


DEZEMBRO DE 2010  2

Charge

Editorial
Marcas de um novo tempo

Final de ano é sempre tempo de 
balanço. Nós, da diretoria da APCEF, 
também fazemos o balanço dos passos 
em que avançamos na construção de um 
novo tempo e elencamos, para o novo 
ano, os pontos em que ainda queremos 
avançar. De pronto, duas conquistas co-
letivas: a integração entre associados(as) 
promovida nos mais diversos eventos 
culturais e esportivos e o sucesso da 
campanha “Dê um tempo para você”, 
com a chegada de centenas de novos(as) 
associados(as).

Não podemos deixar de fora deste 
breve balanço a dedicação e o trabalho 
sério de cada funcionário(a) da APCEF.  
A todos(as) nosso reconhecimento. 
Também registramos o empenho dos(as) 
colegas que tocaram durante o ano 
importantes projetos: Coral, Grupo de 

-
terárias. Da mesma forma, agradecemos 
a todo o Conselho Deliberativo e Fiscal, 
bem como às Coordenações Regionais, 
que junto com a direção se empenharam 

patrimônio da APCEF.

Mas 2010 foi o Ano da Isonomia. 
E a APCEF gaúcha está convicta de que 
fez a sua parte para contribuir com a luta. 
Dedicamos duas capas do João de Barro 
a este tema, realizamos o 2º Encontro Es-
tadual pela Isonomia no RS, participamos 

do Encontro Interestadual em Florianó-
polis e fomos os grandes incentivadores 
dos encontros interestaduais realizados 
em São Paulo e em Salvador. 

Também não foi menor nosso esfor-
ço para garantir um índice de reajuste 
compatível com o crescimento econômi-
co do país. Fizemos nossa parte em uma 
campanha salarial marcada pela mobili-
zação dos(as) empregados(as) da Caixa, 
com forte presença nas assembleias, nas 
passeatas, atos e piquetes. Da mesma 
forma lutamos contra as discriminações 
no PFG, principalmente em relação aos 
colegas do REG/Replan não-saldado.

Entre uma luta e outra, fizemos 
bonito nos Jogos da Fenae, o colega An-

de Música da Fenae e O MCPC trouxe os 
shows de Zeca Baleiro e Diogo Nogueira 
ao Rio Grande. Realizamos encontros 
dos(as) aponsentados(as) e pensionistas 
com uma participação cada vez maior. 
E encerramos 2010 em plena realização 
dos Jogos de Integração e com a abertura 
de mais uma temporada das piscinas em 
Porto Alegre, Estrela e Passo Fundo.

nossas anotações: perseguir a Isonomia, 
lutar por mais direitos, combater o as-
sédio moral, concretizar a nova Colônia 

e, também, em Paris. 

OPINIÃO

Célia Margit 
Zingler (Aposentada / Santa Cruz do Sul)

Amanda Angélica Gonzáles Cardoso 
(Aposentada/POA)

SINOS 
-

 REG. CENTRO 
 REG.VALE DO TAQUARI 

 REG. SERRA 
 REG. 

MISSÕES 
REG. ALTO URUGUAI 
 REG. LITORAL NORTE 

 REG. 
LITORAL SUL

 REG. SUL

 REG. FRONTEIRA SUL  
REG. FRONTEIRA OESTE 

Regis Moreno Nogueira Santos (Ag. 

Bones (Aposentado/POA)
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ANTENA

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

Dia 20:  Comemoração do Dia 

do(a) Aposentado(a) com ativida-

des de recreação e lazer na Sede 

-

damente por telefone.

MARÇO ----------------------

Dia 19 e 20: Jogos de Integração 

(Colônia de tramandaí)

Dia 26: Jantar Baile Campeiro 

(Galpão Crioulo) Sede B.

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

Dia 16: Festa de Páscoa Infantil

 

AGENDA DE 
EVENTOSEU FAÇO CULTURA 

trouxe shows ao estado

A adesão dos(as) gaúchos(as) ao 
Movimento Cultural do Pessoal da Caixa 
– Eu Faço Cultura – rendeu bons frutos 
em 2010. O cantor Zeca Baleiro foi atra-
ção de shows em Passo Fundo e Pelotas 
durante o mês de agosto. Em outubro 
foi a vez do sambista Diogo Nogueira 
desembarcar em Porto Alegre, para uma 
apresentação no Bar Opinião. Todos os 

eventos foram precedidos de três dias 

instrumentos musicais a partir de mate-
rial reciclável. As atividades em Pelotas 
e Passo Fundo também contaram com 
a solidariedade do público, que doou 
alimentos não perecíveis, destinados à 
entidades nos municípios.

(Foto: Interlig / Vilmar Carvalho)

Prêmio no 
Concurso de 
Vídeos da Fenae

Em dezembro, o associado Nelson 
Ferreira Filho recebeu o segundo lugar 
no Concurso de Vídeos Fenae, com o 
vídeo “Autodeclaração de raça . Partici-
param da realização do vídeo os também 
diretores da APCEF/RS Ricardo Hubba e 
César Dias, na produção e no argumento, 

por conta de Nelson Filho, e a atuação 
com o associado Paulo Caetano, também 
coordenador do Grupo de Teatro da AP-
CEF/RS Caixa de Pandora.

Durante o ano, a APCEF fez questão 
de desejar boas-vindas aos novos(as) 
colegas de Caixa. A cada mês, uma re-
cepção em Porto Alegre, com um roteiro 
de visita nas Sedes A e B. Para completar 
a confraternização, um cardápio prepara-
do com carinho pelo Núcleo de Cultura 
Gaúcha. A diretoria saúda com orgulho 
as novas gerações da Caixa, convidando 
a todos(as) para fazer parte das lutas da 
APCEF, fortalecendo nossas conquistas.

Boas-vindas 
aos novos 
colegas

Obras valorizam o patrimônio
Uma ação integrada entre a direção da 

APCEF e as coordenações regionais culminou 
em uma série de obras e reformas no patrimônio 
físico da entidade. Além dos recursos próprios 

-
nais, foi selada uma parceria com a Fenae que 
garantiu a revitalização do ginásio de esportes 
em Porto Alegre.  Além do ginásio, na sede A 
foram realizadas benfeitorias no salão de festas, 
na área das churrasqueiras e no restaurante. 
No interior, destacam-se a reforma da sede da 
Regional Vale dos Sinos e a construção do novo 
muro em Bagé.

Presidenta Célia Zingler recepcionou no-
vos colegas em dezembro

(Foto: arquivo APCEF)

(Foto: arquivo APCEF)

Associados(as) conferiram ginásio revitalizado
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CONJUNTURA

Ligados(as) no Brasil e no mundo
A gestão Um Novo Tempo da APCEF 

tem marcado sua atuação na defesa dos 
direitos dos(as) empregados(as) da Cai-
xa, pelo apoio e solidariedade às lutas 
dos movimentos sociais e dos povos do 
mundo. Guiados por essa orientação, 
dedicamos espaço no João de Barro para 
abordar diferentes temas da conjuntura 
estadual, nacional e mundial. 

Boaventura e o FSM

Começamos o ano destacando a 
volta do Fórum Social Mundial ao Rio 
Grande do Sul e uma entrevista exclusiva 
de três páginas com o sociólogo Boa-
ventura de Sousa Santos, onde ele faz 
um balanço das edições do FSM e suas 
perspectivas futuras. 

 

Democratização 
da Comunicação

A APCEF acompanhou com muita 
atenção os debates em torno da Con-
ferência Nacional de Comunicação. 
Somamo-nos às principais propostas 
aprovadas: criação do Conselho Nacio-
nal  de Comunicação Social, criação do 
Conselho Federal de Jornalismo, redução 
da participação do capital estrangeiro de 
30% para 10% nos meios de comunica-
ção social do país, entre outras. 

Moradia e Cidadania

O trabalho da ONG Moradia e Ci-
dadania foi retratado. Em Porto Alegre, 
a entidade atende uma média de 800 
pessoas por mês através do Projeto Casa 
Brasil. No espaço localizado na entrada da 
cidade são desenvolvidas ações nas áreas 
de inclusão digital, social e cultural, além 
da geração de trabalho e renda.

Marcha Mundial de Mulheres

Ação organizada pelo movimento 
feminista internacional, a Marcha Mun-
dial de Mulheres se propõe a “seguir em 
marcha até que todas sejamos livres”. 
Em 2010 o movimento organizou sua 
terceira Ação Internacional, marcando 
seus 10 anos de atuação. No Brasil, 
a ação internacional foi realizada no 
período de 8 a 18 de março, com uma 
caminhada envolvendo três mil mulheres, 
que marcharam de Campinas até a capital 
paulista. A presidenta da APCEF, Célia 
Zingler participou da ação, que contou 
com a cobertura do JB.

Agrobiodiversidade

A Feira Mundial de Economia Soli-
dária, realizada em Santa Maria, também 
recebeu destaque no João de Barro, onde 

reproduzimos os principais pontos da 
Carta da Agrobiodiversidade. Entende-
mos que a defesa da preservação  dos 
recursos naturais, o direito à soberania 
alimentar, a retomada da agroecologia 
e o fortalecimento da economia solidária 
são bandeiras de todos(as) nós.

Adeus a Saramago

Somamo-nos à população mundial 
no adeus ao prêmio Nobel de Literatura, 
o  escritor português José Saramago, fa-
lecido no dia 18 de junho. Campeão de 
vendas no Brasil, o autor teve sua obra 
Ensaio sobre a Cegueira levada às telas 
de cinema num trabalho de Fernando 
Meirelles. Em Porto Alegre, ganhou des-
taque sua participação no Fórum Social 
Mundial de 2005. Saramago também 

-
tundentes  de ateu declarado e comunista 
libertário, o que rendeu-lhe o desafeto da 
Igreja Católica.

A Década da Perversidade

O documentário A Década da Per-
versidade, produzido pelo Sindbancários-
-RS,  contou com a presença de diretoria 

e associados(as) da APCEF no seu lança-

mento. A produção aborda os principais 

ataques sofridos pela classe trabalhadora 

durante a década de 90, sob os governos 

neoliberais de Collor e FHC. 

Em defesa do Morro

As lutas do povo gaúcho também 

contaram com a solidariedade e apoio 

da APCEF. Nos somamos às comunidades 

do Morro Santa Tereza contra a entrega 

deste importante patrimônio à iniciativa 

privada. Impedir a venda do Morro foi 

uma vitória da população que mora 

no local, dos movimentos sociais e dos 

movimentos ambientalistas e de todo o 

povo gaúcho que impediu essa manobra 

arbitrária do governo do Estado.

Eleições 2010

As eleições deste ano foram objeto 

de debate tanto no seu início quanto na 

avaliação de seus resultados, através de 

uma entrevista com o sociólogo e pro-

fessor da PUCRS, Adão Clóvis, e ainda 

da publicação do artigo de Luís Carlos 

Lopes, articulista da Agência Carta Maior. 

A Marcha Mundial das Mulheres ocupou as ruas da 
capital gaúcha durante o Fórum Social Mundial

(Foto: divulgação MMM)

O escritor em foto que abre o site da Fundação 
José Saramago

(Foto: Fundação José Saramago)

Boaventura de Souza Santos: defensor da ideia de uma 
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Boaventura de Souza Santos: defensor da ideia de uma 

Ações judiciais foram aprovadas em assembleia

DIREITOS

DEZEMBRO DE 2010 5  

APCEF vestiu a camiseta da Isonomia

-

-

-

Um ano de luta contra as discriminações
-

-

-

-

-

PARA LEMBRAR

Encontro Estaduau fortaleceu a luta
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EVENTOS

Festa de abertura das piscinas 
fechou o ano com chave de ouro

Um ano marcado por vários momen-
tos de confraternização e de encontro de 
gerações só podia terminar com chave de 
ouro. A festa de abertura da temporada 
de piscinas da APCEF, realizada no dia 27 
de novembro, foi sucesso total. O evento 
contou com a presença de dirigentes 
sindicais de Porto Alegre e de outros 
estados (Distrito Federal, Alagoas, Pará, 
Amapá, Minas Gerais, Santa Catarina, 
Pernambuco e Espírito Santo) , que esta-
vam na Capital participando de um curso 
de formação. Pela Fenae, esteve presente 
o Diretor de Comunicação, Daniel Gaio.

A decoração especial, preparada 
com carinho pelos(as) funcionários(as) 
da APCEF, chamou a atenção dos(as) 
participantes. Também receberam nota 
10 a mesa de frutas, a degustação de 
energéticos e ice drinks, além do salpicão, 
acompanhado de arroz e batata palha. 

-
nião dos participantes no site da APCEF.

Grandes encontros de 2010

O aniversário da APCEF/RS foi co-
memorado na noite de 19 de junho, com 
a XVIII edição do Baile Queijos e Vinhos, 
no ginásio de esportes da entidade, no 
bairro Ipanema, em Porto Alegre. A 
confraternização contou com presenças 
de diferentes regionais do Estado, com 
destaque para a excursão organizada 
pela Regional Sul. Diferentes gerações 
compartilharam o saboroso bufê de quei-
jos e vinhos, com embutidos e diversos 
acompanhamentos, além da seleção de 
músicas apresentada pela Banda Trilha 
Musical.

Cerca de 200 pessoas participaram 
do III Costelão, realizado no dia 18 de 
julho, no Galpão Crioulo da Sede B, em 
Porto Alegre, pelo Núcleo de Cultura 
Gaúcha da APCEF. Um culto à tradição 

campeira, o cardápio contou com o 
costelão assado inteiro no fogo de chão, 
aipim, feijão de caldo e feijão mexido e 
arroz . De sobremesa, um delicioso arroz 
de leite.

A segunda edição do Dia do Saci 
foi marcada pela integração e diversão 
de toda a família, na Sede A em Porto 
Alegre, com uma série de atrações orga-
nizadas com carinho pela APCEF em par-
ceria com a Fenae, no dia 16 de outubro. 

brincadeiras, capoeira, teatro de bonecos 
es da festa, o 

Passeio sobre Rodas Não-Motorizadas 
reuniu um grupo de ciclistas de todas 
as idades numa combinação de lazer, 
esporte, incentivo à saúde e preservação 
ambiental

A noite de 25 de setembro foi de-
dicada à cultura e à tradição gaúcha, 

com mais uma edição do Jantar Baile 
Campeiro. O evento encerrou a Semana 
Farroupilha, na qual associados(as) da 
APCEF marcaram presença em várias 
atividades realizadas no Acampamento, 
no Parque da Harmonia, em Porto Alegre. 

Na noite do 11 de setembro, o Gal-
pão Crioulo da APCEF, recebeu um públi-
co atento e carinhoso, que veio prestigiar 

da APCEF. Onze canções concorreram 
neste Festival, nas diferentes categorias. 

-
do. Os autores e intérpretes receberam, 
ainda, 20 CDs por música apresentada. 
O grande vencedor do X Festival foi 
Angelino Rogério, aposentado, de Cruz 
Alta. Com a canção “Teu Olhar”, ele 
arrebatou os troféus de melhor música, 
intérprete, melodia e melhor arranjo. 
Angelino representou a APCEF gaúcha 
no X Música FENAE, em dezembro, em 

festival.

Abertura das Piscinas teve festa tropical

(Foto: Interlig / Vilmar Carvalho e arquivo APCEF)
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APOSENTADOS(AS)

Associado(a) 
APCEF tem muito 
mais vantagens

Em 2010, a direção da APCEF es-
tabeleceu como uma das prioridades 
ampliar o leque de convênios oferecido 
aos associados(as). Somente na área 
da Saúde foram 67 novos convênios, 

clínicas e laboratórios e serviços.

No APCEF Saúde, destaca-se o 
convênio com o Complexo Hospitalar 
Santa Casa, que coloca à disposição do(a) 
associado(a) serviços de saúde que são 
referência no Brasil e na América do Sul. 
O convênio abrange serviços médicos 
hospitalares em diversas especialidades, 
internações, procedimentos ambulato-
riais e serviços auxiliares de diagnóstico 
e tratamento, entre outros.

Farmácias, cinemas, 
universidades e muito mais!

Oferece 10% de desconto nos 
medicamentos de marca e 30% nos 
medicamentos genéricos. Quem faz o 
cartão-convênio também recebe mais 
prazo para pagar.

O convênio oferece descontos e 
vantagens nas suas 270 lojas, espalhadas 
por mais de 83 cidades do Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina. São 20% de des-
contos nos medicamentos manipulados 
e genéricos e 10% nos demais medica-
mentos e perfumaria.

Oferece 10% de desconto para pa-
gamentos a vista nos medicamentos de 
manipulação, alopáticos, ortomolecula-

Oferece 10% de desconto, inclusive 
na matrícula, em todos os cursos (exceto 

-
sionalizantes, técnicos e de formação. O 
convênio é válido em todas as unidades 
do SENAC no estado.

Oferece 10% de desconto nos 

cursos de Ensino a Distância (EAD). O 
convênio é válido para os cursos de ex-
tensão e pós-graduação.

 Adesbam

O convênio oferece descontos ex-
clusivos para associados(as) da APCEF 
conforme a temporada e ocupação dos 
espaços, nos centros de lazer da Ades-
ban em Porto Alegre, Torres, Florianó-
polis e Itanhaem(SP). Os preços para 
associados(as) APCEF/RS são o mesmo 
que os dos(as) associados(as) Adesbam, 
e são tratados diretamente com a con-
veniada.

Serviço de urgências e emergências 
médicas com UTIs móveis à disposição 
dos(as) associados(as) da APCEF com 
desconto na mensalidade para titular e 
dependentes (valor de R$ 17,93) e sem 
restrição de faixa etária. Válido para 
associados(as) de Porto Alegre.

A APCEF disponibiliza ingresso cor-
porativo, ao custo unitário de R$9,00, 
que pode ser utilizado inclusive aos 
finais de semana e feriados, na rede 
GNC de Porto Alegre, Caxias, balneário 
Camboriu e Blumenau (SC).  No caso de 

corporativos.

O
RS e a Bellenzier Pneus oferece diver-
sas facilidades para adquirir produtos 
e serviços automotivos com descontos 
especiais, não somente na Capital, mas 
também nas cidades de Frederico Wes-
tphalen, Santa Rosa, Carazinho, Marau, 
Santo Ângelo e Erechim.

Dá acesso ao cartão Super Compra 
aceito em mais de 150 lojas da rede, em 
43 cidades gaúchas e em vários estados 
do país. O cartão oferece até 40 dias 
para o pagamento, com a facilidade do 
débito em conta, sem taxa de adesão 
nem anuidade.

CONVÊNIOS

sentados(as) 
 

ão
Na tarde de 15 de dezembro aposentados(as) e pensionistas 

salão de festas da Sede A da APCEF. A convidada da tarde foi Fer-

nanda Balestrin, que é personal stylist. Ela realizou uma palestra de 

consultoria de moda e estilo. Após a palestra, todos(as) puderam 

desfrutar de um saboroso café da tarde, com produtos orgânicos 

da Cooperativa Central Assentamento do Rio Grande do Sul. 

Integrante da equipe de vôlei dos(as) aposentados(as), Marisa 

Silveira não poupou elogios: “A APCEF oferece uma excelente 

programação, com eventos bem organizados e ampla participação. 
Além disso, as atividades esportivas são oportunidade de integra-
ção, de interação com os colegas, cuidar da saúde e fazer novas 

mensais de aposentados(as) e pensionistas que foram realizados 
ao longo de 2010.

Nesses espaços foi possível aprofundar o debate sobre a Pre-
vidência, o funcionamento da Funcef, trazer palestrantes sobre 

temas de interesse. As atividades aliaram o debate a momentos 

de cultura e lazer, entre eles, destacamos o show com o colega 

Marcelo de Marchi.

(Foto:arquivo APCEF)
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TRABALHO

Greve histórica 
garante reajuste 

A PEDIDO

Depois de mais de 15 dias de gre-
ve e de muita mobilização, a categoria 
bancária conseguiu arrancar um reajuste 

gaúchos aprovaram a proposta nas as-
sembleias regionais realizadas em todo 

inicial da Fenaban 

Mas a condução da campanha tam-

-

nacional não colocou o devido peso nessa 
m isso, perdeu-se a opor-

tunidade de
dos ativos e aposentados, na negociação 
sobre a isonomia, e na reversão da dis-

Esses e outros temas renovam-se na 

da jornada de trabalho com redução 

jornada de oito horas no banco, pas-
sando todos(as) empregados(as) para 
seis horas,

redução salarial mediante pagamento 
de uma indenizaç
indenização, o(a) empregado(a) deveria 
abrir mão de buscar na justiça os valores 

-

suspensão do processo de reestruturação 

de dar início ao debate da campanha 
salarial, na construção da pauta de rein-



CULTURA
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ESPORTES

Um ano de muitas vitórias na APCEF

Esportistas e equipe técnica dedi-

caram muitas horas para treinos e pre-

paro físico. O resultado foi um ano de 

muitas vitórias esportivas. Na 9ª edição 

A noite de nove de dezembro foi 

dedicada à cultura, marcando o encerra-

uma apresentação diversificada, que 

revelou os talentos de diversos colegas, 

Dança de Salão e de Iniciação à Dança. 

Todos(as) oficinandos(as) receberam 

Coral

-

realizada em São Leopoldo. Em setem-

bro, marcou presença no Acampamento 

nunca é demais lembrar que novas vozes 

são bem-vindas.

Literária Bilíngue

No mês de novembro, duas turmas 

organizou um galeto de confraterniza-

ção. A meta é a edição de um livro de 

pequenos contos, nos dois idiomas, a 

no mês de d

Botequim do esporte fez homenagem aos atletas

(Foto: Interlig / Vilmar Carvalho)

Noite Cultural revela talentos

(Foto: APCEF / arquivo)

lugar, melhorando a posição em relação 

lugar. A delegação gaúcha contou com a 

-

nica. O resultado dos jogos foi celebrado 

Jogos de Integração

No mês de março, em Tramandaí, 

foi realizada a etapa estadual dos Jogos 

de Integração, que contou com a partici-

pação d

regionais de mais uma edição dos Jogos 

todo estado. A próxima etapa estadual 

Projeto Verão Esportivo

-

nibiliza aos associados(as), familiares 

e convidados(as), que frequentam as 

crianças. 



Todas as edições estão disponíveis no site da APCEF:

EDIÇÕES JOÃO DE BARRO 2010

 www.apcefrs.org.br


