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Charge

Editorial

Seu melhor verão 
é na APCEF

Faltam menos de 30 dias para 

o início oficial do verão. Na APCEF 

estamos a todo vapor nos prepa-

rativos para bem receber os(as) 

associados(as) e seus familiares  neste 

período de férias, descanso e lazer. No 

dia 27, realizaremos a festa de final de 

ano e de abertura das piscinas para 

mais uma temporada.

Pensando em você, que neste 

momento planeja e organiza seu me-

recido período de descanso, dedica-

mos esta edição com diversas opções 

que a APCEF lhe oferece, da serra 

ao mar, do litoral norte ao litoral sul 

e nos recantos de lazer que as sedes 

regionais disponibilizam. 

Mas o ano não acabou. Seguimos 

trabalhando com toda persistência 

pelos direitos que nos são devidos. 

Junto com a publicação da Cartilha 

da Isonomia, comemoramos mais um 

parecer favorável ao projeto de lei 

que tramita na Câmara Federal. Pelo 

fim das discriminações aos colegas do 

REG/Replan, ingressamos com nova 

ação judicial.  Com o mesmo vigor, 

participamos do Simpósio Nacional 

de Aposentados(as).

Do dia 13 ao dia 17 de dezembro 

acontece a eleição para o Conselho de 

Usuários do Saúde Caixa. Sete chapas 

se inscreveram, o que demonstra a 

relevância dada à gestão do plano de 

saúde, bem como reforça a impor-

tância da participação das pessoas 

neste processo. A diretoria da APCEF 

apoia a chapa Movimento pela Saúde, 

inscrita sob o número 2.

Sem abdicar da agenda de lutas, 

celebramos novos convênios, demos 

início à oficina literária bilíngue e 

realizamos as etapas regionais dos 

jogos de integração. Acreditamos 

que é assim que se constrói um novo 

tempo: renovando a luta todo dia, 

dividindo a atenção para as diferentes 

áreas de atuação, somando esforços 

e multiplicando conquistas.

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 (GICOT/POA) • Patrimônio: 
Paulo Cesar Ketzer (Aposentado / POA) • Social e Lazer: Marisa Zancan Godoy (Ag. 
Gravataí) • Cultura: Paulo Daisson Gregório Casa Nova (GICOT/PO) • Previdência 
e Jurídico: Sérgio Edgar Simon (Aposentado/POA) • Aposentados e Saúde: Noeli 
Maria Serra (Aposentada/POA) • Diretoria de apoio • Carlos Alberto Träsel (JURIR/
POA) • Cláudio Graff Jardim (Ag. Juca Batista) • Luciano Fogaça Falkenbach (Ag. 
Praça Rui Barbosa) • Paulo Ricardo Belotto (Aposentado / POA) • Ricardo Adolfo 
Hoffmann Hubba (RERET Metropolitana) • César Dias da Silva (Ag Érico Veríssimo) 
• Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF) • Rafael Balestrin (JURIR/POA) • Maria 
Tereza Guerra Bernd (Aposentada/POA)

CONSELHO DELIBERATIVO • Presidência: Amanda Angélica Gonzáles Cardoso 
(Aposentada) • Secretaria-Geral: Clélio Luiz Gregory (Aposentado) • REG. PORTO 
ALEGRE • Titulares •  Júlia Estelita Claudino  Brito (Ag. Cachoeirinha) • Felisberto 
Machado (GICOP/POA) • Marta Silva de Jesus (GICOP/POA) • Pedro Andre Mar-
chese Sessegolo (Ag. Shopping Iguatemi) • Suplentes • Marcelo Antonio de Marchi  
(GIRIS) • Stella Maris Germer Moraes (Ag. Rua da Praia) • Maria Regina Pereira 
Figueiró (Aposentada/POA) • Horácio Lopes de Moraes (SR/POA) • Maria Júlia Silva 
Santos (GICOT/PO) • Cláudio Níveo da Silva Terra (Ag. Praça Rui Barbosa) • REG. 
VALE DO RIO PARDO • Titulares • Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz) 
• Suplentes • João Aristeu M. de Oliveira (Ag. Cachoeira do Sul) • REG. PASSO 
FUNDO • Titular • Ivan Canal (Aposentado) • Suplente • Eroni Rodrigues Schleder 
(Ag. Cachoeira do Sul) • REG. VALE DOS SINOS • Titular • Sonia Streb (Aposenta-
da) • Suplente • Nestor Francisco Imhoff (Ag. Cachoeira do Sul) • REG. VALE DO 
PARANHANA • Titular • Jorge Ferrari Freitas (Ag. Três Coroas) • Suplente • Ademir 
Arizoli Volkart (Aposentado) • REG. CENTRO • Titular • Rogênio Dellinghausen 
Reichembach (Ag. Tupanciretã) • REG.VALE DO TAQUARI • Titular • Milton Gustavo 
Schnack (Ag. Lajeado) • REG. SERRA • Titular • Luís Carlos Bianchi (GIMAT/POA) 
• Suplente • Cezar Zavistanovicz (PAB JF/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) • REG. LITORAL SUL • Titular 
• Carla Nogueira Petruzzi (Aposentada/Rio Grande) • REG. SUL • Titular: Lúcia He-
lena Leal da Silva (Aposentada) • 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 (RE-
RET/Passo Fundo) •  Secretário: Telmo José de Boita (Ag. Frederico Westphalen) 
•Juarez Machado de Oliveira (GICOP/PO) • Suplentes • Gilmar Delvan (GICOT/
PO) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Menino Deus) • Antônio Gabriel Bueno 
Bones (Aposentado/POA)
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ANTENA

NOVEMBRO ------------------

Dia 27, às 20h30min: Festa de 
Abertura das Piscinas, no Ginásio 
de Esportes, na Av. Cel Marcos, 
627, POA.

Dia 27, às 20h30min: Jantar de 
Natal da Regional Sul, na Socieda-
de Libanesa.

Dia 28, às 9h: Abertura das Pisci-

nas, na Sede A, em POA.

DEZEMBRO ------------------------

Dias 2, 3 e 4: Festival de Música da 
Fenae, em Goiânia.

Dia 9: Noite Cultural 2010 - Encerra-
mento das Oficinas, no Galpão Crioulo 
da Sede B, em POA.

Dia 15: Confraternização dos(as) 
Aposentados(as), na Sede A, em POA.

Dia 17: Jantar de Natal da Regional 
Passo Fundo.

JANEIRO ---------------------------

Dia 20: Dia do(a) Aposentado(a) com 
atividades de recreação e lazer na Sede 
A, em POA.

MARÇO -----------------------

Dias 19 e 20: Etapa Estadual dos Jogos 

de Integração na Colônia de Tra-
mandaí.

Dia 26: Jantar Baile Campeiro do 
Núcleo de Cultura Gaúcha, no Gal-
pão Crioulo, Sede B, em POA.

Confira toda a agenda no 
endereço eletrônico www.
apcefrs.org.br

AGENDA DE EVENTOS

Coral da APCEF em 
São Leopoldo 

O Coral da APCEF foi um dos cinco 
coros a se apresentar no Festival promo-
vido pela Fecors – Federação de Coros 
do RS. O evento foi realizado em São 
Leopoldo, na conhecida Igreja do Reló-
gio, no dia 6 de novembro, com início às 
20h. Muito elogiado pelo público, o Coral 
cantou quatro canções: João Carreteiro, 
Eu Sei, All I have to do is a dream, Estrada 
do Sol, sob a regência do maestro Luiz 
Andrade.

Depois da apresentação, os coros 

confraternizaram no restaurante Passo-
quinha, onde lhes foi oferecido um jantar 
de integração. Após o jantar, cada grupo 
cantou uma música. “Saímos muito sa-
tisfeitos e realizados”, comenta Iracema 
Mendes, coordenadora do Coral. Ela 
aproveita para informar que o Coral da 
APCEF está à disposição para atender 
convites para apresentações.  “Mas não 
queremos apenas expectadores, também 
queremos que mais pessoas venham 
cantar com a gente”, convida Iracema, 
lembrando que “o canto eleva a alma”.

(Foto: arquivo APCEF)

Coral elogiadíssimo em São Leopoldo

Extensão e Pós-Graduação 
com desconto na Unisc

Que tal um curso de extensão ou 
pós-graduação na modalidade EAD 
– Ensino a Distância? E se esse curso 
custar 10% menos do que o valor de 
mercado? A APCEF tem um nova parceria 
universitária. Trata-se do convênio com 
a Universidade de Santa Cruz do Sul – a 
UNISC. Os(as) associados(as) APCEF têm 
direito a 10% de desconto nas mensa-
lidades nos cursos EAD de extensão e 
pós-graduação. 

Para 2011 a universidade oferece 
seis cursos de pós-graduação na moda-
lidade EAD: Gestão Hoteleira, Gestão 
Empresarial, Gestão de Pessoas, Gestão 
por Processos de Negócios, Direito Penal 
e Processual Penal, Tecnologia de Alimen-
tos. Na área de extensão são oferecidos 
14 cursos. As inscrições para 2011 já 
estão abertas. Para maiores informações 
sobre os cursos acesse o site da UNISC: 
http://ead.unisc.br

Carro zero com 
desconto na Ford

Uma parceria entre a FENAE e a Ford 
traz uma série de vantagens aos associa-
dos das APCEFs na compra do carro zero 
quilômetro. Começa com o atendimento 
personalizado e com descontos exclu-
sivos. E tem mais: faturamento direto 
de fábrica, preço único em mais de 400 
distribuidores Ford do Brasil e entrega do 
veículo com frete incluso em um distri-

buidor de sua preferência.

As vantagens valem também para 

contribuintes da FENAE Doações. Men-

salmente, uma tabela atualizada é dis-

ponibilizada no site da FENAE, com os 

descontos de toda linha de automóveis, 

pickups e utilitários. Para conferir basta 

acessar www.fenae.org.br
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ENTREVISTA

O voto e a filosofia: a vitória 
da opinião comum esclarecida
Por Luís Carlos Lopes, professor, escritor e colunista da Agência Carta Maior

O Brasil é um país plural. Nele 
convivem diversos modos de pensar 
sobre os mesmos problemas e, ainda, 
reflexões que são feitas por alguns gru-
pos e renegados por outros. Na maioria, 
os brasileiros são tolerantes, negam o 
fascismo e desejam a manutenção e a 
possível ampliação do que conseguiram 
nos últimos anos.

As decisões tomadas, que exigem 
alguma reflexão, tais como as relativas 
ao voto, esbarram na formação das 
consciências. A constituição dessas nada 
tem de natural. As consciências humanas, 
para além de seus aspectos biológicos, 
são formadas socialmente. Dependem 
da história e da posição ocupada por 
cada pessoa na organização social. Em 
contextos definidos, as pessoas acreditam 
em determinadas coisas ou são levadas 
a acreditar que seu modo de pensar é o 
único possível. Apesar de ser individual, 
o voto é uma atividade coletiva porque 
ninguém vota sem discutir o assunto com 
as pessoas que o circunda, mesmo que 
seja para discordar ou concordar com os 
membros de sua rede social. Por força 
de lei, o voto é secreto. Porém, mesmo 
nos espaços compartilhados socialmente, 
todo mundo sabe em quem cada um vai 
votar.

Em um esforço para que se compre-
enda o funcionamento da consciência 
humana, costuma-se dividir as idéias 
que as retro-alimentam em três grandes 
grupos: as tradições sociais e religiosas, 
as opiniões (sensos) comuns e as refle-
xões derivadas das artes, das ciências e 
da filosofia. Esses três grupos de ideias 
podem estar de modo positivo ou nega-
tivo e claro ou confuso, nos cérebros de 
cada um. Normalmente, o pensante não 
sabe da onde vem as ideias que defende, 
por vezes, ardorosamente ou paradoxal-
mente. Pode compreender ou não porque 
para ele tal princípio é mais válido do 
que outros. A ignorância pode ser tão 
arrogante quanto o pretenso saber.

As tradições são formadas pelos 
conceitos respaldados em livros sagra-
dos, pelas formulações acreditadas e 
difundidas pelas instituições religiosas e 
pelas crenças baseadas em mitos e lendas 
derivadas das práticas históricas dos po-

vos. Trata-se daquilo que fala ao coração 
e que não exige qualquer comprovação. 
Basta acreditar. Aliás, por em dúvida a 
crença na suas totalidades ou em algum 
aspecto específico é algo repelido pelo 
pensamento tradicional. Contudo, é pos-
sível acreditar, relativizando as ideias que 
geraram a crença e buscando aberturas 
para além do dogma e da fé cega.

Os sensos comuns são também 
crenças que se desvinculam das tradições 

todos. Precisam de fontes difusoras mais 
complexas, tais como: a escola, o livro, 
os arquivos, as bibliotecas, os museus, o 
cinema de arte e outras mídias de boa 
qualidade. Se o acesso a isso é precário, 
não é difícil entender a baixa difusão do 
pensamento científico, das artes popula-
res e eruditas mais sérias e de um modo 
de pensar mais racional.

As tradições, os sensos comuns 
e o pensamento racional coabitam no 

e são hegemônicos em determinada 
época e espaço social. As tradições são 
mais estáveis, sofrendo adaptações e 
pequenas alterações ao longo do tempo. 
Os sensos comuns são atuais, voláteis e 
facilmente modificáveis em uma mesma 
época. São compartilhados entre todos 
e caracterizam o modo de pensar de 
setores ou totalidades sociais.

As artes, as ciências e a filosofia 
consistem em estruturas ideológicas 
também acreditadas. Não são o sinô-
nimo da verdade, apesar de lutarem 
apaixonadamente para descobri-la. 
Precisam de um esforço maior para ser 
compreendidas. Diferentemente das 
tradições e dos sensos comuns, precisam 
se fundamentar por meio de algum tipo 
de prova ou padrão que as diferenciem. 
Por sua própria natureza e por efeito de 
problemas histórico-sociais não se trata 
de um modo de pensar possível para 

tecido social em graus diferentes. Uma 
pessoa pode tomar decisões articulando, 
dependendo do caso, um ou mais desses 
departamentos do saber cultural. Como 
ninguém sabe tudo, é natural que exis-
tam confusões e incompreensões sobre a 
origem do que se pensa em determinado 
contexto. A outra face do problema é 
que existem verdades importantes para 
humanidade nos três grupos de artefatos 
culturais citados. A luta é para compre-
ender as tradições, impedindo que elas 
se transformem em preconceitos. Outro 
problema é o de esclarecer profundamen-
te os sensos comuns, buscando que eles 
estejam a favor da vida social, contando 
com a difusão de uma ética humanista e 
progressista. Ainda outro é o de se apro-
priar dos conhecimentos mais sofisticados 
produzidos para a  humanidade.

A atual eleição foi um campo empí-
rico excelente para se medir em quantas 

andam o pensamento brasileiro. Nela, 
se digladiaram tradições, sensos comuns 
e, secundariamente, o conhecimento fi-
losófico, científico e artístico. Essa dança 
de ideias esteve presente nas estratégias 
eleitorais dos candidatos desde o pri-
meiro turno. A busca do convencimento 
esbarrou em várias questões que dizem 
respeito ao modo brasileiro de pensar. Por 
meio das manifestações dos candidatos, 
buscando votos, transpareceram vários 
aspectos das crenças nacionais que fo-
ram explorados, buscando-se atingir o 
eleitor. Os eleitores conversaram entre si 
e chegaram às suas próprias conclusões. 
As respostas das urnas indicaram como a 
maioria pensa e como várias minorias re-
constroem o mundo em seus cérebros.

Sob o ponto de vista ideológico, o 
Brasil é um país plural. Nele convivem 
diversos modos de pensar sobre os mes-
mos problemas e, ainda, reflexões que 
são feitas por alguns grupos e renegadas 
por outros. Na maioria, os brasileiros são 
tolerantes, negam o fascismo e desejam 
a manutenção e a possível ampliação do 
que conseguiram nos últimos anos. São 
majoritariamente contrários a qualquer 
tipo de extremismo político ou religioso 
e esperam que alguém resolva seus pro-
blemas. Acreditam na democracia formal 
do país, no voto e na representação presi-
dencial e parlamentar. Puniram vários dos 
candidatos que ameaçaram suas crenças 
e seus desejos de progresso social.

A opinião (senso) comum brasileira 
demonstrou-se como razoavelmente 
esclarecida. A maioria rejeitou visões 
tradicionalistas e desconfiou de quem 
achou que poderia manipular facilmen-
te as massas por meio do pensamento 
mais estático, tributário de vários mitos 
socioreligiosos. Esses manipuladores 
esqueceram que se vive em pleno 
reino do senso comum. A perspectiva 
tradicionalista atinge a muitos deles. 
Entretanto, a própria natureza da vida 
em um país capitalista leva que a grande 
maioria faça opções vivenciais livres do 
peso das tradições. Podem até falar que 
acreditam nelas, mas na vida prática, 
os problemas são outros. As pessoas 
são levadas a tomar decisões de modo 
pragmático, afastando-se dos mitos mais 
conservadores.

(Foto: arquivo pessoal)

Luís Lopes é colunista da Agência Carta Maior 
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Projeto da Isonomia tem 
parecer favorável do relator

O Projeto de Lei da Isonomia acaba 

de vencer mais uma etapa na Câmara 

Federal. Após ser aprovado na Comissão 

de Trabalho, Administração e Serviço 

Público, o PL 6259/2005 recebeu pa-

recer favorável do relator na Comissão 

de Finanças e Tributação, o deputado 

federal Osmar Junior (PCdoB/PI), no 

início do mês de novembro. O PL havia 

chegado na comissão em julho deste 

ano, quando o deputado federal gaúcho 

Pepe Vargas, presidente da comissão, 

assumiu o compromisso - ao participar 

do 2º Encontro Estadual da Isonomia no 

RS - de dar celeridade a tramitação do 

projeto, designando Osmar Junior para 

a relatoria. 

Passado o período eleitoral, Junior 

apresentou seu parecer favorável ao 

projeto. Após sua aprovação na Comis-

são de Finanças, o projeto de lei será 

remetido à Comissão de Constituição e 

Justiça. Aprovado nessa, o PL segue para 

apreciação do Senado.

 

CARTILHA IMPRESSA E DIGITAL

A Fetrafi-RS e o Sindbancários estão 

publicando, com o apoio da APCEF, a 

Cartilha da Isonomia. Com 16 páginas, 

a publicação aborda – através de uma 

linguagem acessível e didática – o que 

está em jogo na luta pela isonomia, 
contextualizando os ataques aos direitos, 
sofridos pelos empregados da Caixa e 
Banco do Brasil.

Na Caixa, a lista de privações é a 

seguinte:

• Licença-prêmio de 18 dias por   ano 

a serem gozados pelo funcionário ou 

convertidos em remuneração;

• Anuênio, ou Adicional por Tempo 

de Serviço (ATS):1% sobre o salário 

padrão a cada ano trabalhado;

• APIP -  Ausências Permitidas pra 

tratar de Assuntos Particulares, no 

número de cinco ao ano.

A cartilha é mais uma ação das 

entidades sindicais em 2010, com o 

apoio da APCEF. Em julho foi realizado 

o 2º Encontro Estadual da Isonomia, em 

Porto Alegre. Em setembro, a APCEF 

gaúcha esteve presente no Encontro 

Interestadual pela Isonomia realizado em 

Florianópolis e incentivou a realização 

de encontros simultâneos em São Paulo 

e Salvador.

Nova ação contra 
discriminações no 

REG/Replan

A Federação dos Bancários do RS (representando os sindicatos do interior) 
e o Sindbancários estão ajuizando uma nova ação judicial contra as discrimina-
ções que a Caixa impõe aos empregados(as) do REG/Replan. A ação tem por 
objetivo garantir reajuste igual no Acordo/2010 e possibilitar a migração para 
a Nova Tabela Salarial/2008 aos empregados(as) do REG/Replan no RS.

Além dessa nova medida, segue em tramitação processo judicial específico 
contra as discriminações do PFG, contemplando apenas o pessoal do REG/
Replan que tinha cargo em comissão no PCC/98, quando a ação foi ajuizada. 
A APCEF, desde o início, vem acompanhando e contribuindo na elaboração de 
todas essas iniciativas junto com as entidades sindicais.
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LAZER

Crianças e adultos fizeram a festa 
na Segunda Edição do Dia do Saci

A segunda edição do Dia do Saci 
foi marcada pela integração e diversão 
de toda a família. Crianças e adultos 
aproveitaram a tarde na Sede A, em 
Porto Alegre, com uma série de atrações 
organizadas com carinho pela APCEF 
em parceria com a Fenae, no dia 16 de 
outubro. A diretoria da APCEF esteve re-
presentada pelo vice-presidente Marcos 
Todt e pelos diretores Gilmar Aguirre, 
Noeli Serra e Ricardo Hubba.

Enquanto os pais apreciavam a tarde 
à beira do Guaíba, os(as) pequenos(as) 
mostravam seu talento na oficina de 
pintura de suas carapuças personalizadas. 
Corrida do saco, o jogo de estourar o 
balão e outras brincadeiras provocaram 
gostosas gargalhadas. Tudo regado a 
refrigerante, pipoca e cachorro-quente. 
A pracinha, totalmente revitalizada, foi 
outro ponto procurado pelas crianças. 
Greice Vargas, de 11 anos, acompanhou 
a sobrinha Esther Vargas, de 3 anos, na 
oficina de pinturas. 

Conveniado da APCEF, o mestre Nel-
sinho se apresentou com o Grupo Zimba, 
de Capoeira de Angola, concentrando a 
atenção de adultos e crianças que fizeram 
a roda para acompanhar a apresentação 
ao ritmo de palmas. Depois todos(as) 
foram convidados(as) para se dirigirem 
ao Ginásio de Esportes para a oficina 
circense. O encerramento da tarde foi 
com o teatro de bonecos.

 
HORA DE BRINCAR DE CIRCO

Ao entrar no ginásio os(as) partici-
pantes ingressaram no mundo mágico do 
circo. Uma oficina de Vivência Circense, 
realizada pelo Circo Girassol, foi a grande 
atração da tarde. Ela oportunizou a ex-
periência com malabares, acrobacias em 
tecido, equilíbrio em bolas e pernas de 
pau. Diversão e emoção garantida de, em 
um só tempo, assistir e ser protagonista 
do picadeiro imaginário montado no 
ginásio de esportes da APCEF

(Foto: Interlig / Vilmar Carvalho)

As acrobacias em tecido fizeram sucesso

Passeio sobre Rodas promove 
saúde, lazer e meio ambiente

Em parceria com a Fenae, a se-
gunda edição do Passeio sobre Rodas 
Não-Motorizadas fez da tarde do dia 16 
de outubro uma combinação de lazer, 
esporte, incentivo à saúde e preservação 
ambiental. Durante uma hora e quarenta 
minutos dezenas de ciclistas percorreram 
o itinerário da Sede A da APCEF até a 
praia de Ipanema.

O passeio seguiu pela ciclovia sem-
pre às margens do Guaíba. Antes de fazer 
o caminho de volta, o grupo fez um “pit 
stop” no Clube do Professor Gaúcho, 
para água e chimarrão. Adultos e crianças 
aderiram à proposta e pedalaram para va-
ler. “A maioria das crianças pedalou todo 

percurso junto com os adultos”, destaca 
Gilmar Aguirre, Diretor de Esportes da 
APCEF que, junto com o diretor Ricardo 
Hubba acompanhou o passeio.

João Guilherme Simões Assman, de 
oito anos, voltou parte do caminho de 
carona. “Depois de um tempo cansei”, 
conta ele, sem perder o entusiasmo: “O 
ano que vem quero participar de novo”. 
Ele foi para o passeio acompanhado do 
pai. Morador do município de Cacho-
eirinha, João Guilherme dedicou boas 
horas da manhã de sábado decorando 
sua bicicleta. “Foi muito legal”, avalia o 
pequeno que pratica futebol duas vezes 

por semana.Passeio com vista para o Guaíba

(Foto: Interlig / Vilmar Carvalho)
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APOSENTADOS(AS)

APCEF/RS presente no 
XXXII Simpósio Nacional

A APCEF gaúcha participou do 
XXXII Simpósio dos Economiários 
Aposentados(as) e Pensionistas da Caixa 
Econômica Federal, realizado no período 
de 7 a 11 de novembro, em Fortaleza, 
para discutir os temas de interesse da 
categoria. O evento reuniu cerca de 1500 
participantes de todo o país. A APCEF/RS 
foi representada pela diretora presidenta 
Célia Zingler, a diretora de Aposentados 
e Saúde, Noeli Serra, e a conselheira da 
Regional Sul, Lúcia Leal.  

Considerado o maior da história, 
o Simpósio privilegiou os debates em 
plenário das proposições que debate-
ram a gestão da FUNCEF e as melhorias 
necessárias nos  benefícios. Também 
foram realizados painéis sobre a FUN-
CEF, com a presença de toda a diretoria. 
As preocupações com os resultados dos 
investimentos, a cobrança da responsabi-
lidade da Caixa com o passivo originado 
das relações de trabalho e os planos de 
benefício foram os assuntos que mais 
suscitaram questionamentos.

 A representação da CAIXA foi da 

equipe da  Vice-Presidência de Gestão 

de Pessoas. Os questionamentos e rei-

vindicações foram muito relevantes em 

relação ao Saúde Caixa, com destaque 

para aos problemas na rede de credencia-

dos, a necessidade de aprimorar a rede de 

atendimento e procedimentos pensando 

nas necessidades das pessoas aposenta-

das cuja etapa da vida tem exigências 

específicas, inclusive a dispensa de auto-

rizações em casos de urgência. Também 

foi apresentada pelas representantes da 

APCEF a reivindicação  para que a Caixa 

assuma a responsabilidade de resolver 

a discriminação com as mulheres que 

ingressaram na Caixa até 18/06/1979 

e  se aposentaram proporcionalmente 

com  percentual inferior aos homens. Esse 

tema foi retirado de pauta em reunião do 

Conselho Deliberativo pelos conselheiros 

eleitos da FUNCEF para pautar em outra 

ocasião, pois a posição da Caixa ainda é 

contrária à solução. 

2010: Discriminação 
contra as mulheres 
ainda existe na Funcef*

Persiste a discriminação contra as 

mulheres que se aposentaram proporcio-

nalmente no Plano REG, fato que fere um 

direito fundamental protegido pelo artigo 

5º da Constituição Federal de 1988.

Essa grave discriminação de gênero 

atinge as mulheres que ingressaram na 

Caixa até 18/06/1979 e que se apo-

sentaram proporcionalmente, pois en-

quanto os homens se aposentaram com 

percentual inicial de 80% do salário de 

participação, as mulheres se aposentaram 

com apenas 70%. Hoje já é um público 

conhecido e delimitado.

Entendemos que é de inteira res-

ponsabilidade da Caixa resolver essa 

situação discriminatória com o aporte 

das reservas necessárias. As mulheres 

puderam se aposentar proporcionalmen-

te, mas tiveram que assinar um termo 

inconstitucional concordando em receber 

um benefício menor, o que foi imple-

mentado na FUNCEF pela Caixa, como 

única gestora que era naquela época e 

atualmente ainda possui maior poder do 

que os eleitos  na gestão com o voto de 

qualidade na Diretoria Executiva e no  

Conselho Deliberativo.

*Resolução apresentada durante o Simpósio em Fortaleza.

LABORATÓRIO – Novo Hamburgo, 
São Leopoldo, Campo Bom – Labora-
tório Exame de Análises Clínicas Ltda. 
Matriz – Rua Joaquim Nabuco, 1050 
Sala 01 - Bairro: Centro – Novo Ham-
burgo/RS – Fone: (51) 3582-8935 
e 3594-6350. Site: www.labexame.
com.br 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – 
Porto Alegre – Mamo-Rad S/S Ltda – 
Instituto de Diagnóstico por Imagem. 
Av. Carlos Trein Filho, 1239 – Bairro: 
Bela Vista. (51) 3028-3030/ 3328-
2977. Site: www.mamorad.com.br

DERMATOLOGISTA – Porto Alegre e 
Canoas - Rua Mariante, 239 Sala 402 
– Bairro: Rio Branco – Porto Alegre/
RS, e na Rua Quinze de Janeiro, 184 
Sala 301 – Bairro: Centro - Canoas/
RS. Telefone: (51) 3024-0970/ Fax: 

3024-0971 e (51) 3051-4239/ 3031-
4242. 

FISIOTERAPIA – Novo Hamburgo – 
Unifisio Centro de Fisioterapia Ltda 
– ME. Rua Bagé, 33 – Bairro: Centro 
– CEP: 93410-220. Fone: (51) 3066-
6388. Email: unifisio.fisioterapia@
yahoo.com.br 

NUTRIÇÃO – Porto Alegre – Fabiana 
dos Reis Ayres (Fanthadiello Clínica 
de Nutrição). Rua General Andrade 
Neves, 100 Cj. 801 - Bairro: Centro. 
Fone: (51) 3012-0710.  Site: www.
fanthadiello.com.br

NUTRIÇÃO – Caxias do Sul – Zulmara 
Aparecida Moura Reisdörfer. CRN 
6952P. Rua Bento Gonçalves, 2221 
Sala 503 - Bairro: Centro – Caxias do 
Sul/RS. Fone: (54) 3021-7370/ (54) 
8111-9817. Email: zulmaranutri@
yahoo.com.br

APCEF SAÚDE - NOVOS CONVENIADOS

Veja todos os convênios em www.apcefrs.org.br/convenios

Veja todos os anúncios em www.apcefrs.com.br/brique

BRIQUE
IMÓVEIS ------------------------ 

ALUGO 2 apartamentos 2 e 6 pessoas 
em Bombinhas/SC-. Detalhes e fotos 
no site bombinhasproploc.blogspot.
com . Contato com Juan Mintegui 
(51) 9661-6258 jcm@qbnet.com.br 
(47) 9931-1652 / 3369-2027 carlo-
sosvaldocatalogne@yahoo.com.br 

VENDO/TROCO, apto. em Novo 
Hamburgo, 3 dorm. suite, cozinha 
americana c/ armários, sacada e la-
vanderia fechadas, último andar, gás 
central, água quente, em frente ao 
mercado Miami, 2 garagens. Aceito 
apto. em Florianópolis/SC, até o 

mesmo valor. R$ 250.000,00. Tratar 
c/ Elen, cel. (51) 9648-1718, ou (51) 
3502-5035, ou email: elenlerina@
gmail.com

AUTOMÓVEIS ------------------ 

VENDO Fiat Marea 99 HLX 2.0. 
Completo, ar condicionado, direção 
hidráulica, trio elétrico, bancos de 
couro, Mp3 Pioneer com controle no 
volante, alarme Olympus que avisa 
no controle quando dispara. Revisado 
recentemente. R$ 19.000,00. Motivo 
de venda: Minha Casa Minha Vida. 
Contato: Carlos Schneider – (51) 
9702-7160

OUTROS CONVÊNIOS

HOTEL – Torres – Pozzi & Cia. Ltda 
(Farol Hotel). Rua José Antonio Pico-
ral, 240 Bairro: Centro Alto/Prainha. 
Fone: (51) 3664-1240/ Fax: 3664-
2670.  Site: www.farolhotel.com.br  

CESTAS E BALÕES – Porto Alegre – 
Tatiana dos Santos Machado (Criativa 
Cestas & Balões). Comércio on line. 
Fone: (51) 3029-2994/ 3085-2989 – 

SKYPE: (51) 3251-4949.  Site: www.

criativacestasebaloes.com

ESCOLA DE IDIOMAS – Porto Ale-

gre – V. BAUMHARDT – Instituto de 

Línguas Ltda. Rua General João Telles, 

542 Sala 905 - Bairro: Bom Fim. Fone: 

(51) 3029-3400/ 8151-9787. Email: 

v.baumhardt@gmail.com

Veja todos os convênios do APCEF 
Saúde em www.apcefrs.org.br/convenios/saude
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INTERIORIZAÇÃO

Passo Fundo aposta na 
integração entre associados(as)

A PEDIDO

A Regional Passo Fundo tem marcado 
seu trabalho através da integração com os(as) 
associados(as). Prova disso é seu calendário 
anual, com a organização de no mínimo um 
evento por mês. Os jantares, sempre na última 
sexta-feira de cada mês, marcam presença 
certa da Regional nas notícias e galeria de 
imagens do site da APCEF.

Com três sedes distribuídas na sua área 
de abrangência, a Regional coloca uma ótima 
estrutura a disposição dos(as) associados(as). 
A sede em Passo Fundo tem piscina, campo de 
futebol sete, áreas com churrasqueiras, salão 
de festas, sala de jogos e quadra de vôlei. A 
temporada das piscinas abre no dia 27 de no-
vembro, com funcionamento de terça-feira a 
domingo. Em Frederico Westphalen tem salão 

de festas, campo de futebol com iluminação, 
vestiários, estacionamento, parque infantil e 
açude. Além disso, a sede de Palmeira das Mis-
sões também disponibiliza salão de festas.

Sob a coordenação do colega aposentado 
Ivo Luthi, a Regional Passo Fundo conta com  
atuação de Paulo César Kunzler na tesouraria. 
No Conselho Deliberativo da APCEF, os repre-
sentantes da região são os colegas Ivan Canal 
(PAB JT Passo Fundo), como titular, e Eroni Ro-
drigues Schleder, aposentado, como suplente. 
A Regional também possui dois representantes 
no Conselho Fiscal da APCEF: o aposentado 
Telmo José de Boita, de Frederico Westphalen, 
e o colega Regis Moreno Nogueira Santos, da 

agência de Passo Fundo.
Jantar de outubro foi sucesso de público

(Foto: arquivo APCEF)





(Foto: arquivo APCEF)

Colonia oferece vista encantadora
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Para quem busca sossego e tranqui-
lidade nestas férias, a Colônia da APCEF 
em São Francisco de Paula desponta 
como uma ótima alternativa.  São 12 
cabanas com capacidade para quatro 
pessoas e uma cabana para oito pessoas. 
As cabanas são mobiliadas e oferecem 
roupa de cama como opcional. 

As inscrições são feitas através do 
site da APCEF (www.apcefrs.org.br) até 
o dia 10 do mês em curso para o mês 
seguinte. A classificação sai no dia 15. 
Os períodos são de finais de semana – 
sexta a domingo. Mas durante a semana 
tem uma promoção. Quem se hospeda 
de segunda a sexta, paga apenas três 
diárias. As diárias são contadas a partir 
das 12h de cada dia. 

 
BELEZAS NATURAIS 
E ENCANTOS DA SERRA

Localizada na região Campos de 
Cima da Serra, a cidade de São Francisco 
de Paula oferece aos seus visitantes no 
verão as vantagens do clima ameno e 
uma combinação de belezas naturais. 
Na sua área urbana destacam-se pontos 
turísticos como o Lago São Bernardo, 
a Cascata da Ronda e a Barragem da 
Corsan. Já na área rural, o município 
oferece atrações como a pesca esportiva, 
passeios a cavalo, campings, barragens, 
o Parque das Cachoeiras e o Parque Da-
venir Peixoto.

 
LOCALIZAÇÃO E ROTAS

Situada a 112 Km de Porto Alegre, 

São Francisco de Paula possui uma lo-
calização estratégica de acesso a outras 
cidades da serra gaúcha. Está a 24km de 
Três Coroas, 36 Km de Canela e 47km de 
Gramado. Mais distante um pouco, a 78 
km, fica Cambará do Sul, sede do Parque 
Nacional dos Aparados da Serra, onde 
fica o conhecido cânion Itaimbezinho. 
Entre as rotas de São Francisco estão a 
Rota Romântica e a Rota dos Campos de 
Cima da Serra. 

Rota Romântica: um caminho com belas 
paisagens, jardins, cenas de chaminés e 
fornos de pão, as delícias da culinária 
colonial, os arados e afazeres agrícolas. 
Essa é a Rota Romântica, composta por 
13 municípios: São Leopoldo, Novo 
Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Dois 
Irmãos, Morro Reuter, Santa Maria do 
Herval, Presidente Lucena, Picada Café, 
Nova Petrópolis, Gramado, Canela e São 
Francisco de Paula, todas de colonização 
européia com fortes valores culturais e 
diversos atrativos a oferecer.

Rota dos Campos de Cima da Ser-
ra: ecoturismo, turismo rural, festas e 
eventos, parques nacionais, turismo de 
aventura, reservas ecológicas, diversão, 
passeio ao ar livre, eventos tradicionalis-
tas, aventuras em contato com a natu-
reza, gastronomia regional. Essas são as 
opções da Rota dos Campos de Cima da 
Serra, formada pelas cidades de São Fran-
cisco de Paula, Jaquirana, Vacaria, Monte 
Alegre dos Campos, Bom Jesus, São José 
dos Ausentes e Cambará do Sul.

Cabanas mobiliadas e equipadas

(Foto: arquivo APCEF)

VERÃO NA SERRA

São Chico: opção 
para curtir o verão


