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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) • 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) • Rafael Balestrin (RSJUR/PO) • 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

Se depender da agenda de lutas 

que se desenha nos primeiros meses 

do ano, 2011 será de ritmo inten-

so para os(as) trabalhadores(as) e 

lutadores(as) sociais. Para a APCEF, a 

agenda de março tem compromissos 

em várias frentes. No dia 18 de março, 

o Comitê Gaúcho em Defesa da Água 

Pública faz seu lançamento oficial. 

Da luta pela água pública, vamos a 

Tramandaí, para o embate na arena 

dos esportes, com a final dos Jogos de 

Integração, nos dias 19 e 20.

Em Porto Alegre, as oficinas cul-

turais retomam suas atividades, com 

direito a passeio pelo Guaíba para 

os(as) participantes do Projeto Entre 

o Sena e o Guaíba. Ainda na área 

cultural, inauguramos a Biblioteca 

da Colônia de São Chico e fechamos 

o mês com o tradicional jantar baile 

campeiro, no dia 26.

Março também marca a ordem 

de “mãos à obra” na nova Colônia de 

Tramandaí. O Conselho Deliberativo 

da APCEF e uma assembleia geral de 

associados(as) aprovaram o cronogra-

ma físico-financeiro da construção, 

em fevereiro. No dia 19 de março 

realizamos a cerimônia de lançamento 

da pedra fundamental.

Neste mês também vamos inten-

sificar a ação na Câmara dos Deputa-

dos em relação à luta pela isonomia. 

Parafraseando o teatro, diremos: “Ói 

nóis aqui traveiz!” A gente não desiste 

da luta. Com o desarquivamento do 

projeto e a retomada de sua trami-

tação na Comissão de Finanças, a 

meta é concluir o processo na Câmara 

Federal para encaminhar o projeto 

para o Senado. “A gente não quer só 

comida”. A gente quer água pública, 

direitos, cultura e isonomia. Acelera 

2011!

2011 com ritmo intenso
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ANTENA

MARÇO ------------------

Dia 16: Reinício das Atividades do 
Grupo de Teatro Caixa de Pandora

Dia 17: Reinício das Atividades do 
Coral APCEF

Dia 17: Início das aulas do Curso 
de Dança de Salão

Dia 19: Cerimônia de Lançamento 

da Pedra Fundamental da nova 

Colônia de Férias em Tramandaí

Dias 19 E 20: Final dos Jogos de 

Integração em Tramandaí 

Dia 21: Início das obras da nova 

Colônia de Férias em Tramandaí

Dia 25: Jantar da Regional  Passo 

Fundo

Dia 26: Jantar Baile Campeiro

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

Dia 16: Festa de Páscoa  

da APCEF

AGENDA DE EVENTOS

Conselho  
Deliberativo  
elege novo  
presidente

Seguindo uma proposta de reve-

zamento na Presidência do Conselho 

Deliberativo da APCEF, a conselheira 

Amanda Angélica Gonzáles Cardoso 

(Aposentada/Porto Alegre), passou o 

bastão para o conselheiro Felisberto 

Machado (CRMRA/PO). A diretoria da 

APCEF registra seu agradecimento ao 

trabalho e empenho da associada Aman-

da nesse período que esteve a frente do 

Conselho e deseja um bom trabalho ao 

novo presidente.O conselheiro Clelio Luiz 

Gregory permanece como Secretário.

Vote na nova  
direção da Fenae

No dia 22 de março, associados(as) 
das APCEFs de todo Brasil elegem a nova 
diretoria executiva e conselho fiscal da 
FENAE. Estão aptas a votar 47.806 pes-
soas, sendo 36.917 empregados(as) em 
atividade e 10.889 aposentados(as).

Duas chapas estão inscritas: a 
“Chapa do Movimento” e a “Oposição 
– Empregados Unidos por uma Fenae de 
Luta”. Por ordem de inscrição, a Chapa 
1 – “Chapa do Movimento” tem o atu-
al presidente da Fenae, Pedro Eugenio 
Leite, como candidato à presidente que 
conta com o apoio dos(as) presidentes 
de todas as APCEFs do país. A Chapa 2 
– “Oposição – Empregados Unidos por 
uma Fenae de Luta” tem como candidato 
a presidente Wilson Aparecido Ribeiro. 
As urnas para a coleta de votos estarão 
nos locais de trabalho e na Sede da  
APCEF e na AGEA.

Vinculados(as)  
do Fundo PMPP  
e INSS devem  
renovar cartão  
Saúde Caixa

Aposentados(as) e pensionistas do 

Fundo PMPP e do INSS devem procurar 

a Unidade Regional de Recursos Huma-

nos que atende sua área geográfica para 

renovação de sua inscrição e de seus be-

neficiários dependentes no Saúde Caixa. 

No caso desses dois grupos a renovação 

não é automática.

Cabe ao titular ou pensionista do 

Saúde CAIXA renovar a inscrição de seus 

beneficiários dependentes indiretos e 

restritos. Para o(a) titular empregado(a) 

CAIXA e seus beneficiários(as) depen-

dentes e, para o(a) titular aposentado(a) 

ou pensionista e seus beneficiários(as) 

dependentes, vinculados à FUNCEF, 

PREVHAV e SASSE, a renovação da ins-

crição ocorre a cada três anos, na data 

de aniversário do titular/pensionista. Para 

renovar seu benefício, basta entrar em 

contato com o telefone 0800 721 22 22, 

opções 2, 1 e 1.

Nelson Filho é um dos 
vencedores do Vídeo 
Fenae 

(Foto: APCEF/ arquivo)

Ao centro, Nelson com o troféu recebido pela equipe

O associado Nelson Ferreira Filho 

conquistou o segundo lugar no Concurso 

de Vídeo Fenae 2010, com o trabalho 

“Autodeclaração de Raça”. Também 

participaram da realização do vídeo os 

diretores da APCEF/RS Ricardo Hubba e 

César Dias, na produção e no argumento. 

Nelson encarregou-se da edição e da ta-

refa de câmera. Já o associado Paulo Cae-

tano, também coordenador do Grupo de 

Teatro da APCEF/RS Caixa de Pandora, 

fez a atuação. O trabalho contou, ainda, 

com o apoio de Vilson Santanense, na ilu-

minação do vídeo. Nelson Filho recebeu 

o troféu no dia 11 de fevereiro, durante 

jantar de recepção aos novos colegas da 

Caixa, que tiveram a oportunidade de 

assistir ao vídeo premiado.
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N o 
p a s s a d o 
dia 8 de mar-
ço foi celebrado 
o Dia Internacional da 
Mulher. Os dias ou anos interna-
cionais não são, em geral, celebrações. 
São, pelo contrário, modos de assinalar 
que há pouco para celebrar e muito para 
denunciar e transformar. 
Não há natureza humana 
assexuada; há homens e 
mulheres. Falar de natu-
reza humana sem falar na 
diferença sexual é ocultar 
que a “metade” das mu-
lheres vale menos que a dos homens. Sob 
formas que variam consoante o tempo 
e o lugar, as mulheres têm sido consi-
deradas como seres cuja humanidade é 
problemática (mais perigosa ou menos 
capaz) quando comparada com a dos 
homens. A dominação sexual que esse 
preconceito gera chamamos de patriar-
cado e ao senso comum que o alimenta 
e reproduz, de cultura patriarcal. 

A persistência histórica dessa cultura 
é tão forte que mesmo nas regiões do 
mundo em que ela foi oficialmente supe-
rada pela consagração constitucional da 
igualdade sexual, pelas práticas quotidia-
nas das instituições e das relações sociais 
continuam a reproduzir o preconceito e a 
desigualdade. Ser feminista hoje, significa 
reconhecer que tal discriminação existe 
e é injusta e desejar ativamente que ela 
seja eliminada. Nas atuais condições 
históricas, falar de natureza humana 

como se e la 
fosse sexualmen-
te indiferente, seja 
no plano filosófico 

seja no pla-
no político, é 
pactuar com o 
patriarcado.

A  cu l tu r a 
patriarcal vem de longe e atravessa tan-
to a cultura ocidental como as culturas 
africanas, indígenas e islâmicas. Para Aris-
tóteles, a mulher é um homem mutilado 
e para São Tomás de Aquino, sendo o 
homem o elemento ativo da procriação, 
o nascimento de uma mulher é sinal da 
debilidade do procriador. Essa cultura, 
ancorada por vezes em textos sagrados 
(Bíblia e Corão), tem estado sempre ao 
serviço da economia política dominante 
que, nos tempos modernos, tem sido o 
capitalismo e o colonialismo. Em Three 
Guineas (1938), em resposta a um pedi-
do de apoio financeiro para o esforço de 
guerra, Virginia Woolf recusa, lembrando 
a secundarização das mulheres na nação 
e afirma provocatoriamente: “Como 

mulher, não tenho país. Como mulher, 
não quero ter país. Como mulher, o meu 
país é o mundo inteiro”. 

Durante a ditadura portuguesa, as 
Novas Cartas Portuguesas publicadas 

em 1972 por Maria Isabel Barreno, 
Maria Teresa Horta e Maria Velho 
da Costa, denunciavam o patriar-
cado como parte da estrutura 
fascista que sustentava a guerra 
colonial em África. “Angola é 
nossa” era o correlato de “as 
mulheres são nossas (de nós, 
homens)” e no sexo delas se 
defendia a honra deles. O livro 
foi imediatamente apreendido 

porque justamente percebido 
como um libelo contra a guerra 

colonial e as autoras só não foram 
julgadas porque entretanto ocorreu 

a Revolução dos Cravos em 25 de abril 
de 1974.

A violência que a opressão sexual 
implica ocorre sob duas formas, hard-
core e soft-core. A versão hard-core 
é o catálogo da vergonha e do horror 
do mundo. Em Portugal, morreram 43 
mulheres em 2010, vítimas de violência 
doméstica. Na cidade Juarez (México), 
foram assassinadas nos últimos anos 
427 mulheres, todas jovens e pobres, 
trabalhadoras nas fábricas do capitalismo 
selvagem, as maquiladoras, um crime 
organizado hoje conhecido por femicí-
dio. Em vários países de África, ainda se 
pratica a mutilação genital. Na Arábia 
Saudita, até há pouco, as mulheres nem 
sequer tinham certificado de nascimen-
to. No Irã, a vida de uma mulher vale 
metade da do homem num acidente de 
viação; em tribunal, o testemunho de 
um homem vale tanto quanto o de duas 
mulheres; a mulher pode ser apedrejada 
até a morte em caso de adultério, prática, 
aliás, proibida na maioria dos países de 
cultura islâmica.

A versão soft-core é insidiosa e 
silenciosa e ocorre no seio das famílias, 
instituições e comunidades, não porque 
as mulheres sejam inferiores mas, pelo 
contrário, porque são consideradas su-
periores no seu espírito de abnegação 
e na sua disponibilidade para ajudar em 
tempos difíceis. Porque é uma disposição 
natural, não há sequer que lhes perguntar 
se aceitam os encargos ou sob que condi-
ções. Em Portugal, por exemplo, os cortes 

nas despesas sociais do Estado, atualmen-
te em curso, vitimizam em particular as 
mulheres. As mulheres são as principais 
provedoras do cuidado aos dependentes 
(crianças, velhos, doentes, pessoas com 
deficiência). Se, com o encerramento 
dos hospitais psiquiátricos, os doentes 
mentais são devolvidos às famílias, o 
cuidado fica a cargo das mulheres. A 
impossibilidade de conciliar o trabalho re-
munerado com o trabalho doméstico faz 
com que Portugal tenha um dos valores 
mais baixos de fecundidade do mundo. 
Cuidar dos vivos torna-se incompatível 
com desejar mais vivos.

Mas a cultura patriarcal tem, em 
certos contextos, uma outra dimensão 
particularmente perversa: a de criar a 
ideia na opinião pública que as mulheres 
são oprimidas e, como tal, vítimas inde-
fesas e silenciosas.

Este estereótipo torna possível igno-
rar ou desvalorizar as lutas de resistência 
e a capacidade de inovação política das 
mulheres. É assim que se ignora o papel 
fundamental das mulheres na revolução 
do Egito ou na luta contra a pilhagem 
da terra na Índia; a ação política das 
mulheres que lideram os municípios em 
tantas pequenas cidades africanas e a 
sua luta contra o machismo dos líderes 
partidários que bloqueiam o acesso das 
mulheres ao poder político nacional; a 
luta incessante e cheia de riscos pela 
punição dos criminosos levada a cabo 
pelas mães das jovens assassinadas em 
Cidade Juarez; as conquistas das mu-
lheres indígenas e islâmicas na luta pela 
igualdade e pelo respeito da diferença, 
transformando por dentro as culturas a 
que pertencem; as práticas inovadoras 
de defesa da agricultura familiar e das 
sementes tradicionais das mulheres do 
Quênia e de tantos outros países de 
África; a resposta das mulheres pales-
tinianas quando perguntadas por auto-
convencidas feministas europeias sobre o 
uso de contraceptivos: “na Palestina, ter 
filhos é lutar contra a limpeza étnica que 
Israel impõe ao nosso povo”.

Boaventura de Sousa Santos -  
sociólogo e professor catedrático  

da Faculdade de Economia da  
Universidade de Coimbra (Portugal) 

www.agenciacartamaior.com.br



Faça parte do Comitê  
Gaúcho em Defesa da Água Pública 

Suspensa licitação da água em Santa Cruz do Sul 

DIREITOS
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por municipalizar esses serviços. “O Rio 
Grande do Sul tem que continuar uma 
área livre da privatização da água”, 
aponta Célia Zingler, presidenta da 
APCEF e coordenadora do Fórum em 
Defesa da Água Pública de Santa Cruz 
do Sul.

Na primeira quinzena de março, o 
Comitê Gaúcho reuniu com o Diretor-
Presidente da Corsan, Arnaldo Dutra, 
com a Bancada do PT/RS na Assembleia 
Legislativa, e com o Presidente da Fa-
murs, Vilmar Perin Zanchin. O Comitê 
também solicitou uma audiência com 
o Governador do Estado, Tarso Genro, 
para tratar dos investimentos na área 
de saneamento.

Participe você também desta luta. 
Organize e integre o fórum ou comitê 
em defesa da água no seu município. 
“Temos uma grande tarefa que passa 
por aprovar, na Assembleia Legislativa, 
a Proposta de Emenda Constitucional 
que impede a privatização desses ser-
viços”, destaca Célia Zingler. A PEC foi 
protocolada pelo deputado estadual Luís 
Fernando Schmidt, do PT.

Com lançamento oficial no dia 18 

de março, na Esquina Democrática, em 

Porto Alegre, o Comitê Gaúcho em 

Defesa da Água Pública reúne diver-

sas entidades sindicais e da sociedade 

civil, além de movimentos sociais. 

O Comitê reúne-se todas as terças-

feiras, às 9h30min, em espaço cedido 

pelo Sindiágua. Além desse sindicato, 

já estão participando ativamente do 

Comitê a APCEF, o Sindbancários, a 

CUT, a Marcha Mundial das Mulheres, 

o Partido dos Trabalhadores do RS, 

UEE, Associação dos Funcionários da 

Corsan, Sindicato dos Engenheiros, 

entre outros. 

O Comitê realizou sua primeira 

reunião em janeiro e, desde então, 

já contabiliza importantes vitórias na 

luta contra a privatização da água em 

municípios gaúchos. Através de ações 

judiciais movidas pelo Sindiágua, 

decisões liminares já suspenderam 

processos de licitação dos serviços de 

saneamento nos municípios de Uru-

O Tribunal de Contas do Estado 

(TCE) emitiu medida cautelar para 

suspender a licitação que definirá a 

futura concessionária dos serviços de 

água e esgoto em Santa Cruz do Sul. 

A primeira das três fases do processo 

iniciou com a apresentação da docu-

mentação das empresas interessadas 

em participar da concorrência. O re-

sultado foi anunciado considerando a 

Corsan inabilitada. Seguem na disputa 

a Águas do Brasil (Rio de Janeiro) e a 

Equipav (São Paulo). 

De acordo com a decisão do 

auditor substituto do TCE, o edital de 

concorrência restringe a participação 

de empresas na licitação. A decisão 

de César Santolim afirma ainda que “o 

projeto básico não está corretamente 

descrito no edital”. 

A decisão foi comemorada por 

integrantes do Fórum Municipal em 

Defesa da Água Pública, que reúne 

mais de 30 entidades do município. 

O fórum vem realizando plenárias e 

atos públicos na cidade, para chamar 

atenção da população para os riscos 

da privatização dos serviços de sa-

neamento. Uma carta assinada pelas 

entidades, fazendo um apelo à prefei-

tura para que retome as negociações 

com a Corsan, foi entregue à prefeita 

Kelly Moraes (PTB). A Corsan também 

ingressou com ação no Tribunal de 

Justiça do Estado, para garantir sua 

participação na concorrência ou a 

indenização, caso não seja vencedora 

da licitação.

guaiana e Santa Cruz do Sul. 

DIÁLOGO

As entidades que fazem parte 
do comitê têm sido incansáveis na 
busca do diálogo com todas as partes 

envolvidas na política de saneamento. 
Representantes do Comitê já realiza-
ram visitas e audiências com prefeitos 
que buscam privatizar serviços. Da 
mesma forma, o grupo tem estudado 
a situação dos municípios que optaram 

Fórum Municipal faz ato contra a privatização
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Colônia de São Chico  
agora tem biblioteca 

Desde o dia 3 de março a Colônia 

de São Chico oferece mais uma opção 

de cultura e lazer. Nesse dia foi inau-

gurada a biblioteca que foi instalada no 

“Refúgio”, espaço coletivo de confrater-

nização e lazer. A biblioteca já está ativa, 

disponibilizando títulos diversos, tanto de 

literatura nacional quanto internacional, 

para adultos(as) e crianças.

O acervo inicial da biblioteca, com-

posto por cerca de 150 exemplares , foi 

doado pelo casal de associados depen-

dentes, Ligia e Arnoldo Todt.  São obras 

de diferentes gêneros, incluindo literatura 

brasileira e estrangeira. O catálogo de 

livros também oferece obras infantis. Para 

Ligia Todt, que atuou como professora de 

português e francês, a doação dos livros é 

uma iniciativa de promoção da leitura. “A 

biblioteca permitirá que outras pessoas 

aproveitem o prazer da leitura”, aposta 

a associada.

Os(as) interessados(as) em cola-

borar com a biblioteca, podem também 

doar seus livros à APCEF/RS. Informe-se 

através do telefone (51) 3268-1611. A 

biblioteca da Colônia de São Chico segui-

rá o modelo de autogestão, idêntico ao 

da Associação “Amigos do Livro”, onde 

cada associado(a) é responsável pelo 

controle dos livros.

Gaúchos presentes no livro 
“Caixa 150 Anos Futuros”

Empregados(as) da Caixa no Rio 

Grande do Sul integram integram a pu-

blicação “Gente de Talento 2009/2010 

– Caixa 150 Anos Futuros”. Com 327 

páginas, o livro é composto de poesias, 

textos em prosa, fotografias e – reuni-

das em um CD em anexo – 22 músicas. 

Gilmar Delvan, que é conselheiro da 

APCEF,  e Ricardo Hubba, que integra a 

diretoria da APCEF, foram selecionados 

na categoria prosa. Rodrigo Canani 

Medeiros, Elzo Juarez de Souza e Nilo 

Mota foram selecionados na categoria 

música. Na categoria fotografia estão  

Marcelo Raupp, Sylvio Marmor Marques e  

Juliano Araújo. Inajara dos Santos  

Pereira integra a categoria poesia junto 
com Felipe Grisa. A publicação é re-
sultado da quinta edição do concurso 
realizado pela Caixa. Desta vez o tema 
foi imaginar como será a Caixa nos 
próximos 150 anos. O livro impresso 
foi colocado numa cápsula do tempo, 
em Brasília, que será aberta no ano de 
2160, quando a empresa irá completar 
300 anos.

No RS, o lançamento do livro foi 
realizado no dia 24 de fevereiro, com 
uma sessão de autógrafos no Centro 
Empresarial Guaíba, em Porto Alegre. Os 
autores gaúchos foram homenageados 
com um coquetel.

Rodrigo, Milton e Hubba autografam livro

(Foto: APCEF/Arquivo)

Bilbioteca aguarda leitores(as) e doações

(Foto: Apcef/Arquivo)
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SERVICOSNOVOS CONVÊNIOS

Dia do Jurídico com  
orientação para novos(as) 
aposentados(as)

No dia 2 de março, a APCEF rea-

lizou a 2ª Edição do Dia Jurídico para 

Novos(as) Aposentados(as). Organiza-

do no salão panorâmico da APCEF, o 

encontro teve início às 10h, com uma 

saudação de boas-vindas da presidenta 

da entidade, Célia Zingler, que também 

apresentou os assessores jurídicos Fábio 

Luiz Maia Barbosa, especializado em 

direito previdenciário e tributário, e Mil-

ton Fagundes, especializado em direitos 

trabalhistas.

A manhã foi dedicada às orientações 

sobre a ação de imposto de renda sobre 

complementação, revisões de aposen-

tadoria, ação auxílio cesta-alimentação, 

10% REG Mulheres FUNCEF, ação 

imposto de renda sobre parcelas inde-

nizadas, ações acidentárias do trabalho, 

ações de seguro de vida em grupo, ações 

tíquetes, horas extras e CTVA. O Boletim 

do Seguro Jurídico, periódico trimestral 

de comunicação jurídica da Associação, 

também foi entregue a todos(as) parti-

cipantes.

O PAA (Plano de Apoio à Aposen-

tadoria) também fez parte da pauta 

do encontro. Alguns empregados(as) 

da Caixa que aderiram ao Plano mani-

festaram dúvidas em relação à adesão, 

se ela prejudicaria algum dos direitos 

contratuais e trabalhistas. A equipe do 

Seguro Jurídico da APCEF esclarece que 

não, porém, diversos direitos deverão ser 

postulados através de ação judicial, tendo 

em vista que a Caixa não o estenderá 

voluntariamente.

Para o assessor jurídico Fábio de 
Maia Barbosa, o objetivo da reunião é 
o de esclarecimentos: “Apresentamos 
alternativas judiciais para que as pessoas 
possam buscar seus direitos. Em carrei-
ras de longa duração, podem acontecer 
perdas de longos anos que podem ser 
revertidas. Nesse momento de vida, em 
que os(as) aposentados(as) estão fazendo 
uma reavaliação, é importante mostrar 
o trabalho da Associação, que tem para 
este público um trabalho dedicado.” A 
opinião é compartilhada pelo advogado 
trabalhista, Milton Fagundes: “A intenção 
é orientar os associados, auxilindo-os a 
avaliar de forma qualificada, conforme 
a situação, como proceder para buscar 
seus direitos.”

ANÁLISES CLÍNICAS - Alegrete - 
Ferreira e Gediel Ltda. Rua Barão 
do Amazonas, 118 – Bairro: Centro. 
Fone: (55) 3422-1336 / 3422-6459. 
Site: www.lablf.com.br

ANÁLISES CLÍNICAS - Alegrete. 
Hormócito Laboratório de Análises 
Clínicas Ltda. Rua Coronel Cabrita, 
153 Bairro: Centro. Fone: (55) 3422-
8521/ 3422-8422. e-mail: hormoci-
to@brturbo.com.br e hormocito@
via-rs.net

ANÁLISES CLÍNICAS - Camaquã – 
Laboratório de Análises Clínicas Dr. 
Thofehrn Ltda. Av. Presidente Vargas, 
1085 – Bairro: Centro. Fone: (51) 
3671-0200 / 3671-6436. Site: www.
laboratoriodrthofehrn.com.br

ANÁLISES CLÍNICAS - Santo Ân-
gelo – Laboratório Osvaldo Cruz 
Ltda. Rua Quinze de Novembro, 
1068 – Bairro: Centro. Fone: (55) 

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

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

IMÓVEIS ------------------------ 

ALUGO Apto. Copacabana, a 50m 
da praia, por temporada. Totalmen-
te mobiliado e decorado com Ar 
Cond.,Vent. Teto, Freezer, Geladeira, 
Micro-Ondas, Fogão c/ Forno, etc. 
para Fins de Semana, Feriadões, 
semanal, quinzenal, etc. Preços dife-
renciados para sócios da APCEFRS. 
Tratar c/ MAGDA ou PEDRO. (51) 
3207-8676 ou 9327-2830 - pedro-
menescal@ibest.com.br 

VENDO apto de 01 quarto, com 
cozinha, banheiro mobiliado, sem 

garagem e apto de 02 quartos, com 
cozinha, dois banheiros, e quarto su-
íte mobiliado, uma vaga na garagem. 
Ambos próximos a PUC em Porto 
Alegre. Tratar com Ligia ou Roberto 
51 8183-3443/8447-0048.

VENDO apartamento 2 dormitórios, 
com dependência de empregada 
completa, sala 2 ambientes, box, 2 
salões de festas, academia, bicicletá-
rio, parque infantil, de frente, 250 mil. 
Bairro Menino Deus. (51) 3019-1838 
e (51) 9642-6730 falar com Ângela.

ESCOLA DE DANÇAS - Porto Alegre 
- Carlos Alberto Oliveira. Rua General 
João Telles, 528 – Bairro: Bom Fim. 
Fone: (51) 3061-5918 / 9848-6018. 
Site: www.carlosdancas.com.br

PERSONAL STYLIST – Porto Alegre. 
Fernanda Aragão Balestrin. Rua Lucas 
de Oliveira, 1846 apto. 205 – Bairro: 
Bela Vista. Fone: (51) 3737-0607 . 
e-mail: sadhyaprem@gmail.com

ADVOCACIA - Porto Alegre - Costa 
& Peralta Advogados Associados. 
Rua Siqueira Campos, 1193 sala 605  
Bairro Centro. Fone: (51) 3228-7151. 
Site: www.costaperalta.adv.br . Email: 
lucianeperalta@hotmail.com . Con-
sultas presenciais e online gratuitas e 
desconto de 30% para associados(as) 
APCEF.

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

(Foto: Apcef/Arquivo)

Encontro propiciou esclarecimento de dúvidas e socializou informações

3312-1207/ 3312-2044. e-mail: lab.
osvaldocruz@terra.com.br

FISIOTERAPIA - Gravataí – FLPache-
co Clínica de Reabilitação Ltda. Rua 
José Costa Medeiros, 2011 – Bairro: 
Centro. Fone: (51) 3042-1957 / 
3042-3455. www.fpfisio.com.br

FISIOTERAPIA - São Leopoldo - Fisio 
House Clínica de Fisioterapia Ltda. Av. 
Integração, 1010 Sala 01 e 02 – Bair-
ro: Feitoria. Fone: (51) 3588-6181.  
E-mail: clinicafisiohouse@gmail.com 

NUTRICIONISTA - Antonio Prado - 
Rocelna Restelato. Av. Valdomiro Boc-
chese, 955 – Bairro: Centro . Fone: 
(54) 3293-2322 / (54) 9986-0094. 
Email: brancavita@nol.com.br

PSICOLOGIA - Panambi - Elida Voll-
brecht. Rua Carlos Ernesto Knorr, 253 
- Bairro: Centro. Fone: (55) 3375-
1142 / (55) 9131-8074.  e-mail: 
elida.vollbrecht@terra.com.br

APCEF SAÚDE 

OUTROS CONVÊNIOS

BRIQUE
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LUTAS

PL da Isonomia  
retoma tramitação  
na Câmara Federal 

Os(as)  trabalhadores(as) dos bancos 

públicos federais já podem comemorar a 

retomada da tramitação do Projeto de Lei 

6259/2005, na Comissão de Finanças da Câmara 

Federal. O projeto havia sido arquivado no dia 31 

de janeiro, quando encerrou-se a legislatura pas-

sada. O arquivamento é o destino de todos 

os projetos que não são votados antes do 

término de cada legislatura.  Coautor do 

projeto, o deputado federal Daniel Almeida 

(PCdoB/CE), que foi reeleito para a atual 

legislatura, pediu o desarquivamento do 

PL. Com isso o projeto, elaborado pelo atual 

senador Inácio Arruda – naquela época deputado fe-

deral – e pelo deputado federal, Daniel Almeida (PCdoB/

CE) voltará a tramitar na Comissão de Finanças e Tributação 

da Câmara Federal.

O PL 6259/2005, também conhecido como projeto da isonomia, 

determina a isonomia salarial, benefícios e vantagens para empregados do Banco 

do Brasil S/A, da Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste S/A e Banco da 

Amazônia S/A, ingressos a partir da Resoluções nº 10, de 30 de maio de 1995, 

e nº 9, de 08 de outubro de 1996, do 

Conselho de Coordenação e Controle das 

Estatais - CCE /DEST.

A luta pela isonomia tornou-

se uma das principais bandeiras do 

movimento sindical bancário gaú-

cho, culminando com a dedicação de 

2010 como o Ano da Isonomia, com 

a realização de encontros estaduais  

e interestaduais. Com o desaquivamento 

do projeto de lei, a APCEF retoma a luta 

em 2011.

Na assembleia, Simon, Célia, Felisberto e Milton

(Foto: APCEF/Arquivo)

APCEF  
ajuíza nova  

ação em  
defesa dos(as)  
associados(as) 

Na assembleia geral extraordinária, realiza-
da no dia 25 de fevereiro, os(as) associados(as) 
presentes aprovaram, por unanimidade, a con-
cessão de poderes de representação à APCEF, 
para que a associação ingresse com uma nova 
medida judicial para aqueles que trabalharam 

além da 6ª hora diária no último período. 

Esta medida tem como único objetivo im-
pedir que continue ocorrendo a prescrição - ou 
seja, a morte do direito - para os empregados 
de funções técnicas que trabalharam 8 horas 
nos últimos 5 anos. 
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INTERIORIZAÇÃO

Café na Regional Sul promoveu 
o reencontro e a solidariedade!

No dia 10 de março,  os(as) 

associados(as) da Regional Sul tiveram 

um encontro criativo no Centro Gastro-

nômico Paladaria, em Pelotas: um Café 

Carnavalesco! A proposta da reunião 

era o encontros dos(as) amigos(as), pois 

o evento teve sua última edição em no-

vembro de 2010. Cerca de 30 pessoas 

estavam presentes. Além do reencon-

tro dos(as) amigos, o café promoveu 

a solidariedade: foi sugerido que cada 

convidado levasse um caderno, para 

posterior doação a uma instuição que 

atenda crianças carentes. Foram arreca-

dados 51 cadernos, 2 caixas de lápis de 

cor, um conjunto de canetinhas hidrocor 

e três canetas.

A diretoria da APCEF parabeniza o 

trabalho da conselheira Lúcia Leal e da 

coordenadora Loiva Guido, elogiando a 

iniciativa que promoveu a integração e 

a solidariedade, e agradece a presença 

de todos(as)!

Participantes doaram material escolar

Churrasco Fandango em Passo  
Fundo contou com sucesso de público

No dia 25 de fevereiro foi realiza-

do mais um jantar na Regional Passo 

Fundo, confirmando o evento como um 

sucesso e consolidando o calendário de 

eventos da Regional, que prevê sempre 

uma atividade de confraternização na 

última sexta-feira do mês. A temática 

desse jantar era “Churrasco Fandango”, 

que movimentou a sede da Roselândia, 

contando com cerca de 160 pessoas, 

entre colegas da ativa, aposentados(as) 

e convidados(as) que confraternizaram 

em uma noite muito especial.

O conselheiro Eroni Rodrigues Sch-

leder fez um agradecimento a todos(as) 

que colaboraram para o sucesso do even-

to. Após o jantar, a animação ficou por 

conta do Grupo Rio Grande. O próximo 

encontro está agendado para dia 25 de 

março, sexta-feira! Programe-se e parti-

cipe das atividades de sua regional!

Associados(as) confraternizaram em mais um evento mensal

(Foto: APCEF/Arquivo)

(Foto: APCEF/Arquivo)
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As aulas do Projeto Entre o Sena e o 

Guaíba - Oficina de Criação Literária 

Bilíngue Português-Francês -  reinicia-

ram nos dias 2 e 3 de março. Mas as 

duas turmas fizeram a primeira ativi-

dade do ano ainda em fevereiro, no 

dia 16, com um passeio pelo Guaíba. 

O ônibus fluvial, modelo semelhante 

ao utilizado em Paris, foi cedido pelo 

presidente da Viação Ouro e Prata, 

Hugo Eugênio Fleck.  O ministrante da 

oficina, o escritor Alcy Cheuiche, que é 

ex-patrono da Feira do Livro, participou 

do passeio.

Munidos(as) de pranchetas e cadernos, 

os(as) oficinandos(as)  anotaram suas 

impressões, que serão usadas para mais 

uma produção textual. A retomada das 

aulas em março é comemorada por 

Alcy Cheuiche: “Essa nossa oficina nas-

ceu sob um signo bom, já estamos com 

duas turmas de pessoas que acreditam 

CULTURA

Canto, coral, dança, teatro e  
capoeira: é só escolher

nas novas ideias”. O projeto da oficina 

prevê a edição de um livro bilíngue, 

de pequenos contos, com lançamento 

na Feira do Livro de Porto Alegre, em 

novembro deste ano e, posteriormente, 

em Paris.

Tem um  
espaço cultural  

esperando  
por você

OFICINA DE DANÇA DE SALÃO 
com a Professora Nilva Silva
Todas as quintas – no Galpão Criou-
lo da APCEF/RS.
Turma Intermediária: das 19h30min 
às 20h30min. 
Turma Iniciante: das 20h30min às 

22h.

OFICINA “É SEMPRE TEMPO 
PARA DANÇAR” com Viviane 
Bassols e apoio da APCEF

Todos os sábados - Centro Cultu-

ral Companhia de Arte, em duas 

turmas

Turma A: idade mínima de 40 anos, 

das 9h às 10h

Turma B: idade mínima de 15 anos, 

das 10h15min às 11h45min

AULAS DE CAPOEIRA Grupo An-
gola Zimba - Treinel Nelsinho
Todas as segundas e quartas, das 

19h30 às 21h30min.

CORAL APCEF

Todas as quintas, às 19h

Local: Centro Cultural Companhia 

de Arte (Rua dos Andradas, 1780)

NÚCLEO DE CULTURA GAÚCHA

Todas às terças, às 19h

Local: Galpão Crioulo da APCEF

OFICINA DE CANTO com Vera 

Catarina de Los Santos

Para o  2º semestre de 2011

Centro Cultural Companhia de Arte, 

(5º andar)

TEATRO CAIXA DE PANDORA
A APCEF, junto com o diretor do 
grupo, Artur José Pinto, está prepa-
rando um Curso de Iniciação para as 
pessoas interessadas em participar 
do grupo de teatro. Também já 
está sendo preparada uma nova 
peça com previsão de estréia para 
o segundo semestre do ano, que 
vai abordar a imigração açoriana 

em Porto Alegre.

Projeto Entre o Sena e o 
Guaíba faz passeio fluvial

No mês da volta às aulas a APCEF retoma 
com força total suas oficinas e atividades 
culturais. E o melhor: ainda dá tempo de 
se inscrever e participar das oficinas. Você 
pode escolher entre oficina de canto, 
de dança de salão, de dança e aulas de 
capoeira. 

O Coral da APCEF e o Teatro Caixa de 
Pandora também retomaram suas ativi-
dades em março. “Este ano a Diretoria 
Cultural quer propiciar, mais uma vez,  
aos(as) associados(as) o ingresso nesta 
aventura que é a cultura”, destaca o 
Diretor de Cultura da APCEF, Paulo Dais-
son Casa Nova. A proposta, segundo o 
diretor, é que “o(a) associado(a) sinta-se 
ele(a) mesmo(a) não só no trabalho e na 
família, mas também cantando, dançan-
do ou interpretando”. 

Ao final de cada ano, a APCEF promove 
uma formatura dos(as) oficinandos(as), 
com uma noite cultural onde os(as) 
formandos(as) têm a oportunidade de 
mostrar o que aprenderam na forma 
de um grande show. “Trata-se de uma 
homenagem à dedicação e ao empenho 
em torno da arte”, sintetiza Paulo Casa 
Nova.

América Café dará espaço para nova peça

Coral busca novas vozes Dança abre turma para iniciantes

Oficinandos(as) passeiam em ônibus fluvial

(Fotos: APCEF/Arquivo)

(Foto: APCEF/Arquivo)


