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OPINIÃO
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Charge

Água, um direito 
de todos(as)

Estamos em pleno verão, época 
marcada pelo uso maior da água para 
combater o calor e as desidratações. 
Mesmo com o uso racionado e respon-
sável da água, esse bem tão precioso à 
humanidade está gravemente ameaçado 
em alguns municípios gaúchos, visto que 
alguns prefeitos de cidades de médio e 
grande porte deram início aos processos 
de privatização dos serviços de água e 
esgoto. Por sua inserção na sociedade 
gaúcha, a APCEF não vai assistir de bra-
ços cruzados A APCEF entende que a 
água é um direito de todos e lutará para 
que esse direito continue nas mãos de 
toda a população gaúcha.

Através da diretoria da entidade 
estamos na luta do Comitê Estadual em 
Defesa da Água Pública, através do qual 
promoveremos uma grande campanha 
em todo Rio Grande. De forma coe-
rente, fomos saber qual o compromisso 
do novo governo do Estado na área de 
saneamento. Para isso, o João de Barro 

entrevistou o novo presidente da Corsan, 
Arnaldo Dutra. 

Nesta edição também trazemos a 
organização dos movimentos de mulhe-
res para o Dia Internacional da Mulher. 
Incansáveis na defesa de seus direitos, as 
mulheres não param a luta nem mesmo 
quando a data cai na semana do carnaval. 
Outra data histórica retratada pelo João 
de Barro é o aniversário do Sindbancários, 
que completou 78 anos em janeiro. Vida 
longa ao nosso Sindicato! E por falar em 
data comemorativa, não podemos deixar 
de mencionar o belo encontro de confra-
ternização pelo Dia do(a) Aposentado(a), 
que realizamos no dia 20 de janeiro em 
Porto Alegre.

Mas o mês de fevereiro nos reserva 
muito trabalho, com os preparativos para 
a etapa estadual dos Jogos de Integração 
e para a assembleia que vai apreciar o 
cronograma físico-financeiro da constru-
ção da nova Colônia de Tramandaí. É, em 
2011, mais um sonho sai do papel para 
se tornar realidade, graças ao trabalho 
coletivo e ao apoio do conjunto dos(as) 
associados(as). 

Editorial
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ANTENA

Fundação do Mi-
nistério Público é 
nova parceira da 
APCEF 

Em março tem Jantar 
Baile Campeiro

Lomogarca dos 
Jogos Sul/Sudeste 
vem de Ivoti

FEVEREIRO ------------------ 

Dia 24: Reunião do Conselho 
Fiscal

Dia 25: Jantar Baile – Regional 
Passo Fundo; Reunião do Con-
selho Deliberativo 

Dia 26: Assembleia Geral Ex-
traordinária

AGENDA DE EVENTOS

Associados(as) da APCEF e depen-

dentes já podem aproveitar os descon-

tos oferecidos pela Fundação Superior 

do Ministério Público do RS através de  

convênio firmado com a APCEF no mês 

de janeiro. A FMP oferece descontos nos 

cursos de graduação e pós-graduação e 

de preparação à carreira do Ministério 

Público, todos na modalidade presencial.

Para matrículas individuais nos cur-

sos de graduação em Direito, são ofere-

cidos 5% de desconto nas mensalidades. 

Já para os cursos de pós-graduação o 

desconto é de 10% sobre a mensalidade. 

Nos cursos preparatórios à carreira do 

Ministério Público o desconto é de 10% 

sobre a mensalidade, para matrículas 

individuais. A Fundação do Ministério 

Público localiza-se no centro de Porto 

Alegre, na rua Coronel Genuíno, 421, 

6º andar. O horário de atendimento na 

temporada de férias é das 9h às 20h. 

Maiores informações podem ser obtidas 

no site da Fundação www.fmp.com.br ou 

pelo telefone (51) 3027-6565.

Coloque na agenda e vá convidando a família e os(as) amigos(as). No dia 26 
de março tem mais uma edição do já tradicional Jantar Baile Campeiro, organizado 
pelo Núcleo de Cultura Gaúcha da APCEF. O evento acontece no Galpão Crioulo 
da associação, em Porto Alegre, na avenida Coronel Marcos, nº 851. O cardápio já 
está sendo pensado com muito carinho e promete sair no capricho. E depois da janta 
tem fandango até de madrugada. Os ingressos são limitados e devem ser adquiridos 
antecipadamente junto à APCEF.

É de Ivoti a vencedora do Concurso 

de Logomarcas da APCEF para os Jogos 

do Sul/Sudeste. Ela foi elaborada por 

Elaine Nardes, que inscreveu dois traba-

lhos. Estudante de Publicidade, Elaine é 

associada como dependente de Alzemiro 

Nardes, que é um dos nossos atletas.

A APCEF promoveu o concurso para  

escolher a logomarca que representará o 

Rio Grande do Sul em concurso nacional 

para escolha da logomarca oficial dos 

Jogos Sul/Sudeste. A diretoria da APCEF 

agradece a todos(as) os participantes 

do concurso e parabeniza Elaine pela 

iniciativa.

MARÇO ----------------------

Dia 3: Reunião com 
aposentados(as) PAA 2011

Dia 16: Reinício das atividades do 
grupo teatral Caixa de Pandora – 
ensaios às quartas-feiras no Cen-
tro Cultural Cia de Arte

Dia 17: Reinício das atividades do 

Coral APCEF – ensaios às quintas-
feiras no Centro Cultural Cia de 
Arte; Reinício das atividades do 
Curso de Dança de Salão – horá-
rios: Intermediários das 19h30min 
às 20h30min e Iniciantes das 
20h30min às 22h – Local: Salão 
de Festas da Sede A (Av. Cel. Mar-
cos, 627) Inscrições abertas no se-

tor Cultural – Fone 3268.1611 
ou cultural@apcefrs.org.br

Dia 19 e 20: Jogos de Integra-
ção na Colônia de Tramandaí

Dia 26: Jantar Baile Campeiro

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

Dia 16: Festa de Páscoa para as 
Crianças (Sede A)

Jantar já faz parte da tradição da APCEF

APCEF/Arquivo

Os(as) colegas que estão se aposentando através do Plano de Apoio à Apo-
sentadoria (PAA)  estão convidados(as) para uma reunião de esclarecimento sobre 
seus direitos, no dia 3 de março, em Porto Alegre, com a presença da equipe de 
advogados que presta assessoria à APCEF.  O horário e local serão confirmados 
por telefone. Na reunião serão apresentados os serviços do Seguro Jurídico e 
prestados esclarecimentos sobre direitos trabalhistas e previdenciários. 

APCEF reúne com novos(as) aposentados(as)
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A diretoria da APCEF está sendo protagonista na campanha em defesa da 
água pública. Diante desse compromisso, o JB entrevistou o novo presidente da 
Corsan, o engenheiro Arnaldo Dutra, para saber quais os projetos do novo governo 
para a gestão do saneamento no Rio Grande do Sul.

Qual o seu diagnóstico sobre a atual 
situação da Corsan?

A Corsan foi criada em 1965, quan-
do o Brasil inteiro enfrentava graves 
problemas de abastecimento de água, o 
que fez da companhia gaúcha um mo-
delo para o resto do Brasil. O governo 
federal passou a incentivar a criação de 
companhias estaduais. Junto com elas 
foi criado o Planasa - Plano Nacional de 
Saneamento – vinculado ao BNH, que 
vigorou até 1985. O objetivo principal 
desse modelo era eliminar o déficit  
absurdo de abastecimento de água, mas 
o esgotamento sanitário não estava pre-
visto neste formato.

Hoje a Corsan atende 314 muni-
cípios, com 97% de abastecimento de 
água  na zona urbana . A média brasileira 
é de 90%. Com os fortes investimentos 
do governo Lula nos últimos anos, o 
Brasil cumpriu, já em 2009, a meta do 
milênio cujo prazo encerra em 2015. 
Então, em relação ao abastecimento de 
água, o diagnóstico da Corsan é extrema-
mente positivo. Precisamos avançar é na 
qualidade dos serviços e no patamar de 
atendimento dos municípios. A Corsan já 
foi referência no país. Hoje estamos em 
quinto lugar. Isso nos exige a capacidade 
de dar respostas mais rápidas.

Na sua opinião, quais são os desafios 
da Corsan para o próximo período?

Temos o mesmo desafio dos demais 
estados do Brasil: enfrentar o baixo índice 
de esgotamento sanitário. É uma área 
em que, por falta de recursos, os esta-
dos e municípios deixaram de investir. 
Essa situação começou a se reverter no 
governo Lula, com a construção da Lei 
11.445/2007, que foi regulamentada no 
ano de 2010. 

As companhias não tinham a con-
cessão do serviço de saneamento. Até 
2006, a Corsan só tinha concessão de 45 
municípios. Então, mesmo que quisesse 
investir nos municípios a Corsan não 
tinha essa prerrogativa legal. Nesses 45 
municípios com contrato, conseguimos 
atingir 20% de esgotamento sanitário.

Hoje no Brasil os Estados e Municí-
pios não têm como investir se não houver  
aporte de recursos da União. O governo 
federal trouxe uma ferramenta junto com 

a lei – o PAC. E na nossa opinião o PAC 
tem que ser transformado em política de 
Estado. Através dele, nos últimos quatro 
anos, a Corsan conseguiu captar R$ 1,4 
bilhão do governo federal para investir 
em saneamento. Isso é mais do que a 
companhia investiu nos seus 45 anos de 
existência.

Das 314 cidades atendidas pela 

Corsan, 202 já renovaram seu contrato 
de programa –  para água e esgoto. Para 
estes municípios a Corsan já tem condi-
ções de buscar recursos para investir em 
esgotamento sanitário.

Que papel está reservado a Corsan no 
novo governo?

A nova lei federal do saneamento 
melhora a vida de todos. O município é 
o poder concedente. E o(a)  prefeito(a) 
tem a obrigação de fazer o plano de sa-
neamento, que deve ser construído com  
a participação da sociedade. A Corsan 
assume o papel de prestadora de serviços, 
ou seja, através do contrato de progra-
ma assinado com o Município, a Corsan 
executará esses planos de saneamento. 
A maioria dos municípios ainda não 
tem esse plano. A lei estabelece prazo 
até 31/12/2013 para aprovação desses 
planos. A existência do plano será uma 

exigência para receber recursos da União.

Nesse contexto, o papel da Corsan é 
de consolidar a  gestão compartilhada e a 
integração com os municípios. Para isso 
teremos uma postura de muito respeito 
aos municípios, reconhecendo o direito 
dos(as) prefeitos(as) de exigir os serviços 
com qualidade.

Quais serão as prioridades da Admi-
nistração? 

A melhoria da qualidade de serviços 
e a busca incessante por recursos para 
esgotamento sanitário. Estamos am-
pliando o nosso banco de projetos para 
buscar novos recursos não só no governo 
federal, mas também em outras fontes. 
Queremos dotar os municípios de um 
sistema de esgotamento sanitário mais 
abrangente, bem como discutir novas al-
ternativas tecnológicas de acordo com as 
demandas e a realidade de cada cidade. 

Qual sua opinião sobre as iniciativas 
que buscam privatizar os serviços de 
água e saneamento? 

Trata-se de uma ilusão. No Brasil tem 
um déficit enorme de esgotamento onde 
80% dos que não têm acesso ganham até 
um salário mínimo e não têm condições 

de pagar. Se o sistema for privado essas 
pessoas continuarão excluídas. 

Hoje o volume de recursos federais 
e de outras fontes disponíveis para a área 
de saneamento é muito grande, tanto 
para o  privado quanto para o público. 
Então que sejam executadas pelo setor 
público. A iniciativa privada só vai buscar 
os municípios onde o serviço é lucra-
tivo. Privatizar a água quando a ONU 
consagra esse bem público como direito 
universal é um retrocesso. A iniciativa 
privada oferece uma equação que não 
fecha:  ampliar investimentos, indenizar a 
Corsan e ao mesmo tempo baixar a tarifa. 

Como ampliar investimentos na área 
de saneamento diante da situação 
financeira do Estado?

Certa vez o presidente Lula falou 
que tinha dinheiro e não tinha projeto. 
Projeto é algo muito caro. Mas hoje tem 
recursos no Orçamento Geral da União 
que podem ser acessados por Estados 
e Municípios. Nós vamos buscar esses 
recursos e a incentivar os municípios a 
fazerem o mesmo.

Como você vê o processo de constru-
ção dos planos de saneamento nos 
municípios?

No governo Tarso, o saneamento 
será uma política de Estado. E vamos 
estimular essa visão também aos municí-
pios. Partimos do princípio de que a parte 
interessada em prestar o serviço não 
pode participar da construção do plano. 
A prestadora de serviço tem objetivo 
de “domesticar” o plano, tornando-o 
executável dentro dos seus interesses. 

Dos 202 contratos de programa reno-
vados, quais você destaca como bons 
exemplos?

Citarei municípios de diferentes 
portes, poderia citar outros tantos, com 
os quais renovamos contratos exemplares 
no objetivo de consolidar a gestão com-
partilhada: Santa Rosa, Bento Gonçalves, 
Gravataí, Alegrete, Itaqui e Flores da 
Cunha. São contratos que garantem à 
Corsan as condições para buscar recursos 
para investir e aos municípios condições 
de atuar conjuntamente na gestão.

ENTREVISTA

Arnaldo Dutra, Diretor-Presidente da Corsan

Corsan/Arquivo
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Agora é mãos à obra!

NOVA COLÔNIA DE TRAMANDAÍ

No dia 26 de fevereiro, às 9h30min, 

na sede ‘A’ da APCEF em Porto Alegre, 

associados(as) vão definir e aprovar o 

calendário de execução físico e financeiro 

das obras da nova Colônia de Tramandaí. 

Resultado de um processo de 15 assem-

bleias, o projeto já tem todas as suas 

licenças aprovadas e está apto para ser 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA APCEF/RS

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do 
Sul – APCEF/RS, por sua Diretoria legalmente constituída, CONVOCA todos 
os(as) associados(as) a comparecerem na Assembleia Geral Extraordinária a 
realizar-se na sua sede situada na av. Coronel Marcos, n° 627 - bairro Ipane-
ma em Porto Alegre, às 9 horas em primeira convocação ou às 9 horas e 30 
minutos em segunda e última, no dia 26 de fevereiro de 2011, tendo como 
objetivo tratar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Relato sobre a Aprovação dos Projetos e apresentação do Cronograma 
Físico e Financeiro da obra da nova sede de Tramandaí;

2. Deliberação sobre o início da obra da nova sede de Tramandaí;

3. Deliberação sobre outros assuntos relacionados com os itens anteriores;

4. Deliberar sobre a concessão de poderes de representação à APCEF/
RS, para que essa ajuíze Protesto Interruptivo da Prescrição de Direitos 
Trabalhistas de seus associados, conforme previsão do inciso V do art. 4 
do Estatuto Associativo;

5. Assuntos gerais.

Porto Alegre, 8 de fevereiro de 2011.

Célia Margit Zingler 
Diretora-Presidenta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO   

transformado em realidade.  

A construção da nova Colônia de 
Férias em Tramandaí é um compromis-

so da Gestão Um Novo Tempo e vem 

sendo consolidada com a participação 

dos(as) associados(as) em cada etapa 

do projeto. Passou pela apresentação do 

projeto arquitetônico em 14 assembleias 

regionais, onde foram colhidas sugestões 

de aperfeiçoamento do projeto. Depois, 

uma assembleia geral aprovou o projeto 

arquitetônico já com as sugestões incor-

poradas. 

Na sequência, a diretoria da APCEF 

trabalhou na aprovação de todas as li-

cenças necessárias, junto à Prefeitura de 

Tramandaí e também perante os órgãos 

ambientais. O terreno também já foi 

preparado para as obras.

Seguindo a proposta de gestão par-

ticipativa deste investimento, a diretoria 

da APCEF convoca Assembleia Geral 

Extraordinária para discutir e aprovar 

o cronograma de execução físico e 

financeiro da obra. “Um investimento 

dessa envergadura, que vai se somar 

ao patrimônio da entidade, tem que ser 

acompanhado passo a passo pelo con-

junto dos(as) associados(as)”, defende 

o diretor Rafael Balestrin.

Assembleia de aprovação do projeto, em março de 2010

APCEF/Arquivo



No dia 18 de março ocorre o lançamento oficial 
do Comitê Estadual em Defesa da Água Pública, em 
Porto Alegre. Liderado pelo Sindiágua/RS, o comitê 
conta com a adesão de várias entidades. A APCEF 
já está na linha de frente desta campanha. Além 
de integrar o comitê, a entidade tem participado 
de todos os movimentos para barrar o processo de 
privatização da água, como o que está em curso 
no município de Santa Cruz do Sul. Além do Sindi-
água e da APCEF, também já integram o comitê a 
CUT/RS, o Sindbancários e a Marcha Mundial das 
Mulheres.

O Comitê tem por objetivo desenvolver uma 
campanha estadual em defesa da água como um 
bem público, que não pode ser transformado em 
mercadoria. Neste primeiro momento, o comitê vai 
focar ações nos municípios que hoje estão abrindo 
processos para privatizar esses serviços. “A água 
é um bem essencial a vida, não pode ser alvo de 
negócios e da ganância de grandes empresas”, de-
fende Célia Zingler, Diretora-Presidenta da APCEF. 
Para ela, “o prefeito(a) que privatizar esse serviço 
essencial estará agindo como um inimigo público 
do seu povo”.

Quem perde com a privatização?

Hoje, no RS, poderosas empresas se 
organizam pelas regiões do Estado para 
disputar, nos municípios, a gestão dos 
serviços de água e saneamento. “Infeliz-
mente algumas prefeituras estão caindo 
neste conto do lucro rápido e imediato de 
suas administrações com a venda desses 
serviços e estão prestes a comprometer 
a vida futura em suas cidades”, ressalta 
Célia Zingler. 

O jogo da privatização
Sob a orientação das grandes em-

presas interessadas em adquirir esse 
grande negócio, prefeitos(as) têm or-
questrado um mesmo discurso. Para iludir 
a população falam em municipalizar os 
serviços. A municipalização, na verdade, 
é o caminho para a privatização. “Ávidas 
por esse grande mercado, grupos como 
a Odebrecht, a OAS, a Queiroz Galvão 
não poupam esforços no convencimento 

das Administrações”, lembra Célia Zingler. 

Resultado deste “esforço”, já é possí-
vel notar o surgimento de editais e planos 
de saneamento iguais, onde só muda o 
nome do município. Outro detalhe im-
portante é que os editais são dirigidos de 
forma a excluir a possibilidade de partici-
pação da Corsan na licitação.

Hoje o serviço de água e esgoto é realizado pela Corsan, 
uma estatal pública, que atende 314 municípios no RS. Desses, 
202 já renovaram seu contrato de programa com a companhia, 
incluindo também os serviços de esgotamento sanitário. Algumas 
cidades criaram suas empresas públicas para gerir esses serviços. 
Em nenhum município gaúcho o serviço é privatizado.

 Para garantir água para toda população – pobres e ricos 
– a companhia trabalha com o subsídio cruzado indireto: o 

lucro dos serviços em municípios mais ricos, garante água para 
os municípios mais pobres. Da mesma forma, dentro de cada 
cidade, o subsídio cruzado direto garante a tarifa social para 

populações extremamente carentes.

No modelo privatizado, a lógica  
é o lucro da empresa. Quem não pode  

pagar o preço estipulado não tem água!  
Dentro de cada cidade, perde a  

população pobre. No nosso  
Estado, a cada grande cidade  

que privatizar os serviços, o  
fornecimento de água dos  

pequenos municípios  
a sua volta ficará  

comprometido. 



No dia 22 de março de 1992, a Organização 
das Nações Unidas lançou a Declaração Universal 
dos Direitos da Água, enumerando 10 direitos 
essenciais. Acesse  íntegra da Declaração e outros 
documentos importantes sobre a gestão da água no 
Brasil no Blog do colega e diretor da APCEF,  Paulo 
Belotto: http://gauchocanhoto.blogspot.com

Se você mora num grande mu-
nicípio e acha que cada cidade deve 

resolver o seu problema, para e 
pense: cidade sem abastecimento 
de água é foco de proliferação de 

doenças. O contágio de doenças não 
tem fronteiras e pode atingir mesmo 

uma cidade que seja exemplar no 
abastecimento de água e  
no esgotamento sanitário.

Para Pensar

Vamos organizar um comitê em defesa da água pública em sua cidade? Sua participação é 
fundamental para garantir a sobrevivência das gerações futuras. Entre em contato conosco: 
Sindiágua/RS Fone: (51) 3227.3144 E-mail: sindiagua@sindiaguars.com.br 
APCEF Fone: (51) 3268.1611  E-mail: apcefrs@apcefrs.org.br

Leve este movimento para o seu município

Declaração Universal  
dos Direitos da Água

Na cidade de Santa Cruz do Sul o perigo é 
imediato. A prefeita Kelly Moraes (PTB) e seu vice 
Luiz Augusto Costa a Campis (PT) já colocaram em 
andamento o processo de licitação que levará à 
privatização da água no município. O edital coloca 
condições que impedem a Corsan de participar da 
concorrência. Se essa licitação for levada a cabo, 
o Município terá que indenizar a Corsan em mais 
de R$ 120 milhões por todos investimentos que 
realizou nesse período.

Insatisfeitas com a decisão de seus gover-
nantes, 35 entidades participaram, no dia 27 de 
janeiro, da criação do Fórum Municipal contra a 
Privatização da Água, chamando uma reunião de

santa Cruz do  
sul em perigo

mobilização já  
para o dia seguinte.  
Também está marcado um ato  
público para o dia 10 de fevereiro. A reunião  
do dia 27 também aprovou a Carta de Santa 
Cruz contra a Privatização de Água, que exige do 
Executivo a imediata suspensão do Edital 29/10 
e a abertura de negociações com a Corsan.
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Sindbancários comemora 78 anos  

No dia 18 de janeiro, o Sindbancá-
rios comemorou o seu 78º aniversário 
com a inauguração da exposição fotográ-
fica “Retratos da História”, uma síntese 
das quase oito décadas de vida do sindi-
cato. O evento contou com a presença 
do governador do Estado, Tarso Genro, 
do prefeito da Capital, José Fortunatti, do 
futuro presidente da Assembleia Legisla-
tiva do RS, Adão Villaverde, da presidenta 
da Câmara Municipal, Sofia Cavedon e 
de ex-presidentes da entidade.

Organizada pelo Arquivo Histórico 
do Sindbancários, a mostra reúne alguns 
exemplares de um acervo composto por 
mais de 16 mil imagens. Todas as autori-
dades presentes no evento foram unâni-
mes em destacar o papel do Sindicato não 
só na defesa da categoria bancária, mas 
na ação solidária às lutas da classe tra-
balhadora. “Esse reconhecimento muito 
nos honra e nos motiva a seguir lutando 
por uma sociedade cada vez mais justa, 
democrática, onde homens e mulheres 
tenham direitos iguais”, comenta o pre-
sidente do Sindbancários, Juberlei Bacelo.

O COMEÇO DO SONhO

No dia 18 de janeiro de 1933 um 
grupo de 185 bancários criou o Sindi-
cato dos Bancários do Rio Grande do 
Sul, abrindo o debate que fomentou a 
criação, nos anos seguintes, de sindicatos 
de bancários  no interior do estado. Com 

isso, o primeiro Sindbancários  tornou-se 
o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre 
e Região.

Desde então,o SindBancários tem 
presença marcante na construção do 
sindicalismo bancário brasileiro. No RS, 
alia esse papel contundente de defesa 
da categoria a uma participação des-

tacada na luta por mais dignidade dos 
trabalhadores(as) e na construção da de-
mocracia em diversos períodos históricos.

AS LUTAS 

Em sua história, o Sindicato coman-

dou campanhas salariais e muitas greves 
da categoria, que somaram conquistas 
para os(as) bancários(as). Essa atuação 
marcante cobrou um preço alto de seus 
militantes. Foram quatro intervenções do 
Ministério do Trabalho, com cassação de 
dirigentes. 

A primeira ocorreu em 1946, quan-

Foto: Cristiano Estrela

do caiu o Estado Novo. A segunda em 
1964, no Golpe Militar. A terceira em 
1968, ano do Ato Institucional (AI) 5. Em 
6 de setembro de 1979, em meio a maior 
greve dos bancários porto-alegrenses, 
ocorreu a quarta intervenção, que durou 

mais de 10 meses.

Filiado à CUT, o SindBancários está 
entre as entidades mais antigas e com 
maior base  do RS. São mais de 12 mil 
trabalhadores na base - sendo mais de 7 
mil sindicalizados. Para melhor atender o 
conjunto da categoria, a entidade tem in-
vestido em estrutura e serviços, colocados 
à disposição permanente dos associados.

A CASA DOS BANCÁRIOS

Localizada no coração do centro de 
Porto Alegre, na rua General Câmara, a 
Casa dos Bancários é um exemplo desse 
investimento. O espaço reúne auditório 
e salas de reunião, biblioteca, salão de 
festas, bar-café, loja de economia soli-
dária e cinema. 

A bibilioteca reúne mais de 7,5 mil 
livros, além de revistas de atualidades, à 
disposição dos bancários. A vantagem 
para quem é associado é a possibilidade 
do empréstimo à domicílio.O espaço 
é aconchegante, silencioso e com mo-
biliário adequado para quem quiser se 
dedicar à leitura.

FORMAÇãO 

Outro forte investimento do Sindba-
cários é na área de Formação. Atualmente 
estão abertas as inscrições para segunda 
edição do  curso de Pós-Graduação “O 
Pensamento Marxista Clássico e a Atu-
alidade”. 

O site, de cara nova, também vira 
ferramenta de formação, com a disponi-
bilização das palestras do Diálogos para 
Ação com temas de interesse direto da 
categoria. Exemplo disso é a íntegra da 
aula inaugural do curso de EAD “Vi-
gilância em Saúde do Bancário: como 
combater a violência no trabalho”, que é 
realizado em parceria pelo Sindbancários, 
a Fetrafi-RS e o Centro de Documentação 
e Pesquisa em Saúde e Trabalho da Facul-
dade de Medicina da UFRGS.

Para o presidente do Sindbancários, 
Juberlei Bacelo, os 78 anos da entidade  
devem ser comemorados com a categoria 
e com a sociedade: “Estão de parabéns 
todos aqueles que acreditam que é pos-
sível transformar o mundo, que é possível 
construir uma sociedade mais justa e 
solidária e, que acima de tudo, acreditam 
que essas conquistas se darão através da 
luta coletiva”.

Manifestação em frente à Prefeitura de POA, na greve de 1985

Bancários(as) e autoridades festejam a data

Foto: Jacqueline Joner
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Aprendizado e lazer no 
Dia do(a) Aposentado(a)

Para comemorar o Dia do(a) 
Aposentado(a), a APCEF realizou, no 
dia 20 de janeiro, um encontro de con-
fraternização na sede de Porto Alegre, 
à beira do Guaíba. Com a participação 
de colegas de diferentes cidades, o dia 
foi marcado pela diversão e pela alegria 
contagiante dos(as) participantes.

As boas-vindas aos colegas ficaram 
por conta da presidenta da APCEF, Célia 
Zingler, e da diretora de Aposentados(as), 
Noeli Serra. Na parte da manhã, a 
Psicóloga Clínica, Psicogerontóloga e 
Pós–Graduada em Gerontologia, Hele-
na Beatriz Finimundi Balbinotti, realizou 
uma palestra sobre longevidade. Autora 
de quatro livros sobre o tema, Helena 
Balbinotti sorteou um exemplar ao final 
da palestra. Na sequência, o conveniado 
da APCEF, Luis Duncan Neto, da acade-
mia Saúde e Movimento, falou sobre os 
benefícios das atividades físicas. 

 Encerrando as atividades da manhã, 
os(as) participantes apreciaram um deli-
cioso galeto servido no salão de festas. 
A tarde foi dedicada ao lazer. Um bingo 

beneficiente, que destinou os valores ar-
recadados à construção da nova Colônia 
em Tramandaí. A colega Iracema Salimen, 
de Porto Alegre, foi a ganhadora de um 
televisor Philco LCD de 24 polegadas. 
“Fico contente em ter recebido o prêmio 
e também em ter ajudado à construção 
da Colônia de Tramandaí. É um dinheiro 
bem investido no patrimônio e que será 
convertido para uso coletivo,” comentou 
Iracema.

Os(a) cabelereiros(as) da Pazzone 
Academy Hair realizaram penteados e 
cortes de cabelo, incentivando os cuida-
dos estéticos e a promoção do bem-estar. 
A festa ficou por conta da apresentação 
do grupo de samba de raiz Puro Asthral, 
acompanhado da apresentação do novo 
conveniado da APCEF, o grupo da Es-
cola Carlos Danças, com bolero, rock, 
samba de gafieira e salsa. E ao final da 
tarde ainda sobrou fôlego para uma aula 
de hidroginástica, sob a orientação do 
professor Carlos Rodrigues.  A diretoria 
da APCEF agradece a todos(as) colegas, 
conveniados(as) e funcionários(as) que 
contribuíram para o sucesso desse dia.

NOVOS CONVÊNIOS

DERMATOLOGIA - Porto Alegre - 
Clínica Orígenes Almeida de Abreu 
Filho S/S Ltda. Av. Getúlio Vargas, 
901 sala 1102 - Bairro: Menino 
Deus. Fone: (51) 3508-0515. Email: 
aitamaria1@gmail.com

FISIOTERAPIA - Não-Me-Toque - 
Michele Pereira Viau. Rua Dr. Wal-
domiro Graeff, 824 – Bairro: Centro 
- anexo ao Hospital Beneficência 
Alto do Jacuí. Fone: (54) 3332-1101. 
Email: micheviau@hotmail.com

FISIOTERAPIA - Passo Fundo - Fa-
biane Basso. Rua Moron, 2802 Sala 
01 – Bairro: Boqueirão. Fone: (54) 
3315-5219 / 9975-5000. Email: 
fabianebasso@terra.com.br

FISIOTERAPIA - Gravataí - FLPache-
co Clínica de Reabilitação Ltda. Rua 

José Costa de Medeiros, 2011. Bair-
ro: Centro. Fone: (51) 3042-1957 / 
3042-3455. Site: www.fpfisio.com.br

NUTRICIONISTA - Antônio Prado - 
Rocelana Restelato. Av. Av. Valomiro 
Bocchese, 955 – Bairro: Centro. Fone: 
(54) 32932322 / 99860094.  Email: 
brancavita@nol.com.br

ODONTOLOGIA -  Porto Alegre – 
Belle Dent Consultórios Odontológi-
cos Ltda. Praça Libaneza, 12 – Bairro: 
Jardim Lindoia. Fone: (51) 3028-
5626. Email: clinicabelledent1@
hotmail.com

QUIROPRAXIA - Bento Gonçalves 
– Silvana Furlanetto. Rua Ramiro Bar-
celos, 550 Sala 601 – Bairro: Centro. 
Fone: (54) 3451-7058 / 9107-0756. 
Site: www.quirosaude.com

APCEF SAÚDE

BRIQUE

OUTROS CONVÊNIOS

ACADEMIA – Porto Alegre – Saúde 
e Movimento. Rua Vinte e Quatro de 
Outubro, 507/ CJ. 201 – Bairro: In-
dependência. Fone: (51) 3508-2310 
/ 9204-6449. Site: www.saudeemo-
vimento.com

FACULDADE DE DIREITO – Porto 
Alegre – Faculdade de Direito 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

CURSOS PREPARATÓRIOS À CAR-
REIRA 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

VEÍCULOS -----------------------

VENDO Fiat Palio ELX flex 2009/2010  
4 portas 1.0, vermelho, completo(ar, 
direção, rodas liga, trio elétrico), 
10.000 km, estado impecável! Carro 
fica na garagem e no estacionamen-
to comercial.  R$ 28.000,00 aceito 
proposta Tratar com Andrea fone 
9271-3265

VENDO FIESTA CLX 1.4 16V ano 
1997, bordô, quatro portas, ar con-
dicionado, direção hidráulica, trio 
elétrico, CD, alarme, IGP7744, IPVA 
2011 pago. Contato com Artur, fone 
9957-0262. R$ 10.500,00.

IMÓVEIS ------------------------

ALUGO Dezembro e Março,  Apt. 

em Torres – Praia Grande, a 100m  
da praia,  Duplex Térreo, 2 quartos, 
mobiliado e decorado. Excelente 
prédio, amplo jardim, churrasqueira 
no condomínio. Contato Glenio (51) 
3354-3392 , Email: glenio.longarai@
terra.com.br 

COMPRO pequeno apartamento no 
Centro de Santa Maria tratar com 
Derli (55) 9962-0579. 

VENDO ou troco casa de alvenaria 
(tijolo à vista), 3 dormitórios, sendo 
1 suite, 2 banheiros, sala de estar 
com lareira, sala de janta 2 ambien-
tes, cozinha, garagem, em Tapes.
Tratar com Solange, (51) 9306-8520 
3672-3948.

Aposentados(as) assistiram palestra sobre longevidade

Interlig / Vilmar Carvalho

DIA DO(A) APOSENTADO(A)

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

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

Veja todos os anúncios em www.apcefrs.org.br/brique
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DIREITOS

Um carnaval sem violência 
contra as mulheres

Marcha presente no Forum Social Mundial

MMM / Arquivo
O Dia Internacional das Mulheres, 

este ano, no Brasil, cai na terça-feira de 
carnaval. Mas o feriadão não desmobiliza 
os movimentos de mulheres, que elabo-
raram um calendário de debates, ações 
e atividades para todo o mês de março. 
Além disso, elas resolveram transfor-
mar a coincidência da data também 
numa bandeira de luta: um carnaval 
sem violência contra as mulheres. “As 
estatísticas comprovam que em feriados 
prolongados, quando aumenta o con-
sumo de álcool, também aumentam os 
casos de violência doméstica”, explica 
Claudia Prates, militante da Marcha 
Mundial das Mulheres.

Ciente desse quadro, a Marcha 
Mundial das Mulheres sugeriu ao Go-
verno do Estado, através da Secretaria 
de Políticas Públicas para as Mulheres, a 
instalação de postos policiais de atendi-
mento às mulheres vítimas de violência 
nos principais sambódromos ou locais de 
desfiles carnavalescos. Da sua parte, a Se-
cretaria de Mulheres também já prepara 
uma série de medidas de prevenção e 
combate à exploração sexual de meninas 
durante o reinado de Momo.

Em Porto Alegre, o Fórum Municipal 

de Mulheres junto com o Ilê Mulher, in-
cluiu, entre as atividades do 8 de Março, 
a participação na abertura do desfile das 
escolas campeãs do carnaval, com alas 

Decisão em ação federal garante 
direitos dos(as) trabalhadores(as)

Uma liminar concedida pelo TRT 
em Brasília, com abrangência nacional, 
e em vigor, garante os direitos dos(as) 
trabalhadores(as) do REG/Replan não-
-saldado, que vinham sendo ignorados 
pela Caixa. A ação foi movida pelo Minis-
tério Público. Nesse cenário, as entidades 
gaúchas não ingressaram com nova ação, 
conforme autorizado em assembleia rea-
lizada no dia 22 de setembro. “Diante da 
existência desta ação, mais abrangente 
e em estágio bem mais avançado de 

tramitação, entendemos que seria mais 
prudente não ingressar com nova ação, já 
que os pleitos dos(as) trabalhadores(as) 
estavam garantidos no processo movido 
pelo Ministério Público”, explica o asses-
sor jurídico da APCEF, Milton Fagundes.

DECISãO 
Os desembargadores da  
10ª região determinaram:

A) Que a Caixa se abstenha de exigir de 

seus empregados(as), como condição à 
adesão ao PCS/98 e à nova estrutura 
salarial unificada 2008, que migrem para 
o novo plano de previdência privada da 
FUNCEF, realizando saldamento relativo 
ao  REG/Replan;

B) Que a conduta da empregadora foi 
geradora de danos na esfera moral da 
coletividade; 

C) A invalidade das migrações para o PCS 
98 e para a nova estrutura salarial unifi-

cada de 2008, feitas mediante exigência 
de saldamento do plano REG/Replan e 
adesão ao novo Plano FUNCEF;

D) Uma indenização no valor de 
R$200.000,00, a ser paga ao FAT; in-
cidirão juros e correção monetária na 
forma da lei; arbitrar à condenação novo 
valor de R$400.000,00; fixar custas pro-
cessuais em R$8.000,00, pela reclamada.

REG/REPLAN

temáticas dos movimentos de mulheres, 
com o tema “As Mulheres Podem”, que 
acontece no dia 12 de março. O tema 
também dá nome ao ciclo de debates 

e de cinema que acontece na Casa dos 
Bancários, no decorrer do mês. “Enten-
demos que o 8 de Março é uma data 
de reflexão sobre avanços e retrocessos 
nos direitos das mulheres. Sabemos que 
avançamos muito a ponto de termos uma 
mulher na Presidência da República. Mas 
também estamos cientes que ainda tem 
muito o que avançar para melhorar a 
vida do conjunto das mulheres”, analisa 
Claudia Prates.

Para saber mais sobre o 8 de Março e 
os movimentos de mulheres:

www.sof.org.br – Documento: Dia 
Internacional da Mulher: em busca da 
memória perdida.

www.marchamundialdasmulheres.org

www.sepm.gov.br 

www.feminismo.org.br – Site da Univer-
sidade Livre Feminista

www.femininoplural.org.br – Site do 
Coletivo Feminino Plural

mmm-rs.blogspot.com  - Blog da Marcha 
Mundial das Mulheres do RS

www.mariamulher.org.br – Organização 
de Mulheres Negras 
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JOGOS DE INTEGRAÇÃO

Ainda há tempo:  
participe dos Jogos de Integração 

Fevereiro é reta final para seleção, 
inscrição, treinos e preparativos para a 
grande final dos Jogos de Integração da 
APCEF, que acontece nos dias 19 e 20 de 
março em Tramandaí. As regionais ainda 
têm tempo de se organizar e se inscre-
ver, tanto para as modalidades coletivas 
quanto para as individuais. 

Os Jogos de Integração acontecem 
nas seguintes modalidades: Vôlei misto, 
Vôlei de praia (masculino e feminino), 
Tênis de campo simples e duplas (mas-
culino e feminino), Tênis de mesa (mas-
culino e feminino),  Futsal (masculino e 
feminino), Atletismo e Rústica, Canastra, 
Sinuca, Truco, Xadrez e Dama. Faça da 
sua regional uma campeã em número de 
inscrições e já saia ganhando antes mes-
mo dos jogos começarem. As inscrições 
encerram-se no dia 11 de março. A rela-
ção com os nomes dos(as) participantes 

Regional Sul é exemplo de mobilização
Para quem participa dos diferentes 

eventos, reuniões e atividades da APCEF 
não tem como não notar uma caracterís-
tica marcante: a presença das caravanas 
da Regional Sul. Liderados pelas colegas 
Loiva Vallerão, coordenadora da Regio-
nal, e Lúcia Leal, integrante do Conse-
lho Deliberativo, os grupos marcaram 
presença nas reuniões de aposentados, 
nos jantares, no baile de aniversário 
da APCEF, no III Costelão, entre tantas 
outras ocasiões.

Com atuação em Camaquã, Can-
guçu, Jaguarão, Pelotas, Princesa do Sul, 
São Lourenço do Sul e Três Vendas, a 
Regional tem uma agenda permanente 
de encontros com seus asssociados(as), 
com a organização dos cafés de integra-
ção, aliando a apreciação de um bom café 
ao debate de temas de interesse dos(as) 
associados(as). Em agosto de 2010, Pelo-
tas também sediou uma edição do Curso 

Noções de Seguridade Social, ministrado 
pelo Advogado Fábio Barbosa.

Outra marca da Regional é sua 
qualidade de boa anfitriã. É com muita 
atenção e carinho que os(as) colegas de 
Pelotas organizam, a cada ano, as excur-
sões à Fenadoce. Da mesma forma, foi 
exemplar a mobilização e recepção no 
show do cantor Zeca Baleiro, dentro do 
calendário do Movimento Eu Faço Cultu-
ra. Isso sem esquecer a prática esportiva 
que também faz parte do calendário da 
Regional, propiciando a confraternização 
através do esporte.

Além das aposentadas Loiva e Lúcia, 
a Regional conta com o trabalho dos 
colegas da Agência de Pelotas, Jorge 
Vainer Borges, como tesoureiro, e Luiz 
Antônio Reck de Araújo, no Conselho 
Deliberativo. 

INTERIORIZAÇÃO

de cada regional deve ser enviada até 
cinco dias úteis antes do início dos jogos 
para o e-mail esportes@apcefrs.org.br .

Os(as)  part ic ipantes  f i carão 
hospedados(as) na Colônia de Férias de 
Tramandaí.  O regulamento está dispo-
nível no site da APCEF – www.apcefrs.
org.br . Os jogos de integração têm por 
objetivo congregar os(as) associados(as), 
seus familiares através do esporte, forta-
lecendo os laços de amizade e camarada-
gem entre os(as) participantes. Na final, 
os(as) participantes que se classificarem, 
em cada modalidade, até o 3º lugar, 
receberão medalhas. O primeiro lugar 
de cada modalidade coletiva recebe um 
troféu. A diretoria da APCEF deseja uma 
boa disputa a todos(as) atletas e convi-
da associados(as), colegas, familiares e 
amigos(as) para fazerem parte da torcida 
organizada da sua região.Comemoração dos atletas na edição de 2010

APCEF/Arquivo

Cafés em Pelotas reúnem associados(as)

APCEF/Arquivo
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Venha aproveitar o verão na APCEF

Hidroginástica é oferecida nos finais de semana

APCEF / Arquivo

Ainda não passou pela sede da AP-
CEF em Porto Alegre neste verão? Então 
venha aproveitar as comodidades da sede 
num final de semana. Vários(as) colegas 
já passaram um sábado ou domingo e 
aprovaram a escolha. Cada um(a) tem o 
seu canto preferido: a piscina, as sombras 
sob as árvores, as mesas com guarda-sol, 
as churrasqueiras à beira do Guaíba, a 
pracinha. 

Nas piscinas, além da água refres-
cante, tem hidroginástica e recreação 
para as crianças nos finais de semana. 
Você também pode combinar com os(as) 
amigos(as) e organizar sua própria ativi-
dade de confraternização, agendando o 
salão de festas. Foi o que fez o colega 
Marcelo, da Agência Moinhos, que no dia 
22 de janeiro reuniu amigos e familiares 
vindos de Cachoeira do Sul. Uma parte 
do grupo ficou hospedada na APCEF. E 
no domingo, o grupo seguiu a confrater-
nização junto à área de churrasqueiras, 

aproveitando o dia à beira do Guaíba.

TRÊS GERAÇÕES

Passar o final de semana na APCEF 
também foi a escolha de três gerações 
de mulheres de uma mesma família no 
dia 31. A colega aposentada Lia Mene-
zes levou a sobrinha Laura Menezes, de 
11 anos e a bisavó da menina, Maria 

Menezes. Primeiro final de semana na 
APCEF, Laura fez questão de dar seu de-
poimento: “Aqui é tudo ótimo – a piscina, 
a internet, o almoço no restaurante”, 
enumera e dá a dica: no restaurante o 
melhor é a polenta, o bolinho de batata 
e o pudim. 

Lia Menezes, que ficou oito anos tra-
balhando em Brasília, aprova as melhorias 

na APCEF. Ela participou de pelo menos 
três gestões da entidade, integrando o 
Conselho Deliberativo. Na década de 
80 chegou a ser repórter do João de 
Barro, colaborando com a assessoria de 
imprensa da época. Moradora do bairro 
Passo D’Areia, ela não se importa de 
atravessar a cidade para aproveitar as 
piscinas. “Tenho muito carinho pela AP-
CEF. Aqui é fresco, arborizado, encontro 
amigos e me sinto em casa”. Ela lembra 
com carinho do encontro que realiza-
ram no dia 18 de dezembro, no galpão 
crioulo da APCEF. “Reunimos cerca de 80 
pessoas que trabalharam na Tecnologia 
da Caixa. Algumas não se viam há 15 
anos”, comenta.

MELhOR QUE A PRAIA

“Vir para cá é melhor do que ir para a 
praia”. Esta é a opinião compartilhada 
pela colega Viviane de Carvalho, da 
agência Petrópolis, e pelo seu filho Ma-
theus de Carvalho Ferreira, de 13 anos. 
Ela chegou na APCEF às 11 horas do dia 
31 de janeiro, acompanhada do pai, do 
companheiro, do filho e de outros mem-
bros da família. “Aqui é perto, dá para 
trazer a família, o ambiente é bom, tem 
segurança e os funcionários são muito 
atenciosos”, resume Viviane e completa: 
“Estou muito satisfeita.” A opinião de 
Matheus não é muito diferente. “Aqui é 
mais calmo, a gente passa mais tempo 
com a família, a área de lazer é maior 
e sempre gostei mais de piscina do que 
de praia.” A diretoria da APCEF fica 
feliz em saber que os(as) associados(as) 
estão gostando do trabalho realizado. 
“Estamos empenhados(as) em melhorar 
cada vez mais”, destaca a presidenta da 
APCEF, Célia Zingler.

Confraternização ao redor da churrasqueira marca domingo na APCEF

Interlig / Vilmar Carvalho


