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O ano de 2012 adentra com uma 
boa notícia: uma das grandes mobiliza-
ções sociais e de cidadania do planeta 
está de volta ao seu berço de origem. 

Porto Alegre comemora o retorno 
do Fórum Social Mundial. É bem verda-
de que se trata de uma edição temática 
do evento, devidamente batizada de 
Fórum Social Temático 2012, com ên-
fase na questão ambiental. O encontro 
acontece de 24 a 29 de janeiro e será 
estendido aos municípios de Canoas, 
São Leopoldo e Novo Hamburgo. 
Trata-se  de uma etapa preparatória à 
conferência Rio+20, que ocorre em 
maio.

Onze anos depois, muitas das 
pessoas que estiveram em Porto Alegre 
no primeiro FSM reencontram-se para 
debater o futuro do Fórum. O acúmulo 
de forças conquistado até agora será 
colocado em teste através de reuniões 
e mesas-redondas pela Capital e Re-
gião Metropolitana. Tudo em busca da 
geração de ações efetivas ao redor do 
mundo, com uma ideia no horizonte: 
a de que um outro mundo é possível.  

A capital gaúcha foi protagonista 
dessa grande organização social desde o 
início, ao reunir ativistas sociais do mun-

Editorial

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 (GIREC/PO) • Patrimônio: Paulo Cesar Ketzer (Aposen-
tado/POA) • Social e Lazer: Marisa Zancan Godoy (Ag. Gravataí) • Cultura: Paulo Daisson 
Gregório Casa Nova (CIREC/PO) • Previdência e Jurídico: Sérgio Edgar Simon (Aposentado/
POA) • Aposentados e Saúde: Noeli Maria Serra (Aposentada/POA) • Administrativa: Rafael 
Balestrin (JURIR/PO) • Diretoria de apoio • Carlos Alberto Träsel (JURIR/PO) • Cláudio 
Graf Jardim (Ag. Juca Batista) • Luciano Fogaça Falkenbach (PAB SMOV) • Paulo Ricardo 
Belotto (Aposentado/POA) • Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (CIREC/PO) • César Dias da 
Silva (CIREC/PO) • Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF/RS) • Maria Tereza Guerra 
Bernd (Aposentada/POA)

CONSELHO DELIBERATIVO • Presidência: Felisberto Machado de Souza  
(CIREC/PO) • Secretaria-Geral: Clélio Luiz Gregory (Aposentado/POA) • REG. PORTO 
ALEGRE • Titulares:  Júlia Estelita Claudino Brito (Aposentada/POA) • Marta Silva de Jesus 
(GIREC/PO) • Pedro Andre Marchese Sessegolo (Ag. Mont Serrat) • Amanda Angélica Gonzá-
les Cardoso (Aposentada/POA) • Suplentes • Marcelo Antonio de Marchi (GIRIS/PO) • Stella 
Maris Germer Moraes (Ag. Rua da Praia) • Maria Regina Pereira Figueiró (Aposentada/POA) 
• Horácio Lopes de Moraes (Ag. Praça da Alfândega) • Maria Júlia Silva Santos (GIREC/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 (Aposentado/São Leopoldo) • REG. VALE DO PARANHANA • 
Titular: Jorge Ferrari Freitas (Ag. Três Coroas) • Suplente: Ademir Arizoli Volkart (Aposentado/
Três Coroas) • REG. CENTRO • Titular: Rogênio Dellinghausen Reichembach (Ag. Tupanci-
retã) • REG.VALE DO TAQUARI • Titular : Milton Gustavo Schnack (Ag. Lajeado) • REG. 
SERRA • Titular: Luís Carlos Bianchi (RELOG Caxias do Sul) • Suplente: Cesar 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 • Titu-
lar:  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 de 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. Agudo) 

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

do inteiro em torno desse ideal. Hoje, 
os atores que estão movimentando o 
cenário já não são os mesmos do Fórum 
Social Mundial de origem, mas a ideia 
de mudança da sociedade permanece. 
O FSM representa um espaço onde 
todos podem se sentir contemplados, 
e nenhuma causa é mais importante 
do que a outra. A diversidade, afinal, é 
um dos valores da Carta de Princípios 
do Fórum. 

No entanto, com a confluência 
de graves acontecimentos em escala 
mundial, o Fórum está reatualizando a 
sua agenda. Na pauta, assuntos de suma 
importância para o Rio Grande do Sul e 
o Brasil, como as frequentes tentativas 
de privatizar serviços públicos, deverão 
conviver com outros de nível global, en-
tre eles a crise financeira atual e o sub-
sequente movimento de ocupação de 
Wall Street, centro financeiro mundial. 

Os ânimos se exaltam quando 
ressurge a possibilidade de a cidade e 
o Estado do Rio Grande do Sul serem 
candidatos, também, a receber a pró-
xima edição do Fórum Social Mundial 
em 2013. Seguiremos trabalhando para 
construir um outro mundo, pois sim, 
um outro mundo É POSSÍVEL. 
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Associados(as) se destacam em 
concursos culturais da Fenae

Uma dupla de associados(as) da  
APCEF fez bonito em recentes concursos 
culturais promovidos pela Fenae. 

Silvani Gassen Dal Forno, de Santa 
Cruz do Sul, foi premiada no Concurso 
Óleo e Acrílico Fenae 2011, com a ter-
ceira colocação em todo o país. O con-
curso premiou pinturas sobre tela, sob a 
temática “Violência e Paz”. A premiação 
foi entregue pela presidenta da APCEF, 
Célia Zingler, na confraternização de final 
de ano da Associação de Empregados de 
Santa Cruz. 

A associada, que já havia sido premia-
da no mesmo concurso em 2009, disse 
que é “sempre um prazer poder parti-
cipar de uma premiação de abrangência 
nacional e mostrar o seu trabalho”. 

Já o associado Gilberto Feine con-
quistou o primeiro lugar do concurso 
Animação Fenae 2011, com sua obra 
“A Caixa na vida dos brasileiros”. Feine 
está lotado na agência Venâncio Aires. O 
associado receberá troféu, certificado e 
100 mil pontos a serem resgatados por 
prêmios no portal www.mundocaixa.
com.br. Esta foi sua segunda participação 
no Circuito Cultural, depois de conquistar 
o segundo lugar no concurso de animação 
de 2009. 

Associado(a) APCEF: inscreva seus 
trabalhos nos concursos culturais da 
Fenae! Até o dia 10 de fevereiro estão 
abertas inscrições para o concurso de 
ilustração. Participe! Mais informações 
em: www.fenae.org.br.

JANEIRO

24 (Terça) - Festa em comemora-
ção ao Dia do(a) Aposentado(a) 
em Porto Alegre. Local: Sede A 

MARÇO

7 (Quarta ) - Início da Oficina 
de Criação Literária “APCEF 60 
Anos”

17 (Sábado) - Jogos de Integração 
da APCEF em Tramandaí – Fase 
Estadual

18 (Domingo) - Jogos de Inte-
gração da APCEF em Tramandaí 
– Fase Estadual

24 (Sábado) - Jantar Baile Cam-
peiro (Local: Galpão Crioulo da 
APCEF – Av. Cel. Marcos, 851)

31 (Sábado) Festa de Páscoa  
Infantil (Local: Sede A – Av. Cel. 
Marcos, 627)

AGENDA DE EVENTOS

Arquivo Pessoal

Associada Silvani Dal Forno recebe o troféu da presidenta Célia Zingler

Boas-vindas para os(as) 
novos(as) colegas da Caixa

A turma de dezembro de novos(as) 
colegas da Caixa foi recebida com festa 
na APCEF. No jantar de confraternização, 
promovido pela Associação no dia 1º de 
dezembro, eles(as) foram apresentados à  
estrutura da APCEF em um passeio pela 
Colônia A, onde conheceram a bela área 
de piscinas à beira do Guaíba. 

A APCEF é apresentada aos 
novos(as) colegas em dois momentos: 
primeiro, durante o Curso de Integra-
ção da Caixa e, num segundo momento, 
durante jantar de confraternização na 
Associação. O diretor da Associação 

e coordenador do Núcleo de Cultura 
Gaúcha, Paulo Cesar Ketzer, o diretor 
Sérgio Simon e o integrante do Conse-
lho Deliberativo, Clélio Luiz Gregory, 
receberam o grupo no Galpão Crioulo, 
após o passeio guiado pela Colônia A. Lá, 
os(as) convidados(as) puderam conhecer 
melhor a APCEF e saborear um saboroso 
churrasco preparado pelo Núcleo de 
Cultura Gaúcha. A instrutora da Caixa 
e associada APCEF, Maristela Dagostin, 
acompanhou o grupo.

No dia 19, ocorre recepção de mais 
uma turma.

Arquivo/APCEF

Após visita guiada, grupo saboreou o churrasco no Galpão Crioulo

Está chegando a hora! 
Aposentados(as) em contagem regressiva para 
o aguardado encontro anual

As atividades para os(as) apo- 
sentados(as) e pensionistas têm início 
no próximo dia 24 de janeiro, com 
uma comemoração especial na APCEF. 
Em parceria com a Fenae, o Dia do(a) 
Aposentado(a) será celebrado na Sede 
A (Av. Coronel Marcos, 627, no bairro 
Ipanema, em Porto Alegre), com uma 
variada programação. O evento acontece 
das 9h às 17h, às margens do Guaíba, 
e incluirá palestra, oficina, almoço de 
confraternização, atividades esportivas e 
show musical.

O evento é gratuito para associados(as) 
da APCEF. Para confirmar a sua pre-
sença, basta se inscrever pelo email: 
eventos@apcefrs.org.br ou pelo telefone  
(51) 3268-1611. 

Arquivo/APCEF

Edição de 2011 atraiu associados(as) de todo o Estado à APCEF
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O desabalado processo de priva-
tizações vivido pelo Brasil nos anos 90 
ressentiu-se, entre outros requisitos, da 
necessária transparência de um debate 
sereno e abrangente.

No atropelo que marcou uma agen-
da impulsionada por coalizão de interes-
ses econômicos e ideológicos, então no 
auge do seu poder, a mídia conservadora 
cumpriu a função de silenciar as vozes e 
forças discordantes, asfixiando-as com o 
método conhecido da desqualificação.

O aparelho de Estado resultante de 
quase duas décadas de ditadura militar 
necessitava sem dúvida ser passado a 
limpo pela democracia, tendo sido des-
virtuado como instrumento da sociedade 
e do desenvolvimento.

Ademais de sua blindagem repressi-
va, é indiscutível que muitas das empresas 
enredadas na engrenagem estatal nesse 
período serviam apenas de fachada para 
o assalto ao erário público, desservindo 
a população e desguarnecendo o país em 
áreas essenciais. 

Não foi esse, porém, o critério da 
bocarra voraz que escolheu o quê e 
como seriam privatizadas, extintas ou 
fortalecidas as empresas formadoras do 
patrimônio público brasileiro.

O livro-dossiê do jornalista Amaury 
Jr, “A Privataria Tucana”, desvela um peda-
ço do apetite rapinoso que orientou boa 
parte do processo e dele se aproveitou. 
Antes e com rigor reconhecido até pelos 
seus críticos, o jornalista Aloysio Biondi 
já havia vasculhado outras dimensões e 
casos correlatos.

A nova relação de forças existente 
no país permite que a discussão esma-
gada nos anos 90 - e ainda vetada pela 
mídia conservadora, que silencia diante 
do livro citado - seja reaberta agora. Ao 
protocolar um pedido de CPI sobre o 
assunto, na última quarta-feira, dia 21 
(de dezembro), o deputado Protógenes 
Queiroz destravou o ferrolho da porta do 
silêncio. É importante utilizá-la para arejar 
o tema com o ar fresco da seriedade que 
o passado negou.

A CPI que está sendo proposta não 
deve ser encarada como uma oportuni-
dade de revanche contra personalidades 
arestosas da vida política nacional. O 
envolvimento de José Serra e o enrique-
cimento de seus familiares no intercurso 
com o afanoso processo é um ângulo. 
Ilustrativo, merecedor de esclareci-
mentos amplos, mas talvez não o mais 
importante. A reabertura da discussão 
hoje tem o mérito, entre outras coisas, 
de adicionar elementos à retificação da 
macroeconomia legitimada no processo 
de privatizações, e cujos efeitos deleté-
rios ainda são determinantes na condução 
da agenda brasileira de desenvolvimento.

À rapinagem do patrimônio públi-
co sucedeu-se, simultaneamente nos 
anos 90, a expropriação da soberania 
democrática na formulação das políticas 
públicas brasileiras. A agenda do Estado 
mínimo que embalava o rufar dos ne-
gócios ‘no limite da irresponsabilidade’, 
transferia ao mesmo tempo o comando 
regulador da economia à autossuficiência 
dos livres mercados, descredenciando a 
política, as urnas e a mobilização social 
como protagonistas supremos do desen-

volvimento. Quando tomou posse em 
2003, não por acaso, em meio ao dilúvio 
de interditos e restrições, o Presidente 
Lula desabafou: ‘Terceirizaram o Estado 
brasileiro’.

Não são questões de natureza teó-
rica. A dominância financeira subjacente 
a esse rolo compressor explica hoje 
porque o Estado brasileiro destina ao 
SUS, por exemplo, com as consequências 
sabidas, o equivalente a 1/3 da fatia do PIB 
que o Estado francês reserva à saúde pú-
blica. Em contrapartida, graças a juros de 
calibre inédito em economias relevantes, 
o Brasil oferece 5,5% do PIB aos rentistas 
da dívida pública que não para de crescer. 
O desequilíbrio cambial decorrente da 
política monetária ensandecida faz do 
Brasil atualmente um paraíso dos capi-
tais especulativos, com a contrapartida 
de importações maciças que aniquilam 
elos das cadeias produtivas, corroendo a 
indústria, o emprego e o saldo comercial.

Embora agônica no plano mundial 
por conta da crise capitalista que engen-
drou, a hegemonia das finanças desre-
guladas continua a dar as cartas aqui e 
alhures. Entre outros motivos, porque as 
forças de esquerda, de um modo geral, 
renderam-se elas também ao receituário 
ortodoxo do mito dos mercados autos-
suficientes. 

O PT traz no seu DNA sindical, 
enriquecido por correntes de esquerda 
e de extração religiosa progressista, 
um antagonismo de berço com essa 
agenda. Mas acomoda em seu interior 
também o germe da rendição social de 
democrata que hoje pavimenta o avanço 
desconcertante da extrema direita na Eu-

CPI das privatizações: a  
responsabilidade do PT

ropa, em meio ao desmantelo de direitos 
duramente fincados como estacas demar-
catórias da fronteira entre a civilização e 
a barbárie da lógica redutora do capital. 

A CPI da privatização abre um espa-
ço de discussão política e de investigação 
de responsabilidades num momento 
crucial da maior crise vivida pelo capi-
talismo nos últimos 80 anos. Pode ser 
uma trincheira importante para evitar 
que o colapso em curso seja ‘resolvido’ 
dobrando-se a aposta nos métodos e 
agendas que provocaram a vossoroca 
da esfera pública, a captura dos recursos 
nacionais e o engessamento financeiro e 
ideológico do Estado brasileiro a partir 
dos anos 90. 

É incompreensível assim que de-
putados do PT tenham omitido a sua 
assinatura no requerimento de CPI 
protocolado no dia 21. Não se trata de 
renegá-los, mas de sensibilizá-los para 
o debate relevante e inadiável que essa 
CPI propicia, num quadro de gravidade 
histórica inquietante. Com o objetivo 
de acelerar essa discussão pertinente e 
fraterna no interior do partido e entre 
eleitos e eleitores, Carta Maior disponi-
biliza a lista com os nomes dos deputados 
que assinaram a CPI (http://blogdopro-
togenes.com.br/?p=3151), aguardando 
a palavra daqueles que se omitiram.  

Saul Leblon
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Rodadas de negociação  
permanente na Caixa

Em dezembro, temas de inte-
resse do(a) associado(a) da APCEF 
foram abordados em negociações 
com a Caixa. Entre eles, estiveram  
as mudanças nas RETPVs, agora 
denominadas Rerets, Saúde Caixa, 
promoção por mérito, Comissão de 
Conciliação Voluntária (CCV) para 
as 7ª e 8ª horas, cobrança indevida 
de juros no cheque especial para 
os aposentados, assédio moral 
e denúncias de coação de teste-
munhas. 

Promoção por mérito

Os(as) trabalhadores(as) grevistas 
não serão prejudicados no processo de 
avaliação de desempenho de seus(uas) 
empregados(as). É o que garantiu a Caixa, 
depois de muita pressão por parte dos(as) 
trabalhadores(as). 

O banco prometeu alterar a cartilha 
de orientação sobre avaliação para pro-
moção por mérito do ano de 2012 (ano 
base 2011). Será mudado o trecho que 
definia a falta por greve como um crité-
rio que poderia contar pontos negativos 
para a promoção. A decisão segue o 
que foi negociado durante a Campanha 
Salarial do ano passado, e foi anunciada 
no dia 16 de dezembro, durante a roda-
da de negociações permanentes entre a  
Contraf/CUT, federações e sindicatos 
com a Caixa, em Brasília. 

Retaguardas

Em relação às retaguardas, a direção 
da Caixa decidiu retomar o trabalho em 
todas as agências sem qualquer pla-
nejamento, impondo uma sobrecarga 
desumana de trabalho. Os tesoureiros 
estão sendo obrigados a assumir funções 
gerenciais, sem a respectiva remunera-
ção por tal incumbência. Essas péssimas 
condições de trabalho foram levadas até 
a mesa de negociação com a Caixa, que 
recebeu as denúncias e se comprometeu 
a dar resposta mais consistente em rela-
ção ao problema. 

A Fetrafi-RS e o SindBancários in-
gressaram na Justiça do Trabalho contra 
a Caixa Econômica Federal, questio-
nando a sobrecarga de trabalho. Para 
evitar que a situação piore, também foi 
ajuizada medida cautelar, visando que 
cada funcionário (a) que saia de férias 

passe a ser substituído(a) por outro(a) 
empregado(a), evitando assim, uma so-
brecarga ainda maior de trabalho.

Saúde Caixa

Nos dias 21 e 22 de dezembro, os(as)  
bancários(as) estiveram novamen-
te reunidos(as) com a Caixa, dessa  
vez para retomar os debates sobre o 
Saúde Caixa e Saúde do Trabalhador por 
meio do GT-ST. 

No primeiro dia, o banco apresen-
tou os números consolidados do plano de 
saúde, que mostraram divergências em 
relação aos apresentados anteriormente, 
sob a justificativa de que alguns valores a 
débito não haviam sido lançados anterior-
mente. Após o questionamento dos(as) 
representantes dos(as) empregados(as), 
a Caixa ficou de remeter os números 
atualizados. Ainda assim, será exigida a 
realização de auditoria nos números para 
que os(as) bancários(as) saibam a verda-
deira condição financeira do Saúde Caixa. 

No dia seguinte, foram abordadas 
as licenças para tratamento de saúde e 
acidente de trabalho. O primeiro prevê 
a possibilidade de o médico da Caixa re-
ver a quantidade de dias de afastamento 
determinado pelo médico assistente, po-
dendo reduzir o prazo ou simplesmente 
negar o afastamento. O item seguinte, 
que estipula o prazo máximo de quatro 
dias para o(a) trabalhador(a) afastado(a) 
apresentar atestado, também foi discuti-
do com certa polêmica. A legislação não 
estabelece esse prazo e muitas vezes 
o(a) empregado(a) não tem condições 
de cumpri-lo, podendo ter negada sua 
licença por não cumprimento desse 
prazo. Novamente, a Caixa ficou de dar 
um retorno para que se possa divulgar 
uma nova versão do manual sem esses 
prejuízos ao(à) trabalhador(a). 

Quem passar pela sede de Porto Ale-
gre, nesta temporada, poderá esquecer 
um pouco a rotina e entrar no ritmo do 
Projeto Verão Esportivo. Na sede, são 
promovidas atividades de lazer e esportes 
para toda a família. 

Em seu terceiro ano, as atividades 
oferecem aos(às) associados(as), de for-
ma gratuita e na bela área de piscinas à 
beira do Guaíba, aulas de hidroginástica 
e recreação para crianças. O objetivo do 
projeto é promover os esportes como 
qualidade de vida e manutenção da saúde, 
bem como oferecer mais opções de lazer. 

As aulas são planejadas e ministradas 
pela profissional da área de educação físi-
ca Priscila Castelo Branco. As atividades 
de hidroginástica são ideais para pessoas 
de qualquer faixa etária, por ser uma mo-
dalidade de baixo impacto. A recreação 
infantil é uma excelente opção para os 
pequenos se divertirem com a supervisão 
de um profissional.

Não é necessária inscrição prévia 
para participar, mas as turmas são de 

20 alunos(as). Para usufruir da área de 
piscinas, deve ser apresentada a carteira 
social e um documento de identificação 
com foto. 

A nova edição começou no dia 7 de 
janeiro e as atividades acontecem todos 
os sábados e domingos.

HORáRIOS

HIDROGINáSTICA  
para todas as idades

* das 10h30min  
às 11h30min

* das 15h às 16h

RECREAçãO 
para crianças

*das 12h às 15h

Arquivo/APCEF

Atividades acontecem nos finais de semana, à beira do Guaíba

Verão Esportivo agita 
temporada 2012



Um espaço anual de debate democrático de 
ideias, que busca aprofundar a reflexão, a formu-
lação de propostas, a troca de experiências e a 
articulação de movimentos sociais entre redes, 
ONGs e demais organizações da sociedade civil 
– todos de olho em formas alternativas e sustentá-
veis de desenvolvimento. Assim é o Fórum Social 
Mundial (FSM), que acontece anualmente desde 
2001 e, para alegria de boa parte dos gaúchos, 
está de volta ao Rio Grande do Sul. 

A história do FSM está intrinsecamente vin-
culada à luta contra o neoliberalismo – que é o 
sentido de seu lema central, “um outro mundo 
possível”. Sua origem está no “grito zapatista” de 
1994” (no México), que conclamava à luta global 
contra o neoliberalismo. Logo veio o editorial 
do periódico francês Le Monde Diplomatique, 
assinado por Ignacio Ramonet, que chamava à 
luta contra o “pensamento único”. Enquanto 
isso, na Suíça, se realizavam manifestações anuais 
batizadas de anti-Davos. 

A resistência ao neoliberalismo crescia cada 
vez mais, e finalmente surgiu a ideia de organizar 
um Fórum Social Mundial, em oposição ao Fórum 
Econômico de Davos. O embrião dessa ideia 
partiu do jornalista e intelectual francês Bernard 
Cassen, que dirigia a ONG Attac. Ele propôs 
que a sede fosse na periferia do sistema, na 
América Latina, mais particularmente no Brasil 
e em Porto Alegre, devido à política do governo 
do PT, de Orçamento Participativo. 

“A chegada do Fórum foi um importante 
momento do despertar cívico-social da sociedade 
mundial, e segue sendo um estímulo exemplar 
à cidadania”, relembra o ex-governador Olívio 
Dutra, que esteve à frente do Executivo gaúcho 
nas duas primeiras edições do evento. “Desde o 
início a ideia foi disseminar, onde quer que este-
jamos, as três palavras que estão na bandeira do 
Rio Grande do Sul (liberdade, igualdade e huma-
nidade)”, completa ele. 

Ao término do editorial inaugural do FSM 
2001, foi constituído um Conselho Internacio-
nal, com participação de todas as entidades que 
quisessem se incorporar. A direção, no entanto, 
continuou em um estrito grupo de entidades 
brasileiras, predominantemente ONGs. 

Assim, o Fórum Social Mundial foi se as-
sumindo como uma referência no processo 
democrático moderno. O caráter liberal, oposto 
a governos, partidos ou Estados, passou a guiar a 
transformação das relações de poder e da socie-
dade no seu conjunto. “Se a sociedade civil não se 
mobilizar e criar uma consciência coletiva visando 
aumentar a sua própria renda frente ao espaço 
dos poderosos, quem o fará? É uma utopia, mas 
que bom que temos algo assim para nortear uma 
mudança em nossa realidade”, avalia Olívio Dutra. 

FSM: mais de uma década 
de lutas e conquistas

Com o passar das edições anuais, o Conselho Inter-
nacional decidiu pela alternância de sedes do Fórum, que 
foi se deslocando até outros continentes, tendo inclusive 
encontros na Índia e no Quênia. Foi decidido, também, que 
os FSMs seriam realizados a cada dois anos, alternados por 
FSMs regionais. 

Atualmente, quem constrói a agenda proposta 
pelo Fórum Social Mundial são os governos da 
América Latina progressista. Os movimen-
tos que souberam dar cabo a projetos 
hegemônicos alternativos, disputando 
a criação de novos governos, se-
guiram dando sua contribuição 
para a idealização do “outro 
mundo possível”. 

Leia entrevista exclusiva 
com o ex-governador 
Olívio Dutra no site: 
www.apcefrs.org.br.

Governador à época 
da primeira edição, 
Olívio comemora o 
retorno do evento à 
Capital.



O FSM está de volta ao seu local de origem, agora com nova 
roupagem. O Fórum Social Temático (FST) se inscreve no proces-
so do FSM e será uma etapa preparatória à Cúpula dos Povos na 
conferência Rio+20, em junho. De 24 a 29 de janeiro, a cidade e 
a Região Metropolitana de Porto Alegre – Gravataí, Canoas, São 
Leopoldo e Novo Hamburgo – vão sediar o evento. 

A proposta é facilitar a articulação, de forma descentra-
lizada e em rede, de entidades e movimentos engajados 

em ações concretas pela construção de um mundo 
mais altruísta e saudável. Características 

marcantes do evento, a pluralidade 
e a diversidade darão a tônica em 
atividades propostas e geridas 
por movimentos, coletivos e 
organizações da sociedade civil, 
desta vez relacionadas ao tema 

“Crise Capitalista, Justiça Social 
e Ambiental”. 

Com isso, Porto Alegre 
deve ser firmada como 
referência nesses temas e 
que todos os anos o debate 

aconteça aqui, independen-
temente de se realizar em 

qualquer outra parte do mundo. 

A tradicional Marcha de Aber-
tura sairá do Centro de Porto Alegre, 

dia 24, às 15h e irá até a orla do Guaíba. 
Ao final do dia, vários shows musicais 

acontecem no Anfiteatro Pôr-do-Sol. 

Os dias seguintes serão marcados pela re-
alização de Grupos Temáticos dedicados a temas 

como água, bens comuns, cidades sustentáveis, ci-
ência e tecnologia, clima, consumo, educação, ética, 

extrativismo e mineração, governança e arquitetura de 
poder, entre outros. 

No FST 2012, o tema central de debates será a crise 
capitalista e os caminhos para a justiça social. Mas a questão 

ambiental deverá ganhar especial atenção, debatendo modelos 
de desenvolvimento alternativos, baseados na sustentabilidade, e 
preparando os movimentos sociais internacionais para a Rio+20. 
Outros destaques do FSM serão o Fórum Mundial de Educação, a 
Feira de Economia Solidária e a Aldeia da Paz, que buscam servir 
como exemplos de espaços de sustentabilidade ambiental e social. 

Para debater tais assuntos com a importância devida, a co-
missão organizadora está articulando a vinda dos presidentes do 
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Outro convidado internacional 
é o jornalista e sociólogo Ignacio Ramonet, diretor do Le Monde 
Diplomatique. Ele integrará um debate com o governador Tarso 
Genro (PT), no dia 26, sobre democracia e participação social. 
Quem retorna a Porto Alegre é outro nome emblemático do FSM, 
o sociólogo português e diretor do Centro de Estudos Sociais da 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Boaventura 
de Sousa Santos. Ao todo, serão 300 convidados nacionais e inter-
nacionais, entre líderes de movimentos sociais, ativistas de causas 
ambientais, trabalhistas, indígenas e de direitos humanos. 

O Fórum de volta ao Rio 
Grande do Sul

Na programação cultural, estão confir-
mados shows de Gilberto Gil, Gogol Bordello, 
Manu Chao, Nação Zumbi, Fito Paez, MV Bill, 
Leci Brandão e Martnália, entre outros. Além 
das atrações musicais, estão programados es-
petáculos de teatro de rua, mostras de cinema 
e apresentações circenses. 

As inscrições para oficinas, hospedagem 
solidária, cadastro de voluntários e para o 
Acampamento Intercontinental da Juventude, 
no Parque Harmonia, podem ser feitas no site 
www.forumsocialportoalegre.com. O site ofi-
cial do evento é www.fstematico2012.org.br, 
que disponibiliza inscrições para participação 
individual, atividades autogestionadas (mais 
de 400), economia solidária e os serviços de 
alimentação. 

Com tantas atrações, o Fórum tem tudo 
para promover um debate sério sobre as medi-
das emergenciais que devem ser tomadas para 
assegurar a sobrevivência e o bem-estar de 
centenas de milhões de pessoas. Participe dos 
debates e ajude a construir um outro mundo!

COMO PARTICIPAR

Atividades Autogestionárias - Basta 
preencher o formulário em www.fste-
matico2012.org.br e aguardar o contato 
para a confirmação de sua oficina. Qual-
quer dúvida, envie e-mail para fstemati-
co2012@gmail.com, ou ligue para (51) 
3212-1680.

Voluntários - Preencha o formulário 
em www.fstematico2012.org.br e 
aguarde o contato da equipe organiza-
dora. Dúvidas: fstematico2012@gmail.
com ou (51) 3212-1680.

Participantes - Preencha a ficha em 
www.fstematico2012.org.br, e pague 
a taxa de inscrição. Dúvidas: fstemati-
co2012@gmail.com ou (51) 3212-1680.

Grupos Temáticos - No site www.
dialogos2012.org, é possível se inscre-
ver para fazer parte de um dos grupos 
ou criar novos grupos de discussão.

Grupos de Trabalho - Para ajudar na 
operacionalização ou fazer parte de 
um dos GTs, entre em www.fstemati-
co2012.org.br ou ligue para (51) 3212-
1680.

Mais Informações 
www.fstematico2012.org.br
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Colônia revitalizada abre 
temporada no Litoral Sul

A confraternização de final de ano 
teve um gostinho especial na Regional 
Litoral Sul. Este ano, além do tradicional 
encontro, teve a apresentação aos(às) 
associados(as) da primeira etapa de obras  
de revitalização da Colônia do Cassino. A 
segunda etapa se inicia após o veraneio, 
em março. 

“A Colônia está muito bonita e agra-
dável. Deu para perceber que o dinheiro 
doado pela Regional foi bem aproveitado. 
É uma grande satisfação ver a Colônia 
revitalizada”, disse a conselheira Lúcia 
Leal, que esteve presente na festa repre-
sentando a Regional Sul. 

Nem a ameaça de mau tempo impe-
diu o sucesso da festa, realizada em 17 de 
dezembro. A Regional Sul deslocou uma 
caravana com 28 pessoas até o balneário 
Cassino, realçando o clima de plena inte-
gração. A diretora presidenta da APCEF, 
Célia Zingler, e o diretor Paulo Ricardo 

Belotto também compareceram. 

A conselheira da Regional Litoral 
Sul, Carla Nogueira Petruzzi, agradeceu 
a presença de todos(as) e comemorou a 
abertura da temporada com as melhorias. 
“Foram trocados pisos e aberturas e re-
alizadas pinturas. A obra chegou em boa 
hora”, destacou. O financiamento veio 
após decisão em Assembleia. 

Depois de um elogiado churrasco, 
um sorteio de brindes trouxe emoção 
e diversão ao encontro. A presença do 
Papai Noel encantou a criançada. A festa 
seguiu com animação musical, a cargo da 
Banda Oficina de Sons. 

A Colônia de Férias do Cassino está 
localizada na Rua Gravataí, a 800 metros 
do mar. A sede dispõe de uma infraes-
trutura completa, com seis apartamentos 
para seis pessoas, cozinha equipada, salão 
de festas com churrasqueira coberta, 
churrasqueira externa e área de camping.  

As inscrições para utilização da colônia 
durante a temporada de verão (período 
de 8 dias) são realizadas até o dia 10 do 
mês anterior ao período desejado via site 
da Associação (www.apcefrs.org.br).

Para a reforma e revitalização, os 
recursos foram disponibilizados e finan-
ciados pela Regional Sul, formada pelas 
cidades de Camaquã, Canguçu, Jaguarão, 
Pelotas e São Lourenço do Sul. A Assem-

bleia Geral Extraordinária foi realizada 
em junho de 2011, e discutiu a melhor 
destinação do numerário extra em poder 
da Regional, originário de venda de terre-
no. Seguindo determinação do Conselho 
Deliberativo - que prevê que a venda de 
imóveis deve ser reinvestida em imóveis, 
a decisão foi de que a utilização do valor 
da venda de terreno seria destinada à 
revitalização da Colônia do Cassino. 

Discutir o futuro dos serviços de 
abastecimento de água e tratamento de 
esgoto em Santa Cruz do Sul. Foi este 
o objetivo da Plenária realizada no mu-
nicípio pelo Fórum em Defesa da água 
Pública, no dia 20 de dezembro. 

Dezenas de pessoas participaram da 
reunião no auditório da Faculdade Dom 
Alberto. Também houve a adesão de 
trabalhadores(as) da Companhia Riogran-
dense de Saneamento (Corsan), mais de 
30 entidades representativas, incluindo o 
Fórum de Rio Pardo, Sindiágua/RS, CUT, 
Conlutas e lideranças políticas da região. 

A plenária foi mais uma atividade 
de esclarecimento sobre a proposta da 
Corsan para o município, “que sequer 
estabeleceu um processo de negociação 
com a Corsan, uma empresa 100% esta-
tal, pertencente ao povo gaúcho”, explica 
a presidente da APCEF, Célia Zingler, 
que também participa da coordenação 
do Fórum. Durante a reunião, o Fórum 
Municipal em Defesa da água Pública 
aprovou uma carta aberta à comunidade 
(leia trecho ao lado) ratificando a posição 
da entidade pela manutenção do convê-
nio entre o município de Santa Cruz do 
Sul e a Corsan. “A abertura de um novo 
edital pela Prefeitura mostra que a inten-

Arquivo/Regional Litoral Sul

Sede do Cassino entrou o veraneio com pintura da fachada e troca de pisos e aberturas

ção ainda é privatizar”, argumenta Célia. 
“A batalha ainda não terminou, é o mo-
mento de encontrar soluções conjuntas. 
A água tem que ser pública e para todos”, 
completou Afonso Schwengber, também 
coordenador do Fórum. 

Entre os painelistas, esteve o en-
genheiro José Homero Finamor, re-
presentando a diretoria comercial da 
Corsan, que detalhou a última proposta 
apresentada à Prefeitura. Tal proposta é 
superior ao plano de saneamento atual 
do município. Foi feito um comparativo 
com o Plano Municipal de Saneamento, lei 
que vai balizar o contrato com a empresa 
que virá a assumir o serviço. Também foi 
distribuído pela cidade um panfleto com 
críticas ao governo, afirmando que a pro-
posta entregue pela estatal ao município 
supera o plano de saneamento. 

O Comitê Gaúcho em Defesa da 
água Pública foi constituído no início de 
2011, buscando promover em todo o 
Estado a manutenção da água como um 
bem público. Desde então, vem acom-
panhando a questão em Santa Cruz do 
Sul, São Borja, São Gabriel e São Luiz 
Gonzaga. No início do ano passado, a 
Prefeitura de Santa Cruz publicou uma 
licitação, mas o edital foi revogado. O 

Novo encontro refuta privatização 
da água em Santa Cruz do Sul

documento sofreu alterações e, até o 
fechamento desta edição do João de 
Barro, a nova concorrência estava para 
ser lançada a qualquer momento. 

Segundo relato de moradores, 
os constantes problemas na rede e o 
excesso de consumo comprometem o 
fornecimento de água em vários pon-
tos da cidade. No entanto, a Corsan já 
anunciou que, enquanto não for definido 
o prestador de serviços de saneamento 
no município, não investirá na construção 
de uma nova estação. 

Água não é mercadoria

(...) A administração municipal segue 
tentando entregar os serviços de abasteci-
mento de água e tratamento de esgoto para 
uma empresa privada. Não fosse assim, 
Santa Cruz não estaria deixando de receber 
milhões de reais do PAC e do Fundo de Ges-
tão Compartilhada proposto pela Corsan. 
Não teria, para complementar, criado a tal 
agência reguladora, que visa apadrinhar 
alguns “amiguinhos”, com altos salários.

Esse é o saldo das relações público 
x privadas. Todos os grandes (e pequenos 
também) escândalos de corrupção são 

originários desses processos. É simples, 
algumas grandes empresas bancam as 
campanhas eleitorais e depois fazem o 
que bem entendem com os nossos recursos 
públicos.(...) O detalhe é que a água não é 
um bem qualquer, é vital para todos os seres 
humanos. No entanto, o governo municipal 
segue insistindo com a privatização. 

Ora, a Corsan foi excluída da primeira 
etapa do processo licitatório, em fevereiro 
deste ano. Diga-se de passagem, afirmá-
vamos isso muito antes da ação ser, de 
fato, consumada. O Tribunal de Contas do 
Estado, a Justiça e a Promotoria Pública 
referendaram tudo o que dissemos e conti-
nuamos dizendo. 

(...) O Fórum em Defesa da Água 
Pública segue não apenas esticando fai-
xas, levantando cartazes, nas ruas e 
praças. Promoveu debates com grande 
participação da comunidade, no intuito de 
esclarecê-la, visitou a gerência da Corsan 
e pediu para que alguns problemas fos-
sem olhados com mais atenção (...). Ao 
invés de ficar só no “blablablá” (como o 
Executivo e o Legislativo), seguiu, firme e 
forte, mobilizado por aquilo que acredita 
e defende: água pública e para todos.  

(Fórum Municipal em Defesa da 
Água Pública, em carta aberta à 

comunidade)
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A Comissão Executiva de Obras 
segue realizando vistorias para o acom-
panhamento da construção da Nova 
Colônia de Tramandaí. 

Já está concluída a concretagem de 
toda a laje do oitavo pavimento. Estão 
sendo colocadas, ainda, as armaduras 
dos pilares da laje de cobertura do oitavo 
pavimento, na ala oeste. As alvenarias já 

Nova Colônia de  
Tramandaí terá  
oitavo pavimento  
concluído em janeiro

Acompanhamento das obras pode ser feito online, através do site da APCEF

Arquivo/APCEF

Piscinas movimentam sedes durante  
o veraneio

Arquivo APCEF

Na Capital, Sede A conta com infraestrutura completa para atender associados(as)

dências da Colônia A. 

Para mais esclarecimentos, basta 
entrar em contato com a APCEF através 
do e-mail: secretaria@apcefrs.org.br, ou 
pelo telefone: (51) 3268-1611. 

Passo Fundo 

Na Regional Passo Fundo, as piscinas 
também vêm sendo disputadas desde a 
abertura em dezembro, revela o con-
selheiro Eroni Schleder. Além das duas 
piscinas (adultos e crianças), há campo 
de futebol soçaite, quadra de vôlei, sala 
de jogos, áreas com churrasqueiras, 

quiosques e salão de festas. Todos(as) 
os(as) associados(as) que moram em 
municípios vizinhos podem buscar seus 
momentos de lazer na Regional. A área 
das piscinas funciona de terça a domingo, 
das 8h às 20h.

Estrela

Na sede de Estrela, pertencente à Re-
gional do Vale do Taquarí, a piscina foi 
reinaugurada após reforma. O espaço 
oferece campo de futebol com ilumina-
ção, salão de festas também reformado 
e cancha de bocha.

Quem passa o verão em cidades 
como Porto Alegre, Passo Fundo e  
Estrela costuma sofrer em dias de 
sol e calor intenso. No entanto, o(a) 
associado(a) APCEF conta com estrutura 
de piscinas nesses três municípios para 
melhor aproveitar o verão.

Na Capital, à beira do Guaíba, a 
área de piscinas vem sendo usufruída 
pelos(as) associados(as) desde o dia 27 de 
novembro. São duas piscinas (para adul-
tos e crianças), com uma infraestrutura 
que inclui churrasqueira, parque infantil, 
salões de festas, ginásio de esportes e oito 

apartamentos para hospedagem.

As piscinas ficam abertas de terças a 
domingos, das 9h às 20h, e o acesso é fei-
to com a apresentação da carteira social 
da APCEF e documento de identidade. 
O uso é gratuito para associados(as) ti-
tulares e seus(suas) dependentes – quem 
quiser levar convidados(as) pode adquirir 
até três convites antecipados na secreta-
ria. Conforme a norma técnica número 
01/96 da Secretaria Municipal de Saúde 
de Porto Alegre, não é preciso exame 
médico. Não é permitida a entrada de 
animais de estimação em todas as depen-

Arquivo/Regional Passo Fundo 

Diversão e lazer não faltam nos verões em Passo Fundo

estão concluídas até o quarto pavimento. 
O andamento da edificação pode ser 
acompanhado online, através do site da 
APCEF (www.apcefrs.org.br/tramandai), 
onde são feitas atualizações constantes. 

Cabe ressaltar que a atual Colônia de 
Tramandaí está disponível para ocupação 
durante o veraneio. 
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Cheuiche (C) terá a missão de conduzir a oficina literária sobre os 60 anos da APCEF

A nova Oficina de Criação Literária 
promovida pela APCEF terá uma dupla 
missão pela frente. Além de formar no-
vos escritores, irá resgatar a história da 
Associação, que completará 60 anos em 
2013, através de um romance histórico. 

A Oficina terá início em 7 de março 
deste ano, e culminará com o lançamento 
do livro durante os festejos de 60 anos da 
APCEF, em 13 de junho de 2013. Para re-
forçar a pesquisa histórica, o projeto será 
estendido também às cidades do interior. 
Haverá encontros em Santa Maria, Passo 
Fundo, Caxias do Sul e Pelotas.

Quem conduz os trabalhos é um dos 
grandes nomes do romance histórico no 
Rio Grande do Sul, o escritor Alcy Cheui-
che. Foi ele quem ministrou a Oficina em 

2011, que resultou no livro “Entre o Sena e 
o Guaíba”, lançado na última Feira do Livro 
de Porto Alegre e em Paris. 

As aulas têm início em 7 de março de 
2012 e vão até maio de 2013. Os encontros 

Membro vitalício da Academia Rio-
Grandense de Letras e sócio-fundador 
da Associação Gaúcha de Escritores, o 
escritor Alcy Cheuiche possui mais de 20 
publicações resultantes de suas Oficinas 
Literárias. Neste bate-papo, o autor de 
“Ana Sem terra” e “Sepé Tiaraju” fala do 
desafio com a nova turma, o processo de 
criação e o que esperar da nova parceria 
com a APCEF. 

Em termos de formato e criação, são 
grandes as diferenças entre a última 
Oficina (uma compilação de contos) 
e um romance histórico desse porte. 
Poderia citar algumas delas? 

Sim, são muitas as diferenças, mas 
existem também afinidades essenciais, 
pois o objetivo é o mesmo: escrever 
um bom livro. Na coletânea de contos, 
embora o tema seja conjunto e todos os 
textos sejam lidos e discutidos em sala de 
aula, os contos são individuais. Na oficina 
de romance, a pesquisa sobre o tema 
central do livro é idêntica, mas o trabalho 
é coletivo. Todos escrevem as cenas dos 
capítulos e aquelas consideradas melhores 

por mim e pelo grupo é que serão seleciona-
das. Por essa razão, a experiência prévia na 
oficina de contos é muito útil. No romance, 
o trabalho exige absoluta união da equipe e 
mais emulação. 

Conforme o cronograma inicial, a nova 
Oficina Literária será desenvolvida ao 
longo de 14 meses. O que os alunos 
podem esperar no decorrer desse 
longo processo? 

Os alunos não estarão trabalhando 
somente para a elaboração do romance 
em pauta (embora seja esse o objetivo 
principal), mas para dominar a técnica de 
escrever romances. Outra conquista que 
eles obterão será no aspecto cultural. Para 
escrever a história da APCEF em seus 60 
anos de trabalho, será preciso estudar os 
principais acontecimentos históricos desse 
período no Rio Grande do Sul e no Brasil. 
Nenhuma entidade existe e cresce de forma 
isolada. Nesse particular, trabalharemos da 
mesma forma com que foram escritos os 
romances históricos “Banco Não Dá Bom 
Dia”, sobre os 75 anos do SindBancários, e 
“Nos Caminhos do Banrisul”, que abordou 
os 82 anos do banco. 

Como será feito a divisão de tarefas? 
Haverá acompanhamento nas pesqui-
sas de campo e entrevistas? 

Nas pesquisas de campo e nas en-
trevistas, o grupo deverá participar em 
uníssono. Inclusive, as entrevistas devem 
ser filmadas para o acervo da APCEF e 
para releitura dos alunos. Se necessário, 
inclusive para algum que, por razões 
maiores, não estiver naquela aula. As 
pesquisas individuais serão permanentes, 
mas sempre sobre o tema oferecido ao 
grupo como um todo. 

Como é trabalhar com escritores 
“amadores” e como potencializar ao 
máximo a sua capacidade de criação? 

Em nosso entender, o maior objetivo 
de qualquer oficina de criação literária 
é colaborar permanentemente (de aula 
em aula) para que o aluno desenvolva ao 
máximo seu processo criativo. Existem 
técnicas para isso, algumas bastante sim-
ples, outras mais complexas. A verdade 
é que a capacidade de criação pode ser 
desenvolvida, desde que haja integração 
e confiança absoluta entre o mestre e 
os alunos, e os alunos entre si. Por isso a 
metáfora da orquestra sinfônica. 

O que o leitor poderá esperar do 
produto final? 

Um livro honesto, culto, objetivo, 
mas, principalmente, gostoso de ler. 

“O OBJETIVO é O 
MESMO: ESCREVER 
UM BOM LIVRO”

Oficina de Criação Literária sobre 
os 60 anos da APCEF. Inscreva-se!
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vão acontecer às quartas-feiras, das 18h 
às 21h. As inscrições já estão abertas, e as 
vagas são limitadas a 20 alunos. Mais infor-
mações podem ser obtidas pelo e-mail: 
cultural@apcefrs.org.br ou pelo telefone:  
(51) 3268-1611. 

CASA DE FESTAS E EVENTOS 
– Porto Alegre – Sonho Mágico 
Festas e Eventos Ltda. Rua Ria-
chuelo, 771, Lojas 01 e 02 – Bairro: 
Centro. Fone: (51) 3227-1033/ 
8128-1377. E-mail: sonhomagi-
co@terra.com.br 

OUTROS  
CONVÊNIOS

APCEF SAÚDE 

ODONTOLOGIA – Gravataí 
– Advance Dental Center S/S 
Ltda. Rua Carlos Linck, 82, Sala 
103 – Bairro: Centro. Fone: (51) 
3042-5055. E-mail: lpk.sma@
terra.com.br

CLÍNICA GERAL/CIRURGIA 
GERAL E MEDICINA DO TRA-
BALHO – Bento Gonçalves –  
Antonio Carlos Koff. Rua José  
Mário Mônaco, 309 – Bairro: Cen-
tro. Fone: (54) 3452-2108. E-mail: 
antoniokoff@terra.com.br

FISIOTERAPIA – Cachoeirinha 
– Fábio Alves Medina. Rua Gen. 
Flores da Cunha, 1320, Sala 1201 
– Bairro: Centro. Fone: (51) 3471-
1600/ 8491-2628. E-mail: preven-
sulaudios@hotmail.com

FONOAUDIOLOGIA – Cacho-
eirinha – Silas Ferraz da Silva. Rua 
Gen. Flores da Cunha, 1320, Sala 
1201 – Bairro: Centro. Fone: (51) 
3471-1600/ 8491-2628. E-mail: 
prevensulaudios@hotmail.com

PSICOLOGIA – Cachoeirinha – 
Maria Salete da Silva. Rua Gen. 
Flores da Cunha, 1320, Sala 1201 
– Bairro: Centro. Fone: (51) 3471-
1600/ 8491-2628. E-mail: pre-
vensulaudios@hotmail.com ou 
msaletepsico@yahoo.com.br

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

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

NOVOS CONVÊNIOS 

INDIQUE NOVOS  
CREDENCIADOS

pelo e-mail:  
convenios@apcefrs.org.br ou 
pelo telefone: (51) 3268-1611
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Criado há pouco mais de um ano, o 
Grupo de Danças Tradicionais Gaúchas da 
APCEF teve a agenda cheia em 2011 – e 
as atividades do ano foram encerradas 
com o mês de dezembro, como não 
poderia deixar de ser, bastante movi-
mentado. 

No dia 18, o Grupo, que é vinculado 
ao Núcleo de Cultura Gaúcha, recebeu 
no Galpão Crioulo da Associação os anfi-
triões de suas recentes jornadas pelo inte-
rior do Estado. A festa teve a participação 
do Grupo de Danças do CTG Querência 
do Tio Pedro, da localidade de Pedra 
Grande, entre Tabaí e Paverama, visitada 

em outubro pelo Grupo de Danças. 

Uma semana antes, em 11 de de-
zembro de 2011, o Grupo deslocou-se 
até o Litoral Sul, onde se apresentou em 
Bujuru, para os festejos de Nossa Senhora 
da Conceição, padroeira do município. 
A comitiva foi recebida na véspera na 
Fazenda São Miguel, dos Irmãos Paladino, 
onde um churrasco de ovelha reuniu os 
participantes para uma grande confra-
ternização. 

Após a apresentação, veio o convite 
para o Grupo da APCEF participar, em 
março, do Rodeio de Bujuru. 

Dezembro movimentado  
para o Grupo de Danças

O Coral da APCEF teve uma intensa 
programação de final de ano, com nada 
menos do que oito apresentações através 
do projeto Natal Verde, promovido pela 

Prefeitura de Porto Alegre. 

Além de abrilhantar a Noite Cultural 
da APCEF,  no início de dezembro, o 

Coral encerra o ano com  
diversas apresentações

Coral integrou-se à iniciativa do Execu-
tivo Municipal, executando canções em 
diversos pontos do Centro Histórico 
da Capital. Para celebrar a chegada do 

Natal e do Ano Novo, o Coral privilegiou 
as consagradas canções final de ano: “O 
Primeiro Natal”, “Adoración Al Niño Je-
sus”, “Deitado em Manjedoura”, “Natal 
Branco”, “Noite Feliz” e “É Natal”, num 
repertório que emocionou o público. 

Segundo o maestro Luiz Carlos 
Andrade, o repertório foi escolhido pen-
sando “em uma cronologia, celebrando 
o Natal”. 

Para a coordenadora do Coral, 
Iracema Mendes, apresentações como 
a da Catedral Metropolitana, no dia 20, 
eram um desejo antigo do grupo. “Em 
uma época de muitas comemorações, 
nos sentimos muito honrados com o 
convite”, disse. 

A criação do Natal Verde foi base-
ada em perspectivas ambientalmente 
sustentáveis que pretendem divulgar a 
importância da preservação da natureza 
e da biodiversidade do planeta. O grupo 
ainda se apresentou em locais como a 
Igreja Nossa Senhora da Conceição, Praça 
da Alfândega, Feira do Mercado Público, 
Rua da Praia e o Viaduto Otávio Rocha. 

Grupo percorreu belos cenários do Centro Histórico, como a Catedral Metropolitana
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Vinculado ao Núcleo de Cultura Gaúcha, o Grupo teve a agenda cheia em 2011

Arquivo/APCEF




