
A cada dia surgem muitos sonhos de consumo  
e, por isso, produzimos mais e mais. Nem percebemos  
como passa  o tempo em que poderíamos aproveitar a vida.

APCEF/RS FIRMA CONVÊNIO COM A ADESBAM E DÁ MAIS OPÇÕES AOS 
ASSOCIADOS NO LITORAL GAÚCHO, CATARINENSE E PAULISTA 
PÁG. 4

QUE EM 2010 POSSAMOS VIVER UM  
NOVO TEMPO, CHEIO DE FELICIDADE E  
VALORIZAÇÃO DO QUE REALMENTE IMPORTA.
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Editorial

Charge
Diretoria Executiva  
APCEF 2009- 2012

Titulares

Presidência: Célia Margit  
Zingler  
(Ag. Santa Cruz)

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)

ERRATA:
Página 06:

Os nomes corretos dos entrevistados na reportagem sobre as colônias de fé-
rias são: Cristiane Oliveira Centenaro, Mirna Schneider Sviatove, José Carlos 
Necchi Barcellos e Walmor Gaparotto.

Página 11: 

A forma correta da grafia no título sobre os Jogos da Integração é: “Mau 
tempo cancela a final dos Jogos da Integração”.

O final de 2009 se aproxima e com 
ele uma época de balanço das realizações 
do ano. A diretoria  da atual gestão da 
APCEF/RS fecha o ano em grande estilo. 
Desde que assumiu, foram quase oito 
meses de ações, iniciativas e execuções 
de projetos que indicam o Novo Rumo 
adotado pela associação em benefício de 
seus associados.

Obras como a reforma do salão de 
festas e do restaurante da Colônia de 
Férias A, em Porto Alegre e a decisão 
de construir nova colônia de férias em 
Tramandaí, são duas das iniciativas de 
ordem material. Mas o mais importante 
para a APCEF é o elemento humano que 
compõe seu quadro de associados. Por 
isso, a recepção aos novos empregados 
da Caixa, mensalmente, pela diretoria 
da associação é uma de suas ações mais 
valorizada. Elas e os principais fatos do 
ano estão na retrospectiva de 2009, nas 
páginas 6 e 7.

O JB traz também como destaque 
uma ação da APCEF que fecha o ano 
com chave de ouro: o convênio com a 
ADESBAM, válido já para a temporada de 

verão, que proporcionará ao associado da 
APCEF acesso a colônias de férias, além 
de Porto Alegre, em Torres, Florianópolis 
e Itanhaém, locais nobres do universo 
turístico brasileiro (pág. 4)

Para quem não é vinculado à APCEF 
há também novidades. A associação lan-
ça uma campanha de ampliação de seu 
quadro, em que haverá prêmios para os 
novos associados, e para quem os indica, 
como mostra reportagem da página 8.

A abertura do restaurante “Dedo 
de Moça” e a apresentação da Confraria 
Astronômica (pág 11), além da realização 
da Noite Cultural( pág. 12) são outros 
temas abordados nessa edição do João 
de Barro

Os 20 anos da queda do Muro de 
Berlim (pág. 5), a realização do Fórum 
Social Mundial (pág 10), de volta à Porto 
Alegre e cidades vizinhas e a indicação 
dos integrantes do Comitê do Saúde 
Caixa, além de como a assessoria jurídica 
conduziu os temas relacionados ao “efei-
to gangorra”, uma vitória que beneficiará 
1049 associados da APCEF,  são outros 
temas abordados.  
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“Eu Faço Cultura” 
mostrou  Paula Toller 
em Caxias do Sul

O maior projeto cultural do país 
financiado por pessoas físicas chegou ao 
interior do RS. O Eu Faço Cultura, fruto 
da determinação dos empregados da 
Caixa em investir em  cultura levou até 
Caxias do Sul, o  show da cantora Paula 
Toller, no último 27 de novembro.

Quando a chuva deu trégua, em 
uma noite de sexta-feira, cerca de 1,5 mil 
pessoas reunidas no Ginásio do Colégio 
Madre Imilda sabiam que não seria um 
show qualquer. Pés descalços, vestido 
verde-água curtíssimo, a loira, cruzou o 
tablado levando os sapatos nas mãos e, 
calmamente, calçou-os diante da plateia. 
Gesto simples, mas suficiente para con-
quistar o público e preparar o clima para 
o passeio musical que estava por vir.

Clássicos do inesquecível Kid Abe-
lha, e canções como Saúde  (Rita Lee) 
e Só Love (Claudinho e Buchecha) em-
polgaram os presentes. Quem faz parte 
do Movimento Cultural do Pessoal da 
Caixa, recebeu ingresso cortesia para 
assistir o show.

A cantora não esqueceu da influ-
ência italiana na cidade e presenteou o 
público com uma versão em italiano de 
“Como Eu Quero”. Depois de um uma 
hora e meia, ao ouvir a última música da 
apresentação “Nada Sei”, estava mais do 
que confirmado, que o Eu Faço Cultura 
levou à Serra Gaúcha, uma das grandes 
cantoras da música brasileira.

Também fizeram parte do projeto, 
em Caxias do Sul, as oficinas de percus-
são e de produção musical, ministradas, 
respectivamente, pelos músicos Ismael 

Rattis e Acácio Costa.

Assédio moral, assédio sexual, a im-
posição das metas abusivas, as condições 
de trabalho adversas, as longas jornadas, 
o medo de assaltos e outros episódios, 
além das “doenças profissionais”, ori-
ginadas pelo esforço repetitivo, são 
algumas das situações enfrentadas pelos 
trabalhadores em instituições financeiras. 
Para fazer frente a esses episódios de 
violência profissional, foi lançada no dia 
23 de outubro, a campanha “Tudo tem 
limite! - Tolerância zero com a violência 
dos bancos”. 

A campanha foi apresentada, no 
dia 25 de novembro, pelo SindBancários 

e pela Federação dos Bancários do RS, 
aos trabalhadores da Caixa, do prédio 
da Marcílio Dias, no bairro Menino Deus, 
onde funcionam diversas unidades. A 
mesma iniciativa será levada a outros 
bancos.

Para os registros contra a violência 
dos bancos estão disponibilizados o 
telefone 3433-1225 e o e-mail tudote-
mlimite@sindbancarios.org.br. Pode-se 
acessar também o endereço eletrônico 
www.sindbancarios.org.br/tudotemlimi-
te, onde há um formulário disponível para 
as denúncias.  Em todas as alternativas, o 
denunciante pode manter o anonimato, 
se for de seu interesse.

Zeca Baleiro
O “Eu Faço Cultura” também trouxe 

a Porto Alegre o cantor e compositor 
Zeca Baleiro, que se apresentou dia 22 de 
novembro, conforme destaque na edição 
anterior do JB. A apresentação foi feita 
no teatro do Bourbon Country.

Com esta edição de dezembro, o 
jornal João de Barro comemora 52 anos 
como veículo oficial da Associação do 
Pessoal da Caixa Econômica Federal do 
Rio Grande do Sul. Começou a circular 
em 1957 e, desde aquela época, vem 
prestando serviços de extrema rele-
vância para os associados, registrando 
em suas páginas parte da história da  
APCEF.

Agenda
19/12 - Jantar de Natal na Regional Fronteira Sul

21/01 - Homenagem ao Dia dos aposentados

ANTENA

Campanha contra a violência dos 
bancos é apresentada à Caixa

52 anos do  
João de Barro

 Mais de 400 pessoas participaram 
do jantar em comemoração aos 35 anos 
da Associação Gaúcha de Economiários 
Aposentados (AGEA), no último dia 4 
de dezembro, no Clube Farrapos, em 
Porto Alegre. Durante o evento, a di-
retoria homenageou os ex-presidentes 
que ajudaram a construir a história da 
associação: Nádia Capaverde, Manoel 
Lourenço, Antonio Carlos Mariani Man-
sur e Antoci Neto de Almeida. 

O presidente da AGEA, Sergio Atair 
dos Santos, lembrou que a história da 
entidade é resultado da participação, 
esforço e dedicação de cada um dos 
associados. “É por isso que estamos co-
memorando 35 anos de uma caminhada 
exitosa na integração e na defesa dos 
economiários gaúchos”. Os diretores da 
APCEF, Sérgio Simon e Maria Tereza Bent 
representaram a entidade no evento, que 
contou também com a participação de 
membros da Caixa, da GIPES, da FENA-
CEF, da UNEI, da AGECEF, do SECRASO, 
da Associação Paulista de Economiários 
Aposentados e da Associação dos Eco-
nomiários Aposentados do Paraná, entre 
outros.

Homenagens aos  
35 anos da AGEA



Convênio com ADESBAM dá mais opções de  
lazer no litoral gaúcho, catarinense e paulista

A APCEF/RS fecha o ano de 2009 
com chave de ouro: firmou convênio 
com a Associação Recreativa, Cultural e 
Esportiva ADESBAM que proporcionará 
aos associados da APCEF usufruir ser-
viços de hospedagem  e recreação nos 

Centros de Lazer, localizados em Porto 

Alegre, Torres, Florianópolis e Itanhaém 

(São Paulo). “Os convênios são formas 

de ampliar as opções de lazer para os 

associados”, explica a presidenta da AP-

CEF/RS, Célia  Margit Zingler.  O valor 

da diária a ser cobrada do associado 

da APCEF será o mesmo do associado 

da ADESBAM. Os interessados devem 

entrar em contato com a ADESBAM, 

para obter informações sobre as vagas 

e preços de diárias (confira endereços 

abaixo).

LAZER
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Comitê do  
Saúde Caixa

As diretoras da APCEF Noeli 
Maria Serra, de Aposentados e 
Saúde, e Maria Tereza Guerra 
Bernd, diretora de apoio da mes-
ma pasta, integrarão o Comitê de 
Acompanhamento de Rede Cre-
denciada que fiscaliza o Plano de 
Saúde Caixa. As duas estão com 
a expectativa de trabalharem para 
a melhoria dos serviços médicos, 
principalmente das localidades do 
interior gaúcho.

Para Noeli Serra é importante 
participar ativamente do Comitê,  
“já que a indicação nos legitima, de 
uma forma oficial, para o exercício 
da fiscalização da qualidade dos ser-
viços do profissionais credenciados 
junto à Caixa”.

Já Maria Tereza Bernd é en-
fática no papel que os integrantes 
do Comitês exercerão: “ vamos 
trabalhar para aprimorar ainda mais 
o quadro dos médicos do Saúde 
Caixa. Existem muitas reclamações 
e problemas em relação aos servi-
ços, principalmente no interior do 
Estado”, explicou Maria Tereza.

Titulares: 
Noeli Maria Serra - (aposentada) 

Geraldo Magella de Castro  
Figueiredo - Lotação: GIPES/PO 

Neivaldo Florisberto Della Gius-
tina  - Lotação: Ag. Veranópolis, 
base SEEB- Caxias do Sul 

Simoni Medeiros - Lotação:  
Ag. Pelotas 

Suplentes: 
Maria Tereza Guerra Bernd -  
(aposentada) 

Tiago Vasconcellos Pedroso -  
Dirigente Sindical  Sindbancários 

Jean Patrick Pinto Bueno -  
Lotação: Ag. Alto Uruguai de  
Erechim 

Milton Gustavo Schnack -  
Lotação: Ag. Lajeado

Integrantes do  
Comitê Saúde Caixa

PORTO ALEGRE

Em Porto Alegre, o Centro de Lazer oferece opções como 
hospedagem com café da manhã, complexo de piscinas, gi-
násio de esportes, academia de ginástica, aulas de fandango, 
galpão crioulo, salão de festas, churrasqueiras, escolinha de 
futsal, canchas de bocha e restaurante. A Adesbam conta 
ainda com sua sede administrativa, no centro da cidade, onde 
coordena todo o atendimento ao seu quadro social e dispõe 
de clínica odontológica conveniada. 

Endereço e contato
Rua Dr. Mário Tota, 108 - Bairro Tristeza - Porto Alegre/
RS - Fones (51) 3269 3078 e 3269 2606
email: adesbam@adesbam.com.br

PRAIA DE ITANHAÉM

Itanhaém, distante cerca de 100km da capital paulista e 
fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza (segunda 
cidade mais antiga do Brasil), destaca-se pela preservação da 
mata atlântica, verdadeiro santuário ecológico do nosso País. 
São cerca de dois mil km de rios navegáveis, não navegáveis 
e riachos, cachoeiras, corredeiras, mangues, trilhas, animais 
e flores exóticas. Também podem ser feitos passeios pelas 
ilhas oceânicas a poucos quilômetros da costa continental, 
pontos ideais para mergulho submarino e pesca esportiva. 

Endereços e contato:
Rua Alfio Riciarelli, 79 - Itanhaém/SP
Fone (13) 3426 2963

FLORIANÓPOLIS

Canasvieiras, Ponta das Canas, Cachoeira do Bom Jesus. A 
sede de Florianópolis da Adesbam deixa você muito bem 
localizado para aproveitar estas e outras fantásticas praias 
do litoral catarinense. São 40 confortáveis apartamentos de 
um ou dois dormitórios com ar-condicionado, TV a cabo, 
frigobar e banheiro privativo. E você ainda tem várias opções 
para se divertir: piscinas, futebol de campo e areia, paddle, 
tênis e vôlei, galpão com churrasqueiras e mesas de jogos. 
Venha aproveitar o melhor de Florianópolis com muito 
conforto e lazer.

Endereço e contato
Rua Luiz Boiteaux Piazza, 3234 - Cachoeira do Bom 
Jesus - Florianópolis/SC - Fones (48) 3284-5113, (48) 
3284-5157 ou (48)3284-5145 

TORRES

O sol, o mar e a natureza privilegiada de Torres estão à sua 
disposição em 48 apartamentos com capacidade para até 
quatro pessoas, ar-condicionado, TV a cabo, frigobar, banhei-
ro privativo, serviços de hotelaria e lavanderia. Além disso, 
um complexo de piscinas, playground, quadras de futebol 
de campo e areia, galpão multiuso com cancha de bocha, 
churrasqueiras e espaço para refeições, salas de treinamento 
e restaurante tornam inesquecíveis suas férias na praia mais 
nobre do litoral gaúcho.

Endereço e contato
Avenida Castelo Branco, 1200 - Torres/RS -
Fone (51) 3664 3068



Breno Altman

A queda do Muro de Berlim, 20 anos depois 

João de Barro - O senhor é autor 
de alguns artigos sobre os 20 anos da 
queda do muro de Berlim. Na opinião 
do senhor, a queda do Muro de Berlim, 
que abriu o caminho para a reunificação 
alemã e foi formalmente celebrada no dia 
3 de outubro de 1990, representou de 
fato o fim da Guerra Fria e a derrota do 
socialismo no mundo?

Breno Altman – Não, de forma 
alguma. O socialismo como modelo não 
terminou. A chamada Guerra Fria, esta 
de fato podemos dizer que sim. A queda 
do muro marcou  o fim do embate e da 
polarização entre os sistemas capitalista 
e socialista. O socialismo, representado 
pela União Soviética, e o capitalismo, 
representado pelos Estados Unidos. 
Realmente, esse período histórico, que 
chamamos de Guerra Fria, chegou ao 
fim com a queda do Muro e também 
em função do colapso da União Soviéti-
ca.  Mas isso não significa, em hipótese 
alguma, que o socialismo como sistema 
ou conjunto de  idéias tenha deixado 
de existir, tenha sido banido do planeta. 
Dizer que o socialismo acabou significa 
excluir da história países de muita rele-
vância como, por exemplo, a China. En-
tendo que as idéias socialistas continuam 
muito vivas.

João de Barro - O senhor faz uma 
crítica à forma como a mídia trata, ainda 
hoje, o tema da queda do Muro e afirma 
que existem fatos que há muito foram 
subtraídos da informação cotidiana. Qual 
a explicação para esta visão unilateral 
adotada pela mídia e a partir de quais 
interesses elas são propagadas? 

Breno Altman – A partir dos in-
teresses dos grandes barões da mídia 
planetária e que obedecem logicamente 
aos interesses do mundo capitalista. Re-
almente afirmo em um dos meus artigos 
que a queda do Muro de Berlim costuma 
ser apresentada, pelos campeões da 
liberdade, como produto de um sistema 
político tirânico, cuja natureza seria a 
divisão dos povos e sua subordinação ao 
tacape de uma ideologia totalitária. Do 

ponto de vista ideológico os proprietários 
dos grandes veículos de comunicação 
agiram e continuam agindo de forma 
planejada e consciente, no sentido de 
desconstituir o socialismo como projeto 
ou modelo político. Estabeleceram e ain-
da estabelecem formas de 
propaganda e constituíram 
uma rede de informações 
para caracterizar o regime 
socialista como símbolo de 
um sistema fracassado. O 
Muro de Berlim foi tratado 
como a representação de 
todo o mal existente e 
possível no planeta.

João de Barro - Na sua opinião, 
faltou espírito crítico para uma parcela 
significativa da esquerda, que aderiu ao 
discurso em relação à queda do Muro e 
da conseqüente derrota do socialismo?

Breno Altman – O que aconteceu 
e acontece é que todas as derrotas 
acabam provocando um complexo de 
inferioridade e um certo apequenamento 
dos derrotados. Uma parcela significa-
tiva de políticos e intelectuais passou a 

considerar que tudo que havia sido feito 
em relação a experiência socialista estava 
errado e que a queda do Muro de fato 
representava o fracasso deste modelo. 
Portanto, a razão estava toda ao lado 
dos vitoriosos. Para importantes setores 

de esquerda era hora de 
se afastar definitivamente 
de qualquer vínculo com 
a primeira experiência so-
cialista e buscar espaço no 
admirável mundo novo 
que se anunciava. Muitas 
vezes às custas de renegar 
sua própria história. 

João de Barro - O 
senhor questiona a autoridade dos EUA 
para falar do Muro de Berlim, lembrando 
que aquele país é o responsável pelo 
muro da morte que separa seu território 
dos aliados mexicanos, matando por ano 
muito mais do que nas décadas em que 
Berlim esteve dividida. Poderia falar um 
pouco mais sobre isso?

Breno Altman – Para se fazer uma 
análise adequada sobre a queda do Muro 
é importante situar esta discussão em um 

terreno político histórico. No entanto, 
essa crítica moral é feita por personagens 
que não tem moral alguma para fazê-las. 
Basta lembrarmos que o número de mor-
tos de mexicanos que tentam ultrapassar 
a fronteira dos Estados Unidos é absur-
damente superior ao número de mortos 
em função da tentativa de passar da 
Alemanha Oriental para a Ocidental.

João de Barro - É possível analisar-
mos outros muros, além destes citados 
pelo senhor. Muros, assim por dizer, 
invisíveis. A miséria, a fome, a discrimi-
nação não poderiam ser exemplos de 
barreiras?

Breno Altman –   Podemos dizer 
que com a queda do Muro de Berlim as 
desigualdades aumentaram em todo o 
mundo e de forma assustadora, princi-
palmente nos países que pertenciam à 
União Soviética. Podemos afirmar que 
a queda do Muro de Berlim deu lugar a 
outros muros que segregam a partir da 
concentração de renda, da fome da mi-
séria. Se excluirmos a China, em função 
do seu rápido crescimento econômico,  
o mundo está muito mais pobre, desde 
1989. Então podemos dizer que estes 
muros aparentemente invisíveis geram 
pobreza e miséria e são muito mais per-
versos do que o Muro de Berlim. 

João de Barro - Qual a sua opinião 
sobre a América Latina e a eleição de 
vários governos de esquerda?

Se analisarmos os últimos seis anos, 
podemos afirmar que a América Latina 
deu uma guinada à esquerda, com as 
eleições de Hugo Chaves, na Venezuela, 
de Lula, no Brasil, de Evo Morales, na Bo-
lívia, e em outros países como Equador, 
Paraguai, Uruguai. No entanto, é preciso 
observar que existe, em contrapartida , 
um avanço da resistência das chamadas 
forças conservadoras que controlam o 
Panamá, Colômbia, Peru e que recente-
mente promoveram um golpe em Hon-
duras, com apoio dos Estados Unidos. 
Portanto, estamos diante de um cenário 
promissor, porém delicado.

ENTREVISTA
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O ano de 2009 marca os 20 anos da queda do Muro de Berlim. Também 
assinala outros episódios da história da esquerda mundial, como o assassinato de 
Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, a fundação da Internacional Comunista e a 
Comuna das Astúrias. Nenhum desses fatos, porém, teve tanta repercussão na 
grande imprensa mundial como a queda da barreira que separava a Alemanha 
Oriental da Ocidental, ocorrida no dia 9 de novembro de 1989.  Enquanto o Muro 
de Berlim desmoronava, os defensores do capitalismo comemoravam, na época, 
o que chamavam da “derrota do comunismo”.  Vinte anos depois  o capitalismo 

entrou em colapso, com a maior e mais severa crise do sistema, desde o crash de 
1929. Breno Altman, jornalista, atual diretor de redação do site Opera Mundi, que 
teve passagem por publicações alternativas como a revista Atenção e Reportagem, 
escreveu diversos artigos sobre a queda do Muro. Entre eles, dois para o site da 
Carta Maior, que tiveram grande repercussão. Neles, critica a posição da mídia, 
de intelectuais e formadores de opinião na abordagem do tema e garante que o 
socialismo não acabou. Altman concedeu entrevista exclusiva, por telefone, para 
o João de Barro.

 
“O muro de  
Berlim foi  

tratado como a  
representação  
de todo o mal 

existente”

Altman: “Em hipótese alguma, o socialismo como idéia foi banido do planeta”

Foto: Arquivo pessoal



APCEF e a caminhada rumo 
a “Um Novo Tempo”

O final do ano é sempre um pe-
ríodo de reflexões, de balanços e de 
projeções para o futuro. Nesta edição 
a diretoria da APCEF deseja um Feliz 
Natal e um Próspero Ano Novo a 
todos os seus associados, familiares e 
amigos. Mas, também, faz um resgate 
das iniciativas e realizações em 2009. 
Mais do que prestar contas, trata-se de 
compartilhar as ações da atual gestão 
com os seus associados. 

Para fazer o balanço do ano é 
preciso voltar um pouco no tempo, 
mais exatamente ao dia 23 de maio, 
quando a atual diretoria da APCEF/RS 
assumiu o desafio e o compromisso de 
conduzir a entidade pelos próximos 
três anos. Assim, foram sete meses de 
muito trabalho e dedicação à frente 
da Associação. Em 2010, a diretoria 
compromete-se em continuar a ca-
minhada para a construção de “Um 
Novo Tempo”.

A atual gestão tem investido na 
preservação e recuperação do patri-
mônio. Obras importantes, como a 
reforma do salão de festas (colônia 
A, em Porto Alegre) e a reforma e 
reabertura do restaurante atestam tal 
compromisso. Ao iniciar-se esta gestão 
foi apresentado e aprovado um estudo 
preliminar para construção de nova 
colônia de férias, em Tramandaí, após 
debates em 15 assembléias pelo estado 
inteiro. A obra deve começar já em 
2010 e prevê o levantamento de um 
prédio com 50 apartamentos. A cons-
trução terá elevadores e espaço para 
estacionamento de 50 veículos, além 
de áreas de convivência, com espaço 
multiuso para jogos, churrasqueiras, 
lareiras, lancheria e cafeteria.

A Diretoria também se fez presen-
te, de forma ativa, em todas as lutas 
dos empregados da Caixa e na defesa 
dos direitos de seus trabalhadores. 

As decisões das instâncias democrá-
ticas, que se caracterizam por ampla 
participação de associados, foram 
respeitadas e implementadas pela atual 
diretoria. A atual gestão assume como 
compromisso a idéia de que tudo o que 
diz respeito aos empregados da Caixa, 
diz respeito à APCEF. E esta postura 
é transformada em ações como as  
reuniões com as superintendências da 
Caixa  no estado em que a associação, 
junto com o sindbancários e a fede-
ração dos bancários, cobrou soluções 
para o excessivo ritmo de trabalho e 
a prática sistemática de horas extras 
nas agências, especialmente após o 
processo de unificação da bateria dos 
caixas, além da participação ativa na 
campanha salarial.

Outra ação de grande significado 
é o jantar de confraternização da di-
retoria com os novos empregados da 
Caixa quando, além da saudação de 

boas-vindas, os dirigentes apresentam 
a APCEF. O encontro tem a participa-
ção do Núcleo de Cultura Gaúcha da 
Associação.

O processo da APCEF referente 
ao pagamento de benefícios aos apo-
sentados no período de 1996 a 2001, 
conhecido como “efeito gangorra”, 
foi também uma grande vitória. O 
processo, elaborado pelo Jurídico da 
associação, beneficiará 1.049 asso-
ciados.

E agora, no final do ano, foi fir-
mado um novo convênio com a ADES-
BAM que possibilita aos associados da 
APCEF usufruirem das instalações de 
lazer da ADESBAM em Porto Alegre, 
no litoral do Rio Grande do Sul, de 
Santa Catarina e de São Paulo.

23/05 - Posse da Nova Diretoria Executiva e  
Conselhos

Maio a Dezembro - Copa Beto Carrero Interclubes 
2009 – participação do time de voleibol feminino da 
APCEF

24/05 - Apresentação do Coral da APCEF em even-
to da União Nacional de Economiários

11 a 13/06 - Jogos do Sul e Sudeste - Curitiba

19/06 - reestréia da peça América Café, do grupo 
teatral Caixa de Pandora, da APCEF/RS, na sala 
Álvaro Moreyra 

20/06 - Primeira reunião do Conselho Deliberativo 

23/06 - Encerramento Oficina “Se acaso você can-
tasse”, 

24/06 - Reunião da APCEF, FEEB e Sindbancários 
com a Superintendência Regional Porto Alegre 
Centro

25/06 - Reunião da APCEF, FEEB e Sindbancários 
com a Superintendência Regional Centro  
Gaúcho em Santa Maria 

27/06 - Comemoração do aniversário da APCEF na 
Regional Sul 

06/07 - Reunião da APCEF, FEEB e Sindbancários 
com a Superintendência Regional Vale dos Sinos em 
Novo Hamburgo

12/07 - Encerramento da temporada da Peça Amé-
rica Café

14 e 15/07 - Curso de Seguridade e Previdência em 
Santa Cruz 

14/07- Reunião da APCEF, FEEB e Sinbancários com a 
Superintendência Regional Serra Gaúcha em  
Caxias do Sul

15/07 - Reunião de Aposentados e Pensionistas (com 
Carlos Alberto Caeser) 

18/07 - Assembléia Estadual do Seguro Jurídico 

22/07 - Apresentação do DVD América Café no Entrea-
to PUB

26/07- II Domingueira com Costelão – Núcleo de Cultu-
ra Gaúcha da APCEF

27/07 - Reunião da APCEF, FEEB e Sindbancários com a 
Superintendência Regional Leste Gaúcho em Porto  
Alegre

13/08 - Reunião da APCEF, FEEB e Sindbancários com 
a Superintendência Regional Norte Gaúcho em Passo 
Fundo

14/08 a 12/09 - Realização das 15 assembléias pelo 
estado todo para eleição da coordenação das regionais e 
debate sobre sedes de praia.

22/08 COPA AABB de Futebol Feminino – participação 
do time da APCEF

22/08 e 23/08 - Excursão pela Serra, organizada pela 
Regional Sul

27/08 - Reunião da APCEF, FEEB e Sindbancários com a 
Superintendência Regional Extremo Sul, em Pelotas 

29/08 – Galeto Coral da APCEF

30/08 - almoço com bingo da Regional Sul -  
Pelotas

01/09 - Início da Oficina de Canto com Vera Catarina de 
Los Santos

LINHA DO TEMPO

Posse da diretoria

Fotos: Arquivo APCEF

Recepção a novos empregados

Jogos Regionais



MAIS CULTURA

Desde sua fundação, em 1953, a 
APCEF vem promovendo inúmeras ati-
vidades e eventos culturais, revelando 
músicos, escritores, poetas, cineastas, 
atores, fotógrafos, dançarinos, pinto-
res, cantores e artistas das mais diversas 
áreas. Em 2009, algumas dessas ativi-
dades culturais puderam ser exercidas 
nas oficinas oferecidas aos associados 
da APCEF.

A Oficina de Literatura, ministrada 
pelo escritor Fabrício Carpinejar, resul-
tou na obra “Salva-Vidas”, lançada na 
Feira do Livro. Já a Oficina de Dança, 
que teve à frente a bailarina e core-
ógrafa Viviane Bassols, proporcionou 
momentos de alegria e descontração 
aos seus participantes.

A Oficina de Teatro, ministrada 
pelo professor Artur José Pinto, em 
2009 reuniu os praticantes dessa mani-
festação artística, assim como a Oficina 
de Canto, ministrada pela professora 
da OSPA, Vera Catarina de Los Santos, 
atraiu os amantes de música. Na Noite 
Cultural, dia 7 de novembro, os asso-

ciados puderam assistir aos trabalhos 
dos integrantes dessas oficinas.

Paralelo a essas atividades ,em 
2009, o grupo de teatro Caixa de 
Pandora e o Coral da APCEF, também 
foram responsáveis por belíssimas 
apresentações artísticas que orgulham 
a todos nós. 

MAIS LAZER

A participação dos associados nos 
eventos e atividades de lazer da APCEF 
tem sido uma constante. Nestes sete 
meses da gestão, foram realizadas fes-
tas, passeios, reuniões de aposentados 
e pensionistas, discussões sobre pre-
vidência e saúde, além das atividades 
esportivas e de lazer, como a primeira 
Festa do Saci, o Luau de Abertura das 
Piscinas, a festa de Aniversário da 
Associação e o Jantar Baile Campeiro. 
Também foram organizadas atividades 
como os conhecidos “Costelões”, em 
Porto Alegre e nas Regionais Centro 
e Serra

MAIS ESPORTE

Os eventos esportivos são uma 

das principais atividades da APCEF/
RS. Dentre eles, destaca-se o 1º Pas-
seio sobre Rodas, que reuniu ciclistas 
de diversos bairros da cidade. O III 
Botequim do Esporte, realizado este 
ano, é prova de que o esporte é uma 
das melhores formas de integração. O 
evento homenageou os atletas da enti-
dade e proporcionou uma das melhores 
festas da Associação em 2009. Além 
dos Jogos Sul/Sudeste, também foram 
realizados os Jogos Regionais. 

Em março de 2010, a APCEF pro-
move as finais dos Jogos de Integração 
2009, em Tramandai, finalizando o 
torneio que reuniu equipes de várias 
cidades do Estado. Em novembro de 
2010 acontecerão os Jogos FENAE, em 
Fortaleza, no Parque Náutico, e será 
mantido o mesmo número de atletas 
na delegação, nos moldes das edições 
anteriores, ou seja, 96 atletas distri-
buídos entre as diversas modalidades. 
Este evento terá ainda duas novidades 
com a inclusão do futsal feminino e do 
futebol society master. 

Outra iniciativa importante é o 

Projeto Verão Esportivo, que iniciou no 
dia 5 de dezembro e, vem proporcio-
nando, aos associados e dependentes, 
atividades físicas gratuitas, como na-
tação, hidroginástica, alongamento, 
caminhadas orientadas e recreação 
para crianças de 2 a 5 anos. 

A presidenta da APCEF, Célia Zin-
gler, afirmou ao JB que a atual gestão 
tem como meta buscar uma presença, 
cada vez maior e mais intensa dos asso-
ciados, nas atividades da entidade. “Os 
recursos da entidade têm sido tratados 
de forma transparente e as contas são 
publicadas periodicamente, o que ga-
rante maior visibilidade e proporciona 
melhor controle por parte dos associa-
dos. Além de investir na preservação e 
recuperação do patrimônio, a APCEF 
tem como objetivo possibilitar uma 
maior integração dos seus associados, 
através da promoção de diversos even-
tos. A atual gestão tem bons motivos 
para lembrar o que foi feito em 2009 e 
para projetar as ações e iniciativas para 
2010”, comemora a presidenta. 

11/09 – Reunião dos aposentados, aposentadas e pen-
sionistas

15/09 - Apresentação do Coral no Piquete dos Bancá-
rios - Semana Farroupilha 

19/09 - Costelão da Regional Serra 

19/09 e 20/09 - Copa Lajeado de Voleibol Masculino e 
Feminino – participação das equipes da APCEF

20/09 - Costelão da Regional Centro

21/09 - Aula inaugural da Oficina de Teatro com Artur 
José Pinto

26/09 - Jantar- Baile Campeiro – Núcleo de Cultura 
Gaúcha da APCEF

26/09 – III Encontro de Coros organizado pelo Coral da 
APCEF

30/09 - Almoço com Bingo na Regional Pelotas 24/10 - 
III Botequim do Esporte

25/10 - Presença do Coral da APCEF no Fecors em 
Nova Petrópolis 

29/10 até dezembro - Ação de recolhimento de docu-
mentação e esclarecimentos sobre o “Efeito Gangorra” 
em Porto Alegre e no interior

31/10 - Dia do Saci - Festa das Crianças 

31/10 - Passeio Sobre Rodas 

8/11 - Lançamento e sessão de autógrafos da Oficina 
Literária - livro “Salva – Vidas” 

13 a 15/11 - Presença do Núcleo de Cultura Gaúcha no 
ENART

07/11 e 14/11- Jogos de Integração - Regional Porto 
Alegre

10/11 - Jantar de Recepção aos novos empregados

14/11 - Jogos Regional Missões e Regional Vale do 
Taquari

14/11 - Reunião “Efeito Gangorra” em Santo Ângelo

17/11 - Reunião “Efeito Gangorra” em Passo Fundo

18/11 e 20/11 - Oficina de Percussão e Produção 
Musical 

21/11 - Jogos Regional Centro e Regional Vale dos 
Sinos

21/11 - Luau de Abertura das Piscinas

22/11 - Show com Zeca Baleiro - Projeto Eu Faço  
Cultura 

23/11 - Reunião “Efeito Gangorra” em Caxias do Sul

25/11 Reunião “Efeito Gangorra” em Santa Maria

25/11 - Apresentação da Oficina de Dança “É sem-
pre tempo para dançar” na Cia de Arte

01/12: Reunião “Efeito Gangorra” em Pelotas

05/12: início do Projeto Verão Esportivo

07/12 – Noite Cultural - apresentação das Oficinas 
de Canto, Dança, Literatura e Teatro 

07/12- Lançamento da Confraria Astronômica Caixa 
de Jóias

07/12 e 17/12: Copa APCEF de Voleibol Feminino

09/12- Novo convênio com a ADESBAM .

12/12: Festa de Natal Regional Sul

16/12: Reunião de aposentados e pensionistas em 
Porto Alegre

16/12: Festa de Natal dos Aposentados da Regional 
Passo Fundo

17/12: Apresentação do Coral da APCEF no Santan-
der Cultural

LINHA DO TEMPO

Costelão na serra gaúcha

Noite Cultural

Luau de abertura das piscinas 
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PREVIDÊNCIA

A Caixa mais uma vez não cumpriu 
o compromisso de apresentar a proposta 
completa para o novo Plano de Funções 
Gratificadas (PFG), limitando-se a apre-
sentar as linhas gerais.

O esboço da proposta apresentada 
contém 15 níveis, com 15% de diferen-
ça entre eles, e acaba com as classes de 
filiais e mercados. Além disso, altera a 
nomenclatura dos cargos e os agrupa em 
56 funções (antes eram 119), mantendo 
os quantitativos. Essa proposta também 
prevê o realinhamento hierárquico dos 
cargos, de acordo com a complexidade, 
a responsabilidade e as atribuições.

A migração para o PFG, seria auto-
mática. no entanto, a empresa pretende 
manter a discriminação aos empregados 
que optaram por continuar no Reg/
Replan, impedindo sua migração para o 
novo plano.

A Caixa vincula a implantação do 
PFG a acordo com relação à jornada. a 
proposta da caixa é que algumas funções 
sejam de oito e outras de seis horas, mas 
com redução proporcional do salário. 

Para Marcello Carrion, diretor de 
Relações de Trabalho da APCEF, esses 
dois pontos são contrários à proposta dos 
empregados: “mantemos a reivindicação 
da jornada de seis horas para todos os 
empregados, sem diminuição de salário, 
e não aceitamos a discriminação que os 
colegas que estão no reg/replan vem 
sofrendo”.

A empresa pretende ainda que a 
implantação do PFG conste em acordo 
coletivo. 

Dirigentes e Delegados sindicais  
debatem alternativa 

O PCC e o PCS igualmente foram 

debatidos no encontro estadual de di-
rigentes e delegados sindicais da Caixa 
Econômica Federal, realizado no dia 11 
de dezembro na Federação dos Bancários 
do Rio Grande do Sul (FEEB/RS).

Pela manhã, os participantes realiza-
ram balanço da campanha salarial. Após, 
ocorreu a apresentação do trabalho do 
GT PCC/PFG Caixa composto por re-
presentantes da APCEF, dos Delegados 
Sindicais, do Sindbancarios e da FEEB/RS. 
O grupo conta ainda com a assessoria de 
profissionais da  UFRGS.

Os delegados discutiram e aprova-
ram os princí pios da alternativa construí-
da pelo GT, que aproveitou elementos da 
proposta de Plano de Carreira desenvol-
vida ano passado e que  ficou conhecida 
como PLACAR.

O estudo separou em três conjuntos 
as funções comissionadas do atual PCC. 

Com exceção do que  se entende como 
funções de confiança de caráter estratégi-
co (superintendente, por exemplo) todo o 
ingresso em cargo comissionado deve ser 
realizado por PSI, e ter critérios objetivos 
também para a perda da função:

Funções Gratificadas de Confiança: 
atividades estratégicas, valor fixo, nome-
ação e destituição pelo gestor

Funções Gratificadas de Coordena-
ção e Assessoria: valor fixo, ingresso por 
PSI e avaliação periódica da equipe de 
trabalho e gestor superior

Funções Gratificadas Técnicas: in-
gresso por PSI, crescimento horizontal 
por desempenho e/ou capacitação, 
caráter permanente

O Encontro de Delegados também 
tirou como eixo fundamental para 2010 
a luta dos empregados pós-98 pela 
Isonomia.

O seguro Jurídico da APCEF elaborou 
um balanço das atividades relacionadas 
ao chamado “efeito gangorra”, em 2009. 
Este processo movido pela APCEF contra 
o FUNCEF é  referente ao pagamento de 
benefícios aos aposentados no período de 
1996 a 2001. No total, a ação envolve 
1.049 associados. Ao longo do decorrer 
do processo foram realizadas análises, 
estudos de cálculos e recolhimento de 
documentação. Desde o dia 28 de setem-
bro foram realizadas 74 reuniões visando 
reunir todos os documentos necessários 
para a realização do cálculo do primeiro 
grupo da ação do “efeito gangorra”. As 
reuniões foram realizadas em Porto Ale-
gre, Pelotas, Passo Fundo, Santa Maria, 
Santo Ângelo e Caxias do sul.

De acordo com o advogado Fábio 
Barbosa, a assessoria jurídica da AP-
CEF fez contato direto e recolhimento 
de documentos de 746 associados e 
associadas. “Atendemos diversos casos 
de associados (as) integrantes da ação 
que haviam falecido. Seus filhos e filhas, 
viúvas e companheiras podem receber 
diferenças atrasadas referentes a esta 
ação”, explicou o advogado, lembrando 
que, para isso, basta aos familiares fazer 

contato com a assessoria jurídica pelo 
fone 51 32159000. 

A Assessoria jurídica informa ainda 
que foram realizadas diversas re-asso-
ciações à Apcef e ao Seguro Jurídico, 
fato que demonstra o forte interesse de 
todos pelos serviços prestados pela asso-
ciação. “Além da coleta de documentos, 
recadastramos todos os associados e 
associadas atendidos. Tal fato contribui 
para aprimorar a comunicação de todos 
com a associação”, disse Barbosa.

Casos Especiais

O advogado Fábio Barbosa explicou 
também que a APCEF vai recolher,  nos 
próximos meses, os documentos daque-
les que não puderam entregar os mesmos 
em virtude de problemas pessoais. “To-
dos aqueles que ainda não entregaram 
os documentos solicitados, poderão fazer 
contato com a Ângela pelo telefone 51 
32681611 e usufruir desta grande vitória 
coletiva”, afirmou.

BUA - Benefício Único Anteci-
pado. 

A ação judicial proposta pela APCEF 
(confira a listagem em www.apcefrs.org.

br/jurídico), que visa à recuperação de 
diferenças decorrentes do pagamento do 
BUA, foi suspensa por 30 (trinta) dias para 
que a FUNCEF preste os esclarecimentos 
a respeito dos cálculos dos valores que 
pagou a cada um dos participantes. Ao 

longo de dezembro e janeiro serão veri-

ficados os cálculos dos participantes da 

ação. Assim que ocorrer alguma novidade 

a respeito, a APCEF informará a todas e 

todos interessados.

Caixa não cumpre compromisso de apresentar  
proposta para o PFG e desagrada trabalhadores

Jurídico apresenta balanço das ações do “efeito gangorra”

VALORES RECUPERADOS PARA OS ASSOCIADOS. Até o presente 
momento podemos quantificar os seguintes montantes recuperados para 
associados e associadas da APCEF

ANO   MONTANTE (R$)1

2003       944.595,00

2004        461.864,00

2005        390.903,00

2006     1.386.638,00

2007                 1.719.560,00

2008     1.466.213,00

2009                               2.315.475,00*

TOTAL ...                  8.685.248,00

* DEZEMBRO/2009 ainda não finalizados até a realização deste 
levantamento.

RELAÇÕES DE TRABALHO
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CULTURA

O ano de 2009 registra fatos 
importantes em relação à Astro-
nomia. Além dos 400 anos das 
primeiras observações do céu, re-
alizadas por Galileu Galilei, houve 
também celebrações pelos 40 anos 
da chegada do homem à lua. Por 
isso, a Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO) e a União Astro-
nômica Internacional proclamaram 
2009 como “Ano Internacional da 
Astronomia”. Aproveitando o dia 2 
de dezembro, Dia do Astrônomo, a 
APCEF/RS lançou Confraria Astro-
nômica “Caixa de Jóias”, que reúne 
o seu grupo de estudos astronômi-
cos, oficialmente apresentado aos 
associados durante a Noite Cultural, 
realizada no dia 7 de dezembro. Na 
ocasião foi visto o vídeo  “Nós Es-
tamos Aqui - O Pálido Ponto Azul”, 
que encontra-se disponível no You 
Tube, no link www.youtube.com/
watch?v=EjpSa7umAd8. 

Ricardo Hubba, diretor da 
APCEF, é idealizador do projeto, 
que conta com as participações dos 
professores Gentil César Bruscato e 
Luiz Carlos Gomes, coordenadores 
técnicos do Observatório Astronô-
mico Capitão Parobé (observatório 
do Colégio Militar de Porto Alegre). 
Para o professor Luiz Carlos Gomes, 
a astronomia é válida para o homem 
repensar o seu papel no mundo: 
“O homem reflete sobre o seu 
significado e seu papel neste mun-
do. Somos um ponto no universo, 
aparentemente um nada, mas que 
pode fazer a diferença.”

Hubba explica que o nome 
“Caixa de Jóias” surgiu com a des-
coberta há 179 anos de uma região, 
próxima ao Cruzeiro do Sul, repleta 
de estrelas coloridas. “O nome Cai-
xa de Jóias foi dado ao aglomerado 
estelar pelo astrônomo inglês John 
Herschel por volta de 1830, consi-
derando o contraste das cores de 
suas estrelas azuis claras e laranjas, 
vistas por um telescópio na Terra”.

O idealizador da Confraria re-
vela que já surgiram várias idéias de 
projetos, inclusive de ida a campo, 
como uma viagem de observação 
até São Francisco de Paula. Ele 
destaca que a Confraria também 
irá contemplar jovens, oferecendo 
oficinas para os jovens cientistas.

“Caixa de Jóias” 
foi apresentada 
aos associados 

Os associados da APCEF/RS lotaram 
o Galpão Crioulo da Sede B, em Ipanema, 
em Porto Alegre, no dia 7 de dezembro, 
para prestigiar a Noite Cultural, iniciativa 
inovadora que reuniu alunos e professo-
res das oficinas culturais oferecidas pela 
APCEF e que propiciou a apresentação de 
diversas manifestações artisticas numa só 
ocasião. O evento marcou o encerramen-
to das atividades de 2009 das oficinas de 
canto, dança, literatura e teatro. Além da 
formatura dos alunos e da entrega dos 
diplomas, o público também pôde assistir 
ao Coral da Associação e o lançamento, 
para o público, da Confraria Astronômica 
“Caixa de Jóias”.

O diretor cultural da APCEF/RS, 
Paulo Casa Nova, ao abrir os trabalhos, 
ressaltou a importância da cultura e o 
quanto ela traz benefícios aos que dela 
usufruem. Já o vice-presidente da entida-
de, Marcos Todt, ao saudar os presentes, 
destacou o trabalho dos profissionais e 
dos oficineiros, lembrando que a APCEF 
se orgulha de incentivar os dons artisticos 
de seus associados. 

As apresentações artísticas tiveram 
início com o Coral da APCEF interpre-
tando canções como “João Carreteiro” e 
“No Rancho Fundo”. “É uma oportuni-

dade de troca e de mostrar o trabalho de 
cada grupo”, explicou Iracema Mendes, 
coordenadora do Coral. 

Literatura

Já os alunos da oficina de literatura, 
Rosa Ubal e Ricardo Haesbaert (represen-
tante da Fundação José Martí) leram dois 
contos da publicação “Salva-Vidas”, livro 
de crônicas do grupo, lançado na Feira 
do Livro deste ano. A oficina literária foi 
ministrada pelo escritor e poeta Fabrício 
Carpinejar. Para Rosa Ubal a “Noite 
Cultural” tem o mérito de proporcionar 
o encontro e o intercâmbio entre todas 
as manifestações culturais. “Já fui aluna 
do grupo de teatro e agora participei da 
oficina literária”, disse ela.

Dança

A oficina de dança “É sempre tempo 
para dançar”, ministrada pela bailarina, 
atriz e coreógrafa Viviane Bassols  trou-
xe cinco coreografias diferentes para 
apreciação do público. Viviane diz que, 
eventos como a “Noite Cultural”, são 
importantes para mostrar o trabalho dos 
oficineiros e, despertar a vontade de ex-
perimentar outras formas de expressão 
artística.

Canto

Canções como “As rosas não fa-
lam”, “Garota de Ipanema” e “Shia 
Hamba” foram  as escolhidas pelos 
alunos da oficina de canto, ministrada 
por Vera Catarina de los Santos, profes-
sora da Ospa.  O tenor Pedro Antunes, 
convidado especial da ocasião, fez duo 
com a professora Vera Catarina na can-
ção “All I Ask of You”, do Fantasma da 
Ópera. “É um momento de reflexão, 
onde damos retorno do nosso trabalho 
e,  mostramos que não podem existir 
preconceitos, já que a arte foi feita para 
todos”, explicou Vera.

Teatro

Sob a temática  “Escolhas”, os 
alunos da oficina teatral, ministrada 
pelo ator e diretor Arthur José Pinto 
interpretaram um esquete de teatro 
contemporâneo. Para Arthur,  iniciativas 
como essa dão a dimensão do que a 
arte significa. “É uma celebração e uma 
oportunidade para os artistas dialogarem 
com o público”, argumentou. 

Ao final do evento, os oficineiros e 
o público cantaram a versão de Cláudio 
Rabello para a canção “Happy Christ-
mas”, de John Lennon e Yoko Ono. 

Todas as artes na  
Noite Cultural da APCEF

Foto: Arquivo APCEF

Integrantes da Oficina de Canto mostraram seus dotes musicais em apresentação durante a Noite Cultural
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FÓRUM SOCIAL MUNDIAL

O Fórum Social Mundial  (FSM) faz 
parte da história da APCEF/RS, que parti-
cipou desde sua primeira edição em Porto 
Alegre, sede também de outras duas , em 
2003 e 2005. Em 2010, o FSM completa 
dez anos e retorna à capital gaúcha e 
cidades da Grande Porto Alegre. A presi-
denta da APCEF, Célia Zingler, lembra que 
a associação sempre esteve presente nas 
iniciativas relacionadas ao FSM:

“Entendemos que o bordão Um 
Outro Mundo é Possível ao qual os mo-
vimentos sociais incluíram E Necessário 
deve ser o objetivo dos movimentos 
sociais e da parte progressiva e mais 
avançada da sociedade. O FSM exerceu 
influência positiva no cenário mundial, 
principalmente na América Latina com 
as eleições de presidentes de esquerda. 
Também foi responsável por movimentos 
importantes como a Caminhada de Mu-
lheres, entre outros”, lembra a presidente 
da APCEF/RS.

O Fórum Social Mundial - Dez Anos, 
Grande Porto Alegre tem como marca o 
diálogo com a sociedade civil e o apoio de 
diversos governos municipais da região. 
As atividades ocorrerão de 25 a 29 de 
janeiro de 2010, nas cidades de Sapiran-
ga, Campo Bom, Novo Hamburgo, São 
Leopoldo, Sapucaia do Sul, Canoas e na 
capital gaúcha. Em seguida, de 29 a 31 
de janeiro será realizado o Fórum Social 
Mundial Temático – Bahia, em Salvador.  
Além de marcar uma retrospectiva sobre 

as edições anteriores, a proposta do FSM 
2010 é projetar possíveis caminhos futu-
ros na nova conjuntura global.

“Muita coisa aconteceu desde que 
o Fórum começou. O cenário político na 
América Latina era muito diferente do 
que é hoje. Temas como aquecimento 
global e sustentabilidade ganharam des-
taque no contexto global. A ideia agora, 
nesse momento de comemoração, é não 
só fazer uma retrospectiva mas também 
apontar caminhos, olhar para frente”, 
explica o empresário Oded Grajew., um 
dos principais organizadores do Fórum

COMO VAI SER

O Fórum Social Dez Anos Grande 
Porto Alegre consistirá de duas iniciativas 
paralelas: um Seminário Fórum Social 
Mundial Dez Anos, na capital gaúcha, e 
um Fórum Social auto-organizado, nas 
demais cidades. Mas esse é só o começo 
de uma série de atividades que ocorrerão, 
durante todo o ano, em várias partes do 
mundo. Entre as atividades já confirma-
das estão o Fórum Temático “Crise de 
civilização” (de 26 a 29 de março em 
Cuzco, no Peru); o Fórum Social dos EUA 
(em junho, em Detroit); o Fórum Social 
Europeu (em setembro, em Istambul); o 
Fórum Social Temático sobre Educação 
(em setembro, na Palestina); e o próprio 
Fórum Social Mundial 2011, que ocorrerá 
como evento centralizado, na África, em 
janeiro de 2011. 

De volta às origens

Desde a primeira edição 
do FSM, a APCEF acompanha o 
evento. O editorial do jornal João 
de Barro, de janeiro de 2001, se 
referia à sua importância.“....
quem acompanha o João de Barro 
sabe que se trata do Fórum Social 
Mundial (FSM), visto que estamos 
publicando reportagens sobre o 
tema desde a edição de outubro 
do ano passado. Mas por que dar 
tanta importância a um assunto 
aparentemente externo ao con-
texto da Caixa e da APCEF, visto 
que a maior parte dos leitores do 
jornal é composta de empregados 
da empresa e sócios da associa-
ção? A resposta é simples: o FSM 
tem, sim, ligação direta com o 

nosso cotidiano...”

O editorial afirmava ainda 
que “... o Fórum Social Mundial 
não será apenas um momento 
de protesto contra a globaliza-
ção excludente, como foram as 
manifestações de Seattle e de 
Nice. Será, principalmente, um 
evento em que serão traçadas 
alternativas ao comando uníssono 
da globalização econômica. Essas 
alternativas pretendem dar uma 
guinada na trajetória da supre-
macia do mercado, apontando 
para a urgência de que o centro 
da caminhada seja o ser humano 
...” . A edição seguinte do João 
de Barro foi totalmente dedicada 
ao FSM. 

ELETRÔNICOS --------------

VENDO Máquina Digital SONY Cy-
bershot nova, 7.2 megapixels, bateria 
recarregável e cartão de memória de 
512 mb, R$ 700,00. Tratar com Cristia-
ne – Fones 92666534 / 91182266

IMÓVEIS ---------------------

VENDO SOBRADINHO condom.horiz; 
Planalto Porto Alegre 150.000,00 - 
(51)93289360 c/ Vilnei; (51)91136400 
c/ Iara

VENDO apt ótimo no centro de canas-
vieiras, Florianópolis, R$ 100.000,00 tel 
55-9626-8697 ou ag Livramento/RS 
55-3621-1050 tratar com Mara

VENDO Apto na Zona Sul de POA (Av 
Nonoai), Valor: R$ 95 mil tratar com 
Edson 51 8421-0808

VENDO Sobrado em condomínio 
, Bairro Medianeira Porto Alegre,  
R$175.000,00. f:51-91098884 A/C 
Zenaide

ALUGO por temporada, apto. conju-
gado no Rio de Janeiro, tratar fone: 
51-3207-8676 ou 51-9327-2830   
c/ Magda. 

VENDO casa térrea, centro, próx. 
Duque Porto alegre, R$ 240 mil Trt. 
Neusa.F.99665281

ALUGO apartamento em Copacabana 
Rio de Janeiro, temporada p/casal. 
Claudio fone- 51 2112-3941 9999-
2253. 

 VENDO casa em Cidreira/RS Costa 
do Sol, (51)9913-3596 Ana Beatriz 
Silva Lopes. 

VENDO casa em Gramado de alvenaria 
com 82m². Valor R$210.000,00. Laura 
telefone (54) 3421.3000 9992.3278.

MOTOS ---------------------------

RARIDADE XL250 R 83 vermelha. Valor: 
R$: 3.500,00. MARCUS (99432201) ou no 
cxmail MARCUS ROBERTO XAVIER 

VENDO Moto Suzuki Burgman 125cc, 
preço R$ 3.600,00, Ivan Canal. Tel: (54) 
9929-2700. 

VEÍCULOS --------------------

VENDO ESCORT GLX 1.8 16 V. Valor R$ 
17.000,00 - tratar com Zulma de Barros 
Fone: 51-84169973 ou 51-36712510.

VENDO PALIO WEKEEND 2001, ELX prata. 
Valor R$ 18.500,00- tratar com VOLNEI tel 
(51). 37378756 ou (51) 84445080.

VENDO MAREA SX 2.0 20v, 99/99. Valor 
R$ 16.800,00, falar com Helen (51) 9998-
1444.

VENDO Marea, ELX, Prata, R$ 23.000,00, 
contato Fone 32316325/92531311 com 
Newton

Parat i  City 1.6 2004, Flex, Preço: 
26.500,00. Tratar com Adilton (9707.4360 
– 3205.6517).

VENDO PEUGEOUT 206 SW 06/2007 
preto, R$ 33.000,00. Fone:51 91340884 
com Sandro.

VENDO Santana branco, R$14.000,00, 
Contatos com Maristela, (51) 9231-5209.

VENDO PEUGEOT 206 SELETION 1.0 
2002/2003, preço: 25.000,00. Fone: 51-
3205-7249 A/C Alexandre

VENDO Parati 2009 1.6 R$ 40.000 mil. 
Fone 51- 3315-0225 com Ari Sérgio.

Para anunciar neste espaço, envie para o e-
mail brique@apcefrs.org.br sua solicitação 
(com nome completo, telefone e matricula) 
e o texto do anúncio que você deseja publi-
car (4 linhas ou 350 caracteres). Os anúncios 
ficarão no site por um período de 30 dias, 
necessitando de confirmação para perma-
necerem na seção após esse período. 

BRIQUE

NOVOS CONVÊNIOS
ENFERMAGEM 

ENFERMAR SERVIÇOS DE  
ENFERMAGEM E REMOÇÕES LTDA

Rio Grande – RS. Av. Cidade de 
Pelotas, 765 anexo C – Bairro La-
goa   (53) 3231-7000/ 9159.8000/ 
9174.9526administrativo@enfermar.
com.br e  Site: www.enfermar.com.br 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

COSTA & PERALTA  ADVOGADOS 
ASSOCIADOS

Rua Siqueira Campos, 1193 sala 605  

Bairro Centro – Porto Alegre/RS(51) 
3228-7151

lucianeperalta@hotmail.com  e Site: 
www.costaperalta.adv.br

LAZER 

ADESBAM - ASSOCIAÇÃO  
RECREATIVA, CULTURAL  
E ESPORTIVA

Rua Mário Totta, 108  Bairro Tristeza 
– Porto Alegre/RS -(51) 3211-4666/ 
3211-4668/ 3211-4669.

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

Participação da APCEF
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SERVIÇO

Delegação 
para os Jogos 
FENAE 2010

Jogos FENAE 2010 serão realizados 
no Parque Náutico, em Fortaleza 
(CE). Para competir em suas mo-
dalidades esportivas é nescessario 
estar associado na APCEF/RS. A 
data limite para a inscrição do as-
sociado é até o dia 31de Janeiro de 
2010 e só é válida a participação do 
associado titular. 

A delegação gaúcha contará com o 
mesmo número de atletas da edição 
anterior, 96 vagas, distribuídos en-
tre as diversas modalidades . 

Este ano de 2010 será marcado por 
duas grandes novidades, a inclusão 
do Futsal feminino e Futebol Society 
Master. 

“Nossa querida associação tem 
demonstrado sua competência 
e espírito desportista a altura do 
evento que se aproxima. Nas di-
versas ocasiões que temos partici-
pado, não deixamos nada a dever 
para as demais APCEF’s. Sempre 
é bom lembrar que as medalhas 
são consequência de um trabalho 
dedicado, um espírito desportista 
acima do individualismo. Os jogos 
do Sul/Sudeste desse ano bem de-
monstraram a capacidade técnica 
de nossos representantes”, afirmou 
o diretor de esportes da APCEF, 
Gilmar Cabral Aguirre.  

Em março de 2010 será realizada, 
em Tramandaí, a final dos Jogos de 
Integração 2009 da APCEF, con-
tando com a participação de várias 
regionais. Os resultados poderão 
ser acompanhados pelo site da 
Associação. 

Cozinhar é mais que uma arte. Trata-
se de uma alquimia, porque é capaz de 
combinar ingredientes aos sentimentos e 
aos afetos”. A frase é da chef do restau-
rante “Dedo de Moça”, Carla Agliardi. 
Ela e Alexandra Gil são as responsáveis 
pela gastronomia do estabelecimento, 
em funcionamento desde o último dia 8 
de dezembro, nas dependências da Colô-
nia A da APCEF, no Bairro Ipanema. 

Para quem deseja experimentar o 
conceito de culinária afetiva, o “Dedo 
de Moça” está aberto de terça a do-

mingo, com almoço para os associados 
da APCEF e para o público em geral, a 
preços acessíveis. Por decisão da diretoria 
da APCEF o restaurante vive uma nova 
proposta de culinária que busca agradar 
seus usuários.

Além do conhecimento e das técni-
cas no preparo dos alimentos, Carla, for-
mada recentemente como cozinheira no 
curso do SENAC, guarda alguns segredos 
que aprendeu com sua mãe e sua avó. 
“Sou descendente de família italiana e fui 
criada ao redor do fogão. Aprendi cedo 

que a cozinha é o lugar da casa por onde 
passam todos os sentimentos. O que é 
servido e vai para a mesa é resultado do 
nosso dia-a-dia, das nossas alegrias e 
das nossas tristezas”. Carla afirma que 
a simplicidade é a principal receita para 
conquistar o paladar das pessoas e que 
esta conquista começa antes mesmo de 
entrar na cozinha:

“Nós trabalhamos com alimentos 
saudáveis, muitos são orgânicos, reti-
rados da nossa própria horta, que fica 
em um sítio em Águas Claras, Viamão. 
Temos muito cuidado com o sabor dos 
alimentos, com a delicadeza dos tempe-
ros. Ser refinado é isso, vai muito além 
da sofisticação das receitas, dos nomes 
ou dos países de origem”, diz. 

A história do empreendimento é 
resultado de um sonho de infância e de 
uma longa amizade. Carla se formou em 
Relações Públicas e trabalhou em diversas 
áreas , até ingressar de vez no mundo da 
gastronomia. Enquanto isso, Alexandra 
foi viajar, conheceu a Nova Zelândia, 
trabalhou em alguns restaurantes e 
aprendeu muito. 

O nome do restaurante, que é o 
mesmo de um tipo de pimenta, “Dedo de 
Moça”, segundo elas, está relacionado 
a uma boa mão para cozinhar. Quando 
questionada sobre o tempero que não 
pode faltar nas panelas, Carla não tem 
dúvidas: “a pimenta é imprescindível”

Quiosque - Os associados que 
estiverem na piscina, no ginásio de es-
portes ou no salão de festas panorâmico 
da Colônia A, dispõem como opção 
para lanches o quiosque do “Dedo de 
Moça”.

A culinária afetiva do 
“Dedo de Moça”

Carla Agliardi: responsável pelo restaurante da Colônia A, em Porto Alegre

O restaurante está aberto aos associados da APCEF e ao público em geral, de terças-feiras a domingo 

Foto: Alexandre Costa / Interlig

Foto: Arquivo APCEF

Foto: Arquivo APCEF
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