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OPINIÃO

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

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

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

Charge

Feliz 2011!
Ao iniciarmos mais um ano, quere-

mos, em nome da diretoria da APCEF, de-
sejar a todos(as) colegas, associados(as), 
parceiros(as) e funcionários(as) da APCEF 
um ano de muita felicidade e muitas 
realizações. E é pra falar dos desejos, 
expectativas e planos que dedicamos a 
matéria de capa do João de Barro.

Nesta edição também estamos tra-
zendo uma editoria especialmente dedi-
cada aos convênios do APCEF Saúde. Em 
quatro páginas você encontra todas as 
possibilidades de convênio, apresentadas 
por cidades e por especialidades. Uma 
nota na página 3 explica como funciona 
o APCEF Saúde, enumerando vantagens 
que você não vai encontrar em nenhum 
outro convênio, como poder colocar 
quantos dependentes você quiser.

Nesses meses de verão, nunca é 

demais repetir o convite: venha dar 
um tempo para você na APCEF. Nossas 
colônias e sedes com piscina estão à 
disposição de toda a sua família. Mas fe-
vereiro também é tempo de Fórum Social 
Mundial. O JB conversou com Eduardo 
Mancuso que estará no continente Afri-
cano participando desta edição do FSM. 
Uma das pautas do FSM de Dacar, é o 
retorno do Fórum a Porto Alegre, o que 
nos enche de expectativas.

Em janeiro também comemoramos 
o Dia do(a) Aposentado(a). Em parceria 
com a Fenae, realizamos, no dia 20 de ja-
neiro, um encontro de confraternização, 
com palestras, almoço, atividades espor-
tivas e recreativas.  Por fim, destacamos 
a aprovação do novo método de custeio 
do Reg/Replan, a sanção do projeto de 
lei que estabelece a participação dos 
empregados nos conselhos das empresas 
estatais no âmbito federal e a posse do 
novo conselho do Saúde Caixa.

Editorial
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ANTENA

O convênio APCEF SAÚDE busca 
proporcionar aos associados e depen-
dentes assistência à saúde, oferecendo 
atendimento em diversas especialidades 
médicas, odontológicas e exames, com 
as vantagens que você sempre quis. 
Aqui o(a) associado(a) inclui quem 
quiser como dependente, sem limite de 
número de pessoas. Da mesma forma, 
não há limite de idade para associados 
ou dependentes, nem alteração de valor 
quando muda a faixa etária.

O titular que incluir um ou mais 
dependentes fica isento do pagamento 
de sua mensalidade do APCEF SAÚDE, 

APCEF Saúde, sua 
melhor alternativa

Confirmado novo 
método de  
custeio do REG/
Replan

Trabalhadores 
terão  
representantes 

Conselho de  
Usuários do  
Saúde Caixa 
toma posse 

Em reunião, no dia 29 de dezem-
bro, o Conselho Deliberativo da Funcef 
ratificou decisão tomada em 1º de julho 
de 2010, que prevê a substituição do 
método de Custo Unitário Projeto (PUC) 
para Agregado. Com isso, a mudança 
será validada no balancete da Fundação 
de novembro de 2010. O diretor da 
APCEF-RS e Suplente eleito para o CD 
da FUNCEF, Gilmar Cabral Aguirre, em-
pregado da Caixa no RS, participou da 
reunião, realizada em Brasília. 

A posição do Conselho representa 
uma importante vitória do movimento 
dos empregados e aposentados da Caixa 
na defesa dos interesses dos participantes 
do plano. A conversão do método de 
custeio, defendida pela APCEF, acontece 
após um longo processo de negociação, 
que foi marcado por protelações da pa-
trocinadora.

O Departamento de Coordenação e 
Governança das Empresas Estatais (Dest) 
deu parecer favorável ao Projeto de Lei 
que determina que os trabalhadores 
elejam um representante no Conselho 
de Administração nas empresas públicas, 
sociedades de economia mista, suas sub-
sidiárias e controladoras em que a União, 
direta ou indiretamente, detenha maioria 
do capital social com direito a voto. Pelo 
projeto, os trabalhadores da Caixa terão 
direito a eleger seu representante para o 
Conselho de Administração da empresa.

O representante será eleito pelo 
voto direto dos empregados e o processo 
eleitoral será organizado pelas entidades 
sindicais e pelas empresas. Por isso, será 
fundamental ficar atento às candidaturas 
que se apresentarem para concorrer ao 
cargo de representante. Terá de ser uma 
escolha que defenda de fato as propostas 
dos trabalhadores nessas empresas.

No dia 11 de janeiro, em Brasília, foi 
realizada a posse dos novos membros do 
Conselho de Usuários do Saúde Caixa. 
A eleição para o Conselho ocorreu entre 
os dias 13 e 17 de dezembro, sendo 
disputada por oito chapas. A chapa 2 
“Movimento pela Saúde”, que teve o 
apoio da diretoria da APCEF, foi eleita 
com 35,7% dos votos válidos. Entre os 
novos conselheiros está Flávio Muller, da 
Agência Igara – Canoas, do RS.

MARÇO -----------------

19 e 20 - Jogos de Inte-
gração em Tramandaí

Dia 26 - Jantar  
Campeiro

ABRIL -------------------

16 - Festa de Páscoa 
(Sede A em Porto Ale-
gre/RS)

AGENDA DE 
EVENTOS

arcando com o custo somente da mensa-
lidade dos seus dependentes. Além disso, 
o convênio não possui carência, os exa-
mes não necessitam de requisição prévia 
e o número de consultas é ilimitado.

O valor da mensalidade, que é de R$ 
8 (oito reais) é debitado diretamente na 
conta corrente do associado. Por ocasião 
da utilização dos serviços profissionais de 
consultas, exames e demais, o associado 
pagará o valor do serviço diretamente 
ao profissional, com base nos acordos e 
tabelas firmados entre o APCEF Saúde e a 
rede credenciada.  Confira nesta edição, 
nas páginas de 5 a 8, a rede conveniada.



Atitude para fazer de 
2011 um grande ano
Em sua primeira edição de 2011, o João de Barro conversou com associados(as) sobre as expectativas em re-
lação ao novo ano. Neste novo cenário político, o Brasil e o Rio Grande se preparam para enormes desafios: 
erradicar a miséria no país, valorizar cada vez mais o Salário Mínimo, recuperar – no Rio Grande – o Piso Sa-
larial Regional, construir as condições necessárias para fazer bonito na Copa e nas Olimpíadas, entre tantas 
outras tarefas. Confira o que nossos(as) entrevistados(as) esperam e desejam para 2011.

VLADIMIR TADEU BETTIOL  
Coordenador Regional Serra   

Agência Flores da Cunha
Começo o ano com a expectativa de manutenção da linha de governo federal, 

onde a Caixa sai fortalecida em seu papel de fomento às políticas públicas. Com 
isso, as associações e os empregados também saem ganhando. Espero de nossos 

chefes de Estado muita responsabilidade na condução das políticas de governo, 
com certa tranquilidade que elas terão continuidade, com a valorização dos traba-
lhadores e dos movimentos associativos.  Aos meus colegas da Caixa desejo saúde e  

paz no decorrer deste ano.

CÉLIA ZINGLER  
Presidenta  
da APCEF   
Aposentada 
 Santa Cruz do Sul 

Espero que 2011 seja marcado por con-
quistas e vitórias, frutos de nossas atitudes 

no trabalho, no movimento, nas lutas de cada 
dia. Atitude essa permeada pela ousadia e pela coragem que coloca uma 
mulher na Presidência da República e que desafia as mulheres a conquis-
tarem novos espaços. Atitude para construirmos as condições necessárias 
de uma sociedade melhor, mais justa, fraterna e com igualdade social. 
Atitude para fazer de todas essas coisas o caminho que nos tornará me-
lhores e mais felizes.

Desejo a todos(as) colegas de Caixa e associados(as) da APCEF um 2011 
marcado pela paz, saúde, esperança e muito sucesso. Que 2011 seja um 
ano de muitos encontros, na construção das nossas lutas e vitórias.



LUIZ CARLOS LASEK  
Aposentado Poa 
No que se refere ao que eu espero em 2011, para o país e o Rio Grande, é que possamos ter governos, tanto no âmbito federal 
como no estadual, que possam efetivamente adotar medidas que melhorem setores que estão um caos, principalmente, na Saúde e 
Segurança. Mas devem também investir mais na Educação, pois através dela poderemos ter bons cidadãos e, com isso, diminuire-
mos a miséria e não precisaremos construir tantos presídios. Com relação à Caixa desejo que, como empresa e instituição, se solidi-
fique cada vez mais, que continue atendendo bem a parte social do país, que é muito importante, para que o trabalhador brasileiro 
cresça na parte comercial para manter este social. No aspecto pessoal só peço que Deus me dê saúde para, agora aposentado, po-
der curtir meu filho, minha família, meus amigos, meu Grêmio  e a vida como um todo.

Aos meus colegas, desejo que a Caixa possa melhorar nos aspectos atinentes aos recurso humanos internos, fazendo com isso que a 
gente se sinta motivado e fortalecido, para cada vez mais lutar por essa empresa que tem tudo para continuar crescendo. Que não 
precisemos fazer greves longas (ou greve nenhuma) para conseguirmos melhores salários e outras coisas.

DANIELA CASAROTTO   
RSAFG/PO 

Para 2011 espero avanços na pauta da isono-
mia, para que colegas novos(as) e antigos(as) 
tenham os mesmos direitos. Também espero 

que na Caixa as mulheres continuem mos-
trando sua importância, onde temos várias 

mulheres em postos de chefia. Espero que essa 
presença feminina possa se refletir em outros 

espaços e esferas de atuação.

Também desejo que o fechamento da nossa 
campanha salarial em 2011 reflita a vontade 

da maioria e que a representatividade seja 
considerada nas decisões nacionais.

GUARACY PADILHA GONÇALVES 
CRMRA / PO

Gostaria que em 2011 tivéssemos a solução do tema da Isonomia. Para o Brasil, 
desejo que o governo Dilma avance em questões que o governo Lula não conseguiu 
resolver – segurança, saúde, educação. Reconheço que houve avanços nessas áreas 

no governo Lula, mas precisamos avançar muito mais. 

Espero que o mundo se torne mais comprometido com a questão ambiental. Hoje to-
dos os países reconhecem os problemas que existem, mas as medidas para solucioná-los 

ainda são tímidas, perto das soluções urgentes que o Planeta precisa. 



ALVORADA (RS)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratório senhor dos passos ltda 
endereço: av. presidente getúlio vargas, 101 sl 07 
bairro: centro • telefone: (51) 3442-1627

laboratório senhor dos passos ltda 
endereço: av. presidente getúlio vargas, 2020 para-
da 47 • bairro: centro • telefone: (51) 3483-2476

ORTODONTIA

ioa - instituto de ortopedia alvorada ltda 
endereço: av. presidente getúlio vargas, 747 
bairro: bela vista • telefone: (51) 3483-1757  
8477-1201

TRAUMATOLOGIA 

ioa -instituto de ortopedia alvorada ltda 
endereço: av. presidente getúlio vargas, 747 
bairro: bela vista • telefone: (51) 3483-1757  
8477-1201

ANTONIO PRADO (RS)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratório de análises clínicas paniz medeiros lt 
endereço: av. valdomiro boccvhese, 434 
bairro: centro • telefone: (54) 3293-1715

BAGÉ (RS)

FISIOTERAPIA

carine vasconcelos ferreira 
endereço: av. general osório, 490 • bairro: centro 
telefone: (53) 3242-5630 • (53) 9973-8222

BENTO GONÇALVES (RS)

FISIOTERAPIA

vital forma 
endereço: av. assis brasil, 310 sala 06 
bairro: centro • telefone: (51) 3453-7528

PSICANÁLISE 

luciane dal vesco ferrari 
endereço: r. ramiro barcelos, 602 
telefone: (54) 3052-0032

PSICOLOGIA 

luciane dal vesco ferrari 
endereço: r. ramiro barcelos, 602 
telefone: (54) 3052-0032

CACHOEIRA DO SUL (RS)

CARDIOLOGIA

sérgio de souza 
endereço: r. vergílio de abreu, 816 
bairro: santo antônio • telefone: (51) 3722-3059

CACHOEIRINHA (RS)

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

ulbra saúde cachoeirinha 
endereço: av. flores da cunha, 478 • bairro: vila 
santo • telefone: (51) 3439-1310 • 3439-1309

CLÍNICA MÉDICA

clínica médica madrid ltda 
endereço: av. flores da cunha, 580/811 
bairro: centro • telefone: (51) 3470-4123

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratórios faillace 
endereço: av. general flores da cunha, 1340 
bairro: vila imbuhy • telefone: (51) 3471-6231

laboratório senhor dos passos 
endereço: gal. flores da cunha, 658 
bairro: centro • telefone: (51) 3041-4660

PSICOPEDAGOGIA

cedof 
endereço: r. gravataí, 124 
bairro: vila cachoeirinha 
telefone: (51) 3041-2507 • 9105-2048

PSICOLOGIA CLÍNICA 

cedof 
endereço: r. gravataí, 124 
bairro: vila cachoeirinha 
telefone: (51) 3041-2507 • 9105-2048

CAMAQUÃ (RS)

FISIOTERAPIA

fisiocamaquã-centro de fisioterapia e reabilitação 
endereço: rua julio de castilhos, 258 

bairro: centro • telefone: (51) 3671-9921

CAMPO BOM (RS)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratório exame de análises clínicas ltda 
endereço: av. brasil, 1390 
bairro: centro • telefone: (51) 3597-7224

CANGUÇU (RS)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratorio grace helena 
endereço: r. gal osório ,1120 
bairro: centro • telefone: (53) 3252-1803

PATOLOGIA

grace helena duarte bettin 
endereço: r. gal. osório, 1120  
telefone: (51) 3252-1803

CANOAS (RS)

CIRURGIA AMBULATORIAL

hospital universitário ulbra canoas 
endereço: av. farroupilha, 8001 • bairro: igara  
telefone: (51)3477-4000 • 3464-9622 • 3464-9625

CIRURGIÃO DENTISTA

joão luiz batista valença - cro: 7.379-rs 
endereço: rua domingos martins, 360 conj. 703 
bairro: centro • telefone: (51) 3466-3001  
8424-3001

CITOPATOLOGIA 

hospital universitário ulbra canoas 
endereço: av. farroupilha, 8001 • bairro: igara  
telefone: (51)3477-4000 • 3464-9622 • 3464-9625

COLONOSCOPIA

hospital universitário ulbra canoas 
endereço: av. farroupilha, 8001 • bairro: igara  
telefone: (51)3477-4000 • 3464-9622 • 3464-9625

DENSITOMETRIA

hospital universitário ulbra canoas 
endereço: av. farroupilha, 8001 • bairro: igara  
telefone: (51)3477-4000 • 3464-9622 • 3464-9625

DERMATOLOGIA

jacqueline almeida santos crm nº 19.265 
endereço: rua 15 de janeiro, 184 sala 301 • bairro: 
centro • telefone: (51) 3051-4239 • 3031-4242

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

ecoclínica ecografia clínica s/s ltda 
endereço: rua santos ferreira, 1864 
bairro: nossa senhora das graças 
telefone: (51) 3472-7960 • 2102-1000

ecoclínica ecografia clínica s/s ltda 
endereço: rua fioravante milanez, 68 sl 503/506  
bairro: centro • telefone: (51) 3415-8800  
3472-7905

ECOCARDIOGRAMA

hospital universitário ulbra canoas 
endereço: av. farroupilha, 8001 • bairro: igara 
telefone: (51)3477-4000 • 3464-9622 • 3464-9625

ECOGRAFIA

osvaldo farina 
endereço: r. santa maria, 766  
telefone: (51) 3472-5557

hospital universitário ulbra canoas 
endereço: av. farroupilha, 8001 • bairro: igara  
telefone: (51)3477-4000 • 3464-9622 • 3464-9625

EEG

hospital universitário ulbra canoas 
endereço: av. farroupilha, 8001 • bairro: igara 
telefone: (51)3477-4000 / 3464-9622 / 3464-9625

ELETRONEUROMIOGRAFIA

hospital universitário ulbra canoas 
endereço: av. farroupilha, 8001 • bairro: igara 
telefone: (51)3477-4000 • 3464-9622 • 3464-9625

ENDOSCOPIA

hospital universitário ulbra canoas 
endereço: av. farroupilha, 8001 • bairro: igara 
telefone: (51)3477-4000 • 3464-9622 • 3464-9625

FONOAUDIOLOGIA

robianca munaretti 
endereço: r. quinze de janeiro, 121 sl 206 • bairro: 

centro • telefone: (51) 8129-0450 • 8507-3983

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

hospital universitário ulbra canoas 
endereço: av. farroupilha, 8001 • bairro: igara  
telefone: (51)3477-4000 • 3464-9622 • 3464-9625

instituto de patologia sociedade simples ltda 
endereço: rua quinze de janeiro, 193 sala 114 gal. 
bairro: centro • telefone: (51) 3051-3132

laboratorio senhor dos passos ltda 
endereço: rua tiradentes, 316 - gal. são luiz loja 
bairro: centro • telefone: (51) 3472-1194

NUTRICIONISTA

lilian simone vaz 
endereço: rua ipiranga, 95 sala 506 • bairro: centro 
telefone: (51) 3051-4926 • 9321-9059

ORTOPEDIA

nutritrauma & cia ltda 
endereço: av. guilherme schell, 6238 
bairro: centro • telefone: (51) 3476-6201

PSICOLOGIA

antonio brandão donati neto 
endereço: r. muck, 344 sala 603 • bairro: centro 
telefone: (51) 3051-5350 • (51) 9115-8402

cristini ramos ricci 
endereço: r. ipiranga, 95 sala 506 • bairro: centro 
telefone: (51) 3051-4926 • 9226-4926

robianca munaretti 
endereço: r. quinze de janeiro, 121 sala 206 
bairro: centro • telefone: (51) 8129-0450  
8507-3983

RADIOGRAFIA

hospital universitário ulbra canoas 
endereço: av. farroupilha, 8001 • bairro: igara 
telefone: (51)3477-4000 • 3464-9622 • 3464-9625

RADIOLOGIA

osvaldo farina 
endereço: r. santa maria, 766  
telefone: (51) 3472-5557

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

hospital universitário ulbra canoas 
endereço: av. farroupilha, 8001 • bairro: igara  
telefone: (51)3477-4000 • 3464-9622 • 3464-9625

TOMOGRAFIA

hospital universitário ulbra canoas 
endereço: av. farroupilha, 8001 • bairro: igara 
telefone: (51) 3477-4000 / 3464-9622 / 3464-962

TRAUMATOLOGIA

nutritrauma & cia ltda 
endereço: av. guilherme schell, 6238 • bairro:  
centro • telefone: (51) 3476-6201

CARAÁ (PINHAL)(RS)

LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratório fontana ltda 
endereço: rua lourenço corrêa gomes, 123 
bairro: centro • telefone: (51) 3615-1010

CAXIAS DO SUL (RS)

CARDIOLOGIA

stevie jorge horbach 
endereço: r. garibaldi, 789 sala 123 
bairro: centro • telefone: (54) 3028-9136

NUTRICIONISTA

zulmara aparecida moura reisdörfer - crnº 6952p 
endereço: rua bento gonçalves, 2221 sala 503 
bairro: centro • telefone: (54) 3021-7370  
8111-9817 

ODONTOLOGIA

sharing clínica odontológica 
endereço: r. dr. montaury, 1017 
telefone: (54) 3028-4989 • (54) 3026-9004

OFTALMOLOGIA

felipe gonçalves bakowicz  
endereço: av. julio de castilhos, 2101 sl. 24  
bairro: centro • telefone: (54) 3224-5060

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

ecografia rosalen ltda 
endereço: av. julio de castilhos, 2095 sala c 

bairro: centro • telefone: (54) 3223-6843  
99789852

CIDREIRA (RS)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratório fontana ltda 
endereço: av. mostardeiro, 3273 • bairro: centro 
telefone: (51) 3681-1691

ESTEIO (RS)

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

ulbra saúde esteio 
endereço: r. padre claret, 483 
bairro: centro • telefone: (51) 3473-0886

ODONTOLOGIA

carlos alberto gamba 
endereço: r. dos ferroviários, 119 sl 304 
telefone: (51) 3473-7167

PEDIATRIA

carlos alberto gamba 
endereço: r. dos ferroviarios, 119 sl 808 
bairro: centro • telefone: (51) 3473-0736

GIRUÁ (RS)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laborritt 
endereço: av. presidente vargas, 840 sala 01 
bairro: centro • telefone: (55) 3661-1510 • 3512-
6510 • 3541-1300

ODONTOLOGIA

luiz alberto venturini 
endereço: r. bento gonçalves, 456 
telefone: (55) 3361-1460

GLORINHA (RS)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratório fontana ltda 
endereço: rua da glória, 140 • bairro: centro  
telefone: (51) 3487-1200

GRAMADO (RS)

ODONTOLOGIA

sharing clínica odontológica 
endereço: r. coronel joão correa, 92 
bairro: centro • telefone: (54) 3295-1444

GRAVATAÍ (RS)

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

ulbra saúde gravataí 
endereço: r. dr. luiz bastos do prado, 1617 
bairro: centro • telefone: (51) 3483-2048

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratórios faillace 
endereço: rua adolfo inácio barcellos, 752 
bairro: centro • telefone: (51) 3484-9650

laboratório senhor dos passos 
endereço: r. cel. sarmento, 1717 
bairro: centro • telefone: (51) 3043-4623

GUAÍBA (RS)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratórios faillace 
endereço: rua são caetano, 356 
bairro: centro • telefone: 3590-1949

IMBÉ (RS)

FISIOTERAPIA

carem fetter rizzi 
endereço: av. santa rosa, 428 salas 01 e 02 • bairro: 
centro • telefone: (51) 3627-5338  
9115-0603

LAJEADO (RS)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratorio irion 
endereço: r. saldanha marinho,491 
telefone: (51) 3714-2213

NOVA PETRÓPOLIS

FONOAUDIOLOGIA

arlete schmitt barth dos santos 
endereço: av. xv de novembro, 1632 2º andar 
bairro: centro • telefone: (51) 3012-5611  
9957-5326 • (54) 3281-3008

JANEIRO DE 2011 < 5



NOVO HAMBURGO (RS)

ACUPUNTURA

vivace clínica fisioterápica 
endereço: av. nações unidas, 2390 salas 1401 e 140 
bairro: rio branco • telefone: (51) 3065-5656 
3065-5757 • 9978-5982

CARDIOLOGIA

renato gilberto roese 
endereço: r. julio de castilhos, 405 sala 406 
bairro: centro • telefone: (51) 3594-6555 • 3594-
8608

FISIOTERAPIA

unifisio centro de fisioterapia ltda-me 
endereço: rua bagé, 33 
bairro: centro • telefone: (51) 3066-6388

vivace clínica fisioterápica 
endereço: av. nações unidas, 2390 salas 1401 e 140 
bairro: rio branco • telefone: (51) 3065-5656 • 
3065-5757 • 9978-5982

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratório exame de análises clínicas ltda 
endereço: rua joaquim nabuco, 1050 sala 01 
bairro: centro • telefone: (51) 3582-8935

laboratório exame de análises clínicas ltda 
endereço: rua waldemar geib, 161 
bairro: jardim mauá • telefone: (51) 3583-2002

laboratório exame de análises clínicas ltda 
endereço: rua casemiro de abreu, 192 sala 01 
bairro: centro • telefone: (51) 3583-2001

laboratório exame de análises clínicas ltda 
endereço: rua dr. maurício cardoso, 833, sala 09 
bairro: hamburgo velho • telefone: (51) 3594-1624

laboratório exame de análises clínicas ltda 
endereço: av. dr. maurício cardoso, 711 hosp.regin 
bairro: hamburgo velho • telefone: (51) 3594-6350

laboratórios faillace 
endereço: rua nações unidas, 2226 
bairro: rio branco • telefone: (51) 3581-1618

MASSOTERAPIA

vivace clínica fisioterápica 
endereço: av. nações unidas, 2390 salas 1401 e 140 
bairro: rio branco • telefone: (51) 3065-5656 • 
3065-5757 • 9978-5982

MEDICINA INTERNA

renato gilberto roese 
endereço: r. julio de castilhos, 405 sala 406 
bairro: centro • telefone: (51) 3594-6555 
3594-8608

ODONTOLOGIA

fischer centro de odontologia s/s ltda 
endereço: rua tamandaré, 140 salas 1603 1604 
bairro: pátria nova 
telefone: (51) 3035-1111 • 3035-2222

joão alberto monteiro dorneles 
endereço: av. cel. frederico linck, 714/30 
telefone: (51) 3595-4140

ORTOPEDIA

pronto socorro traumatológico marcílio dias 
endereço: av. marcílio dias, 1805 
bairro: centro 
telefone: (51) 3593-6388 • 3593-6469

PSICOLOGIA

vivace clínica fisioterápica 
endereço: av. nações unidas, 2390 salas 1401 e 140 
bairro: rio branco • telefone: (51) 3065-5656  
3065-5757 • 9978-5982

gabriela hunz silveira 
endereço: r. domingos de almeida,135 sala 804 
bairro: centro • telefone: (51) 3037-6447  
(51) 9277-0733

PALMARES DO SUL (RS)

PSICOLOGIA

daniela da silva sopezki 
endereço: av. palmares, 1051 sala 304 
bairro: centro • telefone: (51) 3273-5865   
(51) 8429-4871

PASSO FUNDO (RS)

ODONTOLOGIA

rovani forcelini ltda 

endereço: rua paissandú, 916 sala 208 
bairro: centro • telefone: (54) 3313-4575 
9160-8237 

PSICOLOGIA

rosane rabello de moraes 
endereço: r. fagundes dos reis, 428 sala 603 • bair-
ro: centro • telefone: (54) 3311-3149 • 9986-5705

PELOTAS (RS)

CARDIOLOGIA

jose aloisio neumann junges 
endereço: r. marechal deodoro, 800/1202 
telefone: (53) 3224-7336

CLÍNICO GERAL

carlos edmundo darley gastral 
endereço: r. argolo, 1386 a 
bairro: centro • telefone: (53) 3222-7456

nelson lemos duarte da silva 
endereço: r. lobo da costa, 726 sala 602 • bairro: 
centro • telefone: (53) 3222-9944 • (53) 9954-5797

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

instituto de radiologia josé cheffe rahal ltda 
endereço: rua quinze de novembro, 501 
bairro: centro • telefone: (53) 3225-8554

ELETROTERAPIA

clínica alinhar fisioterapia 
endereço: r. almirante barroso, 1499 • bairro: 
centro • telefone: (53) 3028-0668 • 9981-7019

FISIOTERAPIA

clínica alinhar fisioterapia 
endereço: r. almirante barroso, 1499 • bairro: 
centro • telefone: (53) 3028-0668 • 9981-7019

GERIATRIA

carlos edmundo darley gastal 
endereço: r. argolo, 1386 a  
telefone: (53) 3222-7456

jussara medeiros pereira 
endereço: r. mal. deodoro, 472 
bairro: centro • telefone: (53) 3222-8965

GINECOLOGIA

jane berenice chiattone bollick 
endereço: r. andrade de neves, 2470 sl. 01 
bairro: centro • telefone: (53) 3225-8079 

MEDICINA DO TRABALHO

jussara medeiros pereira 
endereço: r. mal. deodoro, 472 
telefone: (53) 3222-8965

ronaldo luiz guimarães garcia 
endereço: r. xv de novembro, 607 cj. 24 
bairro: centro • telefone: (53) 3227-9716

OBSTETRICIA

jane berenice chiattone bollick 
endereço: r. andrade de neves, 2470 sl. 01 
bairro: centro • telefone: (53) 3225-8079 

PEDIATRIA

tanira de freitas pires barros 
endereço: r. gen. argolo, 1386 a 
telefone: (53) 322-27207

victor hugo campos lag 
endereço: r. gen. argolo,1386 a 
telefone: (53) 3227-5817

PSICOLOGIA

karla rosangela de s. henrique 
endereço: r. felipe camarão, 748 sala 203 • bairro: 
bom fim • telefone: (51) 8115-5096 • 9886-1314

PINHAL (RS)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratório fontana ltda 
endereço: av. itália, 2171 
bairro: centro • telefone: (51) 3682-4670

PORTO ALEGRE (RS)

ACUPUNTURA

alex sandro tavares da silva 
endereço: r. josé de alencar, 386 conj. 608 • bairro: 
menino deus • telefone: (51) 3217-4300 • 9183-5253

art-fisio clínica de fisioterapia 
endereço: r. dos andradas, 1643 sala 302 
bairro: centro • telefone: (51) 3221-5554

suzy maria possap rocha 
endereço: r. quintino bocaiúva, 554 sl. 403 
bairro: moinhos de vento  
telefone: (51) 3013-3839 • 9971-5312

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

hospital santa casa 
endereço: r. professor annes dias, 295 
bairro: centro 
telefone: (51) 3214-8297 • 3214-8526

ulbra saúde centro 
endereço: rua coronel vicente, 281 • bairro: centro 
telefone: (51) 3215-4111 • 3215-4000 

ulbra saude zona norte 
endereço: av. assis brasil, 4421 • bairro: são se-
bastiao • telefone: (51) 3348-5505 • 3348-8389 • 
3356-1350

BIOTERAPIA FACIAL

instituto mudrá 
endereço: av. borges de medeiros, 343/46 
bairro: centro • telefone: (51) 3024-0401

CARDIOLOGIA

eduardo pitthan 
endereço: praça dom feliciano, 39 sala 801 
bairro: centro  
telefone: (51) 3233-2645 • (51)3331-3882

pro-cardio cariologia prev. ltda 
endereço: av. cristóvão colombo, 1577 cj. 401 
bairro: floresta • telefone: (51) 3224.6233  
(51) 3276.1138

sidi inst. cardiologia 
endereço: av. princesa isabel, 395 
bairro: santana • telefone: (51) 3230-9168

CIRURGIA BUCO FACIAL

roberto celso silveira munhoz 
endereço: av. wenceslau escobar, 160 cj. 303 
bairro: tristeza • telefone: (51) 3346-7596

CIRURGIÃO DENTISTA

joão luiz batista valença - cro: 7.379-rs 
endereço: rua general neto, 71 conj. 505 
bairro: moinhos de vento 
telefone: (51) 3466-3001 • 8424-3001

CITOLOGIA 

citorad 
endereço: r. dos andradas,1727 cj. 74 
bairro: centro • telefone: (51) 3227-2208

CLÍNICA MÉDICA

cedof – centro de desenvolvimento orofacial ltda 
endereço: av. getulio vargas, 1594 sala 407 
bairro: moinhos de vento 
telefone: (51) 3231-8668

centro terapeuta alquimia interior 
endereço: r. miguel couto, 167 
bairro: menino deus • telefone: (51) 8116-6517

cid-centro integrado de desenvolv. infantil 
endereço: av. cristóvão colombo, 1773/ 205 
bairro: floresta • telefone: (51) 3024-6822 
9292-5137

clínica biogyne ltda 
endereço: r. barão do cerro largo,138 
bairro: menino deus• telefone: (51) 3231-6950 

clínica perillo 
endereço: r. general caldwell, 982 
bairro: menino deus • telefone: (51) 3061-8148

coopsico 
endereço: r. miguel tostes, 877 • bairro: rio branco 
telefone: (51) 3907-3085 • 3028-8321 • 8210-9245

hospital santa casa 
endereço: r. professor annes dias, 295 • bairro: 
centro • telefone: (51) 3214-8297 • 3214-8526

interclin atendimento interdisciplinar ltda 
endereço: av. venâncio aires, 970 
bairro: bom fim • telefone: (51) 3335-3355

maclam saúde bem estar 
endereço: r. dr. oscar bittencourt, 307 
bairro: menino deus • telefone: (51) 3061-3681

multimed - médicos associados ltda 
endereço: rua costa, 30 conj. 203 
bairro: menino deus • telefone: (51) 3230-2772  
3230-2771 • 3230-2773 

psicomed clínica sociedade simples ltd 

endereço: rua cabral, 116 • bairro: rio branco 
telefone: (51) 3311-9988

radiograf 
endereço: r. vasco da gama, 481 
bairro: bom fim • telefone: (51) 3331-2490 

sidi 
endereço: av. ipiranga, 1801/247 
bairro: praia de belas • telefone: (51) 3230-9168

CLÍNICO GERAL

eduardo pitthan 
endereço: praça dom feliciano, 39 sala 801 
bairro: centro  
telefone: (51) 3233-2645 • (51)3331-3882

osteoclin 
endereço: r. general vitorino, 161 cj. 201 
bairro: centro  
telefone: (51) 3225-7077 • (51) 9815-7176

vinicios torres richter 
endereço: r. ramiro barcelos, 1819 cj. 101 
bairro: rio branco 
telefone: (51) 3330-3658 • (51) 9288-2937

DENSITOMETRIA

sidi 
endereço: r. prof. freitas e castro, 481 
bairro: azenha • telefone: (51) 3230-9168

DERMATOLOGIA

cesar rimbi 
endereço: r. dos andradas,1464/112 
bairro: centro • telefone: (51) 3228-8124

jacqueline almeida santos crm nº 19.265 
endereço: rua mariante, 239 sala 402 • bairro: rio 
branco • telefone: (51) 3024-0970 • fax: 3024-0971

mauro cunha ramos 
endereço: av. mariante,284 sl. 304 • bairro: rio 
branco • telefone: (51) 3022-7870 • 3022-7871

vinicios torres richter 
endereço: r. ramiro barcelos, 1819 cj. 101 • bairro: 
rio branco • telefone: (51) 3330-3658 • 9288-2937

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

citorad 
endereço: r. dos andradas, 1727 cj. 74 
bairro: centro • telefone: (51) 3227-2208

mamo-rad ltda-instituto de diagnóstico por imagem 
endereço: av.carlos trein filho, 1239 • bairro: bela 
vista • telefone: (51) 3028-3030 (51) 3328-2977

radimagem diagnóstico por imagem 
endereço: av. cristóvão colombo, 1691 
bairro: floresta • telefone: (51) 2125-0505

serdil 
endereço: r. são luis, 96 santana 
telefone: (51) 3218-1200

DRENAGEM LINFÁTICA

instituto mudrá 
endereço: av. borges de medeiros, 343/46 
bairro: centro • telefone: (51) 3024-0401

ECOGRAFIA

prevencor 
endereço: r. josé de alencar,286 
bairro: menino deus • telefone: (51) 3233-3200

FISIOTERAPIA

art-fisio clínica de fisioterapia 
endereço: r. dos andradas, 1643 sala 302 
bairro: centro • telefone: (51) 3221-5554

biofisico 
endereço: av. cristovão colombo, 2427 pv. 4 conj. 
telefone: (51) 3343-7879

centrofísio 
endereço: r. dos andradas,1711 sl. 502 
bairro: centro • telefone: (51) 3225-6882

clínica médica de reabilitação vitória 
endereço: r. dr. barros cassal, 528 
bairro: bom fim • telefone: (51) 3311-9403

coopsico 
endereço: r. miguel tostes, 877 
bairro: rio branco • telefone: (51) 3907-3085 
3028-8321 • 8210-9245

cristiéli lopes wendler 
endereço: rua barão do triunfo, 720 sala 301 
bairro: azenha • telefone: (51) 3219-9714 / (51) 
9934-5006
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fisioabreu 
endereço: rua santana, 657 • bairro: santana  
telefone: (51) 3311-1233 • 3311-8905

fisioabreu 
endereço: rua castro alves, 142 
bairro: independencia 
telefone: (51) 3311-1233 • 3311-8905

fisioclin 
endereço: r. dos andradas,1155/702 
bairro: centro • telefone: (51) 3224-7481

ipanemafisio clínica de fisioterapia ltda-me 
endereço: av. tramandaí, 435 
bairro: ipanema • telefone: (51) 3242-2091

josiane de oliveira delgado 
endereço: av. presidente franklin roosevelt, 1461 
bairro: são geraldo • telefone: (51) 3395-2028 

vital forma 
endereço: r. josé de alencar, 658 conjs. 201/202 
bairro: menino deus • telefone: (51) 3233-2674

FONOAUDIOLOGIA

arlete schmitt barth dos santos 
endereço: r. mostardeiro, 05 sala 404 
bairro: moinhos de vento • telefone: (51) 3012-5611 
9957-5326 • (54) 3281-300

coopsico 
Endereço: r. miguel tostes, 877 • bairro: rio branco 
telefone: (51) 3907-3085 • 3028-8321 • 8210-9245

karina alido guisso vitória 
endereço: r. bernardino silveira amorim, 3750 
bairro: parque dos maias • telefone: (51) 3351-3905 
9296-7435 • 3367-0350

karina alido guisso vitória 
endereço: r. adão baiano, 146 sala 415 
bairro: cristo redentor • telefone: (51) 3351-3905 
9296-7435 • 3367-0350

liane ribeiro césar 
endereço: r. marechal hermes, 465 
bairro: camaquã 
telefone: (51) 3029-0363 • (51) 8419-2196

tatiana andrade de oliveira 
endereço: av. goethe, 71 sala 404 • bairro: rio bran-
co • telefone: (51) 3337-1372 • 8115-9880

GASTROENTEROLOGIA

anis carlos kurban 
endereço: r. silva só, 255 
telefone: (51) 3327-2424 • 3327-2422

irio j. candiota da rosa 
endereço: r. silva só, 255 
telefone: (51) 3327-2424 • 3327-2422

ivo denicol 
endereço: r. silva só, 255 
telefone: (51) 3327-2424 • 3327-2422

art-fisio clínica de fisioterapia 
endereço: r. dos andradas, 1643 sala 302 
bairro: centro • telefone: (51) 3221-5554

carlos eduardo accioly durgante 
endereço: r. francisco ferrer, 453 sala 405 • bairro: 
rio branco • telefone: (51) 3330-8079 • 3333-8693

eduardo pitthan 
endereço: praça dom feliciano, 39 sala 801 • bairro: 
centro • telefone: (51) 3233-2645 • 3331-3882

GINECOLOGIA

eliana gonçalves lordelo 
endereço: r. hilário ribeiro, 202/304 
bairro: moinhos de vento 
telefone: (51) 3222-8180 • 8423-9454

helena maria e. freitas 
endereço: r. barão do cerro largo, 138 
telefone: (51) 3231-6950

osteoclin 
endereço: r. general vitorino, 161 cj. 201 
bairro: centro • telefone: (51) 3225-7077  
(51) 9815-7176

seg 
endereço: r. dos andradas,1727 cj.54 
bairro: centro • telefone: (51) 3223-1755

hospital santa casa 
endereço: r. professor annes dias, 295 
bairro: centro 
telefone: (51) 3214-8297 • 3214-8526

HOSPITAL

hospital santa casa 
endereço: r. professor annes dias, 295 
bairro: centro 
telefone: (51) 3214-8297 • 3214-8526

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

instituto de patologia 
endereço: av carlos gomes,1976 
bairro: petropolis • telefone: (51) 3334-7222

instituto de patologia 
endereço: praca dom feliciano, 75 sl.105 
bairro: centro • telefone: (51) 3334-7222

instituto de patologia 
endereço: un. serdil - r. são luis, 96 
bairro: santana • telefone: (51) 3334-7222

laboratório senhor dos passos 
endereço: av. independencia, 358 
bairro: independencia • telefone: (51) 3284-0000

laboratório senhor dos passos 
endereço: av. wenceslau escobar, 1823 lj 29 (paseo 
zs) • bairro: cristal • telefone: (51) 3284-0000

laboratório senhor dos passos 
endereço: av. economista nilo wulff, 241 
bairro: restinga • telefone: (51) 3250-7058

laboratório senhor dos passos 
endereço: praca dom feliciano, 78 sl. 503 
bairro: centro • telefone: (51) 3072-7521

laboratório senhor dos passos 
endereço: r. antonio francisco da rocha, 100  
(hosp. pa), bairro: centro • telefone: (51) 3061-1740

laboratório senhor dos passos 
endereço: av. assis brasil, 1858 
bairro: são joão • telefone: (51) 3061-5330

laboratório senhor dos passos 
endereço: av. assis brasil, 4320 sls 66/67 
bairro: são sebastião • telefone: (51) 3022-4270

laboratório mont serrat ltda. 
endereço: r. mostardeiro, 333 cjs. 109,206 e 207 
bairro: moinhos de vento  
telefone: (51) 3222-3000 • (51) 3024-7989

laboratório rosetti ltda 
endereço: r. dos andradas,1234/301 
bairro: centro • telefone: (51) 3228 0955

laboratórios faillace 
endereço: av. ipiranga, 2511 
bairro: praia de belas • telefone: (51) 3217.6888

unilab-laboratórios unidos de pesquisas clínicas l 
endereço: rua da gruta, 145 • bairro: cascata  
telefone: (51) 3318-4158 • 3318-4389

MASSAGEM AYURVEDA

instituto mudrá 
endereço: av. borges de medeiros, 343/46 
bairro: centro • telefone: (51) 3024-0401

MASSAGEM ESTÉTICA

instituto mudrá 
endereço: av. borges de medeiros, 343/46 
bairro: centro • telefone: (51) 3024-0401

MASSAGEM RELAXANTE

instituto mudrá 
endereço: av. borges de medeiros, 343/46 
bairro: centro • telefone: (51) 3024-0401

MASSAGEM TERAPÊUTICA

instituto mudrá 
endereço: av. borges de medeiros, 343/46 
bairro: centro • telefone: (51) 3024-0401

MASSOTERAPIA

christian de moraes ribeiro 
endereço: av. cristóvão colombo, 398 sala 505 
bairro: floresta • telefone: (51) 3207-5938 
(51) 8112-5217

lizeth soares amaro da silveira 
endereço: r. vigário josé inácio, 368 sala 502 
telefone: (51) 3273-7590 • (51) 9198-3250

NUTRICIONISTA

coopsico 
endereço: r. miguel tostes, 877 • bairro: rio branco 
telefone: (51) 3907-3085 • 3028-8321 • 8210-9245

fanthadiello clínica de nutrição 
endereço: rua general andrade neves, 100 cj. 801 
bairro: centro • telefone: (51) 3012-0710

lucide nicolli leal martins 
endereço: av. independência, 330/404 
telefone: (51) 3062-7862

mariluz sanguiné corrêa 
endereço: rua comendador rheighantz, 880 
bairro: mont serrat • telefone: (51) 33336135 
81116794

vivian ramos pagliani 
endereço: r. buenos aires, 195 sala 201 
bairro: jardim botânico  
telefone: (51) 3352-3651 • (51) 9123-3015

claudia lucchese accorsi 
endereço: av. wenceslau escobar, 3022 / 201 
bairro: tristeza • telefone: (51) 8186-1287

claudia lucchese accorsi 
endereço: praca dom feliciano, 26 sl. 503 
bairro: centro • telefone: (51) 3224-1441

cintia dos santos costa 
endereço: r. henrique dias, 107 • bairro: bom fim  
telefone: (51) 3311-5110 • (51) 8132-0852

NEUROFISIOLOGIA

eletroneuro clínica de neurologia 
endereço: r. andré puente, 441 conj. 302 
bairro: independência  
telefone: (51) 3062-0404 • 8400-4727

OBSTETRÍCIA

eliana gonçalves lordelo 
endereço: r. hilário ribeiro, 202/304  
bairro: moinhos de vento • telefone: (51) 3222-8180 
(51) 8423-9454

helena maria e. freitas 
endereço: r. barão do cerro largo, 138 
telefone: (51) 3231-6950

osteoclin 
endereço: r. general vitorino, 161 cj. 201 • bairro: 
centro • telefone: (51) 3225-7077 • 9815-7176

NEUROLOGIA

eletroneuro clínica de neurologia 
endereço: r. andré puente, 441 conj. 302  
bairro: independência • telefone: (51) 3062-0404  
8400-4727

ODONTOLOGIA

ana paula haag haeser 
endereço: r. 24 de outubro, 1100/707 • bairro: 
moinhos de vento 
telefone: (51) 3028-2666

dolci braghini odontologia especializada 
endereço: r. múcio teixeira, 1380 sala 204 
bairro: menino deus • telefone: (51) 3232-3240

gisiane medianeira piccini 
endereço: praça dom feliciano, 39 sl. 1001 
bairro: centro • telefone: (51) 3012-0607

marco aurélio vidal verdi 
endereço: av. oswaldo gonçalves cruz, 637 
bairro: ipanema • telefone: (51) 3248-1904

rober montermór hetem 
endereço: r. castro alves, 167 salas 401/ 402 
telefone: (51) 3311-8843

sidi 
endereço: r. prof. freitas e castro, 481 
bairro: azenha • telefone: (51) 3230-9168

simone bochernitsan 
endereço: r. dr. flores, 263 cj. 304 • bairro: centro 
telefone: (51) 3227-0044 • 8404-5577

OFTALMOLOGIA

marny palludo 
endereço: r. senhor dos passos, 251 cj. 11 
telefone: (51) 3225-4586

milton spritzer 
endereço: praça dom feliciano, 39 sl. 1001 
telefone: (51) 3012-0607

oftalmica clinica de olhos 
endereço: av. augusto meyer,163 cj. 505 
bairro: higienopolis • telefone: (51) 3337-1068

otávio augusto lima da sá 
endereço: av. augusto meyer,163 cj. 502 
telefone: (51) 334-39407

ONCOLOGIA

conrae 
endereço: av. plínio brasil milano,1313 

bairro: auxiliadora • telefone: (51) 3328-9000

ORTODONTIA

flávia ely oliveira 
endereço: av. goethe, 71/804  
telefone: (51) 3331-8517

lurdes morganti 
endereço: av. protásio alves, 2837 
telefone: (51) 3334-5060 

ORTOPEDIA

clínica médica de reabilitação vitória 
endereço: r. dr. barros cassal, 528 
bairro: bom fim • telefone: (51) 3311-9403

clínica santo antônio s/s ltda 
endereço: rua santo antônio, 767 
bairro: bom fim • telefone: (51) 3314-5566  
3314-5556 • 9964-1591

ortopedia zona sul 
endereço: av. wenceslau escobar, 1474 
bairro: tristeza • telefone: (51) 3268-4747   
8489-1167 

osteoclin 
endereço: r. general vitorino, 161 cj. 201 
bairro: centro • telefone: (51) 3225-7077  
9815-7176

ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES

fernanda caramez da silva 
endereço: av. getulio vargas, 1594 sala 407 
bairro: menino deus • telefone: (51) 3231-8668

otávio sartóri dutra 
endereço: av. getulio vargas, 1594 sala 407 
bairro: menino deus • telefone: (51) 3231-8668

OTORRINOLARINGOLOGIA

marny palludo 
endereço: r. senhor dos passos, 251 cj. 11 
bairro: centro • telefone: (51) 3225-4586

PEDIATRIA

ignozy jordana jr. • lisiane dresch • marcelo porto 
endereço: r. major francisco barcelos, 137 
telefone: (51) 3328-3459

prontil 
endereço: r. felipe camarão, 60 
bairro: independência • telefone: (51) 3311-2222

pronto kids 
endereço: r. maj. francisco barcelos, 137 
bairro: boa vista • telefone: (51) 3228-3459

rosangela m. de andrade 
endereço: av. getulho vargas, 1184/502 
telefone: (51) 3231-7488

PILATES

art-fisio clínica de fisioterapia 
endereço: r. dos andradas, 1643 sala 302 
bairro: centro • telefone: (51) 3221-5554

PNEUMOLOGIA

giuliano scornavacca 
endereço: r. dos andradas, 1727 sl.76 
bairro: centro • telefone: (51) 3226-2319

PROCTOLOGIA

roberto amaral 
endereço: r. mostardeiro, 157 sl. 305 
telefone: (51) 3346-7855

PSICANÁLISE

clínica de serviços de psicanálise 
endereço: r. cabral, 225 • bairro: rio branco 
telefone: (51) 3024-2829 • (51) 8425-4352

PSICANALISTA

claudio vitor lewandowsky 
endereço: av. ijui, 86 cj. 402 b. petrópolis 
telefone: (51) 9326-5040

PSICOLOGIA

aida tavares braga 
endereço: r. prof. joaquim felizardo, 165 
telefone: (51) 3245-7692

alex sandro tavares da silva 
endereço: r. josé de alencar, 386 conj. 608 
bairro: menino deus • telefone: (51) 3217-4300  
(51) 9183-5253

anesia merice mattjie ciulla 
endereço: av. coronel lucas de oliveira, 2181/405 
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bairro: petrópolis • telefone: (51) 3331-3086  
(51) 9987-0700

antonio brandão donati neto 
endereço: r. mostardeiro, 291 sala 202 
bairro: independência • telefone: (51) 9115-8402

coopsico 
endereço: r. miguel tostes, 877 • bairro: rio branco 
telefone: (51) 3907-3085 •  3028-8321 • 8210-9245

cristini ramos ricci 
endereço: r. barão do amazonas, 1185/202 
bairro: jardim botânico • telefone: (51) 3051-4926  
(51) 9226-4926

daniela da silva sopezki 
endereço: r. bento figueiredo, 71 sala 304 
bairro: rio branco • telefone: (51) 3273-5865  
(51) 8429-4871

denise nunes mousquer 
endereço: rua mirante, 257 sala 307 
bairro: moinhos de vento 
telefone: (51) 3346-1578 • 9961.4515

fabiane aroni moraes 
endereço: av. wenceslau escobar, 1991 sala 202 
bairro: tristeza • telefone: (51) 3307-8750  
(51) 9275-9425

grabiela villa barcellos 
endereço: tv. pedro modesto rampi, 18 
bairro: azenha • telefone: (51) 8189-1216  
8182-4221

heloisa helena frees 
endereço: av. bastian 230 sala 703 
bairro: menino deus • telefone: (51) 3372-9225  
9225-3245

instituto mudrá 
endereço: av. borges de medeiros, 343/46 
bairro: centro • telefone: (51) 3024-0401

juliana lang lima 
endereço: av. iguaçu, 119 sala 504  
bairro: petrópolis • telefone: (51) 3338-5179  
9828-3149

julia schneider protas 
endereço: r. coronel bordini, 675 sala 202 
bairro: auxiliadora • telefone: (51) 8451-9151

ligia castegnaro trevisan 
endereço: av. goethe, 71 rio branco 
telefone: (51) 3345-3313 • 9952-2241

maria vanda olczwski 
endereço: r. andrade de neves, 155/95 
telefone: (51) 3226-7324

marília spinelli jacoby 
endereço: r. felipe neri, 320 cjs. 203 e 204 
bairro: auxiliadora • telefone: (51) 3023-5593  
9287-6165

michele da silva ramos 
endereço: av. protásio alves, 3161 sala 306 
bairro: rio branco • telefone: (51) 8405-9131

mirian belquís da silveira escanhuela 
endereço: av. protásio alves, 3161 sala 306 
bairro: rio branco • telefone: (51) 8160-9635

renata lisboa machado 
endereço: r. dr. florêncio ygartua, 69 sala 303 
bairro: moinhos de vento • telefone: (51) 3336-7247 
9969-9203

ruth britto velho de mattos 
endereço: r. 24 de outubro, 838/808 
bairro: moinhos de vento • telefone: (51) 3395-5454 
9191-5637

ruth maria sousa dos reis 
endereço: r. lima e silva, 1066 sala 605 
bairro: cidade baixa • telefone: (51) 3225-5379 
9912-1295

PSICOLOGIA CLÍNICA

milene rodrigues da silva macedo 
endereço: r. indianápolis, 205 • bairro: três figueira 
telefone: (51) 3028-8075 • 8523-0293

milene rodrigues da silva macedo 
endereço: rua dos andradas, 1234 sala 2109 
bairro: centro • telefone: (51) 8523-0293

PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA

maria de lourdes barboza kohl 
endereço: r. ramiro barcelos, 838 sl. 202 • bairro: 
floresta • telefone: (51) 3391-9607 • 9269-9100

michele da silva ramos 

endereço: av. protásio alves, 3161 sala 306 
bairro: rio branco • telefone: (51) 8405-9131

mirian belquís da silveira escanhuela 
endereço: av. protásio alves, 3161 sala 306 
bairro: rio branco • telefone: (51) 8160-9635

RADIOGRAFIA

radicom 
endereço: r. erico verissimo,624/3 
bairro: menino deus • telefone: (51) 3218-2400

radicom 
endereço: r. alvares cabral, 65  
telefone: (51) 3345-3500

RADIOLOGIA

conrae 
endereço: av. plínio brasil milano,1313 
bairro: auxiliadora • telefone: (51) 3328-9000

instituto de radiologia 
endereço: r. gal. vitorino,286 cj. 102 
telefone: (51) 3224-5239

radimagem diagnóstico por imagem 
endereço: av. cristóvão colombo, 1691 
bairro: floresta • telefone: (51) 2125-0505

magnetica  
serviço de radadiologia dr. roberto oliveira 
bairro: r. riachuelo, 1505  
telefone: (51) 3286-1666

REIKI

instituto mudrá 
endereço: av. borges de medeiros, 343/46 
bairro: centro • telefone: (51) 3024-0401

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

radimagem diagnóstico por imagem 
endereço: av. cristóvão colombo, 1691 
bairro: floresta • telefone: (51) 2125-0505

TERAPIA

espaço terapias holístcas mãe terra 
endereço: r. josé de alencar, 658 salas 106 e 305 
bairro: menino deus • telefone: (51) 3029-7691

TERAPIA FAMILIAR

maria cristina presser vacaro 
endereço: r. carlos huber, 580 
bairro: três figueiras • telefone: (51) 8115-1107

TOMOGRAFIA

radimagem diagnostico por imagem 
endereço: av. cristovao colombo, 1691 
bairro: floresta • telefone: (51) 2125-0505

TRAUMATOLOGIA

art-fisio clínica de fisioterapia 
endereço: r. dos andradas, 1643 sala 302 
bairro: centro • telefone: (51) 3221-5554

clínica médica de reabilitação vitória 
endereço: r. dr. barros cassal, 528 
bairro: bom fim • telefone: (51) 3311-9403

clínica santo antônio s/s ltda 
endereço: r. santo antônio, 767 • bairro: bom fim  
telefone: (51) 3314-5566 • 3314-5556 • 9964-1591

urgentrauma 
endereço: av. assis brasil, 2959 
bairro: passo da areia • telefone: (51) 3341-1302

pro-trauma clinica acidentes e fraturas 
endereço: av. cristovao colombo, 3550 cj. 304/403 
telefone: (51) 3325-2121 • 9701-3550

ortopedia zona sul 
endereço: av. wenceslau escobar, 1474 • bairro: 
tristeza • telefone: (51) 3268-4747 • 8489-1167

osteoclin 
endereço: r. general vitorino, 161 cj. 201 • bairro: 
centro • telefone: (51) 3225-7077 • (51) 9815-7176

VACINAS

vacine 
endereço: r. josé de alencar, 237 
telefone: (51) 3233-6990

RIO GRANDE (RS)

ENFERMAGEM

enfermar enfermagem e remoções 24 horas 
endereço: av. cidade de pelotas, 765 anexo c 
bairro: lagoa • telefone: (53) 3231-7000  
(53) 9159-8000 

ODONTOLOGIA

maria marcela cruz dias ferreira 

endereço: r. general vitorino, 585 • bairro: centro  
telefone: (53) 2125-3413 • 9164-2921 • 8137-3643

RADIODIAGNÓSTICO

radioclínica-clínica de radiodiagnósticos ltda 
endereço: r. general barcelar, 120 • bairro: centro 
telefone: (53) 3231-2733

REMOÇÕES

enfermar enfermagem e remoções 24 horas 
endereço: av. cidade de pelotas, 765 anexo c 
bairro: lagoa • telefone: (53) 3231-7000 
(53) 9159-8000 

SANTA CRUZ DO SUL (RS)

FISIOTERAPIA

flávio hashimoto 
endereço: r. marechal floriano, 607 sl. 503 
bairro: centro • Telefone: (51) 3715-1785

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratório de análises clínicas horta 
endereço: r. borges de medeiros, 357 
bairro: centro • telefone: (51) 3715-1675

PSICOLOGIA CLÍNICA

sandra maria braum 
endereço: r. emilio rabenschlag, 59 sala 01 
bairro: centro • telefone: (51) 9817-8560

SANTA MARIA (RS)

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

maxximagem 
endereço: r. pinheiro machado, 2350 
bairro: centro • telefone: (55) 3221-3395

NUTRICIONISTA

ruth maurer da silva - crn: 2-1054 
endereço: rua venâncio aires, 1366 sl 03 • bairro: 
centro • telefone: (55) 3225-4119 • 9107-7851

ODONTOLOGIA

cristina michel bier - cro: rs-9924 
endereço: rua marechal floriano peixoto, 1124 sl 
bairro: centro • telefone: (55) 3223-1192

josé otávio souza bier - cro: rs-9884 
endereço: rua marechal floriano peixoto, 1124 sl 
bairro: centro • telefone: (55) 3223-1192

ONCOLOGIA

clínica de oncologia santa maria ltda 
endereço: r. pinheiro machado, 2815 
bairro: centro • telefone: (55) 3221-9000

PSICOLOGIA

ana carolina cademartori 
endereço: r. do acampamento, 112 sala 101 • bair-
ro: centro • telefone: (55) 3221-3240 • 9119-4201

SANTA ROSA (RS)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laborritt 
endereço: av. santa cruz, 550 • bairro: centro   
telefone: (55) 3661-1510 • 3512-6510 • 3541-1300

SANTIAGO (RS)

PSICOLOGIA

vania luiza felli kubiça - crp: 07/02709 
endereço: rua benjamin constant, 88 sala 302 • bair-
ro: centro • telefone: (55) 3251-8769 • 8115-2512

SANTO CRISTO (RS)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laborritt 
endereço: r. amandaú, 97 • bairro: centro  
telefone: (55) 3661-1510 • 3512-6510 • 3541-1300

SÃO LEOPOLDO (RS)

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

ulbra saúde são leopoldo 
endereço: rua conceição, 679 • bairro: centro 
telefone: (51) 3579.3800 

DEPENDÊNCIA QUÍMICA

alethea freitas de oliveira 
endereço: rua são caetano, 410/304 • bairro: cen-
tro • telefone: (51) 9851-8418 • 9343-0341

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

sidi medicina por imagem 
endereço: av. independencia, 1326 
telefone: (51) 3590-3184

FONOAUDIOLOGIA

sirlei bergel 

endereço: av. independência, 1160 sala 501 • bairro: 
centro • telefone: (51) 3592-9246 • 9989-8435

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratório exame de análises clínicas ltda 
endereço: rua primeiro de março, 707 
bairro: centro • telefone: (51) 3592-3056

PSICOLOGIA

alethea freitas de oliveira 
endereço: rua são caetano, 410/304 • bairro: cen-
tro telefone: (51) 9851-8418 • 9343-0341

gabriela hunz silveira 
endereço: r. independência, 181 sala 901 • bairro: 
centro • telefone: (51) 3037-6447 • 9277-0733

mônica junqueira karkow 
endereço: r. marquês do herval, 784 sala 403 
bairro: centro • telefone: (51) 3590-2466  
(51) 9125-0444

RADIOLOGIA

sidi medicina por imagem 
endereço: av. independencia, 1326 
telefone: (51) 3590-3184

SÃO LUIZ GONZAGA (RS)

PSICOLOGIA

djanira de fátima silva moura 
endereço: r. salvador pinheiro machado, 682 
bairro: centro • telefone: (55) 3352-4499  
9979-8640

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ (RS)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratório exame de análises clínicas ltda 
endereço: rua madre regina protemam, 567 sl 02 
bairro: centro • telefone: (51) 3635-1277

TERRA DE AREIA (RS)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratório fontana ltda 
endereço: rua osvaldo bastos, 1132 
bairro: centro • telefone: (51) 3666-1009

TRAMANDAÍ (RS)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratório fontana ltda 
endereço: av. rubem berta, 1287 térreo 
bairro: centro • telefone: (51) 3684-1661

VACARIA (RS)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

laboratório clin 
endereço: r. libório rodrigues, 55 
bairro: centro • telefone: (54) 3232-7575

VIAMÃO (RS)

ATENDIMENTO AMBULATORIAL

ulbra saúde viamão 
endereço: r. isabel bastos, 97 • bairro: centro 
telefone: (51) 3492-1066

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

ecoclínica ecografia clínica s/s ltda 
endereço: rua isabel bastos, 138 
bairro: centro • telefone: (51) 3485-1877
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COMO FUNCIONA:

• Confira, na página 3  
desta edição, como funciona 
e todas as vantagens do  
APCEF Saúde. 

• Você também pode  
sugerir profissionais e  
estabelecimentos para   
conveniar com a APCEF.

•  Guarde estas páginas para 
consulta e confira as atualiza-
ções dos novos convênios no 
site da APCEF. 
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FÓRUM SOCIAL MUNDIAL

O Fórum de volta às  
origens em 2013

De 6 a 11 de fevereiro o mundo es-
tará de olho nos debates do Fórum Social 
Mundial, que ocorre na universidade de 
Senegal, em Dacar. Será nesse cenário 
que o Conselho Internacional do FSM 
vai avaliar a dinâmica do movimento 
em mais de uma década, que alternou 
edições centralizadas e policêntricas. Na 
pauta, estará, também, a volta do FSM 
a Porto Alegre, cidade de origem, na 
edição centralizada de 2013. Represen-
tantes do governo gaúcho manifestarão 
em Dacar a disponibilidade de receber 
novamente o FSM.

Independente da decisão sobre a 
sede do FSM, em 2013, o ano que vem 
será de intensas atividades em Porto Ale-
gre e Região Metropolitana. Uma nova 
rodada de atividades descentralizadas 
deverá preparar o debate para a RIO mais 
20, centralizando as discussões em torno 
da temática ambiental e da crise global.

O GRAP – Grupo de Reflexão e 
Apoio ao Processo do FSM – que é consti-
tuído pelo núcleo histórico brasileiro que 

Independente das decisões do 
Conselho, que se darão pós FSM, o Rio 
Grande do Sul marca sua presença em 
Dacar. O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, 
bem como o Assessor de Relações Inter-
nacionais, Eduardo Mancuso, participam 
da reunião do Fórum de Autoridades 
Locais de Periferia (FALP), no dia 7 de fe-
vereiro, dando continuidade aos debates 
e conformação de redes estabelecidas em 
Canoas, nos 10 anos do FSM, em 2010. 
O objetivo é a construir a rede do FALP 
na África.

construiu o FSM, também trabalha com 
a proposta de construção de um espaço 
permanente do FSM em Porto Alegre. 
De acordo com Eduardo Mancuso, o 
local servirá de escritório permanente, 
abrigando a Biblioteca do FSM. “Vamos 
organizar um espaço cultural que vai 
abrigar a memória de 10 anos de FSM”, 
ressalta Mancuso. A ideia é contar com 
o apoio do governo do Estado e das pre-
feituras da Região Metropolitana.

No dia 8 de fevereiro, represen-
tantes governamentais e parlamentares 
gaúchos participam da 9ª Assembleia de 
Autoridades Locais pela Inclusão Social e 
a Democracia Participativa. Constituída 
na 1ª edição do FSM por iniciativa do 
então prefeito de Porto Alegre, Tarso 
Genro, a rede transformou-se em uma 
das maiores articulações de governos 
de esquerda e progressistas do mundo. 
Neste ano, o tema da assembleia é “O 
Poder Local e Crise Global”. O anfitrião 
do encontro será o prefeito de Dacar, 
Khalifa Sall.

Eduardo Mancuso, que não partici-
pou de apenas uma das 10 edições do 
FSM, avalia que Dacar marca o momento 
de renovação e reinvenção do FSM, com 
articulação de novas metodologias e no-
vos cenários. “A tendência é partir cada 
vez mais para campanhas concretas”, 
resume. “ As Assembleias de Conver-
gência são o espaço de construção de 
alternativas concretas de ações, do local 
ao global”, destaca Mancuso.

FSM deve ter espaço permanente em Porto Alegre

PROGRAMAÇÃO

1º dia (6/02/2011): 
Marcha de Abertura

2º dia (7/02/2011): Dia 
da África e da Diáspora

3º dia (8/02/2011): Ati-
vidades autogestionadas

4º dia (9/02/2011): Ati-
vidades autogestionadas

5º dia (10/02/2011): 
Assembleias de Conver-
gência

6º dia (11/02/2011): 
Assembleias de Conver-
gência /Assembleias das 
Assembleias

Ciranda Internacional da 
Comunicação Comparti-
lhada: www.ciranda.net

Site Geral do Fórum So-
cial Mundial: www.foru-
msocialmundial.org.br

Site Oficial do FSM 2011: 
http://fsm2011.org/br

Associação Mundial de 
Rádios Comunitárias: 
www.amarc.org

OPEN FSM – A Rede de 
Relacionamento do Fó-
rum: http://openfsm.net

PARA  
SABER MAIS

Marcha de abertura do Fórum Social Mundial 2010, em Porto Alegre

Arquivo Interlig
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INTERIORIZAÇÃO

A sede de Farroupilha, da Regio-
nal Serra, faz de sua infraestrutura um 
atrativo para congregar pessoas em 
diferentes eventos. O espaço tornou-se 
referência não só para festas dos(as) 
associados(as), como também para 
eventos, seminários e reuniões que a 
Caixa realiza com seus diferentes par-
ceiros. “Através de um local qualificado 
estamos promovendo uma grande inte-
gração entre associados(as) e o público 
externo com quem nos relacionamos 
no dia a dia”, comenta o coordenador 
da Regional, Vladimir Bettiol, que conta 
com o trabalho e a dedicação de Sandra 
Onzi na tesouraria.

A sede em Farroupilha oferece um 
salão de festas de 288m2, com toda 
estrutura de bar e cozinha, campo de fu-
tebol sete, quiosque com churrasqueira, 
parque infantil, quadra de tênis, quadra 
de vôlei de areia, área para camping, 
estacionamento e trilha para caminha-
das ecológicas. Outro diferencial é o 
profissionalismo dos caseiros, que se 

disponibilizam para organizar as festas, 
podendo inclusive assumir a elaboração 
do cardápio a ser oferecido.

A Regional Serra é composta pelos 
municípios de Antonio Prado, Bento 
Gonçalves, Canela, Carlos Barbosa, 
Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da 
Cunha, Garibaldi, Gramado - Nova Bas-
sano, Nova Prata, Nova Petrópolis,  São 
Francisco de Paula, São Marcos, Vacaria 
e Veranópolis. Tem como representantes 
no Conselho Deliberativo da APCEF, os 
colegas Luis Carlos Bianchi (RSLOG/PO 
RSN-Logística) e Cezar Zavistanovicz 
(PAB JF, Caxias do Sul).

Para quem ainda não conhece a 
Sede de Farroupilha, já fica o convite 
para agendar-se para o Costelão do Dia 
do(a) Trabalhador(a), em 1º de maio, um 
evento já tradicional da Regional Serra. 
“Destacamos a importância das pesso-
as se associarem e da participação nos 
eventos. Como coordenador, estou aqui 
para ouvir e encaminhar as sugestões 
dos(as) associados(as)”,

Regional Serra  
aposta na integração

NOVOS CONVÊNIOS

BRIQUE

AGÊNCIA DE VIAGENS -  Porto 
Alegre – Montreal Viagens e Turismo 
Ltda. Rua Florêncio Ygartua, 65 Loja 
11 – Bairro Moinhos de Vento. Fone: 
(51) 3395-3564. Site: www.montre-
alviagens.com.br

ARMAZÉM  - Porto Alegre – Arma-
zém Aurora Ltda. Av. Erico Veríssimo, 
465 – Bairro: Menino Deus – Porto 
Alegre/RS. Fone: (51) 3084-0500. 
Site: www.armazemaurora.com.br

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DIGITAL 
– Santa Maria e Porto Alegre – RM 
Comércio e Assistência Técnica Ltda. 
Rua Venâncio Aires, 1795 Sala 41- 
Bairro: Centro – Santa Maria/RS e 
Rua Dr. Flores, 262 Sala 64 – Bairro: 
Centro – Porto Alegre/RS. Fone: (55) 
3223-2105  e (51) 3211-2433/ 3024-
4647. Email: rmrenato123@ig.com.br

CICLISMO- Porto Alegre – Bike Sul 
Bicicletas e Serviços Ltda – ME. Rua 
Santana, 255 Bairro: Santana – CEP: 
90040-372 – Porto Alegre/RS e Rua 
Olavo Bilac, 735  Bairro: Santana – 
CEP: 90040-110 – Porto Alegre/RS. 
Fone: (51) 3221-3822/ 3286-4443. 
Site: www.bikesul.com.br

FLORICULTURA – Porto Alegre – Flo-
ricultura Porto das Flores. Av. Bento 
Gonçalves, 3867 Loja 03 – Bairro: 
partenon – Porto Alegre/RS. Fone: 

(51) 3084-0841/ 9324-9077. Site: 
www.portodasflores.com

HOTEL PARK – Farroupilha – Hotel 
Farina Ltda. RST 453 KM 106 S/N 
–  CEP: 95180-000 - Rota do Sol - Far-
roupilha/RS. Fone: (54) 3458-7033. 
Site: www.farinaparkhotel.com.br

PARQUE AQUÁTICO – Capão da Ca-
noa – Marina Park Empreendimentos 
Náuticos Ltdas. Estrada do Mar, RS 
389 nº 1000 KM 35. Bairro: Velas da 
Marina. Fone: (51) 3625-3049. Site: 
www.sitedomarina.com.br

SAUNA E SPA – Porto Alegre – Sauna 
Porto Alegre Ltda. Rua Ramiro Barce-
los, 451  Sala 457. Fone: (51) 3211-
3161. Site: www.saunapoa.com.br

SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE 
EVENTOS – Cachoeirinha – Imagina-
som Sonorizações e Telecomunicações 
Ltda. Rua Santa Isabel, 183 Sala 01 
- Bairro: Jardim América - Cacho-
eirinha/RS. Fone: (51) 3471-2242/ 
9964-8835. Site: www.imaginasomrs.
com.br

YOGA – Porto Alegre – Abyoga – 
Associação Brasileira de Yoga Antigo. 
Rua Barão do Amazonas, 756 Sala 101 
– Bairro: Petrópolis – Porto Alegre/RS. 
Fone: (51) 3333-6390/ 8424-4784. 
Site: www.abyoga.org.br

IMÓVEIS ------------------------ 

COMPRO APARTAMENTO com Box, 
em Porto Alegre, preferencialmente 
de 2 dormitórios, com boa posição 
solar, nos Bairros Centro ou Menino 
Deus. Angela Maria Kiekow Fone 
(51)3593.9181 ou 9956.4032

Compro pequeno apartamento no 
Centro de Santa Maria tratar com 

Derli (55) 9962-0579.

VENDO apto 3 dorm, 2º andar, 
sala, cozinha, banheiro, sacada em 
L, sol manhã/tarde, rua Vicente da 
Fontoura esq. Gomes Jardim, Bairro 
Santana/POA, R$145.000,00, direto 
com proprietária. Analiso proposta. 
Tratar com Luciana, fone: (51)8119-
5474/8459-5395.

Sede em Farroupilha tem agenda intensa

Arquivo APCEF
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Aproveite as férias na APCEF

A APCEF está de portas abertas 
para receber você e sua família nestas 
férias, em suas colônias e no Camping de 
Itapirubá. As inscrições devem ser feitas 
através  do site da APCEF (www.apcefrs.
org.br). Você pode escolher entre Tra-
mandaí, Cassino, São Chico e Itapirubá.

O Camping de Itapirubá tem exce-
lente localização, de frente para o mar. 
Possui espaço para até 40 barracas. As 

inscrições devem ser feitas por email ou 

por telefone, na secretaria da APCEF. O 

período de estadia é de 10 dias.  Perten-

cente ao município de Laguna, em Santa 

Catarina, o balneário está a 13Km de 

distância do centro de Laguna, tornando-

-se uma excelente opção para quem quer 

curtir o carnaval mais famoso do litoral 

catarinense.

Piscinas em  
Porto Alegre

Associado(a) e dependentes têm 
acesso livre às piscinas e churrasqueiras 
nas sedes da APCEF. Em Porto Alegre, a 
temporada de piscinas vai até março, com 
funcionamento das 9h às 20h, de terça 
a domingo, durante o horário de verão.
Nos finais de semana são oferecidas aulas 

de hidroginástica e recreação para as 
crianças, sem custo aos associados(as). 
A hidroginástica conta com aulas das 
10h30min às 11h30min e das 15h às 
16h. Já a recreação é oferecida das 12h 
às 15h. O(a) associado(a) interessado(a) 
em levar acompanhante deve adquirir o 
ingresso antecipadamente. O ingresso 
diário custa R$ 15,00 e o ingresso mensal 
custa R$ 50,00.


