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Editorial

Charge
Diretoria Executiva  
APCEF 2009- 2012

Titulares

Presidência: Célia Margit  
Zingler  
(Ag. Santa Cruz do Sul)

Vice-Presidência: Marcos 
Leite de Matos Todt  
(Ag. Praça Rui Barbosa)

Relações de Trabalho: Mar-
cello Husek Carrion  
(Ag. Santa Maria)

Esportes: Gilmar Cabral  
Aguirre  
(GICOT/PO)

Patrimônio: Paulo César 
Ketzer  
(Ag. Cavalhada)

Social e Lazer: Marisa Zan-
can Godoy (Ag. Gravataí)

Cultura: Paulo Daisson  
Gregório  
Casa Nova (GICOT/PO)

Previdência e Jurídico: Sér-
gio Edgar Simon (GICOP/
PO)

Aposentados e Saúde: Noe-
li Maria Serra (Aposentada/
POA)

Diretoria de apoio

Carlos Alberto Träsel  
(JURIR/PO)

Cláudio Graf Jardim  
(Ag.Juca Batista)

Luciano Fogaça Falkenbach  
(Ag. Praça Rui Barbosa)

Paulo Ricardo Belotto  
(Ag. Praça da Alfândega)

Ricardo Adolfo Hoffmann 
Hubba (RERET Metropoli-
tana)

César Dias da Silva  
(Ret/PV Ag Érico Veríssimo)  

Geraldo Otoni Xavier  
Brochado  
(PAB DPF)

Rafael Balestrin (JURIR/PO)

Maria Tereza Guerra Bernd  
(Aposentada/POA)

Piscinas cheias, ambientes de con-
vivência e diversão lotados, área de 
gastronomia também com alta ocupação 
e outros atrativos. Assim têm sido os am-
bientes nas sedes e Colônias de Férias da 
APCEF durante a temporada de verão.

Diversão também foi que não faltou 
nas celebrações do Dia do Aposentado, 
24 de janeiro, comemorado dia 22, como 
mostramos, na sede A, quando uma pro-
gramação foi especialmente preparada 
para os associados. Quem compareceu 
foi unânime nos elogios. Houve reen-
contros, palestras, música, sorteio de 
brindes e outra atrações mas, acima de 
tudo, muita emoção.

A iniciativa faz parte da preocupação 
permanente da diretoria da APCEF em 
corresponder às expectativas dos seus 
associados. Dentro desta política, foi 
firmado um convênio de grande signifi-
cado para a prática de esportes, com a 
Mazaropi Sports, do ex-goleiro gremista, 
campeão mundial dos clubes em 1983 
que agora transmite às gerações mais 
novas sua experiência, sabedoria e prá-
tica de atleta vitorioso. Vai haver a Escola 
Mazaropi também em Venâncio Aires, 
com abrangência nas Regionais Vale do 
Taquari e do Rio Pardo.

De fundamental interesse para os 
associados é o edital que convoca todos 

os integrantes da ação judicial “Efeito 
Gangorra” que não entregaram os do-
cumentos para a realização dos cálculos, 
no segundo semestre do ano passado. 
Os nomes podem ser conferidos nesta 
edição.

Igualmente, de grande importância 
será a Assembléia Geral Extraordinária da 
APCEF, marcada para o dia 6 de março, 
quando haverá a apresentação do projeto 
arquitetônico e proposta de construção 
de Nova Colônia de Férias em Tramandaí, 
além de deliberação sobre o tema.

Tema central da edição, a luta pela 
Isonomia em 2010 deixará seu caráter 
regional, como tem sido até agora, para 
ganhar dimensões nacionais. Essa é uma 
das situações mais perversas nas relações 
de trabalho da Caixa com seus empre-
gados pré e pós - 1998. Por decisão de 
dirigentes sindicais nacional, 2010 será 
dedicado a uma grande campanha de 
mobilização para que esta injustiça seja 
corrigida. O Rio Grande do Sul tem tra-
dição nesta luta, pois desde 2007 se mo-
vimenta na busca desse direito. Vale ser 
conferida também a reportagem sobre a 
7ª e a 8ª horas, que atinge as carreiras 
técnicas e de assessoramento. 

Notas, convênios, charge e outros 
temas fazem parte do JB de fevereiro. 

Boa Leitura. 
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ANTENA

FEVEREIRO

27/02: Clínica de 
Futebol com Mazaropi

28/02: Clínica de 
Futebol com Mazaropi

MARÇO

02/03: Início das aulas da Escola de 
Futebol Mazaropi em Porto Alegre

06/03: AssembléiaExtraordinária  
sobre a construção da Colônia 
de Tramandaí

12/03: Prazo limite para inscrição 
das Regionais para Jogos 
de Integração

20/03: Equipe APCEF/RS Liga 
Master de Voleibol Feminino – 
Ginásio Tesourinha

20/03: Final dos Jogos de 
Integração Estadual/Tramandaí

21/03: Final dos Jogos de 
Integração Estadual/Tramandaí

24/03: Reunião dos(as) 
Aposentados(as)

27/03: Festa de Páscoa

ABRIL

17: Jantar Baile Campeiro

24: Equipe APCEF/RS Liga Master 
de Voleibol Feminino –  
Ginásio Tesourinha

Confira mais informações sobre a 
agenda de eventos no endereço 
eletrônico www.apcefrs.org.br

Ginásio fechado 
para reformas

“Eu decidi viver um Novo Tem-
po”. Esta é a inscrição que consta 
na camiseta que a APCEF colocou 
à disposição de seus associados. 
Ela é confeccionada com fibra de 
poliéster obtida a partir da reci-
clagem de garrafa pet, um tecido 
macio, garantindo um produto de 
alta qualidade e produzido de uma 
forma que não agride o meio am-
biente. As camisetas estão dispo-
níveis nos tamanhos P, M, G e GG 
e também na versão “baby look”. 
Seu valor é de R$ 15,00 e podem 
ser adquiridas através da lojinha 
online da APCEF, que oferece vá-
rios produtos personalizados aos 
associados.

Um Novo Tempo, 
nas camisetas Agenda de 

eventos

Nos próximos dois meses, o Ginásio 
de Esportes da sede A, da Colônia de 
Porto Alegre, estará fechado para refor-
mas. A iniciativa faz parte do projeto de 
revitalização das sedes e  a previsão é que 
até o final da primeira quinzena de abril 
as obras estarão concluídas.

A quadra será aumentada, e o 
acabamento refeito. Toda a área de sa-
nitários passará por revisão, incluindo os 
azulejos, lavatórios e demais peças. Estão 
programados, igualmente, a reforma do 
palco e a execução de um telhado sobre 
o vestiário. 

A Federação dos Bancários/RS pro-
move nos dias 9, 10 e 11 de abril, em 
Gramado, o seu 10º Congresso. O en-
contro, além de eleger a diretoria para o 
período de 2010/2013, também definirá 
a ação sindical e o plano de lutas para a 
próxima gestão.

Foram inscritas quatro teses para 
o Congresso, disponíveis no endereço 
eletrônico www.feebrs.org.br. Elas serão 
debatidas nas assembleias dos sindicatos 
em março, quando haverá também elei-
ções para  delegados(as) que participarão 
do 10º Congresso. 

Congresso da 
FEEB/RS em abril

JB com Boaventura

A edição de janeiro do João de Barro com a entrevista com o sociólogo por-
tuguês Boaventura de Sousa Santos foi entregue a ele, durante as atividades do 
Fórum Social Mundial- 10 anos, pela presidenta da APCEF, Célia Zingler, e pelo 
vice-presidente, Marcos Todt. Boaventura elogiou a publicação e vai reproduzir a 
entrevista no seu site.

Empregados da Caixa no Carnaval
A escola de samba Acadêmicos da 

Orgia, de Porto Alegre, homenageou 
no Carnaval de 2010, dois empregados 
da Caixa que possuem intensa ligação 
com a agremiação carnavalesca: Miguel 
de Oliveira Gonçalves, o Miguelzinho, e 
Valdemar Machado, ambos falecidos. Os 
dois fazem parte do grupo de fundadores 
da Acadêmicos da Orgia. Segundo relato 
de contemporâneos de Miguelzinho, 
ele foi músico amador que possuía uma 
banda familiar transformada, posterior-
mente, em escola de samba. 

Inaugurado em outubro de 
2008, o CineBancários, do Sindban-
cários, entrou em 2010 em ritmo 
de premiação. Foi agraciado pela 
Associação de Críticos de Cinema do 
Rio Grande do Sul (ACCIRS) com o 
Destaque Gaúcho - Prêmio Luiz César 
Cozzatti- de 2009, título concedido 
há três anos a pessoas e instituições 
que têm trabalho de relevância na 
área cinematográfica. A premiação 
foi dividida com o Instituto NT.

Prêmio para o 
CineBancários 

A APCEF disponibilizou em seu 
endereço eletrônico um sistema de 
busca dos conveniados APCEF Saú-
de. Através da consulta, é possível 
localizar, por cidade, a especialidade 
de todas as clínicas e estabelecimen-
tos de saúde conveniados. Pesquise 
todos os convênios em www.apcefrs.
org.br/convenios/saude.htm”.

Novo sistema 
de busca do 
APCEF Saúde

O núcleo original da Acadêmicos da 
Orgia  fez apresentações na inauguração 
da Colônia de Férias de Tramandaí e na 
sede de Porto Alegre. Além de ser con-
siderado um bom colega,  Miguelzinho 
era excelente folião e chegou a organizar 
uma escolinha de samba na Colônia de 
Férias de Tramandaí, para os associados, 
cujo nome não podia ser mais simbólico: 
João de Barro. Seu filho, Delmar Soares 
Gonçalves, também foi empregado da 
Caixa.

segurojuridico@apcefrs.org.br

Célia, Boaventura e Todt: encontro no Fórum Social Mundial - 10 anos.  (Foto Regina Azevedo)



VOLUNTARIADO
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A história da Moradia e  Cidada-
nia tem origem no Comitê da Ação da 
Cidadania dos Empregados da Caixa  
Econômica Federal (Caixa), formado 
em 1993, movido pela campanha do 
sociólogo Herbert  de Souza, o Betinho. 
Nesse Comitê, os empregados doavam 
voluntariamente tíquete-alimentação 
para aquisição de alimentos que eram 
repassados para creches, asilos e orfa-
natos.  Esses projetos evoluíram para 
ações estruturantes, sendo que no 
Rio Grande do Sul, são desenvolvidas 
ações que contribuem para a promoção 
de cooperativas e economia solidária, 
melhorias para moradias de famílias 
de baixa renda e apoio ao Programa 
Fome Zero. Atua também nas áreas 
de educação, inclusão digital, social e 
cultural, geração de trabalho e renda, 
ampliação da cidadania e popularização 
das ciências e das artes.

Com a constatação de que o cará-
ter de personalidade jurídica ajudaria a 
levar os projetos adiante, permitindo a 
ampliação de suas atividades, o movi-
mento acabou se transformando, em 
25 de setembro de 2000, em uma Or-
ganização Não  Governamental (ONG), 
sem fins lucrativos, com abrangência 
nacional. Em agosto de 2001, recebeu 
o Título de Utilidade Pública Federal, 
tornando-se apta a receber doações 
de qualquer natureza, principalmente 
de órgãos públicos. Em 08 de outubro 
de 2001, foi qualificada como Organi-
zação da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP) e hoje é uma das maio-

res do setor existentes no Brasil, com 
mais de 11 mil associados e cerca de 
300 projetos em desenvolvimento em 
todo o País. Divide com parceiros, as-
sociados e voluntários o compromisso 
e o mérito de suas ações estruturantes 
e emergenciais.

Em função da sua área de atuação, 
a entidade necessita ter um corpo de 
voluntários que possibilite fazer mais 
às comunidades carentes. Dentro desta 
ótica há necessidade de voluntários nas 
áreas de Direito, Psicologia, Educação, 
Informática, Música, Artes Plásticas, 
Biologia, Nutrição, Engenharia, Edu-
cação Física, Serviço Social, Contabi-
lidade, Administração de Empresas, 
Pedagogia etc.

A Moradia e Cidadania possui uma 
Presidência Executiva, sediada em Bra-
sília. A organização em 25 estados bra-
sileiros surgiu com a congregação dos 
comitês estaduais e dando continuida-
de aos projetos sociais desenvolvidos. 
O Conselho Deliberativo da OSCIP 
tinha como presidenta executiva até 9 
de  outubro passado a gaúcha  Beatriz 
Maria (Bia) Berghahn, que transmitiu 
o cargo a Cláudia Brandão de Serpa,  
do Rio de Janeiro, para os próximos 
quatro anos. 

Foi na gestão de Bia que a Mo-
radia e Cidadania alterou o estatuto, 
enquadrando-se nas exigências que 
regem as OSCIPs e adequando-se às 
orientações do Ministério da Justiça. 
Bia orgulha-se também de na sua 

Moradia e Cidadania,  fundamental 
para as comunidades excluídas

gestão não ter acontecido discórdia ou 
desavença no Conselho Deliberativo, 
que sempre reuniu com alto quorum, 
acima de 70%. “O que a Moradia e 
Cidadania faz é fundamental para as 
comunidades excluídas. Orgulho-me 
de ter feito uma gestão onde preva-
leceu a integração entre as pessoas. 
Conseguimos organizar a transição 
institucional e fortalecer a Moradia e 
Cidadania”, diz Bia. 

Do novo Conselho Deliberativo 
eleito fazem parte os conselheiros da 
APCEF-RS Altivo Goularte Rodrigues, 
de Santa Maria, e Amanda Angélica 
Cardoso, de Porto Alegre. 

No Rio Grande do Sul, a Moradia e 
Cidadania possui oito comitês e é coor-
denada por Artur Ferreira Almeida, desde 
2004. “São sete comitês nas regionais da 
Caixa e um da área de administração. 
Cada regional tem um comitê, formado 
pelos associados, responsáveis por ava-
liar e aprovar as parcerias  e implantar os 
projetos”, diz Artur.

O projeto Casa Brasil da Moradia 
e Cidadania foi criado em 2005, com a 
missão de promover a cidadania para a 
população socialmente excluída, a partir 
de três pilares filosóficos que permeiam 
todas as suas atividades: conhecimento 
técnico, desenvolvimento humano e 
construção social. Começou tendo como 
gestor executivo o Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação (ITI). A partir 
deste ano, o Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT) assume esta função 
com o objetivo de ganhar sustentabili-
dade e com a perspectiva de não operar 
mais como um projeto, mas como um 
programa de Estado para que se man-
tenha independente das mudanças de 
administração. 

 A Moradia e Cidadania iniciou em 
2006 a implantação do Projeto Casa 
Brasil – Unidade Porto Alegre, com 
objetivo de oferecer à comunidade da 
entrada da Cidade, mais especialmente 
o Bairro Marcilio Dias, de baixo Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH), 
um espaço destinado à convergência das 

 ações nas áreas de inclusão digital, social 
e cultural, geração de trabalho e renda, 
ampliação da cidadania e popularização 
da ciência e da arte. O coordenador 
geral da Casa é Airto Francisco Pereira, 
e a coordenadora pedagógica, Mariana 
Freitas da Silva Vieira.  

A Casa Brasil de Porto Alegre foi 
inaugurada oficialmente em novem-
bro de 2007 e aberta para a comu-
nidade em 21 de janeiro de 2008, 
com os módulos Telecentro, Oficina 
de Metarreciclagem, Salas de Leitura, 
Multiuso e área administrativa. Atual-
mente, além destes módulos também 
estão em funcionamento, um estúdio 
Multimídia, Economia Solidária e o 
Serviço Sócio Educativo nas depen-
dências da Casa, que se localiza na 
rua Voluntários da Pátria, 2552. Aten-
de cerca de 830 pessoas/mês, entre 
crianças, jovens e adultos, moradores 
do Condomínio  Vila Santa Teresinha 
(antiga Vila dos Papeleiros), famílias 
que sobrevivem da coleta, triagem e 
venda de material reciclável, alberga-
dos e comunidade dos bairros vizinhos. 

Além das atividades promovidas 
pelos Módulos, há oficinas de capoei-
ra, reforço escolar, artesanato, alfabe-
tização ecológica e de cidadania. Mas 
a Casa Brasil vem recebendo também 
famílias de diversos bairros, incluídas 
em programas de habitação popular e 
que sobrevivem de outras atividades. 
O projeto conta, atualmente, com 
seis educadores e sete voluntários.   

O Projeto Casa Brasil tem par-
cerias com o Conselho Nacional de 
Pesquisa e Desenvolvimento de Re-
cursos Humanos (CNPq), APCEF/RS, 
Sindicato dos Artesãos do RS, Funda-
ção Gaúcha do Trabalho e Assistên-
cia Social (FGTAS), Caixa Econômica 
Federal,Correios, Prefeitura Municipal 
de Porto Alegre, Instituto Gerdau, 
Unilasalle, ONG Rinaci, Pastoral da 
Criança, Fórum da Economia Solidá-
ria, Petrobras, Comitê de Entidades 
Contra a Fome e a Miséria (COEP) 
e Diaconia Dom Vicente Scherer.

 
Para conhecer o proje-

to, acesse o blog http://www.
casabras i lpoars .b logspot .com/

Telefone da Casa Brasil – Porto 
Alegre: (51) 3346.2326. Contatos com 
a Moradia e Cidadania – administrati-
vors@moradiaecidadania.org.br – F: 
(51) 3205.6194.  Site www.moradia-
ecidadania.org.br tenha independen-
te das mudanças de administração.

Casa Brasil, 
Um programa de Estado

Em Porto Alegre, atende 830 
pessoas por mês

Coordenador Estadual da Moradia e Cidadania/RS, Artur Ferreira, mostrou ONG no FSM 
(Foto Divulgação)



Venha jogar 
com o Mazaropi 

Imagine um jogador futebol bem- 
sucedido, campeão mundial de clubes, 
dando aula para seu filho ou filha. A 
partir do dia dois de março isso será 
possível com o convênio que a APCEF 
firmou com a Mazaropi Sports, do ex-
goleiro do Grêmio Porto-Alegrense, 
que ensina Futebol Sete a crianças e 
jovens. 

Uma mostra do que será oferecido 
na Escola de Futebol vai acontecer nos 
dias 27 e 28 de fevereiro, das 9h às 
12h, na sede B da APCEF, no campo 
de Futebol Sete. Haverá uma oficina, 
gratuita, dentro da promoção “Venha 
jogar com o Mazaropi”, onde os asso-
ciados e interessados poderão conhe-
cer o trabalho do ex-goleiro gremista 
como professor de futebol. 

O convênio prevê aulas de Futebol 
Sete para meninos e meninas. A estru-
tura para a Escola Mazaropi conta com 
campo para Futebol Sete, na Colônia B 
e ginásio poliesportivo, na Colônia A, 
caso haja mau tempo. 

Segundo o diretor de Esportes 
Gilmar Aguirre, a APCEF vem bus-
cando oferecer aos associados e seus 
dependentes várias alternativas para a 
prática de esportes e criação de espaços 
de convivência:

“Este convênio com a Mazaropi 
Sports é mais uma grande parceria que 
dará oportunidade para que os asso-

ciados tenham chance de conviver com 
este atleta que deu tantas conquistas 
ao Grêmio e ao futebol gaúcho e bra-
sileiro”, afirmou Gilmar.

A escola de Futebol Sete masculi-
no e feminino, para crianças e jovens,  
entre 8 a 16 anos, estará disponível 
também para a comunidade em geral 
(confira tabela com dias e horários). 

As mensalidades serão de R$ 
45,00 para o público em geral e apenas 
R$ 25,00 para quem tem vínculo com 
a APCEF. Os associados terão direito 
também a 40% de desconto na Escola 
de Futebol que Mazaropi mantém em 
Venâncio Aires, no estádio Alvi Azul, 
do Esporte Clube Cruzeiro, bairro 
Cruzeiro s/n.

Para Mazaropi, a Escola não é só 
para formar jogador, é, principalmente, 
para formar cidadãos decentes para o 
futuro do País:

“Nem todos que participarem dos 
cursos vão ser atletas, vão ser jogador 
de futebol ou de outra modalidade. 
Mas eles vão entender na prática como 
é conviver em grupo, desenvolver o 
sentimento de solidariedade uns com os 
outros. Vão aprender sobre a importân-
cia da disciplina em qualquer atividade 
humana, principalmente na desportiva. 

ESPORTE
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DIAS DE TREINAMENTO

3ª e 5ª Feira: manhã das 9h às 10h               de 12 a 16 anos 
3ª e 5ª Feira: manhã das 10h às 11h              de 08 a 11 anos  
3ª e 5ª Feira: tarde das 14h h às 15h              de 14 a 16 anos 
3ª e 5ª Feira: tarde das 15h às 16h                de 11 a 13 anos 
3ª e 5ª Feira: tarde das 16h h às 17h                de 08 a 10 anos

Para fazer sua inscrição ou obter outras informações:  Fones: 3268.1611 e 
Endereço eletrônico: esportes@apcefrs.org.br • Direto com Mazaropi nos 
fones 92929.055 ou 91249.035 • E-mail: ctmazaropi@hotmail.com

 O convênio da APCEF com 
a Mazaropi Sports é válido tam-
bém para a Escola de Futebol que 
o ex-goleiro gremista mantém 
em Venâncio Aires, que pode 
ser acessada pelos associados 
da região. Isso representa uma 
comodidade para quem reside 
naquela área.

O local das aulas é o estádio 
do Esporte Clube Cruzeiro, pró-
ximo à rodoviária da cidade. Dois 
professores estarão trabalhando, 
em cada turma. A mensalidade é 
de apenas R$ 25,00 para associa-
dos da APCEF.

Convênio também é  
válido em Venâncio Aires

Março:

Turma 1: 8 a 11 anos - 9h às 10h15 
Turma 2: 12 a 16 anos - 10h15 às 11h30 
Turma 3: 12 a 16 anos - 14h às 15h15 
Turma 4: 8 a 11 anos - 15h15 às 16h30

Nas nossas conversas com a gurizada 
enfatizaremos a importância da prática 
do esporte para a vida deles também em 
outras áreas de atuação”. 

Na primeira etapa do trabalho na 
escola sempre é feita uma avaliação, 
por faixa etária, para sentir as condições 
físicas e motoras de cada um, antes de 
iniciar a preparação física, já começando 
a formar grupos. Nas aulas teóricas, são 
ensinados os fundamentos técnicos e 
táticos para a prática das diversas moda-

lidades, não só do futebol, mas também 
do vôlei, do basquete e outras. 

“Pretendemos aproveitar ex-jo-
gadores de futebol para ensinar, mas 
serão escolhidos e indicados aqueles que 
atendam ao perfil do trabalho que vamos 
implantar. Terão que ser profissionais que 
trabalhem com seriedade e que possam 
transmitir noções teóricas e práticas que 
venham a ser úteis para o futuro da vida 
destes jovens como cidadãos”, concluiu 
Mazaropi.

Os horários e dias de aulas são:

Fevereiro:

Turma 1: 8 a 9 anos - 8h30 às 9h30 
Turma 2: 10 a 11 anos - 8h30 às 9h30 
Turma 3: 12 a 14 anos - 9h30 às 10h30 
Turma 4: 14 a 16 anos - 9h30 às 10h30

Mazaropi e seu filho firmaram convênio com os diretores da APCEF no final de janeiro.  
(Foto Regina Azevedo)

Ainda dá tempo. Quem estiver disposto a participar das finais dos 
Jogos da Integração, deverá se inscrever até dia 12 de março, última 
data para inscrições.  As finais dos Jogos da Integração ocorrerão nos 
dias 20 e 21 de março, em Tramandaí. Os Jogos visam a congregar as 
pessoas através de competições esportivas, fortalecendo os laços de 
união e convivência entre os associados e seus familiares. 

Confira as modalidades que serão disputadas: Futebol Sete, Vôlei 
Misto, Vôlei de praia (M e F), Tênis de campo simples e duplas (M e F), 
Tênis de mesa (M e F), Futsal masculino, Futsal feminino (em caráter 
experimental), Canastra, Sinuca, Xadrez,  Dama e Truco.

Inscrições dos Jogos da 
Integração até 12 de março

Cidadão do futuro



RELAÇÕES DE TRABALHO

2010, O ANO OFICIAL DA LUTA POR ISONOMIA 
Agora vai. O ano de 2010 será o 

Ano da Luta por Isonomia na Caixa. 
Estão previstas mobilizações em todo o 
País, contatos e pressão sobre o parla-
mento, o governo e a Caixa. A primeira 
das manifestações ocorreu no dia 27 de 
janeiro quando houve oficialmente o 
lançamento da campanha 2010, o Ano 
da Isonomia.

No dia 11 de dezembro de 2009, o 
Encontro Estadual de Dirigentes e De-

A distinção entre os funcionários pré 
e pós-98 nos bancos públicos federais 
iniciou durante o governo FHC e foi 
consolidada a partir das Resoluções nº 
10, de 30 de maio de 1995, assinada por 

José Serra (PSDB/SP), então ministro do 
Planejamento ,  e nº 09, de 08 de outu-
bro de 1996, do DEST - Departamento 
de Coordenação das Empresas Estatais 
Federais.

O histórico da desigualdade

Projeto de Lei será retomado em março

legados Sindicais da Caixa decidiu por 
consenso encaminhar em nível nacional 
a sugestão de se priorizar de fato a luta 
pela isonomia. Pouco depois, no dia 
18, em São Paulo,  houve um encontro 
nacional de dirigentes sindicais da Caixa 
que decidiu que 2010 será o ano da luta 
por Isonomia. 

A APCEF vem contribuindo para a 
inclusão do tema em nível nacional. O 
vice-presidente da Associação, Marcos 

Todt, foi o primeiro dos admitidos após as 
edições das Resoluções nº 9, de 30/05/95, 
e nº 10, de 08/10/96, do Conselho de Co-
ordenação e Controle das Estatais - CCE/
DEST, a participar da Comissão Executiva 
do Empregados (CEE), responsável pelas 
negociações com a empresa. Para Todt, a 
expectativa é de que mais uma vez o Rio 
Grande do Sul exerça um papel de van-
guarda, ajudando a puxar o movimento 
nacional: “as entidades e os empregados 
irão pressionar os parlamentares, o gover-

no e a direção da Caixa. Todos sentirão 
na pele que a isonomia é uma causa que 
mobiliza”. 

É importante lembrar que toda 
mobilização é, sobretudo, um processo 
didático. Ainda há empregados da Caixa 
que não sabem bem quais os direitos que 
os pós-98 não possuem.Uma das tarefas 
é trabalhar para que todos tenham na 
ponta da língua as reivindicações para 
atingir a Isonomia de direitos e bene-
fícios.

Existe um Projeto de Lei (PL 
6259/2005) de Autoria do deputado 
Daniel Almeida (PcdoB/BA) e do então 
deputado Inácio Arruda (PcdoB/CE) que 
visa a acabar com as diferenças de direi-
tos e benefícios entre os empregados dos 
bancos públicos federais. Eis o resumo de 
alguns artigos do PL 6259 

-Art. 1º Fica garantida a isonomia 

de tratamento entre os empregados que 
ingressaram por concurso no Banco do 
Brasil S/A, na Caixa Econômica Federal, 
no Banco do Nordeste S/A e no Banco 
da Amazônia S/A, anterior e posterior-
mente à edição das Resoluções nº 9, de 
30/05/95, e nº 10, de 08/10/96, do 
Conselho de Coordenação e Controle 
das Estatais – CCE/DEST.  Justificação 
(Resumo) 

“Essa situação foi resultado da 
ausência de uma política de recursos 
humanos condizente com a realidade do 
País, permanecendo, ainda, por vezes, 
a nefasta concepção de administração 
marcada pelos catastróficos efeitos 
de uma maneira de gerir de governos 
anteriores, que proclamavam a neces-
sidade da implementação deste “novo 
modelo”, no qual a contenção de custos 

como o de pessoal era um objetivo a 
ser alcançado, como forma de redução 
de despesas, para implementação do 
estado mínimo, em nome da pseudo-
lucratividade, em detrimento do País e 
da sociedade”.

“O projeto de lei que ora submete-
mos à augusta consideração dos senho-
res parlamentares, busca reparar esta 
injustiça e mitigar os efeitos desastrosos 
que tais discriminações e preconceitos 
vêm provocando entre os bancários 
federais.” 

O que os empregados  
“pós-98” ainda não têm

• Licença-Prêmio:18 dias por ano que 
o empregado pode gozar ou converter 
em dinheiro;

• Anuênio, ou Adicional por Tempo 
de Serviço (ATS):atualmente significa  
1% sobre o salário padrão a cada ano 
trabalhado; 

 • APIP - na campanha salarial de 2003, 

foi conquistado o direito de se ausentar 
do trabalho por  cinco dias para tratar de 
interesse particular; a partir do acordo 
coletivo  de 2004 os dias também podem 
ser convertidos em dinheiro. Entretanto, 
esta cláusula deve ser  renovada todos 
os anos pelo acordo coletivo;

•Tíquete na aposentadoria.
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Em 2007, o PL 6259 estava sem 
relator e totalmente parado. Os gaúchos 
lançaram então um movimento estadual 
pela isonomia. No dia 05 de maio, a AP-
CEF, a Federação dos Bancários/RS e o 
Sindbancários promoveram um encontro 
estadual aberto sobre o tema, em que 
foram convidados também todos os par-
lamentares gaúchos. Dentre os presentes 
estava o então deputado federal Tarcisio 
Zimmermann, que, apenas quatro dias 
após o encontro, foi nomeado relator, 
registrando parecer favorável.

 A partir do relatório de Zimmer-
mann, o atual relator do projeto, deputa-

do Eudes Xavier (PT/CE) emitiu um pare-
cer favorável à causa dos empregados da 
Caixa. Atualmente, o deputado cearense 
está aguardando o término do recesso 
parlamentar, em março, para retomar as 
negociações que possibilite a correção da 
injustiça, apontada por todos os relatores 
do Projeto de Lei. 

 Na avaliação dos sindicalistas gaú-
chos, embora outros estados tenham 
feito movimentos semelhantes a favor 
da Isonomia, dessa vez o movimento é 
nacional e coordenado, o que possibilita 
o avanço na tramitação do projeto seja 
maior na Câmara dos Deputados.

A APCEF/RS, a Federação dos Ban-
cários/RS e o Sindbancários se uniram 
há três anos na luta por Isonomia nos 
bancos federais.

A logomarca original, nas cores 
azul, verde e amarelo, as mesmas da 
Bandeira Nacional, foi utilizada para a 

Papel pioneiro  
dos gaúchos e  
da APCEF 

Carreiras Técnicas e de Assessoramento da Caixa: RESISTIR À REDUÇÃO DE SALÁRIO!

A Caixa está anunciando que em 
março/2010 vai extinguir a jornada de 
8 horas para as carreiras técnicas e de 
assessoramento, fixando a única jornada 
de trabalho em 6 horas com redução da 
gratificação de função – os atingidos pas-
sariam a receber gratificação de 6 horas. 
Não estão incluídos os avaliadores de 
penhor e nem os Técnicos de Operações 
de Retaguarda(TOR) por serem conside-
rados pela empresa detentores de fidúcia 
especial.

Embora a jornada de 6 horas seja uma 
antiga luta de todos os bancários, a redu-
ção salarial que a Caixa está ameaçando 
implantar é inaceitável e um desrespeito 
para todos os trabalhadores.

Outro aspecto inaceitável desta medi-
da é o mais novo “negócio” que a Caixa 
está apresentando para os empregados 

que tiverem redução salarial. Paga uma 
“merreca” para os empregados darem 
quitação da 7ª e 8ª horas realizadas nos 
últimos 5 anos, e outra “merreca” para 
quitar a  redução do salário.  Ou seja: com 
duas “merrecas” ela pretende comprar o 
nosso direito.

Diante desta situação, a diretoria da  
APCEF/RS e o Sindicato de Bancários de 
Porto Alegre fazem as seguintes observa-
ções/sugestões os (as) empregados (as) 
atingidos(as) pelas medidas da empre-
gadora:

1º. Embora a Caixa não tenha feito 
nenhum comentário sobre a situação da-
queles que recebem gratificação de função 
há mais de dez anos, é importante  lembrar 
que a Súmula 372 do TST sustenta que esta 
garantia não pode ser retirada. Portanto, 
estes empregados não podem ser atingidos 
pela medida; 

2º. Embora existam decisões do TST 
dizendo que a gratificação/8h recebida 
seria como um “adiantamento” da 7ª e 
da 8ª horas, considera-se que se tratam de 
verbas salariais distintas, portanto não po-
dem ser compensadas “uma pela outra”, 
como a Caixa está sugerindo;

3º. Mesmo considerando que fosse 
possível tal compensação, o cálculo que 
a empresa está fazendo, desconsidera o 
valor total da gratificação recebida, e com 
isso diminui ainda mais a sua “oferta” de 
compra do direito;

4º.  Compararando o cálculo concreto 
de um processo de Analista Pleno, em que o 
total de horas extras somou R$ 76.096,11, 
sendo que  com a proposta da Caixa ele 
receberia apenas R$ 17.364,48. Ou seja, 
neste caso concreto, se o empregado 
aceitasse a proposta da Caixa ele perderia 
77.18%.

Deste modo, considerando que, caso 
os empregados aceitem a proposta que a 
Caixa está anunciando, eles estarão dando 
quitação completa destes direitos que en-
volvem a jornada de trabalho, a sugestão  
é que os funcionários, por ora, não assinem 
nenhum acordo individual de venda dos 
seus direitos. O que se sugere é o desenca-
deamento de uma LUTA DE RESISTÊNCIA 
CONTRA A REDUÇÃO SALARIAL!

Por fim, avisa a todos os empregados 
que ainda não fazem parte das ações das 
7ª e 8ª horas movidas em nome dos Sindi-
catos – em favor de analistas, técnicos de 
fomento, auditores etc. – que entrem em 
contato com seu sindicato para a defesa 
dos seus direitos. A APCEF também colo-
ca a assessoria jurídica à disposição para 
ações individuais, já que não pode fazer a 
substituição processual.

campanha que marcou o pioneirismo 
dos bancários federais do Rio Grande 
do Sul nessa luta e, particularmente, dos 
empregados da Caixa.

Nela já se projetava a perspectiva 
da luta nacional por Isonomia.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ADAIR LUIZ BECKER • ADENIR DE LOURDES SEVERO DE SOUZA • AGUINALDO VILIBALDO 

PORTO • ALBERTINA GARCIA MARQUES • ALEXANDRE WOLF SUNE • ALFEU LISBOA DE 

CASTRO • ALMIRO COPETTI • ANA CRISTINA HOFFMANN DE WALLAU • ANA MARIA DOS 

SANTOS ALBUQUERQUE • ANA MARIA HILGERT • ANA MARIA SEDREZ ARAUJO • ANELIA 

SCHEFFER • ANERON SILVA ARBANO • ANIDA CALGAROTO • ANITA MARIA GUERRA SIMOES 

PIRES • ANTONIO CARLOS CRUZ ARAUJO • ANTONIO CARLOS TEIXEIRA ILHA • ANTONIO 

MESQUITA GALVÃO • ARITA KROLL DA COSTA  • ARLY ALCIDES BARRETO • ARSONVAL DE 

OLIVEIRA SAMUEL • ARY NEVES MENDONCA • AYLTON PEREIRA FRAGA • BEATRIZ FRANCISCA 

BORBA GONZAGA • BEATRIZ REGINA LIMA DE OLIVEIRA • BENITO CARDOSO • CARLOS AN-

TONIO REGLA • CARLOS DIAS GUERRA • CARLOS ERNANI NORONHA DE FREITAS • CARLOS 

ROBERTO STERBERG HARDT • CARMEN BEATRIZ ALVES • CARMEN JUSSARA ZANCHI LEAL • 

CARMEN MARIA CANABARRO PISTOIA • CELINA FALCÃO FERRET • CERIZE LIMA TEIXEIRA 

• CLARA MARIA MESSONO • CLEIDA JUREMA OLIVEIRA RODRIGUES • CLEO CARVALHO 

NUNES • CLEO LUIZ GAMBA • CLEUZA DE SOUZA MUSWIECK • CLOVIS BALDINO FROES • 

CLOVIS ROBERTO CAMARA DE SOUZA • CORINTO VARGAS DA LUZ • DANIEL TEODORO 

RODRIGUES • DARCI BOSCHETTI • DECIO ARDENGHI DOS SANTOS • DELCIO DUARTE 

CALEGARI • DELISIA ACAUAN • DILCE MARIA VIEIRA FIALHO • DORA LUCIA NEUBERGER 

• DORACI RODRIGUES FABRIS • EDA TRINDADE SOARES • EDISON ANTONIO GAUDENZI 

• EDISON DANIA NERVA • ELAINE GLORIA DA MOTTA • ELBIO ENGEL • ELIANE MARIA 

BERNARDI DURGANTE • ELISA BRAS FLORES • ELOISA PIRES TEIXEIRA • ELY GONCALVES • 

ELY VIANNA DE MOURA • ENILDA MARIA DOS SANTOS FERREIRA • ERIKA FELTER • ERNES-

TO ERI MILAN • EROI MACHADO FAGUNDES • ERONA PACHECO DE QUADROS • ERROL 

DOMINGOS RICHETTI • ESTELA GRINBERG GONTOW BRAGA • ESTELA MARIA LAMPERT • 

EVANI SILVEIRA DE DAVID • FERNANDO KRUEL DE LEMOS • FIRMO JOSE FERNANDES NETO 

• FLAVIO FRANCISCO COSTA • FLAVIO RENAN CIRILO DA SILVA • GELSON PAIXAO PRUX • 

GETULIO SOARES PEREIRA • GILBERTO MORAES ZIRBES • GILBERTO SILVEIRA DE SOUZA • 

GILSON KARPSS MONI • GUIDO NITSCHKE • HAMILTON JESUS CASSES DE OLIVEIRA • HEITOR 

DA SILVA COSTA • HEITOR MARCAL RODRIGUES ALVES • HELIO ROMULO VERDI • HILDA 

REGINA BRAHM FUJIWARA • HILMA PEDERSEN MONTEIRO • HUMBERTO LAGUE • IARA 

CERONI CASTRO • IARA MARIA DE CASTRO FATTORI • ICLEA THEREZINHA F.S. RITZEL • ILSA 

MARIA BARROS TERRACIANO • ILSE ENY KAPPEL CORTES • INA HELENA DA SILVA BUENO 

• IRACI TREMARIN • IRIDE MARIA POSSAMAI • IVAN LOPES CRAIDE • IVALDINA ANNA DE 

FIGUEIREDO • IVO PEREIRA DA SILVA • IZABEL BEATRIZ DA ROS BINS • JADIR DA FONTOURA 

AMARO DA SILVEIRA • JAIRO FERNANDES DA ROSA • JAIRO FLACH • JAIRO MIRANDA MA-

RIATH • JANDYRA LAYDNER • JANE DE CASTRO FARIAS • JANICE CELMAR PEREIRA • JESSY 

OLICHESKI DA CUNHA • JOANA MARIA SILVEIRA • JOAO ALFREDO BEUST • JOAO ANTONIO 

GOMES DA SILVA • JOAO FLORES DE DEUS • JOSE CARLOS GIACOMOLLI • JOSE CARLOS 

AÇÃO DO EFEITO GANGORRA
LOPES MENNA BARRETO • JOSE CLAUDIO MEDEIROS ALBUQUERQUE • JOSE LIPIARSKI • 

JOSE MARIA RODRIGUES MUNIZ • JOSE RAUL DE OLIVEIRA BARROS • JOVANI MARTINS DE 

LIMA • JUDITH BAPTISTA ESTERY • JULIA TEREZA BENDER • JULIO CELSO GARCEZ NACUL DE 

ANDRADE • JURACY DORNELLES DE OLIVEIRA •  JUSSARA MARIA JOST • LAERCIO BARBOSA 

JACQUES • LAERTE ARIZOLI FRIPP FORTES • LAURA DE MATTOS MERTEN • LAURO JULIANO 

• LEA ELISABETE FONTES LASKE • LEDA ARAUJO FARIAS • LENIRA THEREZINHA LINHARES 

ALVES • LIDOVINA GUERITA SPERB • LIZETE IZABEL PASINATO KLAJN • LORENA PETRY PO-

LICENA SANDRI • LUCIA HELENA HENZ JOHN • LUCIAMARA MARTINS COSTA • LUCIANE 

FONTOURA HOLLERBACH • LUIZ AUGUSTO MACHADO JAEGER • LUIZ AUGUSTO PINHO 

ALMADA • LUIZ CARLOS GREGORIO • LUIZ CARLOS VARGAS LEITAO • LUIZ ELIAS COSTA 

• LUIZ FRANCISCO SEIBEL • LUIZ GABRIEL DE ANDRADE • LUIZ LONGONE OLIVEIRA • LUIZ 

SOLACIR MARTINS CASTRO • LUIZA MARIA FELLINI STEIMER • LYDIO DA SILVA CARDOSO • 

LYDIO JULIO BITTENCOURT • MAGALI DA SILVA CARNEIRO • MARCIA HAUSHAHN BELLOC 

• MARCO ANTONIO ISOLDE • MARCO JOSE ALMEIDA TORRES • MARI FATIMA FAVERO 

DA SILVA • MARIA ANTONIA BERTOLDI • MARIA BERNADETTE DE MORAES MEDEIROS • 

MARIA CANDIDA TAVARES FERNANDES • MARIA CATARIANA KOOPS  • MARIA CRISTINA 

DA SILVA GONCALVES • MARIA DA GLORIA DAMIANE • MARIA DA GRAÇA DE A TORELLY 

• MARIA DAS GRAÇAS LORENZINI • MARIA DE LOURDES S. DE OLIVEIRA • MARIA ESTELA 

DIAS DIAS SIMOES • MARIA HELENA SCHNEIDER • MARIA HELENA VAZ CUNHA • MARIA 

ISABEL ANTONIA U. DE MEDEIROS • MARIA JACIRA FERRAZ SCHIRMER • MARIA MARLENE 

BALINHAS DUTRA • MARIA PERPETUA TAVARES DA SILVEIRA • MARIA QUINTO GRACIOLLI 

• MARIA SUELY NUNES • MARILIA HELENA FRITSCH • MARILIA LINS MOREIRA • MARILU 

DA VEIGA CHAVES • MARIO CEZAR GOULART DUARTE • MARIO POMATELLI DE MORAES 

• MARIZA DE CARVALHO • MARLEI BESKOW • MARLENE KLERING DOS REIS • MARLENE 

MARIANTE DE SOUZA • MARLI GONCALVES GOMES • MARTHA JAHNEL • MAUREN ROSI 

FONTANA FREITAS • MIRO MORENO SCHADECK • MISEDI KUPSKE • MOACIR AGHILHERA 

• NAIR FLECK REITER • NEI DE OLIVEIRA • NEITA THEREZINHA CARMO DA SILVA • NEIVA 

VICENTINI LEISTNER • NELSON ROCHA • NELSON TADEU TEIXEIRA PEREIRA • NEUSA MARIA 

SOUZA D AVILA • NEUZA MARIA DA ROSA CHRISTOFARI • NEY KRAS BORGES • NEYTA RE-

SENDE RODRIGUES • NILDA MARIA CANDIOTA TUBINO • NILO DE JESUS MORALES NUNES • 

NILZA SILVA SOUZA • NOEMIA DA SILVA LERS • ODETE PORCIUNCULA • ODON FREDERICO 

CAVALCANTI MONTEIRO • OLICIA VICENTE MACIEL • ONELIA FERRAREZ PAIVA • ORVANDIL 

SEBAGE • OSMAR MORAES BARRETO • OTTO WALTER LYRIO FEITEN • PAULO DE ALVEAR 

DOS S. LOBATO • PAULO DE TARSO BERNER DE PAIVA • PAULO ROBERTO COELHO DE SOU-

ZA • PAULO TADEU GRIEBELER • PEDRO FRANCISCO SCHOFFEN • PEDRO PAULO HECK • 

PLINIO BARBOSA IZOLAN • RAPHAEL VALENTINI • RAQUEL PEREIRA COSTA • REGINA CELIA 

DAHER DE SOUZA FERREIRA • REGINALDA SOUZA VELEDA • RENATO LINDEMANN • RENATO 

MARTINS DA SILVA • RENY ARTHUR ZIMMERMANN • RICARDO DE ANDRADE GOULART • 

ROBERTO SANTOS DA ROSA • ROSA MARGARIDA DRESCH NOGUEIRA • ROSA MARIA GANS 

DA SILVEIRA • ROSANE CATARINA GAYER DOS SANTOS • ROSANGELA TATO RODRIGUES 

A.PORTO • ROSELI TEREZINHA PRIORI HOFFMANN • RUTE VIANNA DOS SANTOS • RUTH 

MARIA RAMOS TRONQUINI • RUY EDMUNDO J. DE BARCELLOS • RUY FALCÃO • SABINO 

CORREA MACHADO • SANDRA MARA PIVA MALFATTI • SANDRA REGINA PINHO CABRAL • 

SANTINHA HELENE DORNELLES PANYAGUA • SEBALT RUDIGER • SEBASTIANA GORGONHA 

M.SATO • SERGIO ROBERTO CAMPEZATTO • SHEILA TERESINHA SOLDATELLI VALDUGA • 

SILVIA MARIA FONTES DE ALBUQUERQUE • SIMÕES BARBOSA RANGEL • SONIA MARILIA 

BARTH • SUELI MARIA DOS SANTOS MARTINS • TANIA MARIA CHAVES DA ROCHA • TANIA 

ROSA SILVEIRA • THAELMANN LOPES COUTINHO • THEREZA ARAMBURU RODRIGUES • 

THEREZINHA DE JESUS MARTINS ROMERO • THEREZINHA MARGOT DE LIMA ZIRBES • THO-

MAZ AQUINO RODRIGUES SALVO • TOMAZ MERCIO PEREIRA • UBIRAJARA LEAL PORTO • 

VALDIR DA CRUZ SCHELLIN • VANIA VELASCO STOCK • VERA LÚCIA CHARAK JANY • VERA 

MARIA FONSECA LOPES • VERA MARIA LUDWIG • VICENTE JOSÉ BRAZ DA MAIA • VITOR 

HUGO PERELLO COELHO • VIVEKANANDA DOS SANTOS CHAVES • WALDEMAR MACHADO 

• WALDOMIRO DA SILVA MARTINS • WANDA PEREIRA DOS SANTOS • WATERLOO LUIZ DA 

SILVA • YEDA FRANCELINA DA FONTOURA LIMA • ZAIRA ELISABETE MARTINS SARMENTO 

• ZENOIR SCHOLANTE AREJANO • ZILDA ARY DA ROSA  

Porto Alegre, 10 de fevereiro de 2010.

Célia Margit Zingler 

Diretora Presidenta

LISTAGEM: 

Maiores informações no endereço eletrônico www.apcefrs.org.br

PRIMEIRO GRUPO:

A Diretoria Executiva da APCEF-RS 
– Associação do Pessoal da Caixa Econô-
mica Federal do Rio Grande do Sul– , na 
pessoa de sua Presidenta, convoca todos 
os integrantes da mencionada ação judi-
cial que não entregaram os documentos 
para a realização dos cálculos no segundo 
semestre do ano passado. Os participan-
tes da “Ação do Efeito Gangorra” listados 
abaixo ou seus sucessores, em caso de 
falecimento, deverão seguir as seguintes 
orientações:

1. Toda a l istagem de documen-
tos e orientações encontra-se dis-
ponível em www.apcefrs.org.br . 
2. Também pode ser feito contato 
com Ângela na APCEF pelo telefo-
ne (51) 32681611 ou apcefrs@ap-
cefrs.org.br, para receber informa-
ções a respeito dos documentos que 
devem ser entregues para a realiza-

ção dos cálculos dos valores devidos. 
3. Na hipótese de falecimento do 
participante, os sucessores e/ou pen-
sionistas podem requerer as dife-
renças decorrentes deste processo. 
4. Em caso de impossibilidade de des-
locamento por motivo de saúde, man-
tenha contato, pois vamos colaborar 
para que todos os documentos sejam 
entregues, mesmo nesta hipótese. 
5. Caso qualquer associado ou associada 
da APCEF desejar colaborar, poderá for-
necer informações sobre os integrantes 
da listagem abaixo para Ângela no (51) 
32681611 ou via apcefrs@apcefrs.
org.br. Recebendo estas informações, 
a APCEF providenciará o contato com 
os participantes da ação a fim de que 
todos tenham seus cálculos realizados. 
6. Todos aqueles que já participaram 
das reuniões e/ou entregaram os docu-
mentos não precisam adotar qualquer 
procedimento relativo a este edital.
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DIA DOS APOSENTADOS

Reencontros, alegria, cantos, abra-
ços, ensinamentos, indagações e, acima 
de tudo, muita emoção. Um pouco de 
tudo isso aconteceu nas celebrações do 
Dia do Aposentado e da Aposentada, 
no dia 21 de janeiro, na Colônia A em 
Porto Alegre. Na sua segunda edição, 
novamente patrocinado pela FENAE, 
que passou, desde 2008, a incentivar 
a realização de ações que valorizaram 
as pessoas aposentadas,o evento com 
várias atividades reuniu aposentados, 
pensionistas e seus acompanhantes.

Uma extensa e variada programa-
ção, que começou às 10h e terminou às 
17h, foi especialmente planejada para 

receber os participantes do evento. O 
dia foi movimentado e aconteceram 
atividades físicas, palestras de grande 
utilidade, cuidados com a beleza e a saú-
de, oferta e sorteio de brindes, almoço 
de confraternização e finalizou com um 
show com Marcelo de Marchi cantando 
Beatles, que é colega e trabalha na GIRIS 
e também integra o Conselho Delibera-
tivo da Associação.

Ao chegar, os participantes do even-
to foram recebidos com um brinde da 
Panvel, parceira do evento, e convidados 
a participar das atividades orientadas de 
alongamento, com o professor Carlos 
Rodrigues. Também puderam realizar 

As duas palestras, da médica gerontóloga, 
Clarice Luz, e da psicanalista e apresentadora 
do Programa Bem Viver da TVE,  Isabel Ibias, 
agradaram em cheio aos presentes.Na parte da 
manhã, Clarice Luz falou de sua especialidade, 
a Medicina Antienvelhecimento. Depois de sua 
exposição, teve que responder a inúmeras per-
guntas do público ávido por saber mais sobre o 
tema. Acostumada a fazer palestras para varia-
dos grupos de idosos, ela não poupou elogios à 
iniciativa da APCEF:

“Que bom que nós pudéssemos ter ou-
tras instituições que promovessem este tipo de 
evento, para que se possa informar e esclarecer 
a pessoas em geral e as  idosas que a medicina 
evoluiu muito nesta área e elas podem se bene-
ficiar desse progresso. As pessoas passam a se 
sentir mais úteis quando estão mais bem infor-
madas”, explicou.

Segundo a médica, os homens estão atentos 

às questões da qualidade do envelhecimento, mas 
as mulheres são mais reativas ao tema. Clarice 
Luz classifica como “multiplicadores” a platéia 
que assistiu sua palestra na APCEF:

“Reunir estes aposentados aqui e falar sobre 
o tema já é de uma grande valia e tem enorme 
significado”, considerou a especialista em medi-
cina Anti-Envelhecimento.

Já Isabel Ibias, na parte da tarde, deu o clima 
de emoção ao evento. Sua palestra, interativa, 
chamada “Resolução Criativa de Conflitos”, 
provocou choro emocionado em alguns dos 
presentes. Ela usou recursos audiovisuais, som 
e folhas de papel colorido para dar seu recado, 
instigar a platéia e mostrar que a qualidade de 
vida dos idosos depende muito das atitudes que 
as pessoas  tomam ao longo da vida. Uma das 
principais mensagens de Isabel: “ninguém deve 
se acomodar e o segredo está em gostar de você 

Novo tempo para 
sair da rotina

mesmo. Tudo começa por aí”. Para ela, inicia-
tivas como a da APCEF é assumir uma grande 
responsabilidade:

“É um compromisso social. Estas pessoas 
fazem parte da sociedade. E a sociedade só vai 
melhorar quando pequenos grupos começam a 
atuar. Esse conhecimento, dividido, se multiplica 
e é transformador”, assegurou.

Depois de colocar a música “Caçador de 
Mim”, cantada por Milton Nascimento, estimular 
pessoas a se abraçarem, a transformar papel em 
arranjo floral e pedir uma salva de palmas para 
quem organizou o evento, ela encerrou sua pa-
lestra com uma mensagem afirmativa, repetida 
em coro pelos presentes. Saiu satisfeita do local 
e revelou: “adoro isso, quando encontro uma 
platéia receptiva e que me devolve em emoção 
o que levo para ela. Essa troca é o que mais vale 
à pena”, concluiu.

uma relaxante sessão de massoterapia 
seguida por um tratamento de “peeling” 
facial, promovido pela conveniada do 
APCEF SAÚDE, Lizeth Soares Amado 
da Silveira. 

A presidenta, Célia Zingler, fez uma 
saudação de boas vindas ao público e 
depois de lamentar a instabilidade  cli-
mática, que suspendeu a hidroginástica 
programada, emendou: “mas se o sol 
se escondeu, nós temos nosso brilho 
próprio e é ele que vai iluminar nossas 
atividades”, sendo entusiasticamente 
aplaudida. 

Ela lembrou a importância da con-
tinuidade  da campanha “Fome de 
Justiça”, pelo tíquete-alimentação para 
todos os aposentados e pensionistas da 
Caixa lançada há um ano pela Associa-
ção. Também foram coletadas assinaturas 
no abaixo-assinado que cobra da Caixa 
a melhoria necessária nos credencia-
mentos de profissionais e serviços do 
Saúde Caixa. O documento reivindica 
a criação de estruturas específicas para 
o Saúde Caixa, conforme deliberado no 
último Conecef (Congresso Nacional 
dos Empregados da Caixa). As diretoras 

de Aposentados e Saúde, Maria Tereza 
Bernd e Noeli Serra, também saudaram 
os presentes, destacando a satisfação de 
reencontrar os colegas num evento da 
Associação. 

Entre uma palestra e outra houve 
uma pausa para o almoço, que constou 
de galeto, suco de frutas e sorvete. 
Também foram sorteados entre os 
presentes  três kits para exame hor-
monal, ofertados pela gerontóloga 
Clarice Luz e foram contempladas as 
aposentadas  Isolde Kussler, Elza Maria 
Machado e Maria Isabel Bernardes. 
Independente dessa promoção, os pre-
sentes ao evento receberam também 
brindes da Panvel e uma camiseta cuja 
malha é composta de 50% algodão e 
50% de material reciclado de garrafas 
“pet”com os dizeres “Eu decidi viver 
um Novo Tempo”, saindo plenamente 
gratificados com a iniciativa que juntou 
variadas atividades e recebeu elogios 
unânimes. A Diretoria dos Aposentados 
e Saúde promoverá outras ocasiões em 
que você poderá vivenciar tudo isso: 
reencontros, alegria, cantos, abraços, 
ensinamentos, indagações e, acima de 
tudo, muita emoção.

Celebração do Dia do Aposentado e da Aposentada teve momentos de confraternização. 
(Foto Regina Azevedo)
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Mulheres  marcham até 
que todas sejam livres 

A Marcha Mundial das Mulheres 
(MMM) é uma ação organizada do 
movimento feminista internacional na 
luta pelo fim da pobreza, da violência 
sexista e por um mundo mais humano 
e igualitário para homens e mulheres. A 
idéia da Marcha Mundial nasceu de uma 
proposta do movimento de mulheres de 
Quebec, Canadá, baseada na experiên-
cia da Marcha ‘Pão e Rosas’ ocorrida lá 
mesmo, em junho de 1995, segundo 
publicação da Coordenação Nacional da 
Marcha das Mulheres. 

Na Marcha “Pão e Rosas” partici-
param milhares de mulheres que reivin-
dicavam o aumento do salário mínimo, 
mais direitos sociais e apoio à economia 
popular e solidária. No entanto, estas 
ações ganharam visibilidade somente a 
partir do ano de 2000, com um abaixo- 
assinado patrocinado pela MMM que 
teve participação de 160 países. A ini-
ciativa, repetida em 2005, desencadeou 

mobilizações locais, nacionais e interna-
cionais, com a Carta das Mulheres para 
a Humanidade apresentada com os eixos 
Liberdade, Solidariedade, Igualdade, 
Justiça e Paz.  

Em 2010, a MMM completa dez 
anos, ano que assinala também o cen-
tenário da criação oficial do Dia Inter-
nacional da Mulher, em 8 de março de 
1910, na II Conferência Internacional das 
Mulheres Socialistas, em Copenhague, 
na Dinamarca. A programação da MMM 
está sendo organizada para tornar-se 
um acontecimento inesquecível, sendo 
centralizada no Brasil  em São Paulo.

Na sua terceira ação internacional, a 
MMM do Brasil realizará atividades em 
dois períodos, de 8 a 18 de março e 7 
a 17 de outubro, com mobilizações de 
diferentes formatos mas com uma uni-
dade de luta expressada  pela chamada  
“SEGUIREMOS EM MARCHA ATÉ QUE 
TODAS SEJAMOS LIVRES”. A Marcha Mundial das Mulheres ocupou as ruas da capital gaúcha durante o Fórum Social Mundial. 

(Foto divulgação MMM)

Mostra de Cinema  
no CineBancários

Conquistas com muita luta

As conquistas obtidas pelas mu-
lheres em diversos campos no Brasil, 
principalmente na área política, são 
destacadas como importante pela 
presidenta da APCEF, Célia Ziegler, 
No entanto, ainda é pequeno o 
percentual de mulheres eleitas. Ela 
aponta avanços também na área 
trabalhista.

 “Temos uma campanha desde 
1993 na Central Única dos Traba-
lhadores – CUT  por Igualdade de 
oportunidades na vida, no trabalho e  
no movimento sindical. Na CUT há a 
exigência de cota de gênero de 30% 
na direção, mas para as federações e 
sindicatos somente é uma orientação. 
A cota de gênero é majoritariamente 
para incluir as mulheres”, diz Célia. 
Ela enumera ainda a criação da Co-
missão Sobre a Mulher Trabalhadora 
na CUT e  a Comissão de Gênero, 
Raça e pela Livre Orientação Sexual 
(GROS) da CONTRAF – Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro. 

Sobre os salários das mulheres, 
Célia diz que “existem estudos do 
IPEA-Instituto de Pesquisa Econômica 

     No Mês do Dia Internacional da 
Mulher, março, o Sindbancários promo-
ve uma mostra de cinema dedicado às 
mulheres. Denominado “Mulheres no 
Front”, ele mostra, de 2 a 11, algumas 
produções mais significativas do mundo 
que têm como tema o universo femini-
no, em todos seus matizes. A mostra é 
uma realização do Sindibancários e do 

Aplicada,  que mostram as diferenças  
salariais gritantes entre homens e mu-
lheres sendo menor para as mulheres. 
A aposentadoria, consequentemente, 
na média, também é menor. A luta é 
por salário igual para trabalho igual. A 
legislação proíbe discriminação, mas 
ela acontece em todos os lugares”, 
diz Célia. 

A presidenta da APCEF lembra os 
avanços como a licença-maternidade 
de 120 dias (na Caixa é de 180 dias); 
a Lei Maria da Penha, instrumento 
importante para proteger as mulhe-
res vítimas de violência doméstica; a 
criação de Delegacias da Mulher na 
polícia; de Centros de Acolhimento 
de mulheres com seus filhos e filhas  
vítimas de violência; Conselhos dos 
Direitos das Mulheres nas esferas 
nacional, estaduais e municipais; 
Secretaria de Políticas Públicas para a 
Mulher em nível federal, com status 
de Ministério, e a criação de Coor-
denadorias da Mulher em diversos 
estados e municípios. “Na Caixa há 
os Comitês Estaduais de Equidade de 
Gênero, que devem avançar e ter um 
papel mais valorizado”, diz Célia. 

Ação Internacional
No primeiro período, de 8 a 18 de 

março, a ação principal no Brasil será 
uma caminhada prevista para três mil 
mulheres de Campinas até a capital 
São Paulo. No segundo momento, de 
7 a 17 de outubro, mulheres de todo o 
mundo realizarão ações e marchas que 
culminarão num encontro em Sud Kivu 
– região que vive há anos uma realidade 
de extrema violência -, na República 
Democrática do Congo, na África. Na-
quele País, mulheres de todo o mundo 
expressarão a solidariedade internacional 

e seu papel protagonista na solução dos 
conflitos armados e na reconstrução das 
relações sociais em busca da paz. 

A plataforma da ação internacional 
da MMM de 2010 tem por base quatro 
campos de atuação: Bens Comuns e 
Serviços Públicos; Paz e Desmilitarização; 
Autonomia Econômica; e, Violência Con-
tra as Mulheres. Reivindicações corres-
pondentes a cada eixo irão apontar para 
a construção de outra realidade para as 
mulheres do mundo inteiro.

Cine Bancários, com o apoio da AP-
CEF, da Federação dos Bancários, ONG 
Themis, ONG Guayi, Coletivo Feminino 
Plural, Rede Feminista de Saúde:Direitos 
Sexuais e Reprodutivos e Marcha Mun-
dial de Mulheres. 

Confira a grade de programação 
no endereço eletrônico www.sindban-
carios.org.br.
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A APCEF realizará no dia 6 de março 
uma Assembleia Geral Extraordinária 
que vai entrar para a história da Asso-
ciação tendo como pauta a apresentação 
do projeto arquitetônico para a nova 
Colônia de Férias a ser construída em  
Tramandaí. 

O projeto prevê a construção de um 
prédio de 4100m2, aproximadamente, 
com oito pavimentos, servido por dois ele-
vadores e distribuído da seguinte forma:  

Assembleia Geral 
decidirá sobre a 
nova Colônia em 
Tramandaí

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do 
Sul - APCEF/RS-, por sua representação legalmente constituída, convida todos 
os associados e as associadas  para participarem de Assembleia Geral Extraor-
dinária a realizar-se na sede da entidade na av. Coronel Marcos, 627, bairro 
Ipanema, Porto Alegre, no dia 06 de março de 2010, às 9:00 horas em primeira 
convocação e, em segunda e última, às 9h30min, tendo como objetivo tratar 
da seguinte ordem do dia:

Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2010 
Célia Margit Zingler 

Diretora Presidenta

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA APCEF/RS

ORDEM DO DIA:

1) Apresentação do projeto arquitetônico e proposta de construção de nova 
Colônia de Férias em Tramandaí;  
2) Deliberação sobre a construção da nova Colônia de Férias em Tramandaí.  

Pavimento térreo sobre pilotis com área 
de recreação, churrasqueiras, salões de 
festa, espaço para café/bar, recepção e 
lavanderia coletiva. Segundo e terceiro 
pavimentos: garagens para 40 carros, bi-
cicletário e estacionamento para motos. 

Cinco pavimentos com 40 confor-
táveis  apartamentos, sendo seis de dois 
dormitórios e dois de um dormitório, por 
andar. A capacidade total de hospeda-
gem é de 220 pessoas.

A construção de uma nova sede em 
Tramandaí faz parte da política da dire-
toria da APCEF  na busca de melhoria na 
qualidade de vida, saúde e lazer. 

48%, o número  
de bancárias

Na antiguidade, o trabalho era 
considerado indigno para os cidadãos. 
Então, sobrava para as mulheres e os es-
cravos realizá-lo, pois o trabalho exercido 
por eles não tinha valor, não era pago. 
São construções sociais da concepção e 
valorização do trabalho que persistem 
até hoje, quando gênero e raça ainda 
constituem diferenças no espaço e na 
remuneração do trabalho. 

No setor bancário, as mulheres 
foram se inserindo aos poucos, contra-
tadas como datilógrafas e escriturarias 
e exerciam os trabalhos mais rotineiros. 
Apesar das primeiras bancárias começa-
rem a atuar no setor financeiro a partir 
dos anos 30, o antigo Banespa, comprado  

pelo Santander, só contratou mulheres 
em 1968.

No Banco do Brasil, o ingresso das 
mulheres só foi permitido em 1971. Em 
1979, as mulheres já representavam 
36% da força de trabalho bancário no 
Estado de São Paulo. Em 1980, eram qua-
se a metade da categoria: 47,5%. Houve 
um declínio, reduzindo para 46,5%, em 
1992, e para 44,5%, em 1993 e 41% em 
1996. Em 2002, havia 45,4% mulheres 
no setor para 54,6% de homens. 

Distribuição dos empregados 
em bancos, por sexo 

Homens  

Mulheres 

54,60%

45,40%

51,6%

48,4%

2002 2009BRASIL

Fonte: Febraban

Desenho da nova Colônia de Férias.

NOVOS CONVÊNIOS - APCEF SAÚDE

CLÍNICO GERAL  

Nelson Lemos Duarte da Silva CRE-
MRS Nº 07.824 - R. Lobo da Costa, 
726 sala 602, Centro - Pelotas/RS - 
Fone: (53) 3222-9944/ 9954.5797 
- E-mail: denilze-almeida@uol.com.
br - Atendimento de consultas na 
área clínica no consultório e em caso 
de internação atende nos hospitais 
Beneficência Portuguesa e Santa 
Casa de Pelotas. Atendimento com 
hora marcada.

PSICOLOGIA 

Gabriela Villa Barcellos- CRP Nº 
07/18118 - Travessa Pedro Modes-
to Rampi, 18, Azenha – PoA/RS - 
Fone: (51) 8189-1216/ 8182-4221 
- E-mail: gabriela.barcellos@terra.
com.br - Atendimento na área de 
Psicologia e Psicoterapia a crianças, 
adolescentes e adultos, com hora 
marcada.

Áudio Vida Comércio de Aparelhos 
Auditivos Ltda. - Av. Ipiranga, 1175 
Conj. 313, Menino Deus – PoA/
RS - Fone: (51) 3029-2612/ 3321-
1031 • E-mail: lealeite@portoweb.
com.br • Comércio de aparelhos 
auditivos e demais equipamentos 
médico-hospitalares; prestação de 
serviços de manutenção e reparação 
de aparelhos auditivos e equipamen-
tos médico-hospitalares; representa-
ções comerciais. Presta atendimento 
com fonoaudióloga especializada, 
que a partir da audiometria, indica 
o modelo de aparelho a ser testado 
em domicilio com seu acompanha-
mento.

IMÓVEIS ----------------------------

ALUGO apartamento em Gramado 
na Pousada do Serrano (www.pousa-
dadoserrano.com.br), no período de 
09/02 à 16/02/2010. Acomodação 
para 04 pessoas, piscina térmica en-
tre outros, confira no site. Valor R$ 
500,00 (07 dias). Contato Ronaldo 
(51) 84076303, Email - ronaldo.
garcia@caixa.gov.br

VENDO Ap. 2D, reformado, se-
mi-mobiliado, Banh. Soc. + WC 
aux, em frente ao Shopping Total. 
R$160 mil. Tratar c/Gelci ou Adair 
F.(51)3779.1034 e 9945.0867.

Condomínio Casablanca na Tristeza. 
Aproveite essa oportunidade para 
morar na Zona Sul de Porto Alegre 
a apenas 5 minutos do Barra Shop-
ping e a 100m do centro da Tristeza. 

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

OUTROS CONVÊNIOS

Scherer & Ferreira – Creche Socie-
dade Ltda ME - Planeta Criança. 
End.: R. Aurélio Reis, 53, Jardim Itú 
– Porto Alegre/RS - Fone: (51) 3276-
9872 - E-mail: escolinhaplaneta-
crianca@yahoo.com.br - Site: www.
escolinhaplanetacriaca.blogspot.
com - Escola de Educação Infantil, 
prestação de serviços aos associados 
e seus dependentes na área de edu-
cação infantil, incluindo berçário, e 
acompanhamento extra-classe, com 
turmas de 0 (zero) a 06 (seis) anos. 
Além das professoras e direção, a 
escola conta com nutricionista, pe-
dagoga, psicóloga e professores de 
aulas especializadas como: informá-
tica, inglês, capoeira, teatro e ballet, 
assim como uma brinquedoteca, um 
refeitório e uma sala de vídeo. Aten-
dimento das 7hs às 19hs.

Consulte outros convênios em 
www.apcefrs.org.br/convenios

BRIQUE Para mais informações sobre os produtos anúnciados consulte 
o endereço eletrônico www. apcefrs.com.br

Condomínio com apenas 6 residên-
cias isoladas uma da outra, em um 
terreno de1400m² com muito espaço 
verde. Sobrados de 150 a 200m². 
Tratar pelo fone 3231.0255 à noite.

ALUGO Tramandai-centro Aptos. 
novos 2 dorm.mobiliados, c/estac. 
privado. Temporada JAN/FEV/MAR, 
mínimo 10 dias máximo 5 pessoas 
ou feriadões por diária . Aberto 
todo ano. Silvio Dornelles Giusti 
Mtr.860705-5 Tel. 98196417.

VEÍCULOS --------------------------

VENDO Moto Suzuki Intruder 
125, ano 2007, preta, freio a disco, 
sissy bar, indicador de marcha, 
R$ 3.500,00. Tratar fone 3237-
6481 / 9192-8448 / 3394-8396 c/ 
Rovena.
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LAZER

Tanto a piscina infantil quanto a dos adultos tiveram grande público na sede da APCEF em Ipanema.
(Fotos Regina Azevedo)

Sob a sombra das árvores, a reunião da família. Na água, pessoas de todas as idades. Áreas de refeição foram bastante ocupadas. Aproveitando para relaxar à beira da piscina.

Temporada de 
verão com muito 
lazer e alegria 

Uma infraestrutura completa em 
lazer está à disposição do associado 
da APCEF nesse verão. Piscinas, com 
equipamento para utilizar o ozônio 
como higienizador da água, diminuindo 
a quantidade de cloro, nas Colônias da 
capital gaúcha, são um dos atrativos na 
temporada.

Quem deseja fazer exercícios físicos 
pode realizá-los com as aulas de hidro-
ginástica, ministradas pelo professor de 
Educação Física Carlos Rodrigues, do 
Projeto Verão Esportivo. As aulas são 

gratuitas, assim como as de natação. Há 
também recreação para crianças de dois 
a cinco anos.

Os locais oferecem também a pos-
sibilidade de se fazer um churrasquinho 
na beira do Guaíba, em áreas com muita 
sombra, além de outras oportunidades de 
confraternização e descanso. 

Playground, restaurante e outros 
espaços de lazer têm recebido um grande 
número de associados na temporada, 
como pode ser conferido nas fotos.


