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OPINIÃO

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

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

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

Editorial

APCEF: Atuando na promoção 
dos(as) associados(as)

Começamos o oitavo mês do ano 
apresentando aos(às) associados(as) um 
novo  projeto: o Memorial da APCEF 
que vai resgatar e preservar a história 
da Associação e dos(as) nossos(as) 
associados(as). Para mantermos viva a 
memória da nossa entidade precisamos 
contar com o apoio e a cooperação dos 
empregados da Caixa, através de doa-
ção de documentos, fotos e registros de 
nossas atividades.

O sucesso do IV Costelão compro-
va a tradição do evento. Na ocasião, 
também foi sorteada a moto da “Ação 
Entre Amigos”para a construção da Nova 
Colônia de Tramandaí. A participação 
dos(as) associados(as) mostra que todos 
estão apoiando a Associação para a con-
cretização da nova obra.

O João de Barro traz também maté-
ria sobre o Ato em Defesa da Água Pú-
blica, que contou com a participação da 
diretoria da APCEF. Estamos integrados  
com a sociedade na luta pela defesa água 
como um bem essencial à vida, com um 
caráter público e que deve ser garantido 
pelo Estado. 

O jornal divulga ainda uma propos-
ta que prevê a recuperação do Arroio 
Dilúvio, em Porto Alegre, envolvendo a 

Ufrgs e a PUCRS, e governos estadual 
e municipal para que a população da 
Capital possa vir a conviver com este 
espaço, contribuindo com a sua limpeza 
e acabando com sua poluição.

E a luta pela isonomia salarial conti-
nua na pauta de reivindicações de 2011. 
O tema integrou as deliberações do 27º 
Conecef, em São Paulo, e debates da 
APCEF, Fetrafi e do Sindbancários com o 
deputado federal Pepe Vargas (PT), em 
Porto Alegre.

A Conferência Nacional dos Ban-
cários, no final de julho, aprovou nossa 
pauta de reivindicações: aumento real de 
5%, com PRL e salário decentes, além do 
combate às metas abusivas e ao assédio 
moral, entre outros pontos.

Lembramos que a data-base da 
nossa Campanha Salarial é 1º de se-
tembro e é fundamental a mobilização 
de todos(as) os(as) bancários(a) para 
garantir nossa Campanha Nacional.

Para finalizar, parabenizamos todos 
os(as) nossos(as) associados(as) pelo 
Dia do Bancário, comemorado em 28 
de agosto, véspera da nossa data-base.

Boa leitura a todos!



ANTENA

O Sindbancários, com o apoio da 
APCEF,está realizando o Campeonato 
Bancário de Futebol de Salão, com o 
intuito de promover a prática despor-
tiva entre os(as) bancários(as), além de 
estreitar cada vez mais a relação entre 
as duas entidades. O torneio teve início 
no dia 9 de julho e prossegue até o dia 
27 de agosto, quando será conhecido o 
campeão do certame.

A equipe de Futsal da APCEF está 
entre os 12 times que estão disputando 
o título. Além da Associação, também 
estão participando da competição quatro 
equipes do Bradesco, três do Santander, 
três do Itaú Unibanco e uma do Banrisul. 
Os jogos ocorrem sempre aos sábados, 
das 11h às 17h, na sede da Associação, 
na rua Coronel Marcos, nº 627, bairro 
Ipanema, em Porto Alegre.

Futsal para bancários (as)

atendimento especializado com a equipe de advogados 
do Escritório de Direito Social em orientações ações 
previdenciárias, defesa em processo administrativo, plano 
de saúde e tributária. Atendimento com hora marcada no 
escritório na Av. Borges de Medeiros, 612, cj.21 • Porto 
Alegre • Fone: 51 3215.9000 • E-mail: segurojuridico@
apcefrs.org.br 

í

A APCEF realiza a V edição do Bo-
tequim do Esporte no dia 20 de agosto, 
às 20h30min, no Ginásio de Esportes Av. 
Cel Marcos, 627 Ipanema, Porto Alegre. 
O evento tradicional é uma celebração à 
prática esportiva! 

O objetivo da Associação é o de 
congregar os(as) associados(as), além 
de homenagear os(as) atletas que 
participaram das atividades da APCEF, 
representando o Rio Grande do Sul nas 
competições nacionais, regionais e esta-

20 de agosto é Dia  
de Botequim do Esporte!

duais, ajudando a promover o espírito 
esportivo.

A festa contará com a apresentação 
de um grupo musical de samba de raiz 
e, após, som mecânico com DJ. E, para a 
alegria geral, o chope é liberado! 

Os convites - disponibilizados ape-
nas antecipadamente - podem ser ad-
quiridos no setor de Eventos, através do 
telefone (51) 3268-1611 ou pelo e-mail 
eventos@apcefrs.org.br. 

AGOSTO ------------------------

20 - V Botequim do Esporte 
(Local: Ginásio de Esportes 
Sede A de Porto Alegre)

23 - Reunião aposentados(as)  
e pensionistas com a presença 
do Diretor Presidente da  
FUNCEF, Carlos Alberto Caser. 
Local: Auditório 03 do  
Sindbancários (General  
Camara, 424) 

SETEMBRO ---------------------

03 - Encontro de corais promo-
vido pelo coral da APCEF/RS

24 - Jantar Baile Campeiro  
Local: Galpão Crioulo Sede B)

OUTUBRO ----------------------

15 - Festa do Saci (Dia das 
Crianças)

AGENDA DE 
EVENTOS

O dia 28 de agosto é considerado 
uma data histórica para os bancários. 
Em 1951, nessa data, a categoria iniciou 
uma das mais longas e vitoriosas greves 
da história. Após 69 dias de paralisação 
e denúncia das péssimas condições 
de trabalho, os banqueiros acabaram 
concedendo 31% de aumento para os 
trabalhadores. Essa conquista deu início 
ao movimento que marcaria o Dia do 
Bancário em todo o Brasil.

A presidenta da APCEF, Célia Zingler 
destaca a importância do resgate dessa 
história para lembrar que não existem 

conquistas sem luta. Ressalta que todos 
os direitos conquistados, como a Con-
venção Coletiva Nacional, jornada de 
seis horas, piso salarial unificado, PLR, 
entre outros, foram frutos de batalhas 
da categoria. 

“Em nome da APCEF quero para-
benizar cada bancário e bancária que 
com garra, competência, dedicação e 
dignidade valoriza a profissão e mantém 
acesa a chama da luta coletiva e solidária 
para construir uma vida melhor para 
todos(as)”, assinala Célia Zingler.

Bancários(as) presentes  
na história do Brasil
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Arquivo SINDBANCÁRIOS- RS

Futsal aos sábados
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27º Conecef debateu os direitos 
dos(as) empregados(as) da Caixa

APCEF presente no debate sobre a isonomia
Diretores da APCEF debateram 

a isonomia para os pós 1998 com o 
deputado federal Pepe Vargas (PT), no 
dia 14 de julho, na Casa dos Bancários, 
em Porto Alegre. Também participaram 
representantes do Sindbancários e da 
Fetrafi-RS. O vice-presidente Marcos 
Todt e o diretor Rafael Balestrin repre-
sentaram a Associação.

Todt ressaltou que a luta pela isono-
mia de direitos entre trabalhadores novos 
e antigos é um dos grandes desafios do 
movimento sindical, que segue na pauta 
de reivindicações de 2011.

Pepe Vargas reafirmou seu com-
promisso em apoiar o Projeto de Lei nº 
6259/2005, de autoria dos deputados 
Inácio Arruda (PC do B/CE) e Daniel 
Almeida (PC do B/BA), que determina a 
isonomia salarial, de benefícios e vanta-
gens para empregados dos bancos públi-
cos federais. Na legislatura passada, Pepe 
Vargas presidiu a Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara Federal e nomeou 
um relator que deu parecer favorável. 
Ele se dispôs a tratar do tema com o 
atual relator, o deputado André Vargas 
(PT-PR), para obter seu apoio também.
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Os delegados do 27º Congresso 
Nacional dos Empregados da Caixa (Co-
necef) aprovaram os eixos da campanha 
apontados pelo encontro estadual do RS, 
como isonomia e recomposição do poder 
de compra dos salários, entre outros. 
O diretor de Relações de Trabalho da 
APCEF, Marcello Carrion, destacou que 
os (as) empregados(as) da Caixa, além 
da pauta geral dos(as) bancários(as), 
irão debater também a pauta específica 
para o setor,.

O evento, realizado no dia 10 de 
julho, em São Paulo (SP), contou com a 
participação de 417 delegados inscritos, 
além de observadores, e definiu a pauta 
de reivindicações específicas a ser nego-
ciada em mesa permanente com a Caixa 
Econômica Federal. Os(as) participantes 
deliberaram, entre outros pontos, pelo 
fim voto de Minerva na Funcef e pelo fim 
da figura dos correspondentes bancários, 
além de priorizar a   luta por condições 
dignas de trabalho, reivindicando a con-
tratação de mais empregados(as) para 
suprir a carência de pessoal nas unidades 
da empresa espalhadas pelo país.

Sipon

Outra iniciativa a ser levada adiante 
é a campanha nacional para marcação 
correta do ponto no Sipon, ao mesmo 
tempo em que será desenvolvida uma 
campanha para fazer valer a conquista 
de intervalo para todos.

O próximo Conecef deverá ser re-
alizado no primeiro semestre de 2012. 
Fica mantido o modelo de participação de 
um delegado para cada 300 bancários na 
base, com a garantia de no mínimo dois 
por estado. Mesma proporcionalidade 
será aplicada aos delegados aposentados, 
assegurando-se no mínimo um por esta-
do. O congresso reafirmou ainda a obri-
gatoriedade de 30% de gênero – caso 

Maurício Moraes-Contraf/Cut

essa cota não seja atingida em termos 
absolutos, haverá redução proporcional 
no quantitativo das delegações. 

Confira os eixos da 
campanha dos(as) 
empregados(as) da Caixa 

Para a campanha específica dos(as) 
empregados(as) da Caixa, os eixos apro-

vados pelos delegados do 27º Conecef 
foram: isonomia, recomposição do poder 
de compra dos salários, melhorias no 
Saúde Caixa, tíquete e cesta-alimentação 
para todos(as) os(as) aposentados(as) e 
pensionistas e o fim da discriminação 
aos(às) empregados(as) do REG/Replan 
não saldado. 

Congresso aprovou pauta específica de reivindicações da categoria

Vice-Presidente Marcos Todt reforçou para o parlamentar a importância da 
pauta da Isonomia

Foto: arquivo SindBancários
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13ª Conferência  
Nacional dos Bancários 

SEUS DIREITOS

Fernando Estrela/Fetrafi

diversos prejuízos aos funcionários. O 
principal deles é a parcela mensal que 
deveria ter sido recolhida pela Caixa 
para a FUNCEF, para formar a reserva 
matemática – ou para assegurar o re-
cebimento futuro com paridade com 
os da ativa, para aqueles funcionários 
vinculados ao REG/REPLAN.  

A medida judicial proposta pela 
APCEF tem o objetivo de assegurar 
que, no futuro, os(as) funcionários(as) 
que recebem CTVA possam ingressar 
com ações trabalhistas individuais e 
pedir o pagamento do direito desde 
agosto de 2006, mesmo que a ação 
venha a ser ajuizada, por exemplo, 
em 2015.

Neste exemplo acima, o(a) 
funcionário(a não estaria postulando 
o direito de 2010 a 2015 – como seria 
o normal –, e sim desde 2006. Seriam 
9 anos de direito, e não apenas cinco. 

A propósito, veja abaixo um 
trecho de recente julgamento do TST 
a respeito do CTVA, com o seguinte 
teor: “RECURSO DE REVISTA IN-
TERPOSTO PELA CEF COMPETÊN-
CIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
CTVA - COMPLEMENTO TEMPO-
RÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE 
MERCADO. NATUREZA JURÍDICA. 
INCIDÊNCIA. A decisão do Tribunal 
Regional está em harmonia com a 
Súmulas 288 do TST. Por outro lado, 
esta Corte vem sintetizando o en-
tendimento de que a parcela CTVA 
é a adequação do montante pago 
pela CEF aos ocupantes de cargo em 
comissão ao valor de mercado e que, 
apesar da variabilidade de seu valor, 
a sua natureza jurídica é salarial, nos 
termos do art. 457, § 1º, da CLT 
(RR - 111600-25.2007.5.04.0008, 
Relator Ministro: João Batista Bri-
to Pereira, Data de Julgamento: 
22/06/2011, 5ª Turma, Data de 
Publicação: 05/08/2011)”

Existe um princípio na nossa 
Ordem Jurídica, segundo o qual o 
passar do tempo leva à extinção dos 
direitos. Este perecimento do direito 
é conhecido como prescrição.

A tradução deste princípio, na 
prática, é a seguinte: todos os dias 
examinamos nossos direitos, fazemos 
uma retrospectiva, e tudo aquilo que 
estiver até cinco anos para trás é con-
siderado direito vivo, o restante já é 
direito morto, ou prescrito.

Atenta a esta realidade, a APCEF 
tem trabalhado de diversas formas 
para preservar o direito de seus as-
sociados e associadas. Seja atuando 
diretamente, como o fez em 2004 em 
relação aos direitos às 7ª e 8ª horas 
das carreiras técnicas e de assesso-
ramento da Caixa, seja estimulando 
e/ou subsidiando outros entes asso-
ciativos a atuarem para manter vivos 
direitos dos colegas.   

Agora, no mês de agosto, a 
APCEF está entrando com  duas 
medidas judiciais visando proteger 
uma mesma situação jurídica. Trata-
-se das contribuições previdenciárias 
decorrentes de verbas salariais, que 
podem vir a ser incorporadas à reser-
va matemática individual na FUNCEF. 

A alteração do plano previden-
ciário, o Saldamento, ocorreu por 
volta de agosto de 2006, e portanto, 
já estão vencendo os cinco anos. 
Comento, a seguir, uma destas me-
didas judiciais agora promovidas pela 
APCEF, aquela que trata de preservar 
os direitos relacionados com o caráter 
contratual do CTVA. 

Como sabemos, o CTVA é um 
complemento remuneratório, que 
é recebido mensalmente por uma 
grande parcela de funcionários da 
Caixa. Porém, a empresa não o 
considera como salário, e isso traz 

APCEF atua para preservar  
direitos do CTVA
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Os(as) bancários(as) já definiram 
a pauta da Campanha de 2011. A 13ª 
Conferência Nacional da categoria, 
que contou com 695 delegados(as) 
e observadores(as) de todo o país. 
apontou, entre outras deliberações: 
aumento real de 5%, emprego decente, 
PLR equivalente a três salários mais R$ 
4.500 fixos, piso da categoria igual ao 
salário mínimo do Dieese (R$ 2.293,31 
em maio) e combate às metas abusivas e 
ao assédio moral. A Conferência ocorreu 
nos dias 29 a 31 de julho, em São Paulo, 
após um amplo processo democrático 
de debates realizado pelos sindicatos e 
federações junto às suas bases em todo 
o país. 

O diretor do Sindbancários, Fran-
cisco (Chico) Magalhães, assinalou que 
a maioria da delegação gaúcha, presente 
no evento com 42 delegados, defendeu 
20% de reajuste, índice aprovado na 
Conferência do Rio Grande do Sul, por 
entender que este seria o melhor índice 
para repor as perdas ocorridas no período 
de oito anos do governo FHC, quando a 
categoria acumulou perdas, em especial, 
os trabalhadores da Caixa e do BB.

Com a definição da pauta, a cate-
goria está dando início a uma grande 
campanha nacional pelo emprego decen-
te; contra a violência do assédio moral, 
contra a pressão pelo cumprimento de 
metas abusivas, pela valorização dos 
pisos e aumento real de salário, estabi-
lidade no emprego, com a luta contra a 
rotatividade, garantia da segurança den-
tro dos bancos; e pelo respeito à vida e 
à saúde. Os empregados das instituições 
financeiras querem acabar com a enorme 
diferença entre os salários, já que altos 
executivos chegam a ganhar até 400 

vezes mais do que o salário do bancário. 

A Conferência também aprovou 
uma carta que será encaminhada à 
presidenta Dilma Rousseff, pedindo a 
ratificação da Convenção 158 da OIT.

Regulamentação do  
sistema financeiro

O Projeto de Decreto Legislativo 
214/2011, do deputado federal Ricardo 
Berzoini (PT-SP), que revoga as resolu-
ções do Banco Central que ampliaram o 
escopo de atuação dos(as) correspon-
dentes bancários(as), recebeu total apoio 
da Conferência. Os bancários também 
reivindicarão, junto ao Governo Fede-
ral, a convocação de uma Conferência 
Nacional sobre o Sistema Financeiro, 
além de intensificar a campanha para 
assegurar a prestação de todos os ser-
viços financeiros para toda a população, 
nas agências e PABs por profissionais 
bancários, garantindo atendimento de 
qualidade, respeitando as normas de se-
gurança e protegendo o sigilo bancário. 

A Plenária da Conferência aprovou 
ainda a realização de uma grande mo-
bilização, levando o debate para toda a 
sociedade sobre o papel dos bancos no 
desenvolvimento econômico do país. De 
acordo com o presidente do Sindicato 
dos Bancários de Porto Alegre e diretor 
da Fetrafi-RS, Juberlei Bacelo, é preciso 
regulamentar o sistema financeiro. “Te-
mos um Banco Central que regulamenta 
esse sistema por meio de suas circulares, 
sempre atuando em favor do capital fi-
nanceiro, como foi a recente medida que 
beneficia os correspondentes bancários”. 
Para ele, é preciso mudar esta lógica.

Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista
assejurtrabalhista@apcefrs.org.br 
www.fseadvogados.adv.br







MEIO AMBIENTE NOVOS CONVÊNIOS

ODONTOLOGIA – Passo Fundo – 
Clínica Odontológica Zanella Ltda. 
Rua General Osório, 1655 – Bairro: 
Centro. Fones: (54)3313-2726/ 
(54) 9987-3196. E-mail: clinica_za-
nella@hotmail.com

FONOAUDIOLOGIA – Porto Alegre 
- Alessandra Bastiani. Rua dos An-
dradas, 1137 Sala 415 Bairro: Cen-
tro Histórico. Fone:(51) 3224-6013. 

NUTRICIONISTA – Porto Alegre - 
Mara Loreci Matta da Silva. Rua Dos 
Andradas, 1137 Sala 415 Bairro: 
Centro Histórico. Fone: (51) 3224-
6013. E-mail maramatta@terra.
com.br.

NEUROLOGIA –Porto Alegre - Ro-
semarie Lopes Gomes. Rua Dos 
Andradas, 1137 Sala 415 Bairro: 
Centro Histórico. Fone: (51) 3224-
6013

FISIOTERAPIA – Santa Maria - 
Emanuele Zalewski. Rua 19 de 
Novembro, 287 – Bairro: Nossa 
Sra. de Lourdes. Fone: (55) 3027-
4353. E-mail: Interage.sm@gmail.
com e emanuele.fisiointerage@
gmail.com.

CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – Gra-
vataí – Clínica de Reabilitaçãoa Gra-
vataí. Rua Adolfo Inácio Barcelos, 
1155 Parada 85-A, Bairro: Centro. 
Fones: (51) 3488-2000 e (51) 3470-
5588 E-mail: clinrg@terra.com.br

CLÍNICA DE REABILITAÇÃO - Ca-
choeirinha – Clínica de Reabilitaçãoa 
Gravataí. Rua Silvério Leopoldo, 37 
– Bairro: Carlos Wilkens - Parada 
47 Centro. Fones: (51) 3488-2000 

e (51) 3470-5588 E-mail: clinrg@
terra.com.br.

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍ-
NICAS – Cruz Alta – Bisso Ltada. Rua 
Coronel Martins, 994, e R. Barão do 
Rio Branco, 1250, Sala 102 – Bairro: 
Centro. Fones> (55) 3222-7450 e 
(55) 3322-1511. E-mail: diretor@
lacbisso.com.br .

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI-
CAS – Santa Cruz do Sul - Fernando 
Mossmann & Cia Ltda (Laboratório 
Santa Cruz). Rua Fernando Abott, 
262; R. Senador Pinheiro Machado, 
484 e R. Ernesto Alves, 778 – Bairro: 
Centro; R.Barão do Arroio Grande, 
509 Sala A – Bairro: Arroio Grande. 
Fones: (51) 3715-8402; (51) 3715-
6654; (51) 3056-4887 e (51) 3719-
4509 (respectivamente)

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍ-
NICAS –Passo do Sobrado - Fernan-
do Mossmann & Cia Ltda (Labora-
tório Santa Cruz). Rua São José, 
304-D - Bairro: Centro – Fone: (51) 
3730-1402

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍ-
NICAS – Sinimbu - Fernando Moss-
mann & Cia Ltda (Laboratório Santa 
Cruz). Rua Bernardo Fuerstenau, 
178 Sala 02 – Bairro: Centro – Fone; 
(51) 3708-1539.

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNI-
CAS – Venâncio Aires/RS - Fernando 
Mossmann & Cia Ltda (Laboratório 
Venâncio Aires). Ruas: General Osó-
rio, 1441, e Jacob Becker, 1380, Sala 
03, Térreo – Bairro: Centro – Fones: 
(51) 3741-8583. E-mail: labsc@
viavale.com.br .

Uma proposta de parceria, com o 
objetivo de revitalizar o Arroio Dilúvio, 
em Porto Alegre, envolvendo a Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS),a Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio Grande do Sul (PUCRS), os 
governos estadual e municipal e a iniciati-
va privada foi apresentada ao Prefeito de 
Porto Alegre, José Fortunati, em julho. A 
ideia surgiu a partir de visita realizada à 
Coreia do Sul, quando dois professores 
integraram a comitiva do governador 
Tarso Genro, que esteve no país asiático 
no final de maio e início de junho.

Trata-se de um projeto ambicioso 
que prevê a despoluição total dos 14 km 
do arroio, também conhecido como Ria-
cho Ipiranga, e é espelhado na recupera-
ção do rio Cheonggyecheon, que corta 
a cidade de Seul, na Coreia do Sul. Na 
capital coreana, os 5,8 km de extensão 
do arroio foram totalmente despoluídos 
e integrados à comunidade, através da 
criação de um espaço público planejado, 
com tecnologia de iluminação e sonori-
zação, bares, museu, além de áreas de 
lazer e cultura. A ação contou com um 
investimento superior a US$ 300 milhões.

O pró-reitor de Pesquisa da UFRGS 
João Schmidt, destacou que será feito um 
mapeamento para identificar quem está 
poluindo o riacho e de que maneira isto 
vem ocorrendo. “Independentemente de 
relatórios e de ações ambientais, é funda-
mental que as pessoas deixem de poluir 

o local”. O pró-reitor argumentou que 
o ideal é a realização de campanhas de 
educação ambiental junto à população 
para que ela entenda que não se pode 
jogar lixo no chão e no Dilúvio. Segundo 
ele, outro problema já detectado pelos 
especialistas são as ligações clandestinas 
de esgoto ao longo do seu percurso.

Schmidt afirmou que a ideia é 
juntar as competências acadêmicas da 
UFRGS e da PUC, de forma que as pes-
soas passem vir a conviver com o arroio, 
que tem sua nascente no município de 
Viamão e atravessa a avenida Ipiranga.

O gestor de Relacionamentos do 
Tecnopuc, Luís Humberto Villmock, 
informou que as autoridades coreanas 
estão dispostas a apoiar a elaboração 
do projeto. “Poderemos unir o conhe-
cimento técnico qualificado dos profis-
sionais do Estado com a rica experiência 
dos coreanos”, afirmou.

A Prefeitura de Porto Alegre se 
comprometeu em fazer articulações 
entre secretarias municipais e institui-
ções públicas que tenham interesse em 
participar do projeto. Já as universidades 
farão levantamentos para identificar 
parceiros, formando assim um grupo 
de trabalho para a discussão dessa 
temática. 

O município de Viamão também 
deve fazer parte do projeto, conside-
rando que abriga a nascente do arroio. 

Parceria para 
despoluir Arroio 
Dilúvio

OUTROS CONVÊNIOS

APCEF SAÚDE 

POUSADA – Gramado - Vovó Ca-
rolina Ltda. Av. Das Hortênsias, 
677 – Bairro: Bavária. Fones: (54) 
3286-2679/ 3286-3553. E-mail: 
pousada@vovocarolina.com.br. 
Site: www.vovocarolina.com.br 

RESTAURANTE – Porto Alegre - Belo 
Mangiare. Rua Dr Flores, 455 – Bair-
ro: Centro. Fone: (51) 3228-4586. E-
-mail: belomangiare@hotmail.com .  

Site: www.belomangiare.com.br.

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – 
Porto Alegre - Arlete Wolff Benso 
& Cia Ltda. Rua Copacabana, 838 
Loja 03 – Bairro: Vila Assunção. Fo-
nes: (51) 3346-3346/ 3346-3336. 
E-mail: clarissa@verbenamanipula-
ção.com.br. Site: www.verbenama-
nipulação.com.br.

Arquivos do DEP
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Dragagem do Arroio Dilúvio 



A diretoria da APCEF esteve presen-
te no Ato em Defesa da Água Pública que 
lotou o Plenarinho da Assembleia Legis-
lativa do RS, na noite do dia 14 de julho 
de 2011. A mobilização - uma realização 
do Comitê Gaúcho em Defesa da Água 
Pública - contou com a apresentação de 
um documentário e debates com paine-
listas sobre a questão da privatização da 
água. O objetivo da atividade foi mobi-
lizar as entidades, os Poderes Legislativo 
e Executivo e a sociedade civil para a luta 
contra o avanço crescente do processo 
de privatização da água e dos serviços 
de saneamento no Rio Grande do Sul.

Os presentes assistiram ao docu-
mentário “Water Makes Money” (“Água 
Faz Dinheiro”) que mostra como as 
multinacionais lucraram com o serviço de 
abastecimento de água em Pari, as impli-
câncias da privatização e o favorecimento 
das empresas que exploram este setor. A 
produção canadense é dirigida por Leslie 
Franke e Lorenz Herdolor. 

Debates

A presidenta da APCEF e represen-

Marcos Todt (vice-presidente), Célia Zingler (presidenta) e deputado estadu-
al Luiz Fernando Schimidt, proponente da PEC em defesa da água

ÁGUA PÚBLICA

APCEF e entidades mobilizadas  
na defesa da Água Pública

Fotos: arquivo APCEF
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tante do Comitê Gaúcho em Defesa da 
Água Pública, Célia Zingler, e o deputado 
estadual Luís Fernando Schmidt (PT), 
propositor nesta legislatura da PEC da 
Água, foram convidados para debater 

a licitação da privatização dos serviços 
de abastecimento na cidade. 

De acordo com Luís Fernando Sch-
midt, as parcerias público-privadas só 

Plenarinho da Assembléia Legislativa lotado em defesa da água pública

o filme. Célia falou sobre a lógica do 
modelo de privatização e retomou o 
histórico da questão da água em Porto 
Alegre e destacou ainda a experiência 
de Santa Cruz do Sul, com o Fórum em 
Defesa da Água Pública, que suspendeu 

podem ser realizadas com a manutenção 
da autonomia do Estado. O parlamentar 
discorreu sobre a lógica do lucro no Brasil 
e em outros países Brasil. O deputado 
lembrou que a próxima Audiência Pú-
blica sobre o tema será realizada no dia 

10 de agosto e convidou a todos para 
participarem do evento.

Água: um bem essencial 
à vida

Durante a mesa de abertura, que 
contou com a presença do presidente 
do Sindiágua-RS, Leandro Almeida, o 
engenheiro da ABES, Luiz Antônio Grassi, 
apresentou um estudo detalhado sobre a 
gestão da água e do saneamento. O pro-
motor Eduardo Coral Viegas falou sobre 
as implicâncias jurídicas da privatização 
dos serviços de água, assinalando que, 
“juridicamente a privatização é possível, 
mas, socialmente, a ideia é um desastre.”

Para o deputado federal e propositor 
da PEC da água em legislaturas anterio-
res, quando deputado estadual, Ronaldo 
Zulke (PT), a água é um bem essencial à 
vida, com um caráter público que deve 
ser garantido pelo Estado. O parlamentar 
sugeriu ainda a criação de um plebiscito 
sobre a matéria. Já o deputado estadual 
Raul Pont, presidente do PT estadual, fez 
um panorama da conjuntura política e da 
importância articulação do movimento 
para mobilizar a opinião pública. Pont 
assinalou que a água não pode “servir à 
mercantilização”. 

Trabalhos

Os trabalhos foram conduzidos pelo 
vice-presidente da Associação, Marcos 
Todt, e por Ana Cruz, do Sindiágua. 
Também participaram do Ato Público os 
deputados estaduais Daniel Bordignon 
(PT) e Jeferson Fernandes (PT) e repre-
sentantes dos deputados estaduais Julia-
na Brizola (PDT) e Nelsinho Metalúrgico 
(PT), o presidente da Corsan, Arnaldo 
Dutra, o diretor superintendente da 
Fundação Corsan, Rui Porto Rodrigues, 
o presidente do Sindicato dos Advogados 
do RS, Marcus Flavius de los Santos, além 
de representantes da União dos Verea-
dores do RS e diversas outras entidades.



ARTIGO

O INSS em 25/07/11 divulgou 
listagem dos(as) segurados(as) – 
aposentados(as) e pensionistas - que 
possuem direito à revisão de seus 
benefícios, bem como pagamento dos 
atrasados decorrentes desta revisão, de 
acordo com decisão proferida pelo STF 
em setembro de 2010.

Trata-se da chamada “revisão pelo 
teto” e se aplica a benefícios concedidos 
entre 05/04/91 e 31/12/03, que tive-
ram seus salários de benefícios limitados 
aos tetos vigentes às épocas de suas 
concessões.

O INSS informa que serão revi-
sados administrativamente 117.135 
benefícios, aproximadamente 5.500 
concedidos no RS.

Como consultar a lista do 
INSS:

Para saber se o INSS efetuará ad-
ministrativamente a correção de seu 
benefício, deve ser acessado o site da 
Previdência Social, através do seguinte 
endereço: www.mpas.gov.br ou através 

do fone 135. Basta informar nome com-
pleto, número do benefício, CPF e data 
de nascimento.

Como será o pagamento 
administrativo:

O reajuste dos benefícios será 
realizado em agosto, cujo pagamento 
ocorrerá em setembro.

O INSS informa que ainda não dis-
ponibilizará dados acerca do pagamento 
dos atrasados decorrentes da revisão. Ou 
seja, num primeiro momento, somente 
será possível saber se o(a) segurado(a) 
possui direito ou não à revisão de seu 
benefício.

Mas o próprio Ministério da Pre-
vidência Social informa que pagará os 
atrasados de uma vez só, nas seguintes 
datas:

• 31/10/11  
 para quem possui  
 até R$ 6.000,00;

• 31/05/12  
 R$ 6.00,01 a R$ 15.000

• 30/10/12 
 R$ 15.001,01 a R$ 19.000,00

• 31/01/13 
 mais de R$ 19.000,00

Entenda a revisão:

Em 1998 e 2003, as Emendas 
Constitucionais 20 e 41 aumentaram os 
valores máximos dos benefícios pagos 
pelo INSS. Ocorre que quem havia se 
aposentado antes da publicação das 
emendas e teve seu benefício limitado 
ao teto, não teve seu benefício revisado. 
Pelo STF, tais pessoas foram prejudicadas, 
pois deveriam ter tido seus benefícios 
reajustados de acordo com as emendas 
referidas.

Pagamento administrativo 
e processo judicial:

Importante destacar que o INSS não 
revela quais foram os critérios utilizados 
para realização dos cálculos dos atra-
sados a quem possui direito à revisão 
pelo teto.

Assim, caso o(a) associado(a) possua 
qualquer dúvida em relação à revisão 
pelo teto, a APCEF, através do Escritório 
de Direito Social, está fazendo análise de 
cartas de com memória de cálculo para 
verificar se há ou não direito à revisão.

Somente assim, poderemos verifi-
car se todos os benefícios que possuem 
direito à revisão pelo teto previdenciário 
foram contemplados pela revisão admi-
nistrativa do INSS.

Para tanto, é necessário enviar carta 
de concessão com memória de cálculo 
de seu benefício ao Escritório de Direito 
Social, aos cuidados de Taliane, através 
do mail: secretaria2@direitosocial, fax 
3215-9000 ou Borges de Medeiros 612, 
2º andar.

Caso fique constatado direito à 
revisão pelo teto e o(a) segurado(a) não 
estiver incluído(a) na listagem do INSS, é 
possível ajuizamento de processo contra 
INSS, através do Seguro Jurídico.

INSS divulga lista de segurados com  
direito à revisão pelo TETO

Advogada Isadora Costa Moraes
Assessora jurídica da APCEF 

Escritório de Direito Social
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MEMORIAL

O resgate e a preservação  
da memória da Associação

A APCEF deu o pontapé inicial para 
a preservação da memória da Associação. 
Na noite do dia 4 de agosto, durante 
a homenagem aos 40 anos da FENAE, 
ocorreu o lançamento do projeto Me-
morial da APCEF. “Para documentarmos 
os 58 anos da entidade, vamos precisar 
contar com o a colaboração dos(as) 
nossos(as) associados(as)”, afirmou o 
diretor Cultural da Associação, Paulo 
Casa Nova. O coordenador do Núcleo de 
Cultura Gaúcha e diretor de Patrimônio 
da Associação, Paulo Cesar Ketzer, acres-
centou que este é o primeiro passo para 
a concretização do Memorial. “Estamos 
lançando o embrião que, a partir de 
agora, precisa ser desenvolvido”.

O vice-presidente da Associação, 
Marcos Todt, salientou a importância 
do resgate da história de lutas e de 
conquistas da entidade e de seus(suas) 
associados(as).”Manter a memória viva 
é importante para que todos conheçam 
as realizações da APCEF. A nossa é uma 
das poucas associações que investem na 
cultura, por exemplo, além de atuar forte 
na área esportiva. A nossa entidade tam-
bém tem uma história rica na luta pelos 
direitos dos(as) associados”. O represen-

tante do governador do Estado, Tarso 
Genro, o secretário adjunto do Trabalho 
e Desenvolvimento Social, Pedro Gabril, 
destacaram que os 58 da APCEF mos-
tram a sua solidez. Gabril parabenizou a 
iniciativa que busca resgatar também a 
história dos pioneiros que construíram a 
Associação.

 O coral da APCEF entoou, entre ou-
tras, a música “All I have to do is dream” 
- um clássico da década de 1970 - pelo 
40º aniversário da FENAE. Ex-diretores 
e diretores atuais das duas entidades 
descerraram a placa de lançamento do 
Memorial.

Homenagem a quem  
ajudou a construir a 
APCEF

Durante a solenidade, ex-diretores 
das duas entidades foram homenageados 
pelos importantes serviços dedicados ao 
fortalecimento da APCEF e da FENAE ao 
longo dos anos. Sérgio Nunes da Silva,  
mais conhecido como Serginho, que 
presidiu a Associação na gestão de 1984-
1986 e a Federação no período de 1986 
a 1993, agradeceu a homenagem e pa-
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rabenizou a atual diretoria da APCEF por 
“resgatar a história de lutas e conquistas 
dos trabalhadores da Caixa. Trata-se de 
uma iniciativa louvável”. Sérgio lembrou 
que a FENAE foi a primeira federação 
de empregados(as) que elaborou um 
estatuto estabelecendo eleições diretas 
para a sua diretoria.

Maria Regina Figueiró, vice-presi-
dente da Associação na gestão de Sérgio 
e que assumiu a entidade quando ele ini-
ciou a sua gestão na Federação, lembrou 
que há exatos 36 anos (04/08/1975), 
ela e o colega ingressaram na Caixa e, 
no mesmo dia, ambos assinaram a ficha 
de filiação na Associação. “Por isso, esta 
data é muito especial e estou muito 
emocionada”, assinalou.

Já Maria Júlia Terra Teixeira Baron 
(vice-presidente da APCEF de 1986 a 
1988) veio especialmente de Florianó-

Fotos: arquivo Interlig

Marcos Todt e os ex-dirigentes : Maria Regina Figueiró, Alcio Faria, Sérgio 
Nunes da Silva, Maria Júlia Baron e Armando Fonticielha

Brinde aos 40 anos da FENAE 

polis, Santa Catarina, para o ato solene. 
“Estava faltando um espaço para contar 
a história da Associação, das atividades 
que promoveu ou apoiou em benefício 
de seus associados(as). E precisamos 
registrar isso e os demais fatos desen-
volvidos  em favor dos trabalhadores da 
Caixa”, apontou. 

O ex-vice-presidente Alcio Cancello 
Faria, além de agradecer a homenagem, 

colaborou com o acervo do memorial en-
tregando uma placa recebida, em 1974, 
do então presidente da APCEF, Reny 
Zimmermann, em agradecimento pelos 
seus serviços à entidade. “Todos nós 
devemos colaborar com o Memorial, pois 
estaremos contribuindo para o resgate da 
nossa história”, argumentou Faria.

Para o ex-presidente Armando 
Fonticielha, a criação do Memorial re-
presenta uma importante iniciativa, pois: 
“Um povo sem história é um povo sem 
alma. Momentos como esse reforçam a 
atuação da Associação e do movimento 
associativo.”

 Memorial 

O Memorial da APCEF ocupa o es-
paço que, até agora, era utilizado como 
sala de reuniões da Associação, na sede 

A em Porto Alegre. O projeto consiste 
em arquivamento, restauração, digita-
lização, catalogação de todo o material 
fotográfico, jornalístico e documental em 
torno de todas as ações produzidas pela 
Associação desde a sua fundação, em 
13 de junho de 1953. No espaço, entre 
outros, já  estão disponíveis a primeira 
ata da APCEF e a primeira edição do 
João de Barro.



IV COSTELÃO

O frio e o tempo instável não intimi-
daram os(as) mais de 200 associados(as) 
que lotaram o Galpão Crioulo e partici-
param do IV Costelão organizado pelo 
Núcleo de Cultura Gaúcha da APCEF no 
dia 17 de julho, e que ainda contou com 
o sorteio do prêmio da Ação Entre Ami-
gos, iniciativa de arrecadação de fundos 
para a construção da Nova Colônia de 
Tramandaí.

O coordenador do Núcleo de Cul-
tura Gaúcha e diretor de Patrimônio da 
APCEF,  Paulo Cesar Ketzer, assinalou que 
o objetivo da atividade é o de integrar 
os(as) associados(as), familiares e amigos 
numa atividade típica do Estado, resga-
tando o estilo das tradições gaúchas. 

“O Costelão já é uma tradição na 
APCEF e faço questão de participar por 
ser uma atividade essencial para todos 
nós”, destacou o associado Delmar Nery 
que estava acompanhado pela esposa 
Célia. Já Juarez Machado de Oliveira 
e a esposa Lourdes Klauck, junto com 
os filhos e sobrinhos, participaram pela 
primeira vez. “Só o fato de todos os 
ingressos serem adquiridos de forma 
antecipada já comprova o sucesso do 
Costelão. Este é mais um evento impor-
tante da Associação, assim como a festas 
do Queijo e do Vinho, de final de ano e 
dos casais”, apontou Juarez.

Interior presente no  
evento

A Regional Sul se mobilizou e le-
vou 30 associados(as) de Pelotas para 

Associados(as) vivem 
domingo de tradição 
campeira

Fotos: arquivo APCEF
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prestigiar o Costelão. A coordenadora 
Loiva Guido Valerão assinalou que neste 
evento, assim como nos demais organi-
zados pela APCEF, os associados(as) e 
familiares podem usufruir de momentos 
de confraternização, de lazer e diversão. 
Já a conselheira Lúcia Leal, coordena-
dora da caravana, ressaltou que os(as) 
associados(as) da Regional Sul estão 
sempre se mobilizando para participar 
das atividades da entidade: “E aprovei-
tamos para usar a estrutura que a sede 
de Porto Alegre nos disponibiliza”. Ela 
também elogiou a diretoria da APCEF 
por valorizar o(a) associado(a) do interior 
do Estado.

O coordenador da Regional Cen-
tro, Paulo Adelmo Castamann, também 
estava satisfeito com a organização do 
evento. “A atividade já é um sucesso e 
eu estou aproveitando para aprender um 
pouco mais e aprimorar o Costelão que 
realizamos em Santa Maria”.

Churrasco Campeiro

Os(as) associados(as) começaram 
a chegar pelo meio da manhã, mas o 
trabalho dos assadores iniciou bem mais 
cedo. Sob a coordenação de Paulo Cesar 
Ketzer, às 7h, os espetos com as costelas 
já estavam fincados no chão, ao redor 
da vala de fogo à lenha. Os assadores 
Juvêncio Machado Pinheiro - que se 
deslocou de Candelária até Porto Alegre 
especialmente para coordenar o assado 
-, Arlindo de Souza Roliano e Sérgio San-
tos de Oliveira participam dos trabalhos 

desde a primeira edição do Costelão. 
“Estamos aqui pelo prazer de estar com 
os companheiros do Núcleo de Cultura 
Gaúcha e de participar desta atividade”, 
afirmaram os três.

O trabalho, no entanto, teve início 
por volta das 5h30, quando o associado 
Luís Volnei Schmidt deu início ao fogo 
para aguardar as onze janelas espetadas 
na véspera.

Os assadores explicaram o procedi-
mento do Costelão. Primeiro, colocaram 
a carne no fogo, sem qualquer tempero. 
Durante o período de cinco horas e meia 
em que ficou assando, ela recebeu qua-
tro banhos de salmoura, um preparado 
de água, sal fino, sal grosso e adobo, 
um tempero uruguaio muito usado em 
“parrillas”.

Próximo às 13h, todos puderam 
degustar o suculento costelão, acom-
panhado de aipim, feijão mexido, arroz, 
saladas verdes, de tomate, cebola, 
beterraba, cenoura, além da salada de 
batata campeira. Como sobremesa, uma 
deliciosa ambrosia.

Antes, os presentes assistiram à 
apresentação do Grupo de Danças da 
APCEF.

Todos juntos pela Nova 
Colônia de Tramandaí

Os(as) associados(as) estão envolvi-
dos, junto com a APCEF, na construção 
da Nova Colônia de Férias em Tramandaí. 
Participaram da “Ação Entre Amigos: 
ajude a construir a Nova Colônia de 
Tramandaí!”. O sorteio de uma moto CB 
300-R ocorreu durante o IV Costelão e 
foi projetado em tela, para garantir mais 
transparência ao processo. O grande 
vencedor foi Paulo Machado Mendes, de 

A Apresentação do Grupo de Dança encantou a todos(as).

Porto Alegre, associado da APCEF desde 
1976, com o número 04149. “Nem acre-
dito. Mas a moto vai ficar com a minha 
filha Priscila”. Emocionado, Mendes disse 
estar satisfeito por ter participado do 
sorteio e ter contribuído para esta obra. 
“Foi uma boa iniciativa da Associação e 
todos nós devemos fazer o que pudermos 
para a concretização deste patrimônio”.

Os diretores Paulo Cesar Ketzer e Paulo Casa 
Nova com o vencedor Paulo Machado Men-
des (ao centro)


