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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 (Aposentado/Três Coroas) • REG. CENTRO • Titular • Rogênio Dellinghausen Reichembach
(Ag. Tupanciretã) • REG.VALE DO TAQUARI • Titular • Milton Gustavo Schnack
(Ag. Lajeado) • REG. SERRA • Titular • Luís Carlos Bianchi (RSLOG/PO – Extensão
Caxias do Sul) • Suplente • Cezar Zavistanovicz (PAB Justiça Federal Caxias do Sul)
• REG. MISSÕES • Titular • Moacir Scheuer Deves (Ag. Ijuí) • Suplente • Arlindo
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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
2011 com ritmo intenso
No final de semana de 19 e 20
de março, Tramandaí foi palco de importantes conquistas. Tanto os Jogos
de Integração quanto a cerimônia de
lançamento da pedra fundamental
simbolizam os resultados do esforço
coletivo.

de cada um(a) contribuir para o for-

Os jogos premiaram atletas que,
de forma disciplinada, dedicaram
muitas horas aos treinos. A pedra fundamental aponta para a consolidação
de um sonho que construímos coletivamente, através de assembleias,
estudos e muita dedicação. É um
compromisso que sai do papel e vira
realidade com a instalação do canteiro
de obras. Esses dois momentos, vividos por todos(as) que compareceram
em Tramandaí, sintetizam um grande
valor de quem constrói, no dia a dia,
a APCEF: a integração.

dade que devem ser preservados para

É essa integração que vai permear
a nova campanha de associação. Com
a chamada ““A maior obra da história
da APCEF – Faça Parte””, a campanha
é um chamado aos(às) associados(as)
para a ação. Conversar com colegas,
apresentar a APCEF, convidar a fazer
parte das lutas e sonhos é a maneira

da APCEF. Não podemos deixar de

talecimento da Associação.
Também é a integração da APCEF
à sociedade gaúcha que nos impulsiona na luta em defesa da água pública
e das florestas. A água e as florestas
são patrimônio coletivo da humanias gerações futuras. Seguiremos nesta
luta até a vitória, com a aprovação da
Emenda à Constituição do Rio Grande
que vai garantir que os serviços de
saneamento sejam executados sob
controle público.
Por fim, coroamos nosso compromisso com a integração em todas
as frentes, destacando o sucesso do
Jantar Baile Campeiro realizado no dia
26 de março. O culto à tradição e à
cultura gaúcha lotou o Galpão Crioulo
mencionar o jantar do mês da Regional Passo Fundo, que no dia 25 reuniu
90 pessoas no seu Super Galeto com
Massa. Por esse conjunto de fatores,
a diretoria da APCEF agradece a cada
associado(a) pela participação comprometida com o futuro.
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Chapa 1 vence
eleições da Fenae
Arquivo / Fenae

APCEF oferece convênios
com escolas infantis
A APCEF disponibiliza aos(às)
associados(as) convênios com escolas infantis e creches, que oferecem descontos
e vantagens exclusivos. Em Porto Alegre,
é possível obter descontos que variam
entre 10 a 20% sobre o valor da mensalidade nas seguintes escolas: Amigos
do Verde, Constructor e Planeta Criança.
A Escola Amigos do Verde e a Planeta
Criança atendem da pré-escola à quarta
série. Já a Escola Constructor atua do

berçário ao Ensino Fundamental. Também
tem opção de convênio para o município
de Tramandaí, com a Escola Picorruchos,
que oferece 5% de desconto no valor da
mensalidade e atendimento para crianças
de 0 a 6 anos. Para maiores informações,
contate o setor de convênios da APCEF/
RS, através do telefone (51) 3268-1611
ou pelo endereço eletrônico convenios@
apcefrs.org.br .

Sobre o JB de março
Ao centro, o presidente Pedro Eugênio com a comissão eleitoral
A Chapa 1 – Chapa do Movimento- foi eleita para comandar a Federação
Nacional das Associações do Pessoal da
Caixa Econômica Federal (Fenae) na
gestão 2011/2014. O resultado final
foi divulgado no dia 29 de março, em
Brasília (DF), pela Comissão Eleitoral
Nacional (CEN). Com 67,56% do total
dos votos válidos, o atual presidente da
Fenae, Pedro Eugenio Leite (PR), foi

reconduzido ao cargo, contando com o
apoio de todas as APCEFs estaduais. A
Chapa 2 – Oposição – obteve 32,44%
dos votos válidos.
No Rio Grande do Sul, a Chapa 1
obteve 1612 votos (75,89%), contra 457
votos (21,52%) da Chapa 2. A posse da
diretoria eleita será no dia 3 de maio, em
Brasília. A diretoria da APCEF deseja um
bom trabalho à nova gestão.

Na matéria “Gaúchos presentes no
livro “Caixa 150 Anos Futuros”, a
participação do Rio Grande do Sul
foi a seguinte:
Categoria PROSA: Gilmar Delvan
e Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba;
Categoria POESIA: Filipe Grisa,
Inajara dos Santos Pereira e Rodrigo Canani Medeiros;

AGENDA DE EVENTOS
ABRIL -----------------------

dades Individuais

09 - Sábado - Campeonato
de Futebol Bancário APCEF
X BRADESCO 13h15min

30 - Sábado - Assembleia
Geral Ordinária da APCEF

16 - Sábado - Campeonato
de Futebol Bancário APCEF
X ITAÚ 13h15min

MAIO ----------------------

16 - Sábado - Festa de
Páscoa para as Crianças
(Sede A)
29 – Sexta-feira - Jantar de
Confraternização da Regional Passo Fundo
30 - Sábado - Seletivas
Jogos Sul e Sudeste Modali-

01 - Domingo - IV Costelão da APCEF/RS Regional
Centro
01 - Domingo - XV Costelão APCEF/RS Regional
Serra
01 - Domingo - Comemoração do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora –
Regional Sul

07 - Sábado - Campeonato
de Futebol Bancário APCEF
X BANRISUL 15h

21 - Sábado - Seletivas
Jogos Sul e Sudeste Modalidades Individuais

07 – Sábado - Show Eu
Faço Cultura, com o Monobloco, em Porto Alegre

21 - Sábado - Campeonato
de Futebol Bancário APCEF
X ITAÚ 13h15min

13 – Sexta-feira - Início
da Oficina de Maquiagem
Cênica

27 – Jantar de Confraternização da Regional Passo
Fundo

14 - Sábado - Seletivas
Jogos Sul e Sudeste Modalidades Individuais

28 - Sábado - Corrida do
Pessoal da Caixa Promovido
pela FENAE e APCEF

14 - Sábado - Campeonato
de Futebol Bancário APCEF
X BRADESCO 13h15min

28 - Sábado - Seletivas
Jogos Sul e Sudeste Modalidades Individuais

Categoria MÚSICA: letra e
música de Elzo Juarez de Souza, intérprete Nilo Sergio Flores
Motta; Milton Julio Sica Magalhães letra em parceria com
Rodrigo Canani Medeiros;
Categoria FOTOGRAFIA –
Marcelo José Gomes Raupp,
Sylvio Marmor Marques, Juliano
Araújo.

Bancários(as) elegem
delegados(as)
sindicais
Entre os dias 28 e 31 de março,
bancários(as) da Caixa, Banco do Brasil,
Caixa RS e Banrisul, da base do sindicato
de Porto Alegre, votaram para eleger seus
delegados(as) sindicais. O(a) delegado(a)
tem a função de representar o Sindicato
em seu local de trabalho, organizando
os(as) bancários(as) pelo atendimento
de suas reivindicações, com o objetivo de fortalecer a mobilização para a
manutenção dos direitos e a ampliação
das conquistas. No interior do estado,
a eleição dos delegados da Caixa será
em maio.
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2011 – O Ano das Florestas
A Assembleia Geral da ONU proclamou 2011 como o Ano Internacional das
Florestas. De governos à sociedade civil
organizada, todos(as) são convidados(as)
a unirem-se para conscientizar a população sobre a necessidade de reforçar a
gestão, conservação e desenvolvimento
sustentável de todos os tipos de florestas
para o benefício das gerações atuais e
futuras.
Eventos estão programados em todo
o mundo. As intervenções diretas incluem
o plantio de árvores, reflorestamento,
feiras de produtos silvestres, conferências
e concursos em áreas que vão desde a
fotografia e arte até o triatlo atlético nas
florestas. Outras atividades incluem a
publicação de livros, materiais educativos,
anúncios de serviço público e campanhas
de mídia.
Os dados que subsidiam tais atitudes
e comportamentos, os quais refletem a
preocupação global e local com a sustentabilidade vislumbrada pela ONU,
estão longe de serem superados frente às
mudanças climáticas e geográficas neste
limiar do século XXI. Existem informações
de que os meios de subsistência de 1,6 bilhões de pessoas dependem das florestas,
sendo que o comércio de produtos florestais foi estimado em US$ 327 bilhões em
2004. Ao que tudo indica as florestas são
o lar de 300 milhões de pessoas ao redor
do mundo e o valor anual da madeira
retirada de florestas é estimado em mais
de US$ 100 bilhões.
A importância da resolução das
Nações Unidas pode ser compreendida
quando percebemos que as florestas
cobrem 31% da área total mundial,
armazenando mais de um trilhão de toneladas de carbono, abrigando 80% da
biodiversidade terrestre. Ao mesmo tempo, o desmatamento das florestas nativas
contribui para o aquecimento global com
níveis de emissão de gases entre 12% a
20%. Esse cenário se agrava ainda mais
pelo fato de que 80% das florestas do
mundo são de propriedade pública, no
entanto, a posse e a gestão das florestas
por comunidades, indivíduos e empresas
privadas, estão em ascensão no território
brasileiro, o que, historicamente, gera
preocupação.
Nesse sentido, emerge uma constante no conflito de interesses entre o
sistema de capital e o ambiente: a apresentação do relatório final da Comissão
Especial da Câmara Federal, o qual avalia

as mudanças no Código Florestal Brasileiro. Instituído por decreto em janeiro
de 1934 (23.793), e posteriormente
revogado pela Lei 4.771/1965, esse
conjunto de regras deve ser alterado em
2011 levando em conta as considerações
do seu relator, o Deputado Aldo Rebelo
(PC do B).
O relatório entregue pelo deputado
formaliza operações diversas em espaços
florestais e dá outras providências. A
Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC) e Associação Brasileira
de Ciência (ABC) produziram uma análise técnica para subsidiar as discussões
em torno das possíveis mudanças no
Código Florestal. No entendimento da
SBPC e ABC, ainda que “considerando
os avanços na agricultura conservacionista e o sucesso da agricultura tropical,
o processo histórico de ocupação do
território brasileiro resultou, em alguns
casos, no aumento das pressões sobre o
meio ambiente, em processos erosivos,
na perda de biodiversidade, na contaminação ambiental e em desequilíbrios
sociais”.
Os principais conflitos se localizam
nas modificações quanto as “faixas de
preservação”, as “áreas de preservação
permanente” (APP) e as “reservas legais”
(RL). Entre os pesquisadores, há consenso de que as áreas marginais a corpos
d’água, sejam elas várzeas ou florestas
ripárias (vegetação, solo e rio) – e os
topos de morro ocupados por campos de
altitude ou rupestres, são áreas insubstituíveis. A SBPC e ABC observam que
existe um passivo da ordem de 83 milhões de hectares de áreas de preservação
ocupadas irregularmente, de acordo com
a legislação ambiental em vigor.
Segundo Carlos Alberto de Mattos
Scaramuzza, superintendente de conservação do WWF-Brasil, o parecer é
um retrocesso que, se aprovado, resultará em mais desmatamento: “Colocar
nas mãos dos estados decisões como
extensão de áreas de preservação permanente e percentual de reserva legal é
uma temeridade, pois ignora o fato de
que processos biológicos ultrapassam
fronteiras políticas. Além disso, submete
uma importante questão a interesses de
assembleias legislativas e governos estaduais, nem sempre comprometidos com
o interesse coletivo”, avaliou.
Em contraponto, o Deputado Aldo
Rebelo em entrevista ao Canal Centro

Rural indica que: “as divergências são
apresentadas na forma de críticas a
pontos específicos do projeto, como
alterações introduzidas ou resgatadas
sobre reserva legal, áreas de preservação
permanente e descriminalização dos agricultores, mas, na verdade, esses pontos,
embora despertem o interesse de muita
gente de boa-fé, escondem a resistência
maior à modernização e ao aperfeiçoamento do Código Florestal brasileiro. O
Código deve proteger a natureza, e, ao
mesmo tempo, liberar a agricultura.”

a satisfação de necessidades presentes
não pode comprometer a satisfação das
necessidades das gerações futuras, e,
somando-se tal premissa à declaração da
ONU que afirma 2011 como o “ano das
florestas para o povo”, as possibilidades
de entendimento acerca dos temas mais
complexos da sociedade brasileira, na
perspectiva de um outro mundo possível,
nos reserva debates interessantes acerca
de qual caminho deveremos trilhar neste
novo milênio.

Em tempos de sustentabilidade, no
qual o uso dos recursos naturais para

Márcio Zapicán Camargo Abella
Cientista Social

Roraima
Amapá

Amazonas
Pará
Acre

Maranhão

Rondônia
Mato Grosso

Amazonia
Legal
Áreas *
críticas
Arco do
Desfloramenmto

Tocantins

Estima-se que a Amazônia tenha perdido cerca
de 11mil Km de florestas entre julho de 2006 a
julho de 2007, segundo o INPE
* Concentram 80% do desfloramento entre 2000 e 2001
Fontes: Inpe, Sivam, Inpa e Força Aérea Brasileira

Faça a sua parte na preservação das florestas:
• Diminua o uso de material que
tenha como matéria-prima papel e
madeira e reutilize materiais, sempre que possível.
• Embrulhos de presentes são bonitos, mas o papel é jogado fora
pouco depois. Então, que tal reutilizar o papel do embrulho?
• Ao fazer pequenas compras, carregue sempre uma bolsa de tecido
para levar o que comprou.
• Tente economizar papel em atividades normais do seu dia a dia.
• Revise textos na tela do computador antes de imprimi-los.

• Quando estiver imprimindo, procure utilizar os dois lados da folha
de papel.
• Ao comprar produtos de madeira
e papel procure sempre aqueles
que trazem selos de certificação.
• Reduza desperdícios de toda
ordem. Quando mais recursos são
desperdiçados, mais é preciso retirar do meio ambiente.
Fonte: Cartilha Unimed de Consumo
Consciente
Acesse também o site www.pegadaecologica.org.br e descubra quantos planetas
são necessários para sustentar o seu estilo
de vida.
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Faça parte da Campanha
de Associação
Arquivo / Apcef

Na noite de 19 de março, em Tramandaí, durante os Jogos de Integração,
a APCEF deu início a sua nova campanha
de associação. O lançamento da campanha foi realizado durante o jantar com a
participação de associados(as), familiares
e atletas participantes dos jogos. A apresentação da campanha foi realizada pela
diretora presidenta Célia Zingler e pelo
vice-presidente Marcos Todt.
Com a chamada “A maior obra da
história da APCEF – Faça Parte”, a campanha incentiva todos(as) a trazerem
mais associados(as) para a entidade. O
objetivo é fortalecer cada vez mais a
APCEF como um instrumento de lutas
e integração de seus(as) associados(as).
Venha fazer parte desta grande mobilização, convide colegas, seja sócio(a),
participe de nossas atividades, inscreva
seu nome na história da construção da
nova Colônia de Férias de Tramandaí.

Vice-Presidente Marcos Todt apresentou a campanha

PALAVRA DA PRESIDENTA

Um sonho que se sonha junto
Para mim, nada representa melhor
o momento que estamos vivendo na
APCEF do que a frase imortalizada pelo
ícone do rock, Raul Seixas: “um sonho
que se sonha só, é só um sonho que se
sonha só, mas sonho que se sonha junto
é realidade”.
No dia 21 de março foi dado o início das obras da nova colônia de férias
em Tramandaí. Aquela que será a maior
obra da história da APCEF começa a se
tornar uma realidade. Mas um dia ela foi
um sonho. Um sonho que fez parte das
propostas da chapa Um Novo Tempo.
Mas que, logo em seguida, deixou de ser
o sonho de uma chapa ou de uma diretoria. Passou a ser o sonho de todos(as)
associados(as).
E assim começamos a sonhar juntos.
Embalamos nosso sonho discutindo o

projeto da nova colônia em assembleias
realizadas em todas as regionais. Fortalecemos o sonho, adequando o projeto
e passando a ser aprovada na Prefeitura
e perante aos órgãos ambientais. Começamos a materializar o sonho com os
estudos do solo. E após meses sonhando
juntos, tornamos o sonho realidade, com
a cerimônia de lançamento da pedra
fundamental e o início das obras.
É nesse contexto que estamos lançando a nova Campanha de Associação
da APCEF. Queremos ampliar o número
de sonhadores(as) que acreditam na
capacidade coletiva de construir novas
realidades. Queremos compartilhar cada
etapa da obra em Tramandaí com um
número cada vez maior de associados(as)
de todas as gerações.
Este é um chamado aos homens

e mulheres que lutam todos os dias.
Aqueles e aquelas que, nas palavras de
Bertold Brecht são “imprescindíveis”. É
um convite para fazer parte deste importante capítulo da história da APCEF.
Fazer parte da Associação é compartilhar não só este momento tão importante, mas é também fortalecer a luta
pelos direitos dos(as) trabalhadores(as),
integrar-se aos diversos momentos culturais, esportivos e de lazer que ocorrem
durante todo o ano. É acreditar no sonho
e transformá-lo em realidade. É investir
no que existe de melhor na APCEF: você
e sua família.

Célia Zingler
Presidenta da APCEF e construtora
de sonhos
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Site Raul Pont

Comitê Estadual teve
lançamento oficial
Cerca de mil pessoas participaram
do ato de lançamento oficial do Comitê
Estadual em Defesa da Água Pública,
no dia 18 de março, às 14h, na Esquina
Democrática em Porto Alegre. A atividade, realizada abaixo de chuva, reuniu
representantes de diversas forças sindicais, movimentos sociais, parlamentares
e partidos políticos.
Liderado pelo Sindiágua RS, o comitê conta com a APCEF/RS na linha de
frente desta campanha. A entidade tem
participado de todos os movimentos

para barrar o processo de privatização
da água, como em Santa Cruz. Concomitante ao seu lançamento oficial, o
comitê está desenvolvendo uma campanha estadual pela manutenção da água
como um bem da humanidade, que não
pode ser transformado em mercadoria.
Como símbolo da campanha, um balão
de quatro metros de altura, em forma de
privada, foi instalado na Esquina Democrática com o seguinte slogan: Querem
colocar toda nossa água na privada. A
partir de agora, a peça publicitária deverá
percorrer o estado.

Site Feira do Livro POA

Movimentos sociais defendem a água pública

Galeano
homenageia
militantes da água
Ao receber o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Nacional de
Cuyo, na Argentina, no dia 22 de março,
o escritor uruguaio, Eduardo Galeano,
dedicou a honraria aos militantes da
água “que em Mendoza e muitas outras
comunidades do mundo lutam contra
as mineradoras que a contaminam, as
empresas florestais que a secam e contra
todos os que traem a natureza, convertendo a água em um negócio e não um

direito de todos”.
O ato ocorreu no Salão de Grau
da Universidade, cuja transmissão teve
que ser exibida em outras duas salas
pela grande quantidade de assistentes,
a grande maioria deles estudantes, que
não economizaram aplausos para celebrar a presença e as palavras do novo
doutor. (Fonte: http://www.cartamaior.
com.br )

Galeano oferece título a lutadores(as) da água

Saneamento em debate
no Legislativo Gaúcho
Está em tramitação na Assembleia
Legislativa do RS, a Proposta de Emenda
Constitucional (PEC) 206/2011. Protocolada pelo deputado Luis Fernando Schmidt e assinada por mais 24 parlamentares,
a PEC estabelece que os serviços de
saneamento no Rio Grande do Sul deverão ser obrigatoriamente executados
por empresas públicas ou empresas de
economia mista com controle estatal. O

projeto já tem parecer favorável de seu
relator na Comissão de Constituição e
Justiça. Assim que o parecer for votado
e aprovado pela comissão, a PEC estará
apta para votação em plenário.
Para debater o processo de privatização do serviço de abastecimento
de água que prefeituras de municípios
tentam implantar e a situação da Corsan,
será realizada uma audiência pública no

dia 28 de abril, às 9h, na Comissão de
Serviços Públicos da Assembleia Legislativa. Além dessas medidas, os deputados
estaduais Raul Pont (PT), Alexandre
Lindemeyer (PT), Raul Carrion (PCdoB)
e Cassiá Carpes (PTB) reuniram-se, no
dia 23 de março, com o presidente do
Tribunal de Contas do Estado (TCE), João
Osório, acompanhados por comitiva
do Sindiágua-RS. O presidente do TCE,

ponderou que a matéria já é discutida em
vários processos do órgão e que a instituição está buscando um entendimento
sobre o tema que, posteriormente, será
julgado em sessão do pleno. “Não voto,
mas em caso de empate votarei pela
manutenção dos contratos dos municípios com a Corsan e o fortalecimento
da estatal”, declarou ele. (Fonte: www.
ptsul.com.br)

MARÇO DE 2011 < 9

NOVOS CONVÊNIOS
APCEF SAÚDE
CIRURGIÃ DENTISTA – Santa Cruz
do Sul – Priscila Rodrigues Ramos.
CRO-RS 16.934. Rua Fernando Abbot, 391 Sala 603 – Bairro: Centro.
Fone: (51) 3715-6957 (51) 99930012. Email: priramosodonto@gmail.
com

DIAGNÓSTICO ODONTO POR

CIRURGIÃ DENTISTA – Uruguaiana
– Janete Fani Amiel Cortez – CRO
6420. Rua Duque de Caxias, 1739
Sala 304 – Bairro: Centro. Fone:
(55) 3412-3252 – (55) 8118-9798.
e-mail: jacortez@uol.com.br e jacortez@superig.com.br

NUTRICIONISTA – Plameira das

CIRURGIÃO DENTISTA – Porto
Alegre – Roberto Barzoni Crespo –
CRO 8335. Av. Ipiranga, 607 Sala
303 – Bairro: Menino Deus. Fone:
(51) 3231-1873/ 3307-1873 (51)
9969-8819. e-mail: rocrespo@bol.
com.br

IMAGEM – Pelotas – Clindoc Diagnóstico por Imagem Ltda - Rua General Argolo, 1284 – Bairro: Centro.
Fone: (53) 3222-4227. Site: www.
clindoc@clindoc.com.br

PFG

Participação
em processos
seletivos internos
está mantida
Interlig / Vilmar Carvalho

Missões - Kellyani Souto Peixoto
– CRN 5170. Av. Independência,
1270 Sala 301- Bairro Centro. Fone:
(55) 3742-4296. e-mail: kellyani@
mksnet.com.br
ODONTOLOGIA – Santa Maria –
Rodrigo Kempfer – CRO 13.951.
Rua Pinheiro Machado, 2300 Sala
02 – Bairro: Centro. Fone: (55) 30251211. E-mail: rodrigokempfer@
gmail.com

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

OUTROS CONVÊNIOS
Discriminações da Caixa têm sido pauta nas assembleias
CURSOS PREPARATÓRIOS À CARREIRA DO MP – Porto Alegre
– Fundação da Escola Superior do
Ministério Público do RS. Rua Coronel

Genuíno, 421 – 6º andar – Bairro:
Centro. Fone: (51) 3027-6565. Site:
www.fmp.com.br

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

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

21/03/2011

Alugo Apartamento Copacabana,
aluguel temporada. REVEILLON férias
de verão!! Conjugadão mobiliado,
posto 2. ar cond. vent teto, maq de
lavar roupa, refrig, fogão 4 bocas,
tv 29, dvd, tv por assinatura TVA,
liquidificador, microondas. Final de
semana, feriadões, semanal até 15
dias, preços especiais para associados APCEFRS. Informações: Cláudio
fones 51- 21123941 9999-2253
kakorabello@hotmail. anunciado em

Vendo APTO 3 dorm, sala, cozinha,
banheiro, sacada em L, excelente
posição solar e ventilação, localizado na rua Vicente da Fontoura esq.
Gomes Jardim, bairro Santana, Porto
Alegre, R$139.000,00, direto com
os proprietários. Analisamos proposta. Tratar pelos fones (51) 32370571/9615-0571 com Ricardo ou
8119-5474 com Luciana. anunciado
em 21/03/2011

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

No dia 28 de fevereiro foi divulgada
a sentença sobre a ação referente ao
Plano de Funções Gratificadas da Caixa.
A juíza Simone Oliveira Paese manteve
aos empregados vinculados ao REG/
REPLAN o direito de participação em
processos seletivos internos e de substituição provisória. Na mesma sentença,
no entanto, a magistrada negou o direito
de adesão ao PFG.

o direito de migração ao PFG. Através da
nova decisão, a Juíza também determinou que as migrações ocorridas por força
da ‘liminar’ anterior, deveriam ser revertidas para as funções que ocupavam em
30 de junho de 2010. Com isso, os REG/
REPLAN mantiveram apenas o direito de
substituir, pontuar e participar de PSIs,
porém sempre no PCC/98.

Logo após a implantação do PFG,
a Fetrafi-RS e as entidades sindicais e
associativas ajuizaram ação trabalhista
reivindicando os direitos negados aos(às)
empregados(as) vinculados(as) ao REG/
REPLAN. Segundo a Circular Interna da
empresa, estes(as) trabalhadores(as) estão impedidos(as) de ingressar no novo
PFG, de substituir os(as) colegas provisoriamente e de participar dos Processos
Seletivos Internos.

Segundo o assessor jurídico da
Fetrafi-RS e também da APCEF/RS, Milton Fagundes, além de não atender a
expectativa dos colegas, a decisão agrega
dois pontos obscuros. Com o objetivo
de deixá-la mais clara, o assessor entrou
com embargos declaratórios, em especial,
quanto aos princípios constitucionais que
as entidades consideram feridos pelos
normativos da Caixa. Após o julgamento
desses embargos, as entidades entrarão
com recurso ordinário, visando que este
tema seja devidamente apreciado pelo
Tribunal Regional do Trabalho. (Fonte:
Fetrafi-RS )

Já no dia 15 de setembro do mesmo
ano, a própria juíza do Trabalho, Simone
Oliveira Paese, modificou parcialmente
sua decisão, excluindo dos REG/REPLAN

Os próximos passos
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INTERIORIZAÇÃO

Vale do Paranhana prepara
torneio de boliche
Arquivo/ Apcef

A Regional do Vale Paranhana
prepara-se para realizar, nos próximos
meses, um torneio de boliche entre as
agências da Caixa da região. A Regional
possui um perfil diferenciado, uma vez
que não tem sede própria, o que leva
a coordenação da Regional a incentivar
as programações organizadas em cada
município. Abrangendo as cidades de
Igrejinha, Parobé, Rolante, Taquara e Três
Coroas, a Regional não possui uma programação fixa centralizada. “Os recursos
repassados pela APCEF são rateados entre as unidades de acordo com o número
de associados”, explica o coordenador da
Regional, João Bruno Schmitz. “Incentivamos a utilização desses recursos em
atividades de integração, como jantares
e passeios”, destaca.
Além de Schmitz, a Regional conta
com a atuação da associada Maria Izabel
Timmen Raymundo como tesoureira
e com a representação no Conselho
Deliberativo da APCEF, através dos associados Jorge Ferrari Freitas e Ademir
Arizoli Volkart. “O fundamental do nosso
trabalho é garantir que os recursos sejam
aplicados conforme a vontade dos(as)
associados(as)”, resume João Schmitz.

Assembleia da Regional que aprovou projeto da nova colônia em Tramandaí
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CULTURA GAÚCHA

Jantar Campeiro reúne grande
público no Galpão Crioulo
Interlig / Fernando Halal

com a proposta de formação da invernada de danças da APCEF/RS. Para isso,
estará todas as terças-feiras dançando
e apoiando os associados que tiverem
interesse em aprender as nossas danças
tradicionais e danças de salão no Galpão
da Avenida Coronel Marcos, a partir das
20h30min.
Como a procura de ingressos foi
bastante grande, esses se esgotaram na
quarta-feira anterior ao evento. Em seu
terceiro Jantar Campeiro consecutivo, a
aposentada Lúcia Helena Leal da Silva
integrou a caravana de Pelotas. “A noite
foi ótima. Notamos que o atendimento
está cada vez melhor e a participação
do pessoal aumenta a cada ano”, comemorou.
Também aposentada, a rio-grandina

Zuleika Pintos Oliveira viajou 310 quilômetros para prestigiar o jantar. “Sempre é
bom lembrar que o aposentado também
já fez a sua parte, e é isto que a gente
sente quando chega aqui”, disse.
Sérgio Simon, Diretor de Previdência e Jurídico da APCEF, ficou radiante
ao observar a presença significativa de
aposentados no evento. “O pessoal faz
questão de continuar participando. Isso
é o importante, a confraternização e a
troca de experiências entre as gerações”,
afirmou.
O baile, na sequência manteve o
jeito dos bailes que acontecem em nosso
galpão, com o tranco firme da nossa autêntica música gaúcha. A animação ficou
por conta do conjunto Os Rancheiros,
nosso antigo parceiro.

Animação tomou conta do baile
O primeiro Jantar Baile Campeiro do
ano promovido pelo Núcleo de Cultura
Gaúcha da APCEF foi sucesso absoluto.
O encontro aconteceu na noite de 26
de março, no Galpão Crioulo em Porto
Alegre. Desde os primeiros momentos
do evento, era evidente o clima de confraternização.
O cardápio com arroz de carreteiro,
feijão mexido, quibebe e saladas variadas
foi bastante elogiado. Para completar a
culinária, a sobremesa servida foi ambrosia, um dos mais tradicionais doces
campeiros. O coordenador do Núcleo da

Interlig / Fernando Halal

Cultura Gaúcha e diretor da APCEF, Paulo
Cesar Ketzer, parabenizou os companheiros do Núcleo pelo sucesso do evento como um espaço de confraternização
e integração através da cultura gaúcha.
“A equipe está de parabéns e o sucesso
se deve a esse trabalho conjunto e voluntário”, declarou. O vice-presidente da
APCEF, Marcos Todt destacou o empenho
do Núcleo de Cultura Gaúcha nos eventos que promove ou participa.
Após o jantar, apresentou-se o grupo de danças Chiru que, agora integrado
ao Núcleo de Cultura Gaúcha , vem

Sucesso total: ingressos esgotaram-se dias antes do jantar
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NOVA COLÔNIA DE TRAMANDAÍ

Lançamento da pedra fundamental
faz do sonho realidade
Arquivo / Apcef

No início da noite de 19 de março,
em Tramandaí, foi a cerimônia de Lançamento da Pedra Fundamental da nova
Colônia de Férias, um momento marcante na história da Associação. O ato
contou com a participação da diretoria
da APCEF, de representantes da FetrafiRS, do Sindbancários, do Sindicato dos
Bancários do Litoral Norte, da AGEA e da
Fenae, além de associados(as), familiares,
e atletas que participavam dos Jogos de
Integração.
O vice-presidente da APCEF/RS,
Marcos Todt, abriu o cerimonial destacando a importância daquele momento, fruto de uma realização conjunta
aprovada pelos(as) associados(as) em
assembleias realizadas em todo Estado.
José Sebastião Ferri de Oliveira, diretor
presidente do Sindicato dos Bancários do
Litoral Norte, enfatizou que: “Enquanto
morador de Tramandaí essa realização
me traz muita satisfação. Quando uma
Associação se dispõe a fazer uma renovação como essa, valoriza também a
nossa cidade.”

Diretoria, Associados(as) e atletas participam da cerimônia

TODOS(AS) MOBILIZADOS(AS)
O Núcleo de Cultura Gaúcha da APCEF doou os R$
700,00 do superávit do Jantar Baile Campeiro, para a
obra da nova colônia em Tramandaí. A doação foi realizada pelo representante do Núcleo, Volnei Schmidt.
A contribuição soma tijolos à obra da qual todos(as)
somos construtores(as). Você já está convidado(a) a
participar da Ação entre Amigos(as) que está sendo
organizada, com o sorteio de uma moto.

Sérgio Atair do Santos, presidente
da Agea, cumprimentou a direção da
Associação e as entidades parceiras,
desejando que os(as) associados(as)
desfrutem o mais breve possível da
nova sede. Representando o Sindicato
dos Bancários de Porto Alegre e Região,
Francisco Magalhães destacou que se
tratava de uma data histórica: “A Gestão
Um Novo Tempo mostra que é possível
realizar sonhos e está de parabéns, pela
sua história de lutas e conquistas.”
Em nome da Fetrafi-RS, Devanir
Camargo da Silva destacou a importância do início das obras na nova colônia
para a história da Associação. Daniel
Gaio, Diretor de Comunicação da Fenae, parabenizou a garra e o trabalho

da diretoria da Associação. Por fim, o
Diretor de Patrimônio da APCEF, Paulo
Cesar Ketzer, apresentou alguns dos
trabalhos necessários para a construção
da nova sede.
Coube à Diretora Presidenta Célia
Zingler fazer o descerramento da placa.
Antes, porém, Célia fez um resgate
histórico do trabalho da Associação,
ressaltando a importância daquele momento, onde um sonho saía do papel
para transformar-se em realidade. Na
segunda-feira, 21 de março, foi dado
início as obras. Acompanhe, nas próximas edições do JB e também pelo site
da APCEF, o passo a passo desta grande
construção.

