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Editorial

OPINIÃO

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

CONSELHO DELIBERATIVO • REG. PORTO ALEGRE • Titulares:  Francisco Magalhães 
(GIPES/PO) • Paulo Cesar Ketzer (Aposentado/Porto Alegre) • Mariza Zancan Godoy (Ag. 
Gravataí) • Felisberto Machado de Souza (CIREC/PO) • Clélio Luiz Gregory (Aposentado/Porto 
Alegre) • Pedro André Marchese Sessegolo (Ag. Mont Serrat) • Marcelo de Marchi (GIRIS/PO) 
• Suplentes: Humberto Silva Solaro (GIRET/PO)• Noeli Maria Serra (Aposentada/Porto Alegre) 
• Juarez Machado de Oliveira (GIREC/PO) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Guia Lopes) 
• Cláudio Níveo da Silva Terra (Ag. Praça Rui Barbosa) • Sérgio Tolentino Pinheiro (GIPES/PO) 
• Djalma Lucena Rodrigues (Ag. Praça da Alfandêga) • REG. VALE DO RIO PARDO • Titu-
lar: Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do Sul) • Suplente: Adroaldo Schmidt Carlos 
(Aposentado/Cachoeira do Sul)• REG. PASSO FUNDO • Titular: Ivan Canal (PAB Justiça do 
Trabalho Passo Fundo) • Suplente: Eroni Rodrigues Schleder (Aposentado/Passo Fundo) • REG. 
VALE DOS SINOS • Titular: Lucas Figueiredo dos Santos (Ag. Canudos)• Suplente: Delamar 
Teixeira Albino (Aposentado/São Leopoldo) • REG. VALE DO PARANHANA • Titular: 
João Alberto Holsbach (Ag. Três Coroas) • Suplente: Ademir Arizoli Volkart (Aposentado/Três 
Coroas) • REG. CENTRO • Titular: Rogênio Dellinghausen Reichembach (Ag. Tupanciretã) • 
Suplente: Paulo Adelmo Castaman (Aposentado/Santa Maria) • REG.VALE DO TAQUARI • 
Titular : Milton Gustavo Schnack (Ag. Lajeado) • Suplente: Clécio Paulo Franz (RERET/Estrela) 
• REG. SERRA • Titular: Cesar Zavistanovicz (PAB Justiça Federal Caxias do Sul) • Suplente: 
Norberto José Caberlon (Ag. Perimetral Norte) • REG. MISSÕES • Titular: Moacir Scheu-
er Deves (Ag. Ijuí) • Suplente: Milton Baron (Ag. Santa Rosa) • REG. ALTO URUGUAI •  
Titular :  Hamilto de Jesus Fortes Câmara (Ag. Viadutos) • Suplente: Elias Ritter (Ag. Erechim) 
• REG. LITORAL NORTE • Titular:  Carmen Rejane Ramos (Ag. Osório) • Suplente:  Mauro 
Pederzoli (Ag. Torres) • REG. LITORAL SUL • Titular: Eunice Romeu Pitrez (Ag. Rio Grande)• 
Suplente: Luciano Delfino Pinto da Silva (Ag. Rio Grande) • REG. SUL • Titular:  Gilberto dos 
Santos Netto (Aposentado/Pelotas) • Suplente: Luiz Antonio Reck de Araújo (Ag. Pelotas) • 
REG. FRONTEIRA SUL • Titular: Ronaldo de Faria Nunes (Ag. Bagé) • Suplente: Liliane Maciel 
Orabe (PAB Justiça do Trabalho/ Bagé) • REG. FRONTEIRA OESTE • Titular: Jorge Daniel 
Casal Andina (Aposentado/Santana do Livramento) • Suplente: Edgar Germano Cesar Gundlach 
(Ag. Livramento).

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

Sempre que um novo ano se inicia, 
costumamos fazer um balanço das rea-
lizações do tempo que passou, avaliar 
nossos avanços e fazer planos para o 
que está por vir. É nesse momento de 
reflexão que nos orgulhamos de nossas 
conquistas e também observamos aonde 
queremos avançar ainda mais no futuro. 
Isso não seria diferente para a APCEF/
RS, que dedicou esta edição de janeiro 
do João de Barro para relembrar os 
caminhos percorridos em 2012, com a 
intenção de, em 2013 - ano em que a 
entidade completa seis décadas -, ousar 
dar passos ainda mais largos.

É verdade que o ano que acabou 
teve um saldo muito positivo em todas 
as áreas contempladas pela APCEF. 
Cumprindo uma das missões da Associa-
ção, que é a defesa dos direitos dos(as) 
empregados(as) da Caixa, assumimos, 
mais uma vez, protagonismo, tanto na 
luta contra a minuta de retirada de pa-
trocínio dos fundos de pensão quanto 
na suspensão dos Processos Seletivos 
Internos (PSI’s) durante a greve. Fomos 
a única entidade representativa do Brasil 
a pressionar publicamente os dirigentes 
eleitos da Funcef e a impetrar liminar 
contra a tentativa de assédio moral aos 
trabalhadores em paralisação. 

No Esporte, fizemos bonito nos 
Jogos da Fenae, nos classificando em 
quarto lugar entre as 27 APCEF’s do País. 
Também inauguramos o Campeonato 

de Voleibol Misto e Futsal e o Grupo de 
Corrida e Caminhada, além de darmos 
continuidade às demais atividades espor-
tivas tradicionais da Associação, como os 
Jogos de Integração, a Corrida do Pessoal 
da Caixa e o projeto Verão Esportivo.

Na Cultura e Lazer, vimos o Coral e 
o Caixa de Pandora marcarem presença 
em todo o Estado, inclusive conquistando 
prêmios como no Festival Art In Vento, 
de Osório. Através de nossas oficinas 
– de canto, dança e criação literária – 
cultivamos o que de mais bonito a nossa 
história oferece, que é o amor pelo que 
é nosso.

Já no Lazer, eventos tradicionais 
como os costelões, o Baile de Queijos e 
Vinhos, o Botequim do Esporte, a Festa 
de Páscoa, de Abertura das Piscinas e 
o Dia do Saci foram momentos memo-
ráveis de confraternização entre os(as) 
associados(as). Ainda podemos destacar 
aqui a Festa de Posse da nova diretoria 
e conselhos, que sagrou a valorização da 
democracia nesta Associação.

Mas a “menina dos olhos” de todos 
os associados(as) e desta diretoria é o 
nosso Patrimônio, que teve melhorias 
estruturais em diversas sedes, conforme 
podemos conferir na matéria central des-
ta edição. A maior delas – a construção 
da nova Colônia de Tramandaí – já tem 
data para recomeçar. Ainda neste mês, 
daremos início aos acabamentos finais 
ao prédio de oito andares. Mãos à obra!
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AGENDA DE 
EVENTOS

Terças-feiras 

Encontro do Núcleo de Cultura 
Gaúcha

12/01

Reinício das atividades do Grupo 
de Corrida e Caminhada

24/01
Dia do(a) Aposentado(a) e 
Pensionista

A charge “Piso Salarial dos Profes-
sores”, publicada na edição de junho de 
2012 do Jornal João de Barro, recebeu 
o prêmio ARI de Jornalismo (Associação 
Riograndense de Imprensa). “O concur-
so da ARI é o único no Brasil que inclui 
charge como elemento jornalístico, o 
que é uma iniciativa bastante louvável”, 
afirmou Santiago.

Santiago já havia recebido uma 
dupla premiação em 2010 por charge 
publicada no JB, tanto da ARI quanto do 
World Press Cartoon, concurso reali-
zado em Sintra, Portugal, que reúne os 
melhores chargistas de todo o mundo.

Santiago recebe mais uma premiação 
por charge publicada no JB

JB com charges premiadas internacionalmente

Associada gaúcha é premiada na 
ação “Sua APCEF no Face”

A associada da APCEF/RS 
Claci Gema Bassani arrebatou o 
prêmio da campanha “Sua Apcef 
no Face”. Ela conquistou 84 votos 
no júri popular da promoção, com 
foto postada na fan page da Fenae 
e que retrata a Festa de Abertura 
das Piscinas da associação gaúcha. 
O prêmio - um kit da Fenae com 
agasalho, bolsa térmica, porta-mp3 
e mochila - será entregue pela 
APCEF/RS.

A Regional Sul fechou o ano com 
chave de ouro em sua confraternização 
Festa & Jogos. Após a realização de um 
jantar baile em novembro, no Clube 
Gonzaga, foi a vez de os associados se 
reunirem na sede da Associação Bene-
ficente dos Economiários Federais das 
Agências de Pelotas e Região (Abefap), 
em dezembro, para se divertir.

No almoço, foi servido um chur-
rasco com saladas. A criançada teve 
diversão garantida com brinquedos inflá-
veis, como pula-pula e escorregador. Os 
adultos também se divertiram batendo 
bola e jogando sinuca e pingue-pongue.

 

Confraternização na Regional Sul teve 
festa, jogos e muita alegria!

Oficina de 
Criação 
Literária 
“A história do 
vinho” em 
pré-inscrição! 

Está aberto o período de 
pré-inscrições para a Oficina de 
Criação Literária Alcy Cheuiche 
“A história do vinho - lendas e fol-
clore, o vinho na França e o vinho 
gaúcho”, que será ministrada pelo 
escritor neste ano.

Nas aulas, o ofício de escrever 
será trabalhado de forma bilín-
gue: em francês e em português. 
Os(as) alunos(as) serão conduzi-
dos a uma descoberta do idioma 
francês através da poesia, canções 
e textos literários, e, no encerra-
mento da Oficina, está prevista 
uma atividade com roteiro cultural 
na França.

Para participar das atividades, 
não é necessário possuir conhe-
cimentos no idioma francês. As 
aulas serão de maio de 2013 a abril 
de 2014, em encontros semanais 
de três horas. As datas disponí-
veis para a atividade são quintas 
e sextas-feiras. As pré-inscrições 
poderão ser realizadas até dia 20 
de janeiro. O investimento para 
participar das atividades será divul-
gado posteriormente, a depender 
do número de inscritos.

O formulário de pré-inscrição 
pode ser acessado no site da APCEF 
(www.apcefrs.org.br).

Crédito: Arquivo APCEF

Crédito: Claci Bassani/Arquivo Pessoal

Crédito: Arquivo/Regional Sul

Foto de Claci foi a mais “curtida”

Associados(as) aproveitaram dia ensolarado para se divertir
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Cumprindo uma das missões da AP-
CEF, que é a defesa dos direitos dos(as)  
empregados(as) da Caixa, foi realizado 
no dia 4 de setembro de 2012, no Salão 
Panorâmico da Associação, o Dia do 
Jurídico. O encontro, que já chega à sua 
terceira edição, aconteceu em dois turnos, 
podendo os(as) associados(as) optarem 
pelo horário de sua preferência.

A assessoria jurídica da APCEF estava 
presente, através dos advogados Milton 
Fagundes e Rodrigo Dresch, prestando es-
clarecimentos sobre direitos trabalhistas, 
e dos advogados Ricardo Castro, Ricardo 
Cantalice e Isadora Moraes, que cuidam 
da parte previdenciária.  

Na área trabalhista, foram prestados 
esclarecimentos em relação ao Protesto 
Interruptivo de Prescrição de Direitos 
Trabalhistas (conhecida como ação da 7ª 
e 8ª hora), tíquete-alimentação, CTVA, 
Desvios de Função e Gratificação de 
Função.  O saldamento do Reg/Replan, a 
ação “Efeito Gangorra” e a “desaposen-
tação” fizeram parte da pauta do direito 
previdenciário.

RELAÇÕES DE TRABALHO

Dia do Jurídico orienta associados(as)
Crédito: Arquivo APCEF

A APCEF/RS conquistou uma im-
portante vitória no dia 24 de setembro 
de 2012: a concessão de liminar que 
suspendeu os Processos Seletivos In-
ternos (PSI’s) na Caixa durante a greve. 
Os(as) trabalhadores/as recorrem à 
greve como último recurso em busca 

de uma negociação justa contra a in-
transigência dos bancos. Ao abrir PSI’s 
durante a paralisação, a Caixa demons-
trou, mais uma vez, que desrespeitou os 
empregados(as), que lutam por valori-
zação e condições dignas de trabalho. 
A APCEF/RS foi a ÚNICA ENTIDADE 

APCEF/RS impetrou liminar contra PSI’s durante a greve

No dia 8 de dezembro de 2012, 
a APCEF/RS realizou o Encontro 
Estadual dos Trabalhadores da Reta-
guarda, discutindo com sua assesso-
ria jurídica e os(as) empregados(as) 
da Caixa alternativas aos proble-
mas enfrentados pelas Retaguardas 

Em busca dos direitos dos Reg/Replan não-saldados

 A APCEF/RS promoveu no dia 4 
de agosto de 2012 o Encontro Estadual 
dos colegas do Reg/Replan não-saldado, 
para, através de sua assessoria jurídica, 
prestar esclarecimentos sobre pontos 
relativos à decisão judicial que anulou as 
migrações à Estrutura Salarial Unificada 
(ESU). Foram poucas as entidades que 

Encontro dos trabalhadores discutiu situação das RERET’s 

REPRESENTATIVA de pessoal de todo 
o Brasil a impetrar a liminar, fortalecen-
do, assim, a luta em defesa dos direitos 
dos(as) empregados(as).

 No entanto, de acordo com 
o presidente, Marcos Todt, há que se 
avançar ainda mais em itens fundamentais 

(RERET’s). A reestruturação, im-
plementada pela empresa em 2011, 
gerou uma sobrecarga de trabalho 
para os tesoureiros, que enfrentam 
insegurança em seu ambiente de 
trabalho e dificuldades em cumprir 
os normativos da empresa.

A Associação já entrou com uma 
ação judicial para que a Justiça de-
termine que a Caixa se abstenha de 
cobrar dos(as) tesoureiros(as) atribui-
ções não previstas no normativo da 
empresa. Um grupo de associados(as) 

como a isonomia, a recuperação das per-
das salariais, o fim da discriminação aos 
Reg/Replan, a crítica situação do Saúde 
Caixa e outras lutas. “A APCEF/RS reitera 
seu compromisso em ser incansável na 
luta em defesa dos(as) empregados(as) 
da Caixa”, enfatizou Todt.

tesoureiros(as) e a APCEF criaram 
um questionário sobre as rotinas de 
trabalho das RERET’s, que pode ser 
acessado no site da Associação. O 
preenchimento online está aberto à 
participação dos(as) empregados(as).

levantaram essa bandeira, mas a APCEF 
sempre defendeu a não discriminação e, 
por isso, considera essa anulação uma 
grande vitória.

 O assessor jurídico Henrique Schnei-
der esclareceu que a Justiça do Trabalho 
determinou a nulidade das migrações 
à ESU, tanto da carreira profissional, 

ocorrida em 2006, como da carreira 
administrativa, ocorrida em 2008. Essa 
decisão se deve ao fato de a Caixa ter 
exigido, nas duas ocasiões, que o/a 
empregado(a), para poder optar pela 
ESU, abdicasse de ações trabalhistas 
colidentes e que não pertencesse ao 
Reg/Replan não-saldado.

Embora a decisão da Justiça do Traba-
lho seja definitiva, a Caixa utilizou de um 
artifício jurídico para rediscutir o que já 
foi decidido, entrando com outra ação, 
chamada Rescisória. A Caixa conseguiu, 
através de uma cautelar, suspender o 
prazo para o cumprimento da decisão, 
mas isso não a desobriga de cumprir a 
sentença, que vale para todo o País.

Presidente da APCEF, Marcos Todt, prestigiou o evento
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APOSENTADOS

Em junho de 2012, en-
trou em consulta públ ica 
no site da Previdência So-
cial a minuta de retirada de 
patrocínio dos planos de 
benefício administrados por 
entidades fechadas de pre-
vidência complementar. Em 
defesa dos(as) participantes 
da FUNCEF e apoiando uma 
luta da Associação Nacional 
dos Fundos de Pensão (ANA-
PAR), a APCEF disponibilizou 
em seu site os formulários 
de consulta pública, pois é 
do entendimento da APCEF 
que o patrocinador deve 
ser responsável pelo aporte 
da reserva relativa a estes 
benefícios, tanto se o plano 
em processo de retirada for 
mantido quanto se houver a 
necessidade de adquirir be-
nefício equivalente em outra 
entidade de previdência. A 
Associação também mostrou 
o seu protagonismo enviando 
uma carta para os dirigentes 
eleitos da FUNCEF, cobrando 
um posicionamento público a 
respeito do assunto. No en-
tanto, a APCEF segue aguar-
dando o pronunciamento dos 
representantes.

 No  congres so  da 
CUT real izado em 28 de 
maio de 2012 foi aprovada 
moção de apoio à proposta 
da ANAPAR no CNPC (Con-
selho Nacional de Previdên-
cia Complementar), visando 
garantir a manutenção dos 
direitos dos participantes, 
defendendo a continuidade 
do plano de benefícios sem 
alterações no regulamento.

APCEF 
contra a 
retirada de 
patrocínio 
dos fundos 
de pensão

O dia 24 de janeiro teve uma pro-
gramação dedicada ao/à aposentado/a 
e pensionista na APCEF. O evento, em 
parceria com a FENAE, teve uma pro-
gramação diversificada, com palestras, 
oficina, show, hidroginástica, além de 
ser mais um momento de reencontro 
e amizade.

 Os(as) convidados(as) foram 

Dia do Aposentado comemorado 
com muita alegria na APCEF!

Crédito: Arquivo APCEF
O grupo de Aposentados(as) e 

Pensionistas da APCEF manteve em 
2012 as suas tradicionais reuniões, 
com ampla participação de público no 
debate dos interesses da categoria. O 
primeiro encontro foi realizado no dia 
29 de março, reunindo mais de 140 
pessoas no Clube do Comércio, na 
Capital. Na pauta do encontro, esti-
veram o passivo judicial da FUNCEF 
e o relatório sobre o andamento das 
principais ações judiciais impetradas 
pela Associação.

 No encontro realizado no dia 
1.º de agosto, os(as) participantes deli-
beraram a realização do Ato em Defesa 
do Saúde Caixa, que foi realizado no dia 
10 de agosto, com o protesto e proto-
colo de entrega de carta na GIPES pela 
diretoria da APCEF, cobrando ações 
urgentes de melhorias da condição do 
plano.

 Já em setembro, o encontro 
contou com a participação especial de 
Carlos Caser,  presidente da FUNCEF. 
Na pauta, tratou-se da política de in-

Reuniões de aposentados(as) 
reforçam luta por seus direitos

Crédito: Fernando Halal/Interlig

vestimentos da Fundação. Foi deliberada 
a ação da APCEF/RS, com a entrada de 
protesto interruptivo de prescriç   ão em 
relação à dívida da Caixa com a FUNCEF.

 No dia 28 de novembro, os 
aposentados voltaram a se encontrar, 

em sua última reunião do ano, com 
a presença de Eva Sarmento e Nara 
Lago, da GIPES, que tiraram as dú-
vidas do público sobre custeio de 
medicamentos, serviço de check-up 
e credenciamento do plano.

recebidos com um café da manhã. A es-
critora Beatriz Maria Berghahn realizou a 
primeira palestra. Regina Domingues foi a 
segunda palestrante, falando sobre a im-
portância do pensamento positivo. Os(as) 
participantes também aprenderam sobre 
o plantio de chás e temperos na oficina de 
mini-horta, onde cada um foi presenteado 
com uma muda à sua escolha.

 A programação contou ainda 
com um almoço de confraternização, 
“ação entre amigos”e show com o con-
selheiro da APCEF e músico Marcelo 
de Marchi, com as melhores canções 
dos anos 60 a 90. No encerramento, 
os(as) convidados(as) puderam se 
refrescar na piscina à beira do Guaíba, 
em uma aula de hidroginástica.

APCEF trouxe presidente da Funcef para prestar esclarecimentos

 Aposentados (as) e pensionistas tiveram dia de atividades à beira do Guaíba



Dada a largada para a terceira 
etapa da construção em Tramandaí

Os associados(as) da APCEF 
têm um grande motivo para come-
morar: a terceira etapa da maior 
obra da história da APCEF, que é a 
edificação da Nova Colônia de Tra-
mandaí, já começa neste mês. Após 
o planejamento e levantamento de 
recursos, a diretoria da Associação 
assinou dois contratos essenciais: o 
de instalação da subestação transfor-
madora de energia e dos serviços do 
consultor técnico Pedro Sosa.

A entrega da segunda etapa da 
obra foi realizada em 16 de maio de 
2012, quando o prédio já contava 
com oito pavimentos construídos 
com alvenaria e com rebocos das 
paredes externas prontos, reserva-
tórios de água instalados, telhado 
concluído e rampa de acesso ao 
estacionamento de dois pavimentos 
finalizada. Agora, nesse primeiros 
dias de janeiro, todos os esforços 
estão concentrados na realização 
da terceira etapa. Estão previstos os 
serviços de acabamento nas paredes 
externas e todos os demais trabalhos 
de acabamentos finais.

O diretor de Patrimônio, Paulo 
Ricardo Belotto, explicou que já 
estão em andamento as tratativas 
para aquisição do material elétrico, 
hidráulico, de gás e proteção à in-
cêndio.”
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PATRIMÔNIO

Um sonho de 
duas décadas

A construção da Nova Colônia 
de Tramandaí era um sonho dos(as) 
associados(as) há pelo menos duas 
décadas. A obra é um esforço con-
junto, discutido em 14 assembleias 
regionais, onde foram colhidas as 
sugestões de aperfeiçoamento do 
projeto arquitetônico. No dia 26 
de fevereiro de 2011, o projeto e o 
cronograma físico foi aprovado por 
unaminidade em assembleia geral. 
Em março de 2011, aconteceu a 
cerimônia de Lançamento da Pedra 
Fundamental, e, no dia 21, a obra 
começou a todo o vapor.

A Comissão Executiva de Obras 
acompanhou detalhadamente o an-
damento da construção, com visitas 
periódicas e registro fotográfico pu-
blicado na página especial da APCEF 
na internet. Os(as) associados(as) pu-
deram acompanhar, passo-a-passo, a 
realização da obra.

 

Créditos: Arquivo APCEF

Diretoria assinou contrato com consultor Pedro Sosa



Para dar mais conforto aos associados 
do Interior que vêm disfrutar da estrutura 
na Capital, a Colônia da sede A da APCEF, 
em Porto Alegre, conta agora com televi-
sores de LED de 14 polegadas, que ofere-
cem uma excelente qualidade de imagem. 
A sede dispõe de sete apartamentos para 
até seis pessoas e um apartamento para 
até quatro pessoas. Além disso, conta 
com ampla estrutura, como ginásio de 

Em assembleia realizada pela Regional 
Sul (formada pelas cidades de Camaquã, 
Canguçu, Jaguarão, Pelotas e São Louren-
ço do Sul), foi aprovada a destinação de 
recursos para obras de revitalização da 
Colônia de Cassino. As obras iniciaram no 
final de 2011, e, em setembro de 2012, 
foi dado andamento à segunda etapa do 
processo.

O prédio principal foi reformado, com 

O dia 15 de novembro foi de festa 
na Regional Passo Fundo (composta pelas 
cidades de Arvorezinha, Carazinho, Cas-
ca, Constantina, Espumoso, Frederico 
Westphalen, Guaporé, Ibirubá, Lagoa 
Vermelha, Marau, Não-me-toque, Pal-
meira das Missões, Passo Fundo, Sanan-
duva, Sarandi, Serafina Côrrea, Soledade, 
Tapejara), com a abertura da temporada 
de verão e a revitalização da área de pisci-
nas da sede em Roselândia, Passo Fundo. 
O presidente da APCEF, Marcos Todt, 

A sede pertencente à Regional Vale do 
Taquari (que inclui as cidades de Arroio do 
Meio, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum, 
Roca Sales, Taquari, Teutônia e Venâncio 
Aires) também passou por uma série de re-
formas. A obra foi viabilizada com recursos 
vindos da arrecadação da própria regional, 
que totalizou cerca de 60 mil reais.

Uma ampla reforma do salão de fes-
tas, aumentando o espaço interno em 40 
metros quadrados e a capacidade para 
cerca de 100 pessoas em 2011 refletiu 
no melhor aproveitamento da sede por 
parte dos associados em 2012. O piso de 
parquet foi substituído por porcelanato, e 
o antigo forro, por um novo, em PVC. A 
iluminação interna ganhou nova entrada 

CASSINO 
melhorias nos banheiros, substituição 
de colchões em todos os apartamentos, 
pinturas, trocas de pisos e aberturas.

A Colônia de Cassino está localizada a 
apenas 800 metros do mar e dispõe de 
infraestrutura completa, com seis aparta-
mentos para seis pessoas, cozinha equi-
pada, salão de festas com churrasqueira 
coberta, churrasqueira externa e área de 
camping, que acomoda até dez barracas.

PASSO FUNDO
esteve prestigiando o evento. A coorde-
nação da Regional também promoveu a 
reforma de sanitários para dar ainda mais 
conforto aos(às) associados(as).

A sede em Roselândia possui duas 
piscinas (adulta e infantil), campo de 
futebol soçaite, quadra de vôlei, sala de 
jogos, área com churrasqueira, quiosque 
e salão de festas. As piscinas estão à dis-
posição dos(as) associados(as) de terça à 
domingo, sempre das 8h às 20h.

ESTRELA

trifásica, com a troca de toda a fiação e a 
instalação de novos modelos de luminárias 
e tomadas no novo padrão. O antigo espa-
ço de banheiros deu lugar a uma cozinha 
totalmente equipada, com armários aéreos, 
balcões com granito, fogão industrial com 
exaustor e pias com água quente, através 
de gás central. Para deixar o espaço ainda 
melhor, foram instalados condicionadores 
de ar e um televisor de led com caixas de 
som. A área externa também recebeu 
atenção especial, com pintura completa e 
reforma das piscinas.

A sede possui piscina, campo de futebol 
com iluminação, salão de festas e cancha de 
bocha, sendo uma excelente opção para 
passar o verão com a família.

PORTO ALEGRE

esportes e quadra externa, dois salões de 
festas, sala de jogos, espaço de inclusão 
digital, duas piscinas e churrasqueiras 
externas à beira do Guaíba.

A Sede B da Colônia também recebeu 
melhorias. O campo de futebol teve parte 
do gramado replantado e foram instaladas 
novas redes de proteção, para dar toda 
a estrutura e segurança para a prática 
esportiva.
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Crédito: Arquivo/Regional Passo Fundo 

Crédito: Arquivo APCEF

Crédito: Arquivo/Regional Vale do Taquari

Crédito: Arquivo APCEF

Valorização do patrimônio: melhorias em todo o Estado 
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Jogos de Integração 
movimentaram Colônia de 
Tramandaí

Neste ano, a grande novidade dos Jogos 
de Integração, cuja final ocorreu nos dias 17 

Crédito: Arquivo APCEF

Ginásio de esportes 
ganhou modernas tabelas 
de basquete

Em fevereiro de 
2012, foi realizado um 
amistoso de basque-
te para comemorar a 
inauguração das mo-
dernas tabelas insta-
ladas no Ginásio de 
Esportes, seguido de 
um coquetel de con-
fraternização. A insta-
lação das tabelas teve a 
parceria da Fenae.

Corrida do Pessoal da Caixa 
teve grande adesão de 
associados(as)

Como aquecimento para os Jogos da 
FENAE 2012, a Corridado Pessoal da Cai-
xa ocorreu no dia 16 de junho, contando 

Garra e disposição no 
Campeonato de Voleibol 
Misto e Futsal

No final de novembro de 2012, a 
APCEF/RS promoveu uma competição 
esportiva que demonstrou toda a dis-

Crédito: Arquivo APCEF

e 18 de março, na 
Colônia de Traman-
daí, foi a inclusão das 
modalidades bocha e 
futebol soçaite máster. 
Atletas de todo o Esta-
do também realizaram 
disputas nas modali-
dades futebol soçaite 
livre, xadrez, damas, 
truco, futsal masculino, 

voleibol misto, voleibol de areia masculino e 
feminino, tênis de mesa, sinuca e canastra.

com a participação de mais de 60 atle-
tas. O evento, que chegou à sua quinta 
edição, teve saída e retorno da Usina 
do Gasômetro, na Capital. Os(as) par-
ticipantes chegaram de manhã cedo ao 
local, e realizaram o aquecimento com 
uma aula de alongamento para percor-
rer os cinco quilômetros do percurso. 
A corrida contou com a participação 

das entidades convidadas como Clube 
do Professor Gaúcho, AGEA, Fetrafi-RS, 
AABB e SindBancários.

A área esportiva da APCEF 
ofereceu diversas atividades aos(às) 
associados(as) em 2012, buscando 
sempre a integração, o bem-estar e 

a promoção de saúde
Confira algumas das atividades que movimentaram  

a Associação durante o ano que passou:

Crédito: Arquivo APCEF

posição e garra dos 
associados gaúchos. O 
Campeonato de Vo-
leibol Misto e Futsal 
reuniu, no Ginásio de 
Esportes da APCEF, 
dezenas de atletas que 
tiveram um excelente 
desempenho esporti-
vo. No futsal, a equipe 
Cachoeirinha foi a ven-

cedora, com o time “Fino da Bola”. No 
voleibol, a primeira colocação ficou com 
o time da AGEA.

Crédito: Arquivo APCEF
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Jogos da Fenae: 
participação de ouro da 
delegação gaúcha

Os(as) gaúchos(as) fizeram bonito 
nos Jogos da FENAE 2012, realiza-
dos em Vitória/ES. Os(as) atletas 
comemoraram o excelente resultado 
com a conquista de 15 medalhas e 
sendo finalistas em nada menos que 
12 modalidades, ficando na quarta 
colocação entre as 27 APCEF’s de 
todo o País. Os diretores de Esportes, 
Sérgio Simon e Luiz Carlos Lasek, 
acompanharam a delegação. “Reve-
lamos novos talentos e melhoramos 

Crédito: Arquivo APCEF

Grupo de Corrida e 
Caminhada da APCEF 
unido em prol da saúde

D e s d e  s e t e m b r o ,  o s ( a s ) 
associados(as) interessados em de-
senvolver a atividade física da corrida 
ou da caminhada de forma orientada 
contam com um grupo da APCEF. To-
dos os sábados, das 9h às 11h, os(as) 
participantes se reúnem na Usina do 
Gasômetro para praticar o exercício 

Crédito: Arquivo APCEF

Verão de esporte e recreação na APCEF
O pro je to  Verão 

Esport ivo completou 
em 2012 a sua tercei-
ra edição, oferecendo 
aos(às) associados(as) 
atividades orientadas em 
hidroginástica e recrea-
ção infantil. As atividades 
aconteceram todos os 
sábados e domingos na 
área de piscinas da Co-
lônia em Porto Alegre. 
Os(as) associados(as) que 
desfrutavam das piscinas 
também contaram com 
a comodidade das chur-
rasqueiras, do ginásio de 
esportes, da área de hos-
pedagem e da internet 
sem fio da Colônia.

Crédito: Arquivo APCEF

com a presença de um preparador. O 
grupo, que retoma as atividades no dia 
12 de janeiro, está aberto à partici-
pação de convidados(as). A associada 
Claci Bassani relata sua experiência: 
“A proposta do grupo é muito boa, 
pois, reunidos, temos mais estímulo 
para realizar a corrida ou caminhada”.

a nossa posição em relação à edição 
anterior, que havíamos ficado em 
quinto lugar”, comemorou Simon.

As medalhas de ouro vieram 
da rústica, tênis simples masculino, 
tênis simples feminino e voleibol fe-
minino de quadra; as de prata, com 
a natação, futebol soçaite livre, tênis 
de dupla feminino, vôlei de praia fe-
minino e salto em distância; e as de 
bronze, no futsal feminino, basquete 
masculino, rústica e atletismo.



SOCIAL E LAZER
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Associados(as), familiares e  
convidados(as) participaram da  

intensa agenda de Social e Lazer 
da APCEF durante o ano de 2012

Confira algumas das atividades que movimentaram  
a Associação durante o ano que passou:

Baile de Queijos e Vinhos 
comemorou os 59 anos da 
Associação

No dia 16 de junho, 
uma grande come-
moração marcou o 
aniversário de 59 anos 
da APCEF/RS. Mais de 
320 pessoas lotaram 
o Ginásio de Esportes 
para prestigiar o tradi-
cional Baile de Queijos 
e Vinhos. Após o para-
béns pra você, os(as) 
presentes curtiram o 
show da Banda Cia 
Show 4.

Botequim do Esporte 
homenageou destaques 
dos Jogos da Fenae

O excelente resultado da APCEF/RS 
nos Jogos da FENAE 2012 foi celebrado 
no Botequim do Esporte, realizado no dia 
15 de setembro. O evento, que já chega 
à sua quinta edição, é dedicado, além de 

Dia do Saci celebra a alegria 
de ser criança

Uma tarde repleta de atrações para 
a garotada: assim foi o Dia do Saci, 
realizado em 20 de outubro de 2012. 
Mais de 100 crianças estavam presentes 

Recorde de público na 
Festa de Páscoa

promover lazer, a homena-
gear o desempenho dos(as) 
atletas da APCEF.

O diretor de apoio 
de Esportes, Luiz Carlos 
Lasek, que conduziu a ceri-
mônia, destacou a atuação 
dos(as) gaúchos na com-
petição nacional: “Nosso 
muito obrigado a todos que 
defenderam as cores da 
APCEF/RS em Vitória, no 

Espírito Santo” Após a entrega dos tro-
féus e homenagens, a festa seguiu com 
a animação musical da banda Mariposas, 
com o melhor do samba de raiz em seu 
repertório.

A tradicional festa de Páscoa da AP-
CEF, que em 2012 foi realizada no dia 31 
de março, surpreendeu por seu público 
recorde. Mais de 160 crianças foram 

recepcionadas pelos co-
elhos da Páscoa, que dis-
tribuíram chocolates e 
outras guloseimas gosto-
sas. A festa vespertina foi 
repleta de atrações, com 
a apresentação de teatro 
“A Fantástica Fábrica do 
Coelho e da Coelha da 
Páscoa”, apresentada no 
Salão de Festas.

A diversão seguiu 
com diversas oficinas e 
brincadeiras. O tradicio-
nal “Cantinho do Chi-
marrão”, do Núcleo de 
Cultura Gaúcha, marcou 

presença em um espaço de confraterni-
zação e bate-papo entre associados(as) e 
convidados(as).

na festa realizada na sede 
A da APCEF, que contou 
com apresentação de tea-
tro, oficinas, brincadeiras e 
muita diversão!

Uma das grandes atra-
ções da festa foi o espetá-
culo infantil “Pimenta do 
Reino em Pó”, do premia-
do grupo gaúcho “Não me 
acorda pro café”, que con-
tou uma história de aventu-
ras com o personagem  Saci 

Pererê. O Núcleo de Cultura Gaúcha 
esteve presente no evento com o “Can-
tinho do Chimarrão”, oferecendo erva 
mate e água para os(as) presentes.

Créditos: Fernando Halal/Interlig
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Posse de diretoria e conselho 
é feita com cerimônia festiva

Crédito: Fernando Halal/Interlig

No dia 2 de junho de 2012 aconteceu a 
cerimônia de posse da Diretoria Executi-
va e dos Conselhos Deliberativos e Fiscal 
da APCEF, Gestão 2012/2013. O Ginásio 

Festa de abertura das 
piscinas abriu temporada 
de verão

Crédito: Arquivo APCEF

Com uma temática havaiana, a festa de 
abertura das piscinas marcou a abertura 
da temporada de verão em novembro 
passado.  Associados(as), familiares e 
convidados(as) aproveitaram o evento 
realizado em dois ambientes - um deles 
ao ar livre, próximo às piscinas, e outro 
no Salão de Festas.

Atividades tradicionais reforçam 
integração social na APCEF

COSTELÃO REGIONAL 
CENTRO

A quinta edição do Costelão 
da Regional Centro aconteceu 
no Dia do(a) Trabalhador(a) em 
2012. Cerca de 70 participantes 
compareceram à sede em Itaara 
para aproveitar o belo dia de sol 
e confraternizar.

COSTELÃO REGIONAL 
SERRA

A 16ª. edição do Costelão da 
Regional Serra foi realizado no 
feriado de 20 de setembro de 
2012, na sede em Vila Julieta, 
Farroupilha. Foram assados cer-
ca de 90 quilos de carne.

EVENTOS EM 
PASSO FUNDO

Em 27 maio de 2012, a Regio-
nal Passo Fundo promoveu uma 
“Churrascada” que envolveu 
mais de 70 participantes. O even-
to teve mateada, degustação de 
caipirinhas e o almoço preparado 
pela coordenação. A Regional 
também se destacou pelos de-
mais eventos temáticos promo-
vidos mensalmente na sede.

ALMOÇO CAMPEIRO

Dia 29 de abril foi mais um do-
mingo festivo no Galpão Crioulo 
da APCEF, com a realização do 
Almoço Campeiro. O evento, 

de Esportes da Associação 
ficou praticamente lota-
do, com a presença de 
associados(as), familiares 
e amigos(as), além de 
representantes de outras 
entidades de classe. Entre 
titulares e suplentes, to-
maram posse 18 membros 
da Diretoria Executiva, 42 
do Conselho Deliberativo 

e seis do Conselho Fiscal. O coquetel 
festivo contou com participações do 
Coral APCEF e a apresentação musical 
do conselheiro Marcelo de Marchi.

Uma variada mesa de frutas e coquetéis 
foram oferecidos aos presentes, além de 
um prato tropical.  No evento, aconteceu a 
entrega da premiação ao associado vencedor 
do Concurso de Logomarca Comemorativa 
aos 60 anos da APCEF, Renato Thomsen. A 
festa se estendeu noite afora, com animação 
musical da Banda Tribo Brasil e DJ.

promovido pelo Núcleo de Cul-
tura Gaúcha, reuniu o público 
desde cedo, que veio participar 
da “mateada”. Após o almoço, 
com arroz de carreteiro, feijão 
mexido, aipim e saladas, a dança 
tomou conta do salão. O gaiteiro 
Jauri Oliveira realizou apresen-
tação acompanhado de voz e 
violão de Jorge Martins.

ENCERRAMENTO DA 
SEMANA FARROUPILHA

O Núcleo de Cultura Gaúcha 
promoveu no dia 29 de setem-
bro de 2012 mais uma edição 
do Jantar Baile Campeiro, desta 
vez, de encerramento da Sema-
na Farroupilha. Após a “boia de 
primeira”, os(as) convidados(as) 
dançaram ao som de Márcio 
Padula e Grupo Alma Nativa, no 
Galpão Crioulo.

COSTELÃO REGIONAL 
PORTO ALEGRE

O Galpão Crioulo da APCEF, 
em Porto Alegre,voltou a lotar 
no dia 22 de julho de 2012, na 
quinta edição do Costelão da 
Regional. O evento, promovido 
pelo Núcleo de Cultura Gaúcha, 
contou com recorde de público. 
Cerca de 170 quilos de carne 
foram assados. Após o almoço, 
os(as) convidados(as) pude-
ram dançar com apresentação 
musical da dupla nativista Jauri 
Oliveira e Pedro Fontoura.
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CULTURA

Caixa de Pandora se destaca 
no Festival Art in Vento

O grupo teatral da APCEF, Caixa 
de Pandora, teve um ano de inten-
sas atividades, com a apresentação 
do espetáculo infanto-juvenil “A 
última gota”, de Sandra Loureiro. 
A peça teve tanto sucesso que 
recebeu a premiação de Melhor 
Trilha Sonora no Festival Art in 
Vento, realizado em Osório, em 
outubro de 2012.

A trupe também realizou duas 
temporadas do espetáculo, a pri-
meira em julho, no Centro Cultural 
Companhia de Arte, e a segunda em 
novembro, na Sala Carlos Carvalho, da 
Casa de Cultura Mário Quintana. A peça 
também foi muito aplaudida na 58ª Feira 

Coral da APCEF/RS marca 
presença em todo o Estado

Crédito:Arquivo APCEF

O Coral APCEF também teve uma 
agenda movimentada no ano de 2012. No 
dia 25 de março, o grupo foi convidado a 
realizar uma belíssima apresentação na Ca-

GRUPO DE DANÇAS 
GAúCHAS COM 
REUNIÕES 
SEMANAIS

O Grupo de Danças Tra-
dicionais da APCEF, vinculado 
ao Núcleo de Cultura Gaúcha, 
coordenado pelo instrutor 
Beloni Bastos, se reúne todas 
as terças-feiras à noite no Gal-
pão Crioulo da Associação, e 
está aberto à participação de 
associados(as) que valorizam 
as tradições gauchescas. Em 
2013, o grupo já retoma suas 
atividades no dia 12 de março.

P R O F E S S O R A  DA 
OSPA MINISTRA 
OFICINA DE CANTO

Os amantes do canto pu-
deram soltar a voz na Oficina 
de Canto da APCEF, realizada 
em 2012, sob a coordenação 
de Vera Catarina de los Santos. 
Cantora, pianista e especialista 
em musicografia em braille, 

Eu Faço Cultura trouxe Titãs à 
capital gaúcha

O projeto Eu Faço Cultura (EFC), da 
Fenae e APCEF’s, trouxe a Porto Alegre 
no dia 6 de junho de 2012 a banda Titãs, 
em show comemorativo aos 30 anos de 
carreira do grupo. A iniciativa, por meio do 
Movimento Cultural do Pessoal da CAIXA 
(MCPC) chegou ao seu quinto ano de re-
alização, atingindo mais de 60 mil pessoas, 
entre espectadores dos shows e participan-
tes das ações culturais em todo o País. Além 

da apresentação da banda, aconteceram 
oficinas de musicalização para as crianças 
do Instituto Estadual de Educação Flores 
da Cunha e para integrantes do Centro 
Cultural Odomodê, ministradas pelo músico 
Leo Barbosa. O projeto do EFC é realizado 
com a doação dos(as) empregados(as) que 
realizam sua adesão ao MCPC, optando por 
doar parte do seu imposto de renda para 
ações culturais.
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do Livro de Porto Alegre, e também no 
auditório da Caixa, na GILOG, à convite 
do PRV (Programa de Reconhecimento e 
Valorização) da Caixa.

Crédito: Alexandro Py/Arquivo Pessoal

tedral Metropolitana, em missa solene 
para celebrar os 240 anos da Capital. 
Em julho, os cantores participaram do 
Encontro de Coros do TCE, com mais 
cinco corais convidados. Em agosto, 
o Coral recebeu o convite para par-
ticipar do encerramento do evento 
“Universo Feminino em Debate”, na 
PUCRS. Em setembro, foi a vez de a 
47ª. edição do FECORS, em Picada 
Café, e do encontro de Coros, em 
Portão, receberem o Coral APCEF. Já 

em outubro, aconteceu a tradicional con-
fraternização do grupo, o Galeto do Coral, 
realizado no Salão de Festas da Associação.

além de professora aposentada 
da OSPA, a profissional minis-
trou os encontros ao longo do 
ano, que ocorreram no Centro 
Cultural Companhia de Arte, 
todas as segundas-feiras.

DESVENDANDO A 
HISTóRIA DA APCEF

Em março de 2012, um 
grupo de oficinandos(as) come-
çou a se dedicar oficialmente ao 
resgate da história da APCEF 
- que completa 60 anos em ju-
nho - nas atividades da Oficina 
de Criação Literária “Romance 
Histórico - APCEF/RS 60 anos”. 
Sob a coordenação do escritor 
Alcy Cheuiche, o grupo está 
resgatando a história da Asso-
ciação para transformá-la em 
um romance, que tem previsão 
de lançamento no sexagéssimo 
aniversário da Associação. Já 
foram produzidos oito capítu-
los, e, na Noite Cultural, em 
dezembro, os(as) presentes 
puderam ouvir leituras de tre-
chos da futura publicação.

O ano de 2012 demonstrou a riqueza cultural e 
o talento dos(as) associados(as) da APCEF 

Seja através do canto, da dança, da literatura, ou do teatro, 
a Cultura foi um ponto forte do ano na Associação


