenagem e coleta das águas do ginásio 

de esportes. Além disso, o piso das áreas 

do restaurante, dos apartamentos e da 

recepção ganharam novo revestimento. 

Revitalizamos também as pracinhas das 

sedes A e B.

A APCEF estadual foi responsável 

pelo aporte financeiro para a reforma do 

muro da sede da Regional Fronteira Sul. 

Investimento aprovado pela diretoria e 

pelo conselho deliberativo, a reforma foi 

feita após fortes chuvas que danificaram 

a estrutura do muro.

Em junho, apresentamos a revi-
talização do Ginásio de Esportes da 
Sede A. As obras, cujos recursos foram 
provenientes da Fenae e da APCEF, 
redundaram em aumento da área para 
prática de esportes, com retirada das ar-
quibancadas frontais à porta de entrada 
e utilização deste espaço para as canchas. 
Fizemos também a remarcação da cancha 
e aplicação de sinteco em toda a área, a 
remodelação e revestimento dos vestiá-
rios e banheiros, a reforma geral de toda 
parte sanitária dos banheiros e o sistema 
de esgotamento nos mictórios masculi-
nos que permite o reaproveitamento da 
água nos lavatórios.

Fizemos durante 2010 importantes 
ações que possibilitaram o começo das 
obras da nova colônia de férias em Tra-
mandaí em 2011:  a  realização do traba-
lho de sondagem do solo, elaboração dos 
projetos complementares (fundações, 
blocos de fundações, estrutural, elétrico 
e especiais, hidrosanitário, PPCI, insta-
lações de gás), tramitação e aprovação 
dos projetos junto à Prefeitura Municipal 
de Tramandaí e aos órgãos ambientais 
competentes.

Tivemos muito sucesso também 
na área de convênios, ampliando as 
opções de nossos associados (as). Para 
citar apenas alguns exemplos, assinamos 
convênio com a rede de farmácias Capilé, 
(30% de desconto nos medicamentos 
genéricos e 10% nos medicamentos de 
marca); com o Instituto Cultural Brasileiro 
Norte-Americano (15% de desconto); 
com o GNC Cinemas; renovamos e 
ampliamos convênio com o Senac. Além 
disso, no decorrer de 2010, 67 novos 
profissionais de diversas especialidades 
médicas passaram a atender pelo APCEF 
SAÚDE.  Destacamos também o convê-
nio com a Santa Casa (APCEF SAÚDE), 
assinado em junho.

Sempre buscando a interiorização, 
promovemos em Caxias do Sul (julho) 

e Pelotas (agosto) cursos de Noções Bá-
sicas de Seguridade Social e Previdência 
Complementar.  Os cursos, realizados em 
parceria com os sindicatos dos bancários 
das respectivas cidades, foram oferecidos 
de forma gratuita para os associados da 
APCEF.

Na área das Relações de Trabalho, 
organizamos, junto com a Fetrafi/RS e 
o SindBancários, o 2º Encontro Estadual 
pela Isonomia (julho), e o Encontro In-
terestadual pela Isonomia (setembro), 
em Florianópolis, realização conjunta 
da APCF/RS, APCEF/SC, Fetrafi/RS e 
SindBancários. Além disso, durante o ano 
todo tivemos várias ações em defesa dos 
colegas participantes do Reg/Replan, em 
defesa de todos os empregados durante 
o processo de reestruturação na Caixa 
e contra as discriminações provenientes 
do PFG. Além disso, tivemos forte parti-
cipação e presença na campanha salarial 
dos bancários.

No esporte, após meses de treinos e 
da realização de seletivas, participamos 
dos Jogos da Fenae, em Fortaleza. Com 
a conquista de 12 medalhas, subimos 
para a 5º colocação nos Jogos, quando, 
na edição anterior, havíamos ficado na 8º 
colocação geral. Em março, 220 atletas 
participaram das finais dos Jogos de In-
tegração, em Tramandaí, e em novembro 
realizamos as etapas regionais já dos 
jogos 2011. 

Ainda na área esportiva, realiza-
mos, durante o verão, o Projeto Verão 
Esportivo, que ofereceu aos associados 
hidroginástica gratuita na Sede A e, em 
novembro, mais uma edição do Passeio 
sobre Rodas, em parceria com a Fenae.

Na área cultural, oferecemos a nos-
sos associados(as) diversas possibilidades 
de aperfeiçoamento artístico, através do 
curso de dança de salão, da oficina de 
canto, e de curso de iniciação à dança, 
todos eles ministrados por profissionais 
competentes e reconhecidos em sua área 
de atuação. No fim do ano, todos os 

oficinandos apresentaram seus trabalhos 

na Noite Cultural, realizada no Galpão 

Crioulo.

O ano cultural foi enriquecido tam-

bém pelo sucesso da X edição do Festival 

de música da APCEF, pelas apresentações 

do grupo Caixa de Pandora, do Coral da 

APCEF, pelas inúmeras atividades do Nú-

cleo de Cultura Gaúcha e pelo início, em 

novembro, da Oficina de Criação Literá-

ria Bilíngue “Entre o Sena e o Guaíba”,  

ministrada pelo ex-patrono da Feira do 

Livro de Porto Alegre, Alcy Cheuiche.

Com orgulho, realizamos durante 

o ano diversas atividades direcionadas 

para os aposentados e pensionistas, com 

encontros que propiciaram tanto o de-

bate sobre nossos direitos (em especial, 

FUNCEF e Saúde Caixa), como também 

programações variadas como atividades 

esportivas, palestras sobre temas diver-

sos, almoços de integração e o Dia do 

Jurídico.

Na área social de lazer, realizamos 

eventos para todos os públicos, como a 

Festa de Páscoa e o Dia do Saci, voltados 

para as crianças, a Festa de Aniversário 

da APCEF, os Jantares Campeiros, os 

Costelões (realizados em Porto Alegre 

pelo Núcleo de Cultura Gaúcha e em 

Santa Maria e Caxias), a Festa de Aber-

tura das Piscinas, o Botequim do Esporte 

(realizado em conjunto com a Diretoria 

de Esportes) e diversas outras atividades 

de lazer e confraternização realizadas por 

nossas regionais, como jantares, almoços 

e torneios esportivos.

Durante o ano inteiro, oferecemos 

jantar de boas-vindas e apresentação 

da APCEF aos novos empregados. Re-

gistramos o apoio do Núcleo de Cultura 

Gaúcha da APCEF em todos os jantares. 

Realizamos também, com muito suces-

so, a campanha de associação “Dê um 

Tempo pra Você: associe-se à APCEF”, 

fortalecendo e preparando a APCEF para 

o futuro.



Decisão do TCE reforça movimento 
contra privatização
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Em sessão realizada no dia 6 de 
abril, o Pleno do Tribunal de Contas do 
Rio Grande do Sul deu provimento par-
cial para o recurso do Ministério Público 
do RS e da Corsan, no caso da licitação 
dos serviços de abastecimento de água 
e esgoto em Uruguaiana. A decisão do 
órgão suspende a licitação temporaria-
mente e impõe requisitos para que o 
processo tenha continuidade. Entre as 
reivindicações do Tribunal de Contas 
está a explicação técnica por parte da 
prefeitura dos índices que excluíram a 
Corsan da licitação.

Segundo o TCE, os parâmetros 
apresentados no processo afastariam até 
mesmo empresas como a Petrobrás da 
concorrência. Outro requisito seria a cria-
ção de agência reguladora dos serviços 
públicos concedidos através de projeto 
de lei e anterior à abertura do processo 
licitatório. No caso de Uruguaiana, a 
agência foi criada por decreto.

Debate ganha  
força na Assem-
bleia Legislativa

No mês de abril, a Assembleia 
Legislativa do RS realizou atividades 
importantes para a manutenção da Água 
Pública no estado. No dia 5, na Comissão 
de Constituição e Justiça, o deputado 
Raul Carrion (PcdoB) apresentou pare-
cer favorável à Proposta de Emenda à 
Constituição, que proíbe a privatização 
dos serviços de saneamento no Estado, a 
chamada PEC da Água. O parecer aguar-
da votação na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), devido aos sucessivos pe-
didos de vistas de deputados que fazem 
oposição ao governo.

Também no dia 5 de abril, a Comis-
são de Assuntos Municipais debateu o 
“saneamento básico e os contratos da 
Corsan”, em uma audiência pública. 
Participaram do encontro parlamentares, 
o secretário de Habitação e Saneamento, 
Marcel Frison, o presidente da Corsan, 
Arnaldo Luiz Dutra, prefeitos, vereado-
res, Famurs, AGM, Uvergs, Tribunal de 
Contas do Rio Grande do Sul e repre-
sentações sindicais ligadas ao setor de 
saneamento básico. Diversos integrantes  
do Comitê Gaúcho em Defesa da Água 
Pública também estavam presentes, e a 

APCEF  foi representada pela diretora- 
presidenta, Célia Zingler. 

Na ocasião, o diretor-presidente da 
Corsan, Arnaldo Luiz Dutra, destacou 
que a empresa está trabalhando com 
três planos federais: o Plano Nacional 
de Saneamento Básico (Plansab), que 
vai até junho 2011, o PAC 1 - de 2007 
a 2010 , e o PAC 2- que vai de 2011 a 
2015. “Ao todo são R$ 45 bilhões, sendo 
que R$ 13 bilhões já foram selecionados 
para os municípios”, explicou Dutra. O 
presidente finalizou, informando que a 
população espera eficiência dos serviços 
públicos. “A eficiência é a palavra que 
nos move, estamos trabalhando neste 
sentido”, concluiu.

Já no dia 28 de abril, o tema foi 
debate na Comissão de Serviços Públi-
cos da Assembleia, por solicitação do 
seu presidente, o deputado estadual 
Luís Fernando Schmidt (PT). Além de 
Schmidt, participaram da audiência os 
deputados estaduais Raul Pont, Valdeci 
Oliveira, Daniel Bordignon e Alexandre 
Lindenmeyer.

1) Desde o início da mobilização, 
vários municípios renovaram seus 
contratos com a Corsan. São ges-
tores municipais que demonstram 
capacidade de realizar contratos 
vantajosos para as suas cidades, 
preservando a água como um bem 
público. É o caso dos municípios de 
Santa Rosa e Passo Fundo.

2) A posição do Tribunal de Contas 
do Estado ao apreciar e suspender 
o processo de privatização da água 
em Uruguaiana.

3) A decisão judicial que suspen-
deu o processo de privatização da 
água em Santa Cruz do Sul.

4) O parecer favorável do relator 
na CCJ à Proposta de Emenda 
Constitucional que veda a privati-
zação dos serviços de saneamento 
no Rio Grande do Sul.

Balanço da luta 
soma vitórias
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Regionais comemoram o Dia do(a) 
Trabalhador(a)

De 29 de abril a 1º de maio, Regionais da APCEF organizaram atividades para marcar as comemorações do 1º de 
maio. Do jantar organizado pela Regional Passo Fundo à XV edição do Costelão da Regional Serra, associados(as) e 
trabalhadores(as) comemoraram seu dia através da confraternização e integração. A diretoria da APCEF parabeniza as 
regionais pela iniciativa e capacidade de mobilização.

No dia 29 de abril, a Regional Passo Fundo promoveu o seu jantar de confra-
ternização, com a temática “Noite do Trabalhador”. No cardápio, comida típica 
campeira, com carnes diversas, arroz mexido, mandioca com bacon e saladas.

O XV Costelão na Regional Serra mais uma vez registrou sucesso de público 
e se consagrou como grande evento! Cerca de 175 pessoas estavam presentes, 
entre asso ciados(as), familiares e convidados(as), que desfrutaram de um belo 
domingo de sol na linda sede em Vila Julieta, com ampla área esportiva e área 
verde, com destaque para as árvores frutíferas. O diretor da APCEF Sérgio Simon 
participou da atividade.

A 4ª edição do Costelão da Regional Centro movimentou a sede em Itaara, 
durante o dia 1º de maio. Muitos participantes chegaram cedo, para a roda de 
chimarrão e o bate-papo. Colegas com talentos artísticos foram incentivados a 
fazer sua apresentação. O vice-presidente Marcos Todt e o Diretor de Relações 
de Trabalho Marcelo Carrion, representaram a direção da APCEF no evento.

O Dia do(a) Trabalhador(a) foi comemorado pela Regional Sul com um 
almoço de confraternização, na sede da ABEFAP (Av. Senador Joaquim Augusto 
Assunção n° 771, Bairro Valverde). Também foram realizados torneios de fute-
bol e bocha. Para os(as) pequenos(as) foram reservados brinquedos infláveis, 
guloseimas e bebidas.  



ASSOCIADO(A) APCEF CONHECE O 
BRASIL COM MAIS VANTAGENS

Já planejou suas próximas férias? Que tal as praias de Maceió ou do Rio de Janeiro? Ou prefere conhecer João Pessoa ou outra capital 
brasileira? E se a viagem vier acompanhada de hospedagem em ótimas acomodações a custo baixo? Pois esta é uma das vantagens dos(as) 
associados(as) da APCEF: viajar pelo Brasil e hospedar-se em uma das sedes das APCEFs.

   

COMO FAZER 
SUA INSCRIÇÃO

Lisandra e Paulo: hospedagem 
em Rio das Ostras e Maceió

Marcello Carrion, da Agência de 
Santa Maria e Diretor de Relações de 
Trabalho da APCEF, já teve oportunidade 
de conhecer as instalações das APCEFs de 
Maceió, João Pessoa e Belém. Ele e a es-
posa, Maria Cláudia, ficaram hospedados 
em Maceió e João Pessoa. Em Maceió, 
foram 10 dias de passeio. Já a hospe-
dagem em João Pessoa foi de apenas 
três dias. “As praias nordestinas são um 
paraíso”, resume Marcello. Em Belém, 
Marcello apenas visitou as instalações 
por ocasião de uma viagem de trabalho. 

“As cabanas são ótimas”.

Para ele, a possibilidade que o(a) 

associado(a) tem de hospedar-se em 

outras APCEFs no país apresenta inúme-

ras vantagens. “As acomodações são de 

excelente qualidade, com ótima infraes-

trutura e com preços super acessíveis”, 

destaca. Para se ter uma ideia de preços, 

Marcello cita o exemplo da hospedagem 

em João Pessoa. “Ficamos em um apar-

tamento mobiliado, com ar-condicionado 

e uma diária de R$ 40,00”.

Lisandra da Costa, que trabalha na 
agência da Praça da Alfândega, e seu ma-
rido, Paulo, já estão planejando as férias 
deste ano. Aguardam confirmação de 
reserva na APCEF de João Pessoa. O casal 
experimentou a hospedagem nas sedes 
da APCEF e aprovou. “Ficamos 12 dias 
em Maceió e também já viajamos para o 
Rio de Janeiro, onde ficamos hospedados 
em Rio das Ostras”, conta Lisandra. 

Ela avisa aos colegas que não espe-
rem o luxo de um hotel. “São instalações 
confortáveis, simples, mas totalmente 
mobiliadas, com cozinhas equipadas para 

preparar suas próprias refeições”, descre-
ve. Além do preço acessível, ela destaca 
outra grande vantagem: a receptividade 
e hospitalidade das pessoas que traba-
lham nas APCEFs. “Fomos muito bem 
atendidos”. Uma curiosidade de Maceió 
para quem é acostumado com o clima do 
litoral gaúcho: não há água quente nos 
chuveiros, pois o calor é intenso naquela 
região. “Sempre tomei banho quente 
e pela primeira vez tomei banho frio e 
foi muito bom, pois eles têm chuveiros 
nos fundos das cabanas ao ar-livre, mas 
cercados por muros altos”, conta. 

Através do Site da Fenae, você acessa o site das outras APCEFs do país. No site de cada APCEF 
você encontra informações sobre as sedes ou colônias, bem como os procedimentos para inscrição.  
O site da Fenae é www.fenae.org.br

Praias do nordeste têm preferência dos associados gaúchos Lisandra é fotograda por Paulo na paradisíaca Maceió

Marcello e Maria Claudia: 
passeio pelo Nordeste

Divulgação Arquivo/Lisandra



O período de férias é um momento para relaxar, esquecer do trabalho 
e do estresse do dia a dia. Para isso nada melhor do que viajar, conhecer 
novos locais e novas pessoas. Comece a planejar as suas férias, inde-
pendentemente de elas ocorrerem no outono, no inverno, na primavera 
ou no verão. Se o seu sonho é conhecer o Brasil, a APCEF oferece uma 
grande vantagem: os(as) seus associados(as) podem se hospedar com 
ótimas condições a um custo baixo. É só escolher a região, definir o 
seu destino e aproveitar.

Confira algumas opções onde o(a) associado(a) poderá se instalar 
e garantir férias tranquilas.

AS BELEZAS DO RIO DE JANEIRO

Se o estado escolhido for o Rio de Janeiro, a sede praiana de Rio das Ostras 
(Rua Joaquim Caridade, 710, Jardim Mariléia - Rio das Ostras - RJ - Tel.: (22) 2771-
3203) é uma ótima opção para os(as) associados(as) que querem passar finais de 
semana, feriados ou férias fora do estressante movimento dos grandes centros. Ou-
tra opção é a Sede Campestre de Jacarepaguá (Estrada do Quitite, 362, Freguesia, 
Jacarepaguá – RJ- Fone (21) 2447-3141). Além de ter a chance de passear pelos 
mais belos pontos turísticos do RJ, poderá desfrutar de uma linda área verde com 
parque aquático, cachoeira, churrasqueiras, restaurante, parquinho, sauna, campos 
de futebol, quadra de tênis, quadra poli-esportiva, quadra de futevôlei, salão de 
jogos, salão de convenções, estacionamento, etc. em Rio das Ostras

Nos finais de semana são oferecidas as mais variadas programações, 
sempre direcionadas para divertir e alegrar adultos e crianças, com a 
garantia de um ambiente familiar, tranquilo e seguro.

PRAIAS DE FLORIPA SÃO UMA BOA OPÇÃO

Para conhecer as melhores praias do sul do Brasil, o(a) associado(a) 
poderá utilizar a sede balneária de Florianópolis, Santa Catarina, lo-
calizada na Praia de Jurerê. A utilização da estrutura se faz por meio da 
biometria com imagem previamente cadastrada no sistema da APCEF/SC. 
São oferecidos 37 apartamentos com capacidades de 4 a 5 pessoas. A seleção 
é realizada por meio do sistema de reservas via Internet, onde é possível escolher 
o período e tipo de apartamento de preferência. Mais informações e reservas no 
site da APCEF/SC. 

VIAJANDO PELO NORTE DO BRASIL 

Se a opção for o Norte do país, a sede campestre do Pará disponibiliza uma 
extensa área verde, com um  moderno Parque Aquático, além de espaços reser-
vados para churrasco e chalés. Possui também piscinas para adultos e crianças, 
campos de futebol, quadras esportivas para a prática de vôlei, basquete, tênis e 
futebol de salão e ainda um amplo espaço para realização de eventos. 

A estrutura está localizada em Ananindeua/PA, município vizinho a Belém, 
na BR 316, com seis chalés, sendo quatro pequenos com capacidade para abrigar 
cinco pessoas em cada um, e dois grandes, com capacidade para sete pessoas. 

Mais informações no site da APCEF/PA ou pelo telefone (91) 3234-1970. 

OPÇÕES DE 
NORTE A SUL
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Veja todos os convênios em www.apcefrs.org.br/convenios/saude.htm  

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

APCEF SAÚDE 

OUTROS CONVÊNIOS

merece destaque especial. Trata-se de 
uma Ação Declaratória proposta em 
2004 pela APCEF/RS, pela FETRAFI/
RS e pelos Sindicatos de Bancários 
do Estado. Nesta Ação, as entidades 
pedem que o Judiciário Trabalhista 
se pronuncie sobre a ilegalidade da 
jornada de trabalho de 8 horas para 
47 funções consideradas eminente-
mente técnicas. 

A sentença proferida pelo juiz 
da 7ª Vara do Trabalho de Porto 
Alegre, Lenir Heinen, reconhece que 
todos(as) que integram as Carreiras 
Técnicas e de Assessoramento na 
Caixa não exercem função de con-
fiança, portanto suas jornadas de 
trabalho estão legalmente limitadas a 
6 horas. Nas palavras do magistrado: 
“Não há, diante deste quadro, como 
se possa ter como sendo de confiança 
os cargos componentes da Carreira 
Técnica e de Assessoramento, já que 
não se trata de cargos de gerência, 
fiscalização, chefia e equivalentes”.

Contra esta Decisão a Caixa 
entrou com recurso no TRT, e esta 
Instância Judicial não se pronunciou 
sobre o mérito do que disse o Juiz 
da 7ª Vara do Trabalho. Limitou-se 
a dizer que este tipo de causa não 
poderia ser encaminhada coletiva-
mente. Este processo está para ser 
encaminhado ao Supremo Tribunal 
Federal, onde será apreciado nosso 
recurso a esta decisão.

Com isso, o que interessa aos 
empregados da Caixa que traba-
lharam 8 horas, nas 47 funções 
elencadas na ação, é que é possível 
reaver, as 7ª e 8ª horas como extras, 
podendo debater este direito retro-
ativamente desde 1999. 

Os(as) empregados(as) que já 
estavam na Caixa na década de 80  
sabem muito bem o que significou 
conquistar a jornada diária de seis 
horas. Até o final de 1985, a jorna-
da normal dos(as) empregados(as) 
da Caixa era de 8 horas, e a Lei só 
foi alterada para 6 horas para os 
cargos “sem confiança especial” 
(artigo 224 da CLT), em razão da 
monumental mobilização dos(as) 
trabalhadores(as).

Embora este direito já exista na 
lei há mais de 25 anos, a implan-
tação dele no mundo real dos(as) 
empregados(as) é muito lenta, e 
ainda está passando por processo de 
consolidação. 

Neste processo, tivemos um 
longo período em que quase todas 
as funções eram consideradas pela 
Caixa como de “confiança”, para 
com isso poder exigir que ocupantes 
de tais funções trabalhassem 8 horas. 
Com isso, a Empresa “apelidou” 
grande parte dos empregados(as) 
de “gerente” disto ou “gerente” 
daquilo, para assim poder exigir tra-
balho de oito horas. No entanto, não 
revestiu o exercício de tais funções, 
da chamada “confiança especial” 
que autoriza jornada de oito horas 
aos bancários(as).

Assim, em 1998, foram implan-
tadas, sem nenhum constrangimento, 
jornadas de seis horas e de oito horas 
para as mesmas funções técnicas, que 
não detinham qualquer caracteriza-
ção de confiança. Deste modo, um 
Técnico de Fomento, por exemplo, 
poderia ter jornada de 6 horas, e um 
outro Técnico de Fomento, jornada 
de 8 horas. Ou seja, uma outra for-
ma descarada de burlar a Lei, tanto 
quanto é a simples nomenclatura de 
gerente.

Em todos esses anos, muito de-
bate jurídico foi realizado, e muitas 
ações judiciais foram propostas. Des-
tas iniciativas, um processo coletivo 

SEUS DIREITOS CONVÊNIOS

Milton Bozano Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista

assejurtrabalhista@apcefrs.org.br 
www.fseadvogados.adv.br

Direito a 7ª e 8ª horas pode 
ser retroativo a 1999

Milton 
Fagundes
“A partir desta edição, o assessor jurídico da APCEF, 
Milton Fagundes, utilizará esse espaço para prestar 
esclarecimentos sobre questões trabalhistas” 

ANÁLISES CLÍNICAS – Pelotas -Ary 
Costa – Luiz Roberto Kramer Costa. 
Rua Félix da cunha, 760 – Bairro: 
Centro, rua Santa Clara, 343 – Bair-
ro: Três Vendas e av. São Francisco 
de Paula, 3532 – Bairro: Areal. 
Fone:(53) 3222-6529/ 3222-5991 / 
(53) 3273-1216 / (53) 3228-5183. E-
mail: arycostalab@hotmail.com. Site: 
www.laboratorioarycosta.com.br 

FISIOTERAPIA – Caxias do Sul - La-
rissa Macêdo de Oliveira. Av. Julio 
de Castilhos, 2258 Sala 01 – Bairro: 
Centro. Fone: (54) 3025-7667 (54) 
9658-4920. E-mail: larissamaoli@
hotmail.com

FISIOTERAPIA – São Leopoldo – Phy-
sioclinic Clínica de Fisioterapia. Rua 
Conceição, 1113 – Bairro: Centro. 
Fone: (51) 3037-7413. Site: www.
physioclinicrs.blogspot.com

FISIOTERAPIA e ACUPUNTURA – 
Santa Cruz do Sul – Fisiotrat Clínica 
Fisioterápica Ltda. Rua Galvão Costa, 
1096 – Bairro: Centro. Fone: (51) 
3711-9908. Email: greice_fisio@
yahoo.com.br

FONOAUDIOLOGIA – São Leopol-
do - Martha Motta Kessler – CRF 
8393. Av. João Corrêa, 1000 Sala 302 
– Bairro: Centro. Fone: (51) 3591-
5514/ 9904-2904. Email: martha.
mk@terra.com.br

HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA 
– Cruz Alta – Centro de Oncologia 
e Hematologia de Cruz Alta Ltda. 
Travessa Tenente Paulo Prunnes, 55 
Sala 11- Bairro: Centro. Fone: (55) 
3324-4444. Email: cohca@comnet.
com.br

MASSOTERAPIA – São Leopoldo 
– Integrale Centro de Multiespeciali-
dades. Rua João Neves da Fontoura, 
298 – Bairro: Centro. Fone: (51) 
3588-3588/ 9687-7981. Email: cli-
nicaintegrale@hotmail.com

NEUROLOGIA E NEUROCIRUR-
GIA – Porto Alegre – RS Medeiros 
S.S. Av. Assis Brasil, 1631 Sala 305 
– Bairro: Passo D’Areia. Fone: (51) 
3361-1065/ 9172-6949. Email: re-
medeirosneuro@hotmail.com

OFTALMOLOGIA – Porto Alegre – 
Hüning Serviços Médicos SS Ltda. 
Rua Mostardeiro, 123 Salas 202 e 
203 Bairro: Moinhos de Vento. Fone: 
(51) 3061-3020/ 3061-3820. Email: 
huning@uol.com.br e lair.huning@
gmail.com

PSICOLOGIA, PSIQUIATRIA E 
TERAPIA OCUPACIONAL – Porto 
Alegre - Clínica Darmas Ltda – Espaço 
de Atendimento Integrado. Rua Dr. 
Oscar Bittencourt, 477 – Bairro: Me-
nino Deus. Fone: (51) 3233-3003/ 
9637-6933/ 9999-5085. E-mail: 
contato@clinicadarmas.com.br. Site: 
www.clinicadarmas.com.br

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL- 

Porto Alegre - PG Rampanelli Ltda 

(Minha Escola). Rua Professor Álvaro 

Alvim, 310. Bairro:.Branco Fone (51) 

3388-5901/ 8405-0688. E-mail: 

Educacaosustentavel.minhaescola@

gmail.com 

PODOLOGIA – Porto Alegre -Daniel 

Dávila Borges. Rua Coronel Vicente, 

529 Sala 703 - Bairro Independência. 

Fone: (51) 3227-2683/ 9153-5753. 

E-mail: danielpodiatric@hotmail.

com 
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Blogueiros e tuiteiros defendem a  
comunicação como um direito universal

RADAR

Centenas de blogueiros e tuiteiros 
gaúchos debateram seu papel na socie-
dade e na política, em contraste com a 
grande mídia, e receberam promessas de 
apoio do governo estadual, durante o1º 
Encontro de Blogueir@s e Tuiteir@s do 
RS, no final de maio, na Câmara Muni-
cipal de Porto Alegre. 

Na Carta Compromisso do evento, 
os(as) internautas destacam que a comu-
nicação é um direito universal, mas que, 
no Brasil, é tratada como um produto, 
de acordo com a lógica de mercado 
que transforma direitos em privilégios 
de uma pequena parcela da população, 
tornando-se, assim, uma ferramenta de 
opressão e marginalização. “Para que to-
dos e todas tenham acesso, não apenas a 
uma informação qualificada e plural, mas 
à produção de conteúdo, defendemos 
a participação de toda a sociedade no 
debate da comunicação que queremos. 
É nesse contexto que se inserem os meios 
digitais como uma alternativa democrá-
tica e acessível para ampliar as vozes e 
tornar a comunicação efetivamente um 
direito de todos os setores da sociedade”, 
aponta o documento.

O evento atingiu a meta de reunir 
pelo menos 200 autores(as) de blogs e 

ativistas das redes sociais digitais, que 
realizaram debates intensos, durante os 
três dias do Encontro. O titular do blog 
“RS Urgente”, Marco Weissheimer, pro-
pôs que os internautas se mobilizem e se 
articulem, através de uma “assembleia 
permanente”, com reuniões semanais, 
para dar seguimento às questões consi-
deradas cruciais para a sociedade.

Montserrat Martins, do blog “Os 
Verdes de Tapes”, propôs a realização de 
um festival anual para atingir camadas 
ainda mais amplas da população,além 
de reunir as principais matérias debatidas 
pelos internautas entre as que se dife-
renciem da pauta da grande mídia. Ele 
ainda criticou a falta de notícia na mídia 
tradicional sobre os crimes contra am-
bientalistas, bem como a forma que está 
sendo tratada a reforma ambiental.

Reconhecimento 
do governo  
gaúcho 

A diretora de Políticas Públicas da 
Secretaria Estadual de Comunicação e 
Inclusão Digital (Secom), Cláudia Car-
doso, disse que o governo do Estado 

reconhece e valoriza o papel social dos 
internautas, e que irá democratizar os 
seus anúncios institucionais. De acordo 
com ela, os interessados poderão se 
cadastrar pelo e-mail cadastro@sexom.
rs.gov.bre receber informações sobre os 
critérios para anúncios.

Carta  
Compromisso

As questões tratadas pelo 1º Encontro de 
Blogueir@s e Tuiteir@s do RS também 
serão levadas ao II Encontro Nacional de 
Blogueiros Progressistas, em junho, em 
Brasília. Confira os pontos defendidos no 
documento final do evento:

1. Discussão com a sociedade civil or-
ganizada para a criação do Conselho 
Estadual de Comunicação, discutindo 
a execução de políticas públicas para 
democratizar a comunicação digital, 
garantindo a ampliação do acesso aos 
meios de expressão.

2. Políticas públicas para a comunicação 
e os comunicadores e as comunicadoras 
digitais,que levem em consideração a 

necessidade de capacitação e investimen-
tos, para viabilizar e qualificar a produção 
de conteúdo web, e a democratização 
das verbas de publicidade.

3. Políticas de empreendedorismo, fo-
mento e formalização, de forma que os 
comunicadores e as comunicadoras digi-
tais possam cumprir as necessidades le-
gais para a plena prestação de serviço.

4. Capacitação,organização e arti-
culação coletiva e permanente da 
rede#BlogProgRS, por regiões do Estado 
e temas de intervenção, além da intera-
ção com os movimentos sociais.

5. Um serviço público de banda larga 
para acesso domiciliar e em espaços pú-
blicos, que garanta a ampla transmissão e 
recepção de conteúdos multimídias,como 
um direito universal para todos e todas.

6. Inclusão digital com políticas públicas 
de acesso, em espaços com conteúdo 
eprojeto pedagógico, quando possível, 
em articulação com a educação popular 
e formal, para qualificação e formação 
continuada de comunicadores e comu-
nicadoras digitais.

7. Garantia da liberdade de expressão e 
livre circulação da informação, pelo bem 
da democracia e do livre debate, contra 
iniciativas de cerceamento na internet, 
como o AI5 Digital, a censura exercida 
pela mídia tradicional sobre a Blogosfera 
e a criminalização dos(as) blogueir@s.

8. Manutenção da neutralidade na rede, 
pela igualdade de condições de acesso 
a todas as informações disponíveis na 
internet.

9. Revisão da Lei de Direito Autoral para a 
ampliação da produção, do compartilha-
mento e da distribuição de conteúdo.

10. Uma Lei de Meios para regulamentar 
a comunicação, que combata os mono-
pólios e garanta programação regionali-
zada, diversificada e qualificada.

Divulgação Blogprogrs

Blogueiros se reuniram em Porto Alegre
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Vale dos Sinos investe na  
infraestrutura

Festas e atividades esportivas são destaques 
no Vale do Rio Pardo

Arquivo/ Apcef

A Regional Vale dos Sinos tem-se 
dedicado à qualidade da sua infraestru-
tura nos últimos anos. As reformas rea-
lizadas permitem à Regional oferecer aos 

associados(as) uma sede social coberta e 
fechada, com capacidade para receber 
em torno de 150 pessoas, e um espaço 
aberto, com cobertura, que pode abrigar 

até 200 pessoas. O espaço fechado conta 

com ventiladores de teto, amenizando o 

calor do verão.

Completam a infraestrutura, o pátio 

gramado, o parque de brinquedos para as 

crianças e o belíssimo campo de futebol, 

cercado e iluminado, além dos quiosques 

com churrasqueiras. Estes espaços estão 

à disposição dos(as) associados(as). 

“Sempre procuramos dar condições ao 

associado(a) e sua família para realização 

de suas festas, aniversários, confraterni-

zações, com o maior conforto possível”, 

comenta o coordenador da Regional, Nil-

son Roque Urban, que atua na Agência 

Novo Hamburgo e conta com a parceria 

do tesoureiro Célio Fontana, da Agência 

de Campo Bom.

A Regional abrange os municípios 

de Campo Bom, Dois Irmãos, Estância 
Velha, Esteio, Feliz, Ivoti, Montenegro, 

Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo, 

São Sebastião do Caí, Sapiranga e Sapu-

caia do Sul. A Regional espera realizar 

em 2011 um grande evento ao estilo do 

Jantar da Primavera, realizado no ano 

passado, que contou com a presença 

de cerca de 100 pessoas. “Para este 

ano aguardamos sugestões”, incentiva 

Urban. 

Representam a Regional no Con-

selho Deliberativo da APCEF a associa-

da aposentada Sonia Streb, de Novo 

Hamburgo, como titular, e o associado, 

também aposentado, Nestor Francisco 

Imhoff, como suplente.Para solicitação de 

agendas na sede da Regional, a coorde-

nação está organizando uma planilha que 

será disponibilizada on line, para consulta 

de datas. A sede em São Leopoldo fica 

na rua Odilio Daudt, n° 1225, no bairro 

Feitoria Nova.

Campo de futebol conta com iluminação

Amplo espaço para os(as) associados(as) do Vale do Rio Pardo

REGIONAIS

A Regional Vale do Rio Pardo dispo-
nibiliza uma sede aos(às) associados(as), 
em Cachoeira do Sul com todas as con-
dições adequadas para a realização de 
festas, almoços, jantares e  atividades 
esportivas. Localizada na rua Anaides 
Lemos, s/nº, nas proximidades do Hipó-
dromo, a sede possui uma área de 1,5 
hectare, com campo de futebol, com 
gramado em boas condições, e cancha 
de bocha, com uma excelente estrutura 
e espaço físico, ampliado recentemente, 
com recursos próprios da Regional. 

“Nosso objetivo é disponibilizar um 
bom espaço para as diferentes atividades 
aos(às) associados(as) e seus familiares. 
Para isso, estamos analisando uma for-
ma de garantir uma melhor integração 
entre os nossos municípios”, destaca 
o coordenador da Regional, Adroaldo 
Schmidt Carlos, que conta com a par-

ceria do tesoureiro Magno Brito Garcia, 
da agência de Cachoeira do Sul. De 
acordo com Adroaldo, a distância entre 
as cidades tem dificultado a realização 
de ações e atividades conjuntas. “Mas 
realizamos eventos locais, como torneio 
de futebol, festas de aniversário e de 
Final do Ano. Entre os destaques está o 
Baile do Chope, no mês de novembro”, 
aponta o coordenador. 

As cidades que pertencem à Regio-
nal Vale do Rio Pardo são: Agudo, Butiá, 
Cachoeira do Sul, Candelária, Encruzilha-
da do Sul, Rio Pardo, Sobradinho, Santa 
Cruz do Sul e Vera Cruz. A Regional 
conta, ainda, com dois representantes no 
Conselho Deliberativo da APCEF, o titular 
Nelson Schlindwein, que é aposentado, 
e o suplente João Aristeu Oliveira, da 
agência de Cachoeira do Sul.

Arquivo/ Apcef
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Zeca Baleiro e Monobloco participaram do projeto”’Eu Faço Cultura”

CULTURAL

O grupo de teatro Caixa de Pandora 
entra em 2011 em uma nova fase: uma 
peça de autoria compartilhada. O tema 
escolhido foi a imigração açoriana. A 
etapa de criação envolveu não só os 
integrantes do grupo, mas também 
outros(as) associados(as) da APCEF. 
“Realizamos pesquisas sobre ai migra-
ção açoriana, as causas e as condições 
em que aconteceram, a cultura do povo 
açoriano, bem como suas manifestações 
artísticas”, conta o diretor do Teatro, 
Artur José Pinto.

A partir do material reunido, o gru-
po passou para a criação de minicontos, 
utilizando fatos, personagens e temas 
recorrentes na história da tradição oral e 
literária. As histórias criadas foram reuni-
das numa única sinopse. De acordo com 
Artur José Pinto, “ o espetáculo aproveita 
a formação teatral dos integrantes do 
grupo e a sua vocação para a música e 
dança, recuperando músicas e danças 

folclóricas da cultura açoriana”.

Para o Diretor de Cultura da AP-
CEF, Paulo Casa Nova, a peça marca um 
patamar mais elevado  na história do 
grupo. “O grupo passa a ser autor da 
sua produção, desde a pesquisa até o 
figurino e a maquiagem, o que se torna 
um diferencial em relação aos demais 
grupos de teatro amador”, destaca Casa 
Nova. O grupo se propõe a preservar a 
sua marca – a emoção – agregando o 
lirismo e o humor. A peça será montada 
no decorrer deste ano.

Sinopse:
Maria viaja com sua família para 

o RS, em um dos navios que levaram 
migrantes açorianos para a nossa costa. 
Afetados por doenças, os familiares 
de Maria morrem e são sepultados no 
mar. Em más condições de saúde, Maria 
chega com os migrantes sobreviventes 

e é deixada à própria sorte, na beira do 
mar. Maria é resgatada pelos índios que 
tratam de sua saúde. 

Ao voltar para a vila, onde seu povo 
se estabeleceu, causa espanto geral e, 
sem querer, cria um mito a seu respeito: 
a mulher que voltou da morte. Maria 
torna-se lavadeira. Por caridade, aplica 
uma medicina da mata, que aprendeu 
com os índios. É tolerada, pelos benefí-
cios que produz, mas é tida como uma 
bruxa, pelos “carolas” do lugar. 

O padre da vila, homem experiente 
e sábio, aproveita a vocação de Maria 
para os partos. Torna-se amigo dela e 
tenta desfazer as lendas que se multi-
plicam. O índio que salvou Maria vai à 
aldeia para procurá-la e é agredido pelos 
colonos bêbados. O padre o acolhe e 
pede a Maria que trate de suas feridas. 
Ambos são perseguidos pelas más línguas 
do lugar.

O índio procurou Maria para se 
desculpar, em nome do seu povo, que 
não permitiu que ela permanecesse na al-
deia, após seu restabelecimento. Ambos 
sentem-se atraídos, reciprocamente, mas 
temem a reação do padre e do povo.

Uma missão eclesiástica que visita a 
região é recebida com festa pelas pessoas 
da vila. Os simpatizantes de Maria e do 
Índio tentam esconder dos padres de 
Portugal a existência dos dois; os “ca-
rolas” tencionam aproveitar a presença 
dos  clérigos para denunciar “um pecado 
que acontece sob os olhos do próprio 
padre”.

Após várias peripécias, revelam o 
real motivo da missão: a divulgação de 
decretos e alvarás experidos pelo Rei e 
pela cúria, entre os quais, os que permi-
tem a união entre brancos e índios, para 
a felicidade do casal de protagonistas.

Teatro Caixa de Pandora prepara novo espetáculo

Zeca Baleiro e Monobloco nos Pampas
Os meses de maio e junho foram 

marcados pelos shows de Zeca Baleiro e 
Monobloco, dentro do projeto “Eu Faço 
Cultura”, uma iniciativa da Federação 
Nacional das Associações de Emprega-
dos da CAIXA (FENAE), com apoio da 
APCEF.

O show do Grupo Monobloco, no 
dia 7 de maio, levou um grande público 
ao Pepsi on Stage, em Porto Alegre, pro-
movendo um verdadeiro Carnaval. Os 
presentes dançaram e se divertiram ao 
som de músicas como “Explode coração” 
(tema de Carnaval da Salgueiro), “Frevo 
Mulher” (Zé Ramalho), “Ô Coisinha 
Tão Bonitinha do Pai” e composições 
próprias como “Rap do Real”. O grupo 
Marambaia, que trabalha a música ins-
trumental através da releitura de clássicos 
da música popular brasileira fez o show 
de abertura.

O Projeto ainda promoveu uma 
Oficina de Percussão gratuita, nos dias 5 
e 6 de maio,  com Léo Barbosa, do Gru-
po Marambaia. Os(as) oficinandos(as) 
demonstraram um pouco de seus conhe-
cimentos durante o show, onde foram 

convidados a subir ao palco, sendo muito 
aplaudidos.

O grupo Monobloco surgiu de uma 
Oficina e virou um grande bloco carna-
valesco do Rio de Janeiro, com mais de 
dez anos de estrada. Para a associada 
Taís Compani o: show foi uma grata 
surpresa:.”Não conhecia o trabalho do 
grupo e fiquei encantada com o alto-
astral do Monobloco.”.  O “Eu Faço Cul-
tura” foi destacado pelo percussionista e 
fundador do Monobloco, Celso Alvim: 
“A viabilização do projeto demonstra 
a força e a iniciativa dos empregados 
incentivando a cultura, de forma des-
centralizada.”

Zeca Baleiro foi 
o destaque em 
Caxias do Sul

A cidade de Caxias do Sul recebeu o 
show de Zeca Baleiro no dia 4 de junho. 
No palco do All Need Master Hall, o 
músico maranhense encantou o público 
com o melhor da música brasileira. Os(as) 
associados(as) ainda participaram da pro-

moção relâmpago da APCEF/RS: “Asso-
ciar um colega é show!”. Quem indicou 
um(a) colega em uma nova associação 
e o(a) indicado(a), ambos ganharam um 
par de ingressos para o show. 

Um grande público acompanhou 
o evento que teve a banda Trio Baru 
fazendo o show de abertura. Integrando 
as ações de responsabilidade social do 
projeto, os(as) alunos(as) da Oficina de 

Percussão Musical gratuita - ministrada 
nos dias 2 e 3 de junho no LEFAN (Legião 
Franciscana de Auxílio aos Necessitados) 
- fizeram uma apresentação especial para 
a plateia presente.

O projeto “Eu Faço Cultura” deu 
continuidade às ações de sucesso e rece-
beu alimentos não perecíveis, que serão 
doados para a LEFAN (Legião Franciscana 
de Auxílio aos Necessitados).  
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58 anos realizando sonhos

Dona Coelha fez a alegria das 
crianças na APCEF

Teatro com Dona Coelha chamou a atenção do público

Interlig/Vilmar Carvalho

A diretoria da APCEF convida todos 

os(as) seus(suas) associados(as) para o 

XIX Baile de Queijos e Vinhos, no dia 

18 de junho, dentro das comemorações 

dos 58 anos da Associação. E, para co-

memorar os 58 anos de uma história de 

muitas lutas e conquistas da APCEF junto 

aos(às) empregados(as) da Caixa., nada 

melhor do que degustar um delicioso 

bufê de queijos e vinhos, com embutidos 

defesa da isonomia e em muitas outras 
frentes. A APCEF busca promover a in-
tegração dos(as) associados(as), através 
do Lazer, da Cultura e do Esporte, com  
Oficinas, eventos e jogos de participa-
ção não apenas regional, mas também 
nacional. 

Também trabalha para garantir as 
melhores condições de trabalho para 
todos(as) os(as) empregados(as) da 

e diversos acompanhamentos e, após, 

participar de baile sob a animação musi-

cal da Expressão Banda Show.

Atuação da  
APCEF

A Associação não restringe sua mo-
bilização apenas às mesas de negociação 
permanente, nas campanhas salariais, na 

Caixa no Rio Grande do Sul.

 O(a) associado(a) APCEF sempre 

aproveita mais, com diversos convênios 

e a assistência suplementar em Saúde do 

APCEF SAÚDE. E na hora em que mais 

precisa, ele(a) pode ficar tranquilo: o 

serviço do Seguro Jurídico, que completa 

dez anos, atende a diversas demandas 

judiciais, previdenciárias e trabalhistas.

Na tarde de 16 de abril, a animação 
deu um chega para lá na chuva, levando 
mais de 300 pessoas, entre associados(as) 
e familiares, ao ginásio de esportes da 
APCEF, em Porto Alegre, para mais uma 
edição da Festa de Páscoa. A decisão de 
enfrentar a chuva foi recompensada logo 
na chegada, com uma recepção calorosa 
realizada pelos “duendes mágicos”, que 
entregavam guloseimas às crianças.

O Núcleo de Cultura Gaúcha tam-
bém marcou sua presença na entrada do 
evento, onde recepcionou os(as) partici-
pantes com um saboroso chimarrão, sob 
os cuidados dos diretores Paulo Ketzer 
e Geraldo Xavier. O vice-presidente da 
APCEF, Marcos Todt, fez uma saudação 
a todos(as), agradecendo pela presença 
e convidando para participar da nova 
campanha de associação da APCEF. 
“Vamos convidar mais colegas da Caixa a 
fazerem parte da APCEF e da construção 
da maior obra de nossa história, que é a 
nova colônia de férias em Tramandaí”, 
destacou.

Brincadeiras e 
Shows
Durante toda a tarde, as crianças di-
vertiram-se com futebol de balão, João 
Bobo, piscina de bolinhas, cama elástica 
e o espaço de pinturas de desenhos e 
maquiagens. Neste cantinho mágico, 
entravam crianças e saíam coelhinhos 

com seus simpáticos bigodes e orelhas. 
Tudo regado a pipoca, cachorro-quente 
e refrigerante.

O público apreciou, ainda, um show 
de mágica, que teve como ponto alto a 
retirada da cartola de um coelhinho de 
verdade. Outra grande atração foi o te-
atro infantil, encenado pela Criar Produ-
ções, que abordou o tema da importância 
da separação do lixo reciclável, através 
da organização de uma festa na floresta. 
O ponto alto da festa foi a chegada da 
Dona Coelha, que distribuiu chocolates 
para todas as crianças.

As irmãs Vitória de Moura Braga, 11 
anos, e Barbara, de 3 anos, exibiam suas 
maquiagens de coelhinhas enquanto se 
divertiam nos brinquedos. Elas fizeram 
questão de pousar para a foto no can-
tinho das pinturas. Já o associado Isnar 
Flores, aposentado, morador de Gravataí, 
trouxe a família inteira para a festa. Mas 
quem mais aproveitou foi o neto Kauan 
Genssler, de três anos, fotografado em 
cada passo pela zelosa mamãe, Querli 
Gessler.

O associado Ialo Antônio Varella 
Andreoli, da Agência José do Patrocínio, 
resumiu, por email, sua avaliação da 

festa: “Sensacional. Foi a palavra que 
me veio à mente quando fui contar aos 
colegas hoje pela manhã sobre o evento 
de sábado. Parabéns à equipe que orga-
nizou o evento. Foi o primeiro evento 
que participei, minha filha era muito 
pequena antes, mas a partir de agora 
provavelmente irei a todos.”. A equipe 
do João de Barro também registrou uma 
foto da criançada com Dona Coelha e os 
Duendes Mágicos.

A diretoria da APCEF/RS agradece 
a participação de todos(as) no evento, 
que foi um sucesso devido à participação 
dos(as) associados, que fazem parte da 
construção da história da APCEF/RS!

EVENTOS
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Associados  
participaram da  
Corrida do Pessoal 
da Caixa

Um sonho de longo tempo está 

sendo concretizado. A Comissão Exe-

cutiva responsável pelas obras da Nova 

Colônia de Férias de Tramandaí informa 

que o canteiro de obras já está instala-

do. O estaqueamento  foi concluído e 

a concretagem dos blocos da fundação 

teve início no mês de maio. De acordo 

com a Comissão Executiva, os enca-

minhamentos estão rigorosamente em 

dia com o cronograma apresentado e 

aprovado na Assembleia realizada em 

fevereiro de 2011.

Para o mês de junho, estão previstos 

os seguintes serviços: a conclusão da 

concretagem das vigas de fundação; a 

execução do contra-piso do pavimento 

térreo; concretagem dos pilares do tér-

reo, vigas e lajes do segundo pavimento 

e G1 (1º andar das garagens).

As várias etapas 
da realização de 
um sonho

Passo a passo, os(as) associados(as) 

de todo o Estado decidiram pela cons-

trução de uma Nova Colônia de Férias 

em Tramandaí. A diretoria da Associação 

debateu em 14 assembleias, em todas 

as regionais da APCEF, a proposta de 

construção, com apresentação de estudo 

preliminar, no ano de 2009. Em 2010, 

somadas todas as contribuições de aper-

feiçoamento discutidas nas regionais, foi 

aprovado por unanimidade o projeto 

arquitetônico definitivo. No mesmo ano, 

todos os encaminhamentos foram dados, 

no tocante à elaboração de projetos com-

plementares e aprovação e tramitação de 

documentação na Prefeitura e nos órgãos 

ambientais.

No dia 26 de fevereiro deste ano, 

o cronograma físico-financeiro da obra 

foi aprovado em Assembleia. O Lança-

mento da Pedra Fundamental aconteceu 

em uma grande celebração no dia 19 de 

março, e, no dia 21 de março, a obra teve 

início. No mês de abril, foi implantado o 

canteiro de obras e iniciado o serviço de 

estaqueamento. Para os próximos meses, 

está prevista toda a estruturação da obra, 

estrutura de concreto, parte das instala-

ções elétricas e hidrossanitárias, além da 

construção das paredes externas.

Obras seguem 
cronograma 
aprovado

Arquivo/Apcef

Diretor de Patrimônio da APCEF, Paulo César Ketzer

ESPORTES COLÔNIA DE TRAMANDAÍ

Mais de 20 atletas participaram da 
terceira edição da Corrida do Pessoal 
da Caixa, realizada pela APCEF que 
homenageou os 40 anos da FENAE e 
que teve como objetivo promover o 
esporte e a saúde, no dia 28 de maio, 
em Porto Alegre, na Av. Edivaldo Pe-
reira Paiva, junto ao Parque Marinha 
do Brasil. O grande vencedor da prova 
masculina foi Horácio Lopes de Mora-
es. No feminino, Caroline Guimarães 
completou o trajeto em primeiro lugar. 
Participaram os(as) associados(as) da 
APCEF/RS, empregados(as) da Caixa, 
sindicalizados(as) e associados(as) das 
entidades convidadas: Sindbancários, 
FETRAFI-RS e AGEA. 

O atleta Horácio de Moraes, que na 
última edição dos Jogos da FENAE, trou-
xe a medalha de ouro na rústica para a 
delegação gaúcha, estava satisfeito com 
o resultado. Agora, ele se prepara para 
os Jogos Sul/Sudeste, em Belo Horizonte, 
Minas Gerais. Caroline sempre praticou 

algum tipo de esporte. “Já fiz balé e vô-
lei. Mas, desde março, comecei a correr. 
Gosto de praticar atividades esportivas 
visando a saúde do corpo e da mente e 
a integração com os colegas”, destacou 
a atleta. 

Foi disponibilizada pelos parceiros 
da Ecco Salva uma UTI Móvel para 
prestar toda a segurança em saúde aos 
participantes. O evento também contou 
com apoio da Secretaria Municipal de Es-
portes de Porto Alegre, da Federação de 
Atletismo do Estado do RS, Dmae, EPTC.
As entidades convidadas Sindbancários, 
Fetrafi e Agea ajudaram na divulgação 
do evento. 

Representando a diretoria da AP-
CEF/RS, marcaram presença os diretores 
Gilmar Aguirre, Sérgio Simon e Rafael 
Balestrin. Maristela da Rocha, diretora 
executiva da FENAE, também prestigiou 
o evento. 

Classificação Geral da Corrida do 
Pessoal da Caixa:

FEMININO --------------------------

1º lugar - Caroline Guimarães Lima 
(classificada Jogos Sul/Sudeste)

2º lugar - Mylca Martins

3º lugar - Jacqueline Zignani

MASCULINO -----------------------

CATEGORIA 2

1º lugar - Horácio Lopes de Moraes 
(classificado Jogos Sul/Sudeste)

2º lugar - Vinicius Machado

3º lugar - Jose Antonio de A Non-
nenmacher (classificado Jogos Sul/
Sudeste)

CATEGORIA 3:

1º lugar - Patrick Levenzon Pimen-
tel

CATEGORIA 4:

1º lugar - Jorge Guimarães Souza 
(classificado Jogos Sul/Sudeste)

2º lugar - Adilson Johann (classifica-
do Jogos Sul/Sudeste)

3º lugar - Flavio M Oliveira

CATEGORIA 5:

1º lugar -Gaspar Pedro Vieceli

2º lugar -Norberto Henrique Andreis 
(classificado Jogos Sul/Sudeste)
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Gaúchos presentes no II Jogos do Sul Sudeste
A APCEF participará dos Jogos Sul/

Sudeste que ocorrem em Belo Horizon-
te, Minas Gerais, entre os dias 22 e 26 
de junho. Os atletas que representam 
o Estado vão disputar 44 modalidades 
esportivas.

Participam desse evento esportivo 

ao meio dia, e, no dia 22, tem início a 
competição. 

Para garantir um bom desempe-
nho dos(as) atletas gaúchos, a APCEF 
investe em treinadores e nos jogos de 
integração, além de uma boa estrutura 
no parque esportivo. A Associação con-

as  APCEF’s do Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina, Paraná, São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, 
que representam praticamente 60 % 
da força esportiva da FENAE, o que 
revela a grandeza dos Jogos Sul/Su-
deste. A delegação gaúcha parte para 
a capital mineira no dia 21 de junho, 

clama a torcida riograndense a apoiar 
os(as) nossos(as) representantes nos 
Jogos Sul/Sudeste.

Xadrez 
ALZEMIRO BARBOZA NARDES 

Futsal Feminino 
GLENDA ELISA ANDREIS
ANEMARI POTT
NICOLE ELYSEU DE LIMA
TAIS BURLANI NEVES 
VERA LUCIA TEIXEIRA DA SILVA
MARCIA DANZBERG
PAULA RIVA
RAQUEL ARBUSA MARQUES
SABRINA QUINTEROS MUNIZ P DE 
ARAUJO
VANESSA PIRES OSELAME
FLAVIA VALIM DA TRINDADE

Voleibol feminino livre
ANEMARI POTT
NICOLE ELYSEU DE LIMA 
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA
ALINE TRES 
BIANCA ZOEHLER B. CRESTANI 
TAIS BURLANI NEVES
BETINA MEINECKE
CATIA REGINA DELAVALD THOMAS
CLAUDIA DANIELA BRUNE 
HELENA NIVIA BRANDTHENNING
HELEN JUCHEM 
ROSANE ISOLETE WEBER KESSLER

Voleibol Feminino Master
VERA LUCIA TEIXEIRA DA SILVA
BETINA MEINECKE
LIANE MARIA DALLEGRAVE BAUMANN 
HELEN JUCHEM 
ROSANE ISOLETE WEBER KESSLER
ANA VALESCA BASTOS HOERLLE
SHIRLEY NARDON COELHO

Futsal Masculino
MARCEL ANGELO STURBELLE GOMES
ANTONIO AUGUSTO DE MIRANDA 
FERRAZ
CARLOS FRANCISCO OLIVEIRA MACHA-
DO
CESAR AUGUSTO G PERELLO 
IAGO LOPES AGUIAR
LEONARDO SILVA DE CARVALHO
MARCOS RAFAEL DE SOUZA SILVA 
PAULO ANDRE DE ABREU ALVES 
RAFAEL ORZECHOWSKI FRANCISCO
LUCAS AUGUSTO PETTER
VINICIUS TABAJARA DA CUNHA
CESAR AUGUSTO G PERELLO JUNIOR

Futvôlei
LUCAS AUGUSTO PETTER 
DIEGO ALVES FERON 

Natação Feminino
LUCIANE MARIA FINGER BALLICO 
MARIA JUREMA DE SOUZA TEIXEIRA 
MARIBEL KRUGER LOPES 
NOEMI SEVERO SOARES 

Natação Masculino
NORBERTO HENRIQUE ANDREIS
RODRIGO SANTOS MAZZUCA 
LUCAS FIGUEIREDO DOS SANTOS

Rústica Masculino
NORBERTO HENRIQUE ANDREIS
HORÁCIO LOPES DE MORAES
JOSE ANTONIO DE QUADROS NONNE-
MACHER
ADILSON JOHANN 
JORGE GUIMARÃES SOUZA

Atletismo masculino
HORÁCIO LOPES DE MORAES
JOSE ANTONIO DE QUADROS NONNE-
MACHER
ADILSON JOHANN 
EDISON SCHNEIDER
JORGE GUIMARÃES SOUZA

Rústica Feminino
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA

Soçaite Livre
CESAR AUGUSTO G PERELLO JUNIOR 
ALEXANDRE RODRIGUES DE FREITAS
ANDERSON HENZ 
ANDERSON ZAMBIASI 
ANDRE FENSTERSEIFER 
CARLOS VIEGAS NETO 
DIEGO ALVES FERON
GUSTAVO DERNARDIN 
RICHARDSON NITZ DA ROSA 
ROAN CARLOS BOFF 
SAMUEL HENRIQUE HAUSCHILD 
VIANEI MARCEL ECKERT
DANIEL JONAS STORCK
LAURENCE SESSIM DA SILVA 
MARCEL ANGELO STURBELLE GOMES

Soçaite Máster
LAURENCE SESSIM DA SILVA
ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA 
ALTEMIR DAL PRA
CHARLES ALCIDES SCOPEL
CLEZIO DE OLIVEIRA PAIVA 
IVAN RIBAS VERARDI 
LUIS FERNANDO A DIAS
MARCUS ROBERTO XAVIER 
PAULO LUIS KIELING 
PAULO CESAR SIQUEIRA 
PAULO ROBERTO PASQUALOTTI 
RENE MENEGUSSI
RODERJAN GOTTFRIED ADAMI 
RODRIGO MOREIRA LINS PASTL 
VILMAR VALLENOTO DA SILVA 

Tênis de Campo Simples Masculino
ELIAS RITTER

Tênis de Campo Duplas Masculino 
JOSE NEWTON DIAS TRINDADE 
ELIAS RITTER

Basquete Feminino
ALINE LUNKES BORIN 
ALINE KUZE KIPPER 
ANA JULIA WULFING 
CARINE BERTONI 
CHRISTINE MORAIS DOS SANTOS 
DEBORA BEATRIZ NOBRE SANTOS
GABRIELA FRAGA DO A. DE  
OLIVEIRA 
VANESSA LANDMEIER 
DENIZIA PADILHA 
GLENDA ELISA ANDREIS

Basquete Masculino 
JORGE PEIXOTO DE MATTOS 
MARCIO WALLERIUS WELP 
TIAGO SCHILLING LAU 
TOMAS ANTERO DE ANDRADE 
BARTH 
CHRISTIAN BORGES DE AVILA 
MAXSANDRO SESSIM DA SILVA 
EVERSON DA ROSA PASA 
FLAVIO SCHMIDT 
RICARDO JUNGBLUT
FERNANDO CAMBOIM DO PRADO 
LIMA 

Voleibol masculino:
GEOVANE EMERSON SIPPEL
JOAO FRANCISCO DA FONTE ABREU 
LEANDRO SANTANA MARTINS 
MARCELO THIELE 
MAURO RENATO JAVIEL BOROWSKY 
PAULO ANDRE KAHL SCHEIBER 
SIDNEI RANGER LANG OTTO 
THIAGO DA CUNHA GOULART 
TIAGO CAMPOS DA SILVA 
FERNANDO GERHARDT
JEISSON FALLER

Canastra
VALDIR SANTIAGO BARRETO 
VALDIR GONCALVES DE ABREU 

Damas
DIETER HUBER 

Sinuca 
JULIO CESAR ARCARI 
FERNANDO REIS DA MOTTA 

Tênis de Mesa Masculino 
PEDRO DANIEL ROCHA DOS SAN-
TOS 

Tênis de Mesa Feminino
LIANE MARIA DALLEGRAVE BAU-
MANN 

Truco
MARCELO MARIMON GONÇALVES 
VALQUIRIA DA SILVA JUDABER 

Tênis de Campo Duplas Feminino
LIANE KOGLER
LAURA MARIA DALCIN KERN 

Tênis de Campo Simples Feminino
TRAUDI INGRID MEURER 

Voleibol de Praia feminino
ALINE TRES 
BIANCA ZOEHLER B. CRESTANI 

Voleibol Praia Masculino
FERNANDO GERHARDT
JEISSON FALLER
DIETER HUBER 

VoleibolFeminino Master
VERA LUCIA TEIXEIRA DASILVA
BETINA MEINECKE
LIANE MARIA DALLEGRAVEBAUMANN 
HELEN JUCHEM 
ROSANE ISOLETE WEBERKESSLER
ANA VALESCA BASTOSHOERLLE
SHIRLEY NARDON COELHO

FutsalMasculino
MARCEL ANGELO STURBELLEGOMES
ANTONIO AUGUSTO DEMIRANDA FERRAZ
CARLOS FRANCISCOOLIVEIRA MACHADO
CESAR AUGUSTO G PERELLO
IAGO LOPES AGUIAR
LEONARDO SILVA DECARVALHO
MARCOS RAFAEL DE SOUZASILVA 
PAULO ANDRE DE ABREUALVES 
RAFAEL ORZECHOWSKIFRANCISCO
LUCAS AUGUSTO PETTER
VINICIUS TABAJARA DACUNHA
CESAR AUGUSTO G PERELLOJUNIOR

Futvôlei
LUCAS AUGUSTO PETTER 
DIEGO ALVES FERON 

NataçãoFeminino
LUCIANE MARIA FINGERBALLICO 
MARIA JUREMA DE SOUZATEIXEIRA 
MARIBEL KRUGER LOPES 
NOEMI SEVERO SOARES 

NataçãoMasculino
NORBERTO HENRIQUEANDREIS
RODRIGO SANTOS MAZZUCA 
LUCAS FIGUEIREDO DOSSANTOS

RústicaMasculino
NORBERTO HENRIQUEANDREIS
HORÁCIO LOPES DEMORAES
JOSE ANTONIO DE QUADROSNONNE-
MACHER
ADILSON JOHANN 
JORGE GUIMARÃES SOUZA

Atletismomasculino
HORÁCIO LOPES DEMORAES

JOSE ANTONIO DE  
QUADROSNONNEMACHER
ADILSON JOHANN 
EDISON SCHNEIDER
JORGE GUIMARÃES SOUZA

RústicaFeminino
CAROLINNE GUIMARÃESLIMA

SoçaiteLivre
CESAR AUGUSTO G PERELLOJUNIOR 
ALEXANDRE RODRIGUES DEFREITAS
ANDERSON HENZ 
ANDERSON ZAMBIASI 
ANDRE FENSTERSEIFER 
CARLOS VIEGAS NETO 
DIEGO ALVES FERON
GUSTAVO DERNARDIN 
RICHARDSON NITZ DA ROSA
ROAN CARLOS BOFF 
SAMUEL HENRIQUEHAUSCHILD 
VIANEI MARCEL ECKERT
DANIEL JONAS STORCK
LAURENCE SESSIM DASILVA 
MARCEL ANGELO STURBELLEGOMES

SoçaiteMáster
LAURENCE SESSIM DASILVA
ADAUTO PEREIRA DEOLIVEIRA 
ALTEMIR DAL PRA
CHARLES ALCIDES SCOPEL
CLEZIO DE OLIVEIRAPAIVA 
IVAN RIBAS VERARDI 
LUIS FERNANDO A DIAS
MARCUS ROBERTO XAVIER 
PAULO LUIS KIELING 
PAULO CESAR SIQUEIRA 
PAULO ROBERTOPASQUALOTTI 
RENE MENEGUSSI
RODERJAN GOTTFRIEDADAMI 
RODRIGO MOREIRA LINSPASTL 
VILMAR VALLENOTO DASILVA 

Tênisde Campo Simples Masculino
ELIAS RITTER

Tênisde Campo Duplas Masculino 
JOSE NEWTON DIASTRINDADE 
ELIAS RITTER

Tênisde Campo Duplas Feminino
LIANE KOGLER
LAURA MARIA DALCIN KERN

Tênisde Campo Simples Feminino
TRAUDI INGRID MEURER 

Voleibolde Praia feminino
ALINE TRES 
BIANCA ZOEHLER B.CRESTANI 

VoleibolPraia Masculino
FERNANDO GERHARDT 
JEISSON FALLER 

a pedido

JOGOS


