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Um mês para celebrar. Essa é a 
palavra de ordem.

Todos os meses de junho são festivos 
para nós, associados(as) da APCEF. 
Afinal, é quando comemoramos o 
aniversário de nossa querida Associação. 
No entanto, neste 2015, temos ainda 
mais razões para celebrar. Basta 
percorrer as páginas deste João de 
Barro para perceber quantas notícias 
boas nos cercam. 

Resultado do pioneirismo da APCEF 
na luta em defesa dos direitos dos(as) 
empregados(as) da Caixa, foi dado 
mais um importante passo, único e 
determinante para toda a categoria 
do País, contra qualquer tentativa da 
Caixa de retirada de patrocínio de 
nosso fundo de pensão. Em maio, a 
3ª Vara Federal de Porto Alegre/RS 
julgou parcialmente procedente a ação 
civil pública proposta pela APCEF, 
que pediu a nulidade dos artigos da 
resolução nº 11 do Conselho Nacional 
de Previdência Complementar (CNPC), 
que possibilitaria uma possível retirada.

Na cultura, vamos de vento em popa. 
O nosso talentoso grupo teatral Caixa 
de Pandora comemorou seus 35 anos, 
proporcionando exibições gratuitas 
de do is  premiados  espetácu los : 
Retalhos da Morte e A Última Gota.  
O nosso Coral, que recém se apresentou 

Editorial

OpiniãO

nas festividades de aniversário da 
Paróquia Santa Flora, em Porto Alegre, 
já ensaia para a próxima: o Encontro 
de Coros de Inverno, em Capão da 
Canoa. Na literatura, enquanto nos 
preparamos para o lançamento do livro 
da oficina Água: Elemento Essencial 
da Vida, já abrimos as inscrições para 
um novo curso com o mestre Alcy 
Cheuiche, desta vez, de Poesia e 
Declamação. Não perca!

Já no Esporte, a delegação gaúcha 
voltou dos Jogos do Sul e Sudeste, 
ocorridos de 4 a 6 de junho, na capital 
paulista, com um desempenho de se 
orgulhar. Conquistou nada menos que 
19 medalhas: 7 de ouro, 6 de prata e 
6 de bronze. E, para melhorar, equipe 
masculina de futebol ainda conquistou 
o vice-campeonato bancário.

Confira também, neste JB, como 
foi a tradicional festa de aniversário 
da APCEF, com o XXIII Baile Queijos 
& Vinhos. Nesse ano, além de apagar 
as velinhas de 62 anos do bolo, a 
festa também teve uma cerimônia 
especial: realizou a posse festiva 
da nova diretoria e dos conselhos 
deliberativo e fiscal, eleitos com mais 
de 73% dos votos nas últimas eleições. 
Conheça as ideias defendidas pelo 
presidente Marcello Carrión, através 
de uma entrevista especial na página 8. 

Uma boa leitura e até a próxima edição!
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RadaR

Agenda

Prepare-se! XII Festival de Música 
da APCEF vem aí!
Evento ocorre no dia 12 de setembro, com inscrições abertas até 31 de agosto

26/6 - Lançamento do livro 
“Água: elemento essencial da vida” e 
formatura da Oficina de Criação Literária

Terças-feiras - Encontro do Núcleo de Cultura Gaúcha 

26/7 - VIII Costelão da APCEF
15/8 - IX Botequim do Esporte
12/9 - Festival de Música

Autores(as), compositores(as), 
músicos(as) e intérpretes, preparem seus 
repertórios e suas emoções, porque vem 
aí o XII Festival de Música da APCEF, 
mais um espaço de promoção de cultura 
e valorização de talentos da Associação. 
O evento, que há onze edições consolida-
-se como um dos mais tradicionais pontos 
de encontro de artistas-bancários, está 
marcado para o dia 12 de setembro, no 
Galpão Crioulo da APCEF, na Sede B, em 
Porto Alegre. O(a) grande vencedor(a) irá 
representar o Rio Grande do Sul no Mú-
sica Fenae 2015, de 2 a 4 de dezembro, 
em Recife, Pernambuco.

Podem participar da competição 
ativos(as), aposentados(as) e pensionistas, 
sendo que autor(a) e intérprete devem 

ser associados(as) da APCEF/RS, em dia 
com suas obrigações sociais. As inscrições 
são gratuitas e podem ser realizadas até 
o dia 31 de agosto. Basta preencher o 
formulário (disponível em www.apcefrs.
org.br) e enviar à APCEF cinco cópias da 
letra, informando o nome e o ritmo da 
composição, que deve ser inédita. Não 
é necessário gravar a canção em CD. 
Cada associado(a) poderá inscrever até 
duas músicas. Está garantida a apresen-
tação no Festival para os primeiros 15 
compositores(as) inscritos(as).

Além da melhor música, serão 
premiados(as) com troféus melhor in-
térprete, letra, melodia, arranjo, instru-
mentista, música mais popular, inovação 
e criatividade do tema. Participe!

O quê: XII Festival de Música da APCEF
Quando: 12 de setembro
inscrições: Até 31 de agosto
Onde: Galpão Crioulo da APCEF

(Av. Coronel Marcos, 851, Ipanema
Porto Alegre)
informações: www.apcefrs.org.br
e (51) 3268-1611

No dia 14 de junho, o Núcleo de 
Cultura Gaúcha da APCEF completou 10 
anos. Nessa estrada, levantamos muita 
poeira, mas, olhando para trás e espanan-
do o pó, dá para ver que o saldo é positi-
vo. Nossa proposta na criação se mantém 
viva. Por isso, vamos comemorar juntos 

VIII Costelão celebrará 10 anos 
do Núcleo de Cultura Gaúcha

Jantar Baile Gauchesco da Regional 
Serra será no dia 18 de julho

em nosso VIII Costelão, no dia 26 de ju-
lho, com muita alegria, boia de primeira e 
a dança tradicional do Rio Grande. Garan-
ta já o seu convite (somente antecipado), 
com o setor de eventos da APCEF, pelo 
telefone (51) 3268-1611 ou pelo e-mail  
eventos@apcefrs.org.br.

Associados(as) e amigos(as) da 
Regional Serra já têm compromisso 
no dia 18 de julho! A partir das 20h30, 
acontecerá, na sede de Farroupilha, 
mais uma grande festa: o Jantar Baile 
Gauchesco. O cardápio,  sempre 
muito saboroso, contará com delícias 
da Serra, como costelinha de porco, 
polenta, galeto no espeto, tortei com 
tomate seco e rúcula, arroz, maionese, 
saladas verdes e sobremesas. Além 
do tradicional cafezinho, também 
serão servidos vinhos Herbemont e 
Cabernet, cerveja, refrigerante e água. 
A animação musical ficará por conta de 

Luciano Freitas e Alex Cortes.

O evento será cortesia para 
associados(as) da Regional e um(a) 
acompanhante. Para convidados(as), 
o convite custa R$ 60. Mas, atenção: 
a reserva de ingressos vai até o dia 
26 de junho. Não associados(as) 
podem se associar até essa data e 
aproveitar a festa gratuitamente. 
Contate o setor de relacionamento da 
APCEF: relacionamento@apcefrs.org.br.  
Se restarem vagas, haverá venda de 
ingressos para convidados(as) após o dia 
26 de junho.

SERViÇO

XII Festival
deMúsica  
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inTERCÂMBiO

Diretoria da APCEF visita 
Comunidade Autônoma Utopia e Luta
APCEF foi conhecer um pouco mais sobre os projetos e a história de lutas do movimento

A APCEF está sempre em busca 
de experiências que contribuam 
para o seu crescimento enquanto 
entidade que luta pela igualdade 
social. Por isso, no dia 19 de maio, a 
diretoria da Associação participou de 
um intercâmbio com a Comunidade 
Autônoma Utopia e Luta. O então 
presidente da APCEF, Marcos Todt, 
e os então diretores de Relações 
de Trabalho e de Social e Lazer, 
Marcello Carrión e Stella Moraes, 
respectivamente, foram recebidos 
para uma visita guiada, a fim de 
conhecer um pouco mais dos projetos 
e da história de lutas do movimento 
gerido pela Coopsul - Cooperativa 
Mista Solidária Utopia e Luta. “Nós 
temos uma relação muito forte com 
os demais movimentos sociais, e o fato 
de a APCEF vir nos prestigiar é um 
motivo de orgulho para nós, por toda 
a trajetória que tem essa Associação”, 
afirmou Nanci Araújo, coordenadora 
do Movimento.

A Comunidade Utopia e Luta 
surgiu durante o Fórum Social Mundial, 
em 2005, a partir da ocupação, por 
famílias sem teto, de um prédio 
abandonado há 17 anos pelo INSS, 
no Viaduto Otávio Rocha, no centro 
de Porto Alegre. Depois de muitas 

negociações, os(as) moradores(as) 
conquistaram a regularização fundiária 
em 2007. 

Em 2008, uma grande reforma 
foi realizada no prédio, com verbas 
do programa Crédito Solidário, do 
Ministério das Cidades, por intermédio 
da Caixa Econômica Federal. Assim, 
as salas existentes nos sete andares 
do edifício foram transformadas em 
apartamentos do tipo quitinete, de 25 
a 30 metros quadrados, assentando 
42 famílias. 

Além das habitações, a Comu-
nidade Autônoma Utopia e Luta possui 
núcleos de convivência, produção 
e formação. No subsolo, há uma 
lavanderia coletiva e um ateliê de 
costura. No térreo, há uma padaria, 
onde se dá preferência para matéria-
prima orgânica. O prédio também 
conta com o Quilombo das Artes, um 
espaço para a apresentação de peças 
teatrais e para cursos e oficinas. Já 
no terraço, existe o espaço Chico 
Mendes, com uma horta hidropônica.

De acordo com o coordenador da 
Comunidade, Eduardo Solari, o Utopia 
e Luta não é apenas um movimento 
por moradia, mas um projeto de vida 

e de sociedade. “Nós consideramos 
que a autogestão é o único sistema 
que pode combater eficientemente 
o capitalismo, que é um sistema 
injusto de opressão e dominação. O 
que nós tentamos fazer é construir 
um território coletivo reorganizado, 
de economia mínima, que valoriza 
o tempo de trabalho e o consumo 
interno de cada indivíduo, acima de 
qualquer capital”, explicou.

Para a moradora Anna Simão, viver 
em uma comunidade autogestionária 

é uma grande escola. “A gente está 
sempre aprendendo e ensinando. 
E a nossa experiência nos diz que é 
possível, sim, ter um modelo diferente 
de vida, mesmo no centro da cidade”, 
defendeu a socióloga.

Fotos: Arquivo/APCEF/RS

Horta hidropônica

Assista ao 
programa de 
vídeo APCEF 
em Ação sobre a 

visita à Comunidade Utopia e Luta 
em  apcefrs.org.br ou na página do 
Facebook da Associação.

Assentamento urbano abriga 42 famílias
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SEuS diREiTOSjuRídiCO

A resolução que regulamentou o 
procedimento de retirada de patrocínio 
dos fundos de pensão, em alguns de 
seus dispositivos, feriu de morte direi-
tos dos(as) participantes e assistidos(as) 
previamente estabelecidos na Lei Com-
plementar nº 109/2001.

Dentre as ilegalidades, cabe destacar 
a não manutenção do plano de bene-
fícios para os(as)  assistidos(as); o não 
pagamento dos compromissos futuros 
assumidos pelo patrocinador, que se  
retira perante ativos(as) e assistidos(as); 
a imposição aos(às) assistidos(as) de 
obrigação de  participarem da solução 
do desequilíbrio na hipótese de haver 
déficit no plano de benefícios, objeto  
da retirada; e, por fim, a possibilidade 
do patrocinador que retira o patrocínio 
beneficiar-se da  reserva especial, caso 
haja superávit no plano de benefícios.

Diante dessas ilegalidades, a APCEF, 
através da sua assessoria jurídica prestada 
pelo Escritório de Direito Social, ingres-
sou, ainda no ano de 2013, com ação 
civil pública em face da União Federal, 
por conta da edição da Resolução nº 11, 
editada pelo CNPC.

Em dezembro de 2014, o Minis-
tério Público Federal opinou de forma 
favorável à ação,  reconhecendo, à luz 
da necessidade de proteção aos direitos 

dos(as) participantes e assistidos(as), a 
nulidade de diversos artigos da Resolução 
nº 11, CNPC.

No mês de maio foi proferida 
sentença pela 3ª Vara Federal de Porto 
Alegre/RS julgando  parcialmente pro-
cedente a ação e decretando a nulidade 
dos artigos da resolução apontados como 
violadores da LC 109/2001, exceto aque-
le referente à recomposição de eventual 
déficit pelos(as) assistidos(as). “A APCEF 
comemora a sentença inédita que prote-
ge os associados e as associadas contra 
uma possível retirada de patrocínio arbi-
trária, por parte da Caixa, permitida pela 
Resolução nº 11 do CNPC. É nosso papel 
e dever atacar qualquer instrumento que 
possa retirar direitos de participantes da 
FUNCEF no futuro”, declarou a diretora 
de Aposentados(as) e Saúde da APCEF, 
Célia Zingler.

Apesar do êxito da ação, ainda passí-
vel de recurso, a decisão protege apenas 
os(as) associados(as) da APCEF/RS, razão 
pela qual é necessário que se promova 
uma campanha nacional para combater a 
Resolução nº 11/2013 do CNPC, visando 
derrubar a referida  regulamentação nos 
termos que está redigida.

* Por Ricardo Só de Castro, assessor 
do Seguro Jurídico da APCEF

Caixa impedida 
de retirar patrocínio 
de associados(as)

Jeverton Lima
Assessoria Jurídica Trabalhista
jeverton@young.adv.br 

O projeto de lei 4330 amplia 
e legaliza a terceirização para a 
atividade-fim, ou seja, a atividade 
principal. Atualmente, uma em-
presa de engenharia não pode 
contratar um(a) engenheiro(a) 
terceirizado(a), mas o serviço de 
limpeza pode ser feito por um(a) 
prestador(a) de serviço. Da mesma 
forma, montadoras não podem 
terceirizar os(as) metalúrgicos(as), e 
os bancos, os(as) bancários(as), por 
serem funções para atividades-fim.

De outra parte, o texto do PL 
4330 propõe que a responsabilidade 
da empresa contratante pelo cum-
primento dos direitos trabalhistas 
do empregado(a) terceirizado(a), 
como pagamento de férias e licença-
-maternidade, seja subsidiária, ou 
seja, a empresa que contrata o ser-
viço é acionada na Justiça somente 
se forem esgotados os bens da 
firma terceirizada, quando a con-
tratada não cumpre as obrigações 
trabalhistas e após ter respondido, 
previamente, na Justiça.

A  p ropos t a  p revê ,  a i n -
da, que os(as) empregados(as) 
terceirizados(as) sejam regidos 
pelas convenções ou acordos traba-
lhistas feitos entre a contratada e o 
sindicato dos(as) terceirizados(as). 
As negociações da contratante com 
seus(suas) empregados(as) não se 
aplicariam aos terceirizados(as). 
Com isso, haverá um grave re-
baixamento de direitos nas ca-
tegorias com fortes Convenções 
Coletivas. No setor bancário, por 
exemplo, poderemos ter situações 
de aumento diferenciado para 
terceirizados(as) em relação a não 
terceirizados(as).

As supostas garantias trabalhis-
tas previstas no texto não repre-
sentam, na prática, avanço maior 
do que o prejuízo causado, senão, 
vejamos:

a) Empresa contratante não 
pode colocar terceirizados(as) em 
atividades distintas das que estão 

previstas no contrato com a empresa 
prestadora de serviços.

b) A empresa contratante deve 
garantir as condições de segurança 
e saúde dos(as) trabalhadores(as) 
terceirizados(as).

c) Quando for necessário trei-
namento específico, a contratante 
deverá exigir da prestadora de ser-
viços a terceiros(as) certificado de 
capacitação do trabalhador(a) para 
a execução do serviço ou fornecer 
o treinamento adequado antes do 
início do trabalho.

d) A contratante pode estender 
ao trabalhador(a) terceirizado(a) os 
benefícios oferecidos a seus(suas) 
empregados(as), como atendimento 
médico e ambulatorial e refeições.

e) A empresa prestadora de 
serviços que subcontratar outra 
empresa para a execução do serviço 
é corresponsável pelas obrigações 
trabalhistas da subcontratada.

f) O contrato entre a contra-
tante e a terceirizada deve conter a 
especificação do serviço e prazo para 
realização (se houver). A prestadora 
de serviços (contratada) deve ainda 
fornecer comprovantes de cumpri-
mento das obrigações trabalhistas 
para a empresa contratante.

Todas essas alegadas garantias 
não conseguem esconder uma rea-
lidade na qual o escopo do projeto 
traz mais prejuízos do que benefí-
cios, haja vista que subverte a lógica 
do mercado de trabalho, maximizan-
do o lucro do capital em detrimento 
das garantias fundamentais dos(as) 
trabalhadores(as).

Ao estabelecer o império da 
subcontratação, o mesmo irá atingir 
os sindicatos organizados do País, 
retirando desses grande massa de 
associados e, com isso, enfraquecen-
do as mesas de negociação, gerando 
um efeito em cadeia catastrófico para 
classe operária. 

PL 4330: a locomotiva do 
retrocesso - Parte IIAção civil pública pioneira é julgada procedente

Veja o programa de vídeo Apcef em Ação sobre a ação 
contra retirada de patrocínio, em www.apcefrs.org.br 
ou na página da Associação no Facebook.



APCEF/RS celebra 62 
anos com  XXIII Baile 
Queijos & Vinhos e posse 
festiva da nova diretoria
Tradicional evento contou com a presença de mais 
de 450 pessoas de diversas partes do Estado

Público curtiu muito o baile

Tradicional caravana de Pelotas marcou presença no evento

Convidados(as) ajudaram a cantar o Hino Nacional

Componentes da chapa “A mesma ousadia, novas conquistas”

Presidente Marcello Carrión e o vice, Marcos Todt, no momento do parabéns

Banda Cachorro Grande apresentou clássicos do rock

Fotos: Arquivo/APCEF/RS



No último dia 13 de junho, 
aconteceu um dos eventos mais 
aguardados da Associação, a festa 
de aniversário da APCEF, junta-
mente com o XXIII Baile Queijos 
& Vinhos. Neste ano, o evento 
ainda teve uma cerimônia espe-
cial: realizou a posse festiva da 
nova diretoria e dos conselhos 
deliberativo e fiscal, eleitos com 
mais de 73% dos votos nas úl-
timas eleições. A celebração de 
62 anos da APCEF contou com a 
presença de mais de 450 colegas 
e amigos(as) de diversas partes do 
Estado, público recorde que lotou 
o Ginásio de Esportes da Sede A, 
em Porto Alegre.

Essa ampla adesão do quadro 
associativo foi destacada pelo 
presidente Marcello Husek Car-
rión. “Temos conseguido uma 
grande participação do corpo 
de associados(as) e isso é muito 
importante, afinal, eles(as) são a 
razão de ser da nossa APCEF. Para 
nós, é uma grande honra assumir 
esta nova gestão. Pretendemos 
dar continuidade ao excelente 
trabalho que veio sendo feito 
pelo Todt e pela Célia”, declarou 
Carrión.

Além da alta gastronomia – 
com queijos, embutidos, pães, 
cucas, sopa de agnolini e massas 
aos quatro queijos e ao pesto -, 
acompanhada de diversos tipos 
de vinhos, cerveja, suco de uva, 
refrigerantes e água, a festa tam-
bém contou com um DJ e o show 
da banda de sucesso nacional, 
Cachorro Grande. “Eu fico feliz 
de tocar numa ocasião dessas, 
que é uma ocasião muito diferente 
para a nossa banda. Eu acho legal 
que aconteça isso cada vez mais”, 
afirmou o vocalista Beto Bruno.

Ass im como dezenas  de 
outros(as) associados(as) do in-
terior, a tradicional caravana de 

Pelotas marcou, mais uma vez, 
presença no evento. Ex-diretora 
da APCEF, a aposentada Lúcia He-
lena Leal da Silva, falou pelos(as) 
conterrâneos(as): “Estamos aqui 
para comemorar esses 62 anos da 
nossa Associação, que muito fez 
e muito ainda fará por todos nós. 
Parabenizamos todos(as) os(as) 
integrantes dessa nova diretoria. 
Temos confiança de que serão vi-
toriosos, ousados e competentes”.

O aposentado da Regional 
Centro, Paulo Adelmo Castaman, 
também se deslocou do interior 
para o evento. “Viemos de Santa 
Maria e nos sentimos privilegiados 
por participar dessa belíssima 
congregação, juntamente com a 
posse da nova diretoria. A festa 
está maravilhosa e o atendimento, 
excepcional”, elogiou o conselhei-
ro deliberativo.

Também prestigiaram o even-
to o presidente da Agecef, Adônis 
Santos da Silva; da Agea, Antoci 
Neto de Almeida; da Agban, Car-
los Henrique de Almeida; da Fe-
nae, Jair Pedro Ferreira; do Simpe, 
Alberto Freire Ledur; a represen-
tante do MLS, Rejane Oliveira; o 
diretor regional da Aneac, Rogério 
Andreoli; e os diretores do Sindi-
cato dos Bancários de Santa Maria, 
Alexandre Soares dos Santos, e do 
Sindicato dos Bancários de Santa 
Cruz, Cândido Castro Machado.

Entre titulares e suplentes da 
chapa “A mesma ousadia, novas 
conquistas”, assumiram 18 mem-
bros da diretoria executiva, 42 do 
conselho deliberativo e seis do 
conselho fiscal. A nova gestão vai 
de 2015 a 2018.

Confira a nominata completa 
em www.apcefrs.org.br.

Ass is ta  ao  
programa de vídeo APCEF em Ação 
sobre a festa de aniversário, com Baile 
Queijos & Vinhos e posse da nova 
diretoria, em www.apcefrs.org.br ou 
na página da Associação no Facebook.

Variado buffet com o melhor da gastronomia de inverno
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EnTREViSTa: Marcello Carrión, presidente da APCEF/RS (2015-2018)

“O que encanta na APCEF é o caráter plural”
Presidente eleito com mais de 73% dos votos, Carrión defende manter investimentos em 
todas as áreas de atuação da APCEF e preservar o caráter democrático de tomada de decisões

joão de Barro - a chapa 1 - “a 
mesma ousadia, novas conquistas” - 
ganhou as eleições da apCEF com mais 
de 73% dos votos. Como você avalia o 
resultado do pleito?

Marcello Carrión - Resultado muito 
significativo que demonstra o reconhe-
cimento da qualidade da gestão anterior 
pelo conjunto de associados(as), razão de 
ser da nossa APCEF. O principal motivo 
do altíssimo índice de aprovação de nossa 
chapa, de situação, é justamente o desejo de 
continuidade do ótimo trabalho desenvol-
vido pela gestão que teve à frente Marcos 
Todt e Célia Zingler, juntamente com toda 
a diretoria, conselho deliberativo e conse-
lho fiscal, que conseguiram dar conta das 
muitas demandas nas mais variadas áreas 
de atuação da Associação.

jB - Como deverão atuar os(as) 
demais diretores(as) e conselheiros(as) 
deliberativos(as) e fiscais ao longo dos 
próximos três anos? Como funcionará 
a tomada de decisões?

MC - Manteremos o modelo já prati-
cado nas últimas gestões, que foram ótimas. 
A diretoria deve seguir as diretrizes discuti-
das e aprovadas pelo conselho deliberativo, 
que é a instância máxima de decisão em 
nível de direção, sendo, é claro, a assembleia 
o órgão maior de deliberação geral. O con-
selho fiscal tem papel fundamental e atuará 
como já tem atuado, de forma totalmente 
independente, o que nos dá segurança e 
tranquilidade de estarmos trabalhando na 
gestão sempre de forma correta e transpa-
rente. Embora pelo estatuto nossa entidade 
seja presidencialista, na prática, mantere-
mos o que já é feito, com decisões tomadas 
de forma colegiada, tentando, ao máximo, a 
construção de consensos, através de debate 
e convencimento, o que significa a tendência 
à não necessidade de votações.

jB - uma das características que 
diferenciam a apCEF de outras enti-
dades é a atuação em diversas áreas, 
contemplando desde as relações de 
trabalho ao lazer, cultura, esporte, 
patrimônio, comunicação e suporte aos 
aposentados. O que permanece como 

prioridade na próxima gestão?

MC - Penso que o que mais encanta 
na nossa APCEF é justamente este caráter 
plural, com atuação em várias áreas. É mui-
to fácil definir prioridades na Associação: 
tudo é prioridade. Sim, todas as áreas são 
prioritárias e felizmente temos um grau 
de amadurecimento dessa visão, que nos 
permite a tranquilidade de não termos que 
escolher se vamos fazer eventos festivos 
ou a luta em defesa dos direitos, se vamos 
promover cultura ou debater as questões 
de saúde e interesses de aposentados(as), 
se vamos incentivar o esporte ou investir 
em nossas sedes, pois temos a clareza que 
tudo é prioritário e todas as áreas se com-
plementam para satisfazer os interesses do 
quadro associativo.

jB - Você faz parte do corpo direti-
vo do Sindicato dos Bancários de Santa 
Maria e Região e, na última gestão, 
era titular da diretoria de Relações 
de Trabalho da apCEF. a sua forte 
relação com a defesa dos direitos do(a) 
trabalhador(a) deve reforçar essa área 
dentro da associação? 

MC - Certamente minha história é 
ligada ao movimento em defesa dos inte-
resses da classe trabalhadora, atuando na 
área sindical e associativa. Temos clareza 
da necessidade de mantermos o caráter de 
luta da nossa Associação, não abrindo mão 
de atuarmos com absoluta independência 

Arquivo Pessoal

em relação a partidos políticos e governos. 
Esse foco na defesa dos direitos não significa 
que a diretoria de Relações de Trabalho seja 
prioritária em relação às outras diretorias. 
Ao contrário, compreendemos a gestão 
da Associação como um todo, pois a luta 
é por um mundo melhor, uma sociedade 
onde todas as pessoas possam viver com 
dignidade e felizes, e não podemos imaginar 
um mundo melhor sem cultura, diversão, 
arte, esporte e saúde. Neste sentido, 
todas as áreas de atuação da APCEF são 
complementares. Através do esporte, 
por exemplo, desenvolvemos valores de 
companheirismo, equipe e solidariedade; 
quando temos a cultura na nossa prática, 
desenvolvemos outro olhar para as ques-
tões mais gerais das relações sociais; quando 
investimos em nossas sedes, quando pro-
movemos eventos festivos, oportunizamos 
momentos de lazer e convivência; quando 
debatemos as questões de aposentados(as), 
previdência e saúde, é pensando no bem 
para todo o quadro associativo, pois todas 
as pessoas um dia chegarão à aposentadoria.

jB - Com a ajuda de todo o corpo 
associativo, a apCEF conquistou - den-
tro do cronograma físico e financeiro 
previsto - o grande sonho da nova 
Colônia de Tramandaí. no último 
mês de abril, os(as) associados(as) 
participaram de uma votação online 
que definiu que os próximos investi-
mentos em patrimônio deverão ser 
feitos na colônia de São Francisco de 

Carrión tem forte ligação com a luta em defesa dos(as) trabalhadores(as)

paula. Você acredita que esse modelo 
de participação popular adotado pela 
associação pode servir de exemplo 
para outras entidades ou mesmo para 
o poder público?

MC - Sem dúvida, e esse é um debate 
de fundo: democracia representativa versus 
democracia participativa. Em uma entidade 
de abrangência estadual, com milhares de 
associados(as), claro que não é possível 
para as questões do dia a dia que todas as 
decisões sejam tomadas em assembleia, 
então, temos um corpo diretivo eleito, com 
o conselho deliberativo bem abrangente, 
com integrantes de todas as regionais do 
Estado. Para assuntos de muita relevância, 
como é o caso da questão de investimento 
patrimonial da APCEF, é fundamental que 
façamos o esforço de transpor a lógica da 
simples representação, pela diretoria e 
conselhos, e consigamos exercitar a partici-
pação efetiva do conjunto de associados(as). 
É importante que as pessoas participem das 
decisões, por isso, foi feita a consulta, para 
que a decisão seja mais democrática. Para 
a execução da obra em São Francisco de 
Paula, novamente exercitaremos a prática 
democrática, levando o debate de projetos 
para assembleias em todas as quatorze 
regionais, além de Porto Alegre e região. 
Democracia é uma palavra muito usada 
e pouco praticada na sociedade em geral. 
Quando praticada, dificilmente vemos algo 
além da simples representação. Acredito, 
sim, que nossa prática de consulta efetiva 
às pessoas possa servir de exemplo para 
as gestões de outras entidades e até do 
poder público.

jB - Gostaria de deixar alguma 
mensagem aos(às) associadosas)?

MC - Sim, de agradecimento e com-
promisso. Agradecer a grande confiança 
depositada em nossa chapa, demonstrada 
pela excelente votação que obtivemos, 
e afirmar que temos o compromisso de 
trabalharmos muito seriamente, sabendo 
da grande responsabilidade de mantermos 
o alto nível alcançado pelas últimas gestões, 
o que é um grande desafio. Estamos juntos 
pela nossa querida APCEF!
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Alcy Cheuiche inicia oficina de 
Poesia e Declamação na APCEF
Curso inicia neste mês e vai até março de 2016. Garanta já a sua vaga!

Livro da Oficina de Criação Literária Água: Elemento 
Essencial da Vida será lançado em formatura

Coral APCEF 
se apresenta 
na Paróquia 
Santa Flora

Após cinco edições de oficinas lite-
rárias de sucesso, a APCEF promove, a 
partir deste mês, uma nova oportunidade 
de expressão literária: a oficina de Poe-
sia e Declamação. A coordenação dos 
trabalhos ficará mais uma vez a cargo 
do escritor e poeta Alcy Cheuiche, que 
inova ao propor o desenvolvimento de 
técnicas para a arte de escrever poemas 
e declamá-los em público. O resultado 
do curso será publicado em um livro e 
gravado em CD.

Jéssica Anjos/Divulgação

CulTuRa

Para participar, não é necessária 
experiência prévia com a escrita literá-
ria, apenas a idade mínima de 14 anos. 
Os encontros acontecerão todas as 
quintas-feiras, das 18h às 21h, até março 
de 2016. Garanta já a sua inscrição, pre-
enchendo o formulário disponível em 
www.apcefrs.org.br. Mais informações: 
(51) 3091-1645.

Técnicas trabalhadas

Desde a primeira aula, os(as) 

alunos(as) serão orientados(as) sobre os 
valores fundamentais do poema (ritmo e 
mensagem); a universalidade da poesia 
(regional em suas raízes, universal em 
sua emoção); as diferenças de elabora-
ção escrita (versos rimados e/ou versos 
brancos); as diferenças métricas (versos 
soltos, quadra, sextilha, oitava, décima); 
e a adaptação de cada um ao seu estilo 
próprio de escrever.

No que se refere à declamação, 
como se trata de uma arte diretamente

ligada à poesia como um todo e ao po-
ema em si próprio, o(a) aluno(a) será 
orientado a declamar todos os versos que 
escrever. Assim, serão trabalhados, desde 
a primeira aula, a expressão corporal 
(postura e gesticulação), a interpretação 
vocal, a técnica de transmitir a emoção 
do poema ao ouvinte, com as nuances 
às quais o declamador deve adaptar-
-se a cada palavra, a cada verso, a cada 
estrofe. Inclusive a declamação com ou  
sem microfone.

Após 9 meses de trabalho, que 
incluiu ampla produção textual e 
diversas atividades culturais, os(as) 
alunos da Oficina de Criação literária 
Água: Elemento Essencial da Vida, 
coordenada pelo escritor e poeta 
Alcy Cheuiche, preparam-se para 
o lançamento da publicação, com 

sessão de autógrafos, que será reali-

zado logo após a cerimônia de forma-

tura, marcada para o dia 26 de junho. 

O evento acontecerá no Galpão 

Crioulo da APCEF, às 20h.

A diretora de Cultura, Maria 

Julia Silva Santos destaca: “Este é um

tema atual e polêmico, que interessa 

a todos(as), pois trata deste elemento 

inestimável e sem o qual não há vida 

em nosso planeta. Parabenizamos a 

todos os escritores(as) pelo excelen-

te trabalho, tão bem conduzido pelo 

escritor Alcy Cheuiche”.

O Coral APCEF se apresentou, no 

último dia 11 de junho, na Paróquia Santa 

Flora, em Porto Alegre. A apresentação 

integrou as festividades de aniversário da 

igreja. Na missa, foram entoadas as can-

ções “Kirie” (Missa Nordestna), “Sanc-

tus”, “Que dios te bendiga”, “Oração de 

São Francisco”, “Em memória de mim”, 

“Gloria ao Pai eterno”, “Aleluia” e o Hino 

Santa Flora, em homenagem à padroeira. 

No dia 5 de julho, o grupo integrará 

o II Encontro de Coros de Inverno, em 

Capão da Canoa.

Estão todos(as) convidados(as)!

Alcy Cheuiche ministrou 9 meses de oficina
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CulTuRa/ESpORTES

Caixa de Pandora celebra 35 anos 
com espetáculos premiados
Exibições gratuitas de Retalhos da Morte e A Última Gota ocorreram no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa 

Fotos: Arquivo/APCEF/RS

Um dos mais tradicionais grupos 
de teatro amador do Estado, o Caixa de 
Pandora, completou 35 anos de estra-
da. Já a APCEF, entidade mantenedora 
da trupe, festejou 62 anos (leia mais 
na página central). Para celebrar essas 
importantes datas, o público foi pre-
senteado com apresentações gratuitas 
de dois premiados espetáculos: a peça 
Retalhos da Morte, exibida no Teatro 
Dante Barone, na Assembleia Legislativa, 
em Porto Alegre, no dia 12 de junho; e 
a peça infanto-juvenil, A Última Gota, no 
dia 14. Cerca de 200 pessoas assistiram 
a cada exibição.

Para a diretora do Caixa de Pandora, 
Sandra Loureiro, ao manter um grupo de 
teatro há tantos anos, a APCEF mostra 

que está muito avante no fomento à cul-
tura. “Há uma entrega e uma união muito 
importantes para o resultado apresenta-
do estar cada vez melhor. Todos ganham 
com isso: associados(as), Associação e 
comunidade”, declarou.

Premiado pelo Festival Art in Vento 
de Osório, com a melhor trilha sonora, 
melhor direção e melhor ator coadjuvan-
te (para todo o elenco), o espetáculo Re-
talhos da Morte tem como fio condutor 
um programa de rádio popular chamado 
“Minha cova, minha morte”, que promo-
ve o concurso de melhor epitáfio. O pro-
grama recebe a ligação de vários ouvintes, 
que narram, de seu ponto de vista, um 
crime passional ocorrido na madrugada. 
Aparentemente, trata-se de um roteiro 

trágico, mas a história surpreende pelo 
bom humor, marca registrada da direto-
ra Sandra Loureiro. “Acho o espetáculo 
sensacional e é sempre bom participar. 
Todos os(as) associados(as) deveriam 
aproveitar essa oportunidade oferecida 
pela APCEF”, afirmou a espectadora 
Miriam Bolzan.

Na trama de A Última Gota, o(a) 
espectador(a) acompanha a luta da Mãe 
Natureza para salvar sua filha Água. Em 
meio a isso, surgem personagens muito 
divertidos, como o Publicitário Folder, 

a Doutora Límpida e o Trio da Sujeira. 
A peça aborda, com um texto leve e 
acessível, a importância da defesa da 
água potável e da questão ambiental. O 
espetáculo também recebeu a premiação 
de melhor trilha sonora no Festival Art in 
Vento de Osório. “Eu sou biólogo e achei 
muito adequado, principalmente o mo-
mento em que as crianças podem ajudar 
a tirar o lixo da água. Meu filho gostou 
de limpar a água, então, pude ver que 
ele entendeu sobre essa importância de 
preservação do meio ambiente”, disse o 
espectador Ricardo Lau.

Representante da Caixa, a equipe 
da APCEF conquistou, no último dia 13 
de junho, o vice-campeonato Bancário 
de Futebol de Campo 2015. A final da 
competição aconteceu na Sede Serraria 
do Banrisul, contra o Santander. Os dois 
times empataram em 2 a 2 no tempo 
normal, mas, na prorrogação, a equipe 
adversária acabou desempatando e fe-
chando o jogo em 3 a 2. A diretoria da 
APCEF agradece a todos os atletas que 
tão bem representaram a Associação nes-
se Campeonato. “Foi uma disputa muito 
acirrada e nós fizemos bonito. Parabéns a 
toda a equipe, treinador e atletas. Valeu, 
turma!”, declarou o diretor de Esportes, 
Sérgio Simon. 

Equipe da Caixa é vice-campeã do Campeonato Bancário de Futebol

Equipe da APCEF representou a Caixa

Retalhos da Morte recebeu prêmios de melhor elenco, direção e trilha sonora A Última Gota trata da defesa da água e do meio ambiente de forma lúdica

Divulgação

Assista o programa de vídeo APCEF em Ação sobre as 
apresentações do Caixa de Pandora, em apcefrs.org.br 
ou na página da Associação no Facebook.
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ESpORTES

Delegação gaúcha faz bonito 
nos Jogos do Sul e Sudeste
APCEF/RS conquistou 19 medalhas: 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze

Com a participação de mais de mil 
atletas e convidados(as) de sete APCEF’s 
do País (Espírito Santo, Minas Gerais, Pa-
raná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e São Paulo), aconteceu, 
de 4 a 6 de junho, na capital paulista, a 
quarta edição dos Jogos Regionais do Sul 
e Sudeste. A delegação gaúcha, é claro, 
esteve presente e, mais uma vez, voltou 
para o Rio Grande do Sul com um desem-
penho de se orgulhar. Conquistou nada 
menos que 19 medalhas: 7 de ouro, 6 de 
prata e 6 de bronze.

De acordo com o diretor de Es-
portes da Associação, Sérgio Simon, os 
Jogos foram excelentes para a delegação 
gaúcha, mas, mais importante que o 
desempenho no pódio, é a participação. 
“Estivemos presentes em praticamente 
todas as modalidades. Além disso, houve 
uma renovação da delegação. Dos(as) 
96 atletas que foram a São Paulo, cerca 
de 30% participou da competição pela 
primeira vez, o que demonstra que 
novos(as) associados(as) estão encon-
trando espaço dentro da Associação para 
praticar o esporte. Isso é muito significa-
tivo”, avaliou.

Para Luiza Inocente Silva, que es-
treou nesse ano e já ganhou dois bronzes 
na rústica e no atletismo, a experiência 
foi única. “Pude conhecer colegas de 
diversas partes do Estado e do País. 
Acho muito bom que a APCEF incentive 
a participação dos(as) associados(as) no 
esporte, que, acima de tudo, é qualidade 
de vida”, declarou.

Conforme o capitão do time cam-
peão no basquete, Márcio Welp, as difi-
culdades inerentes aos treinamentos de 
esportes coletivos tornam a participação 
ainda mais valiosa. “É claro que a vitória 
nos alegra muito, mas a grande recom-
pensa é a convivência e a integração entre 
colegas”, reforçou. 

destaques do RS

Como ocorreu em edições anterio-
res - a exemplo de Curitiba (2009), de 
Belo Horizonte (2011) e de Florianópolis 
(2013) -, os Jogos 2015 também não 
tiveram uma pontuação geral, com a pre-
miação das APCEF’s melhor classificadas. 
Apenas foram premiados(as) com meda-
lhas os(as) três melhores colocados(as) 
nas modalidades individuais, coletivas e 
em duplas. Em três dias de evento, os(as) 
atletas disputaram 20 modalidades.

Um dos grandes destaques do Rio 
Grande do Sul foi Luís Paulo Centeno 
de Oliveira, que trouxe três medalhas 
de ouro no atletismo. Já César Machado 
Cabral encarregou-se de conquistar dois 
ouros, na rústica e no atletismo. Ouro 
também para Elias Ritter, do tênis, e para 
equipe masculina de basquete. 

Já as medalhas de prata gaúchas fo-
ram conquistadas por Júlio Cesar Arcari, 
na sinuca; Luciane Ballico, na natação; 
Margareth Marquardt, no tênis; Soeli Ko-
pper, na rústica; e pelas equipes de vôlei 
feminino e de futebol soçaite máster. 

Os bronzes ficaram por conta das 
duplas de tênis, Elias Ritter e Flávio Sch-
midt, e Laura Kern e Traudi Meurer; além 
de Luciane Ballico, na natação; Horácio 
Lopes de Moraes, na rústica; e Luiza 
Inocente Silva, no atletismo e na rústica. 
Confira, abaixo, o quadro de medalhas e, 
na contracapa, a galeria de fotos.

Botequim do Esporte

E um belo desempenho como esse 
não poderia passar em branco. Por isso, 
a APCEF já avisa que, no dia 15 de agos-
to, tem a nona edição do Botequim do 
Esporte. A festa, que é literalmente um 
brinde à pratica esportiva, homenageia 
os(as) atletas que atuam nas mais diver-
sas modalidades dentro da Associação. 
Aguarde! Mais informações, em breve.

COnFiRa O QuadRO dE 
MEdalhaS da dElEGaÇãO 

GaúCha nOS jOGOS dO Sul 
E SudESTE 2015

atletismo 
100 Metros Masculino
Luís Paulo Centeno de Oliveira

atletismo 
200 Metros Masculino
Luís Paulo Centeno de Oliveira

atletismo 
1500 Metros Masculino
César Machado Cabral

atletismo  
Salto em distância Masculino
Luís Paulo Centeno de Oliveira

Rústica 
10 KM / 1ª Categoria Masculino
César Machado Cabral

Tênis de Quadra 
Masculino Simples
Elias Ritter

Basquete Masculino

Tênis de Quadra
Feminino Simples
Margareth Luiza Marquardt

Sinuca
Júlio César Arcari

natação 
50 Metros livres Máster
Luciane Maria Finger Ballico

Rústica 
5Km / 4ª Categoria Feminino
Soeli Kopper Magalhães

Vôlei Feminino

Futebol Soçaite Máster

natação 
50 Metros peito Máster
Luciane Maria Finger Ballico

atletismo 
200 Metros Feminino
Luiza Inocente Silva

Rústica 
5Km / 2ª Categoria Feminino
Luiza Inocente Silva

Rústica 
5Km / 1ª Categoria Feminino
Luís Paulo Centeno de Oliveira

Tênis de Quadra 
Masculino duplas 
Elias Ritter e Flávio Schmidt

Tênis de Quadra 
Feminino duplas
Laura Maria Dalcin Kern e Traudi 
Ingrid Meurer

ouro

prata

bronze

Assista ao programa de vídeo Apcef em Ação sobre os 
Jogos do Sul e Sudeste 2015, em www.apcefrs.org.br 
ou na página da Associação no Facebook.

Confira a galeria 
de fotos na página 
seguinte.



Dupla de tênis, Laura Kern eTraudi Meurer ficaram na 3ª posição

Luiza Inocente Silva participou dos
Jogos pela 1ª vez e já ganhou dois bronzes

Horácio Lopes de Morais (E)garantiu o bronze na rústica

A dupla Elias Ritter e Flávio Schmidt

conquistaram bronze no tênisSoeli Kopper foi vice-campeã na rústica

Equipe gaúcha de vôlei feminino
garantiu a prata

Time de futebol soçaite másterficou em 2º lugar

Margareth Marquardt (D)

garantiu 2º lugar no tênis

Basquete masculino sagrou-se campeão
nos Jogos do Sul e Sudeste 2015 Júlio Arcari ganha medalha

de prata na sinuca
Luciane Ballico ficou com pratae bronze na natação

Elias Ritter se destacou no tênis,

trazendo mais um ouro para o RS
Antes de ser uma competição,Jogos são espaço para confraternização

Luís Paulo Centeno de Oliveira
conquistou três ouros no atletismo

No atletismo e na rústica,César Machado Cabral subiuao 1º degrau do pódio

Independente dos resultados,

RS deu exemplo de coletividade
Delegações de sete estadosparticiparam dos Jogos do Sul e Sudeste

Atletas gaúchos(as) marcaram
presença na cerimônia de abertura

Empenho dos atletas gaúchos noesporte garantiu ótima participação

GALERIA DE FOTOS

Veja como foram os

JOGOS DO SUL E SUDESTE 2015Fotos: Arquivo/APCEF/RS


