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ATRAM leva reivindicações de aposentados e 
pensionistas ao senador Paulo Paim no Senado Federal

De 22 a 25 de novembro último, 
a Diretoria da ATRAM esteve 

em Brasília participando do Con-
gresso Mundial de Aposentados e 
Pensionistas, promovido pela CO-
BAP (Confederação Brasileira dos 
Aposentados e Pensionistas).

Mais de 20 países participaram 
do evento, e dezenas de federações 
brasileiras também se fizeram pre-
sentes. A ATRAM foi representada 
pelo seu presidente, Manoel Vig-
neaux, e pelo seu vice-presidente, 
José Tadeu de Mello.

“Foi um fórum de esclarecimen-
to sobre os direitos dos aposenta-
dos e pensionistas, conforme ex-
planado pelo Dr. Pedro Dornelles, 
da COBAP, e pelo ministro Carlos 
Eduardo Gabas, da Previdência 
Social”, destacou o vice-presidente 
da ATRAM.

No encontro, foi definido que 
as negociações entre a COBAP e o 
novo governo já estão previstas, a 
fim de garantir melhorias para o 
segmento. Novos atos e manifesta-
ções no Congresso Nacional e nos 
estados também estão agendados.
Bandeiras de lutas para 2011:

• Recomposição das perdas his-
tóricas das aposentadorias e pen-
sões;

• Mesmo índice de reajuste do 
salário mínimo;

• Emenda Constitucional 29, 
que prevê mais recursos para a 
saúde;

• Fim do Fator Previdenciário;
• Fim da Desvinculação das Re-

ceitas da União (DRU).
O congresso contou, ainda, 

com as presenças do senador Pau-
lo Paim; do presidente da FETA-
PERGS, Osvaldo Fauerharmel; 
do presidente da COBAP, Warley 
Martins; e de outras autoridades 
políticas e representativas de enti-
dades sindicais.

A Diretoria da ATRAM na abertura do Congresso Mundial de Aposentados e Pensionistas, realizado em Brasília.

O senador gaúcho Paulo Paim conversou 
com a Diretoria da ATRAM e prometeu 
continuar na luta em defesa dos aposentados 
e pensionistas.

Edição nº 03 – Janeiro/2011

Durante sua estada em Brasília, 
a Diretoria da ATRAM entregou 
ao senador Paulo Paim, do PT, um 
documento com reivindicações 
dos aposentados e pensionistas, 
pedindo a regulamentação das 
profissões de motorista e cobrador 
em Porto Alegre e na Região Me-
tropolitana.
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ATRAM, a pioneira e verdadeira representante na defesa dos 
rodoviários aposentados e pensionistas do Rio Grande do Sul.
Fones: 3224.2408 - 3221.6713 - 3212.5791 / E-mail: atram.rs@terra.com.br
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Diretoria
Presidente:
José Tadeu de Mello
Vice-Presidente:
Manoel Vigneaux
Tesoureiro:
Aires Saião Oleiro
Secretário-Geral:
José Alencar de Souza Salaibb
Presidente do Conselho Fiscal:
Francisco Rodrigues

E D I T O R I A L
A ATRAM 

(Associação 
dos Trabalha-
dores Apo-
sentados e 
Pensionistas 
em Transpor-
te Rodoviário 
de Porto Ale-

gre e Região Metropolitana) foi 
fundada em 2003 por aposentados 
e pensionistas de Porto Alegre que 
sentiram a necessidade de ter uma 
entidade que buscasse, de forma 

eficaz, ampliar e garantir os direi-
tos dos aposentados e pensionistas.

A Associação engajou-se 
em movimentos políticos e so-
ciais que visavam beneficiar a 
categoria dos aposentados em 
geral. Dessa forma, sempre foi 
muito ativa nos movimentos 
sindicais.

A ATRAM nunca mediu es-
forços na sua busca para aten-
der da melhor forma possível 
as necessidades dos seus asso-
ciados e encabeçar a luta que 

fará com que o idoso venha a 
ser reconhecido pela socieda-
de por seus valores pessoais, 
tornando todos os indivíduos 
mais sensíveis às reivindica-
ções socioeconômicas da cate-
goria dos aposentados e pen-
sionistas.

Neste ano de 2010, a Dire-
toria da ATRAM participou de 
diversos movimentos sociais, 
seminários e congressos e em-
preendeu viagens para falar 
com deputados e senadores en-

gajados na luta comum da en-
tidade.

A Associação também cele-
brou novos convênios e realizou 
várias atividades de entreteni-
mento para unir e confraternizar 
com a classe.

A luta continua, e em 2011 
continuaremos na defesa dos 
interesses dos aposentados e 
pensionistas, como verdadeiros 
representantes dessa categoria 
dos transportadores rodoviários 
gaúchos.

Conheça a nova Diretoria da
ATRAM para os próximos 4 anos

Em 22 de outubro de 2010, os 
associados reuniram-se na sede da 
ATRAM para a formação da nova 
Diretoria para a gestão 2011-2016.

Foi eleito o presidente José Ta-
deu de Mello. Rodoviário há mais 
de 40 anos, trabalhou nas empresas 
Carris, Trevo e VTC e atuou como 

líder sindical. Vai para seu terceiro 
mandato.

Mello destacou que sua meta é 
congregar todos os aposentados e 

pensionistas de qualquer categoria 
e continuar levando a bandeira da 
ATRAM, única e verdadeira repre-
sentante dos aposentados e pensio-

nistas, aos quatro cantos do País.
Abaixo estão os novos direto-

res da ATRAM para os próximos 
4 anos:

Presidente:
José Tadeu
de Mello

1º Secretário:
José Alencar de 
Souza Salaibb

2º Secretário: 
Alcides da Silva 

Ávila

1º Tesoureiro:
Aires Saião Oleiro

2º Tesoureiro:
João Rodrigues 

Barcelos

Vice-Presidente: 
Manoel Vigneaux

1º Presidente do 
Conselho Fiscal: 

Francisco
Rodrigues

2º Conselheiro 
Fiscal:

Alcindo da Silva

3º Conselheiro 
Fiscal:

Flávio Baldwino 
Hamester

1º Suplente:
Eva Eloy Dimer 

da Silva

2º Suplente:
Maria do Carmo 

Doere Dias

3º Suplente:
Carlos Pinheiro

ExPEDIEnTE

A ATRAM é uma entidade re-
gional sem fins lucrativos, com sede 
em Porto Alegre, formada por apo-
sentados e pensionistas do trans-
porte rodoviário da Capital e da Re-
gião Metropolitana do Rio Grande 
do Sul.

Qual a finalidade da ATRAM?
A Associação tem o objetivo 

principal de congregar os aposen-
tados e pensionistas para se orga-
nizarem na defesa dos seus direitos 
legais.

Por que ser associado?
Para exercer a cidadania, parti-

cipando de eventos e passeios para 
socializar e unir a categoria e enca-
minhar às autoridades as necessida-

des dos aposentados e pensionistas.
Quem pode ser associado?
Todas as categorias de aposenta-

dos e pensionistas.
Como fazer para se associar?
Pegue a Carta de Aposentadoria 

ou o extrato trimestral do benefício, 
Identidade, CPF e comprovante de 
residência e dirija-se à ATRAM.

Conheça a ATRAM. Venha nos 
visitar!

Sede: Rua Gen. Vitorino, 129 – 
sala 12 – Centro – Porto Alegre – RS

F. 3224.2408 – 3221.6713
Filial: Rodoviária de Porto Ale-

gre – 1º andar – sala 118
F. 3212.5791
E-mail: atram.rs@terra.com.br

O que é a ATRAM?

PARTICIPE DA ATRAM!
NOSSA FORÇA DEPENDE DE VOCÊ! 

Gustavo
Realce
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Garibaldi Alves será o novo ministro da Previdência
Logo depois de sua indicação para as-

sumir a pasta da Previdência no governo 
de Dilma Rousseff, o ex-governador do 
Amazonas e senador eleito Eduardo Bra-
ga (PMDB) rejeitou comandar o ministé-
rio. Com a vaga disponível, a liderança do 
PMDB fez nova indicação e recomendou 
o nome do senador Garibaldi Alves para 
ocupar o cargo.

Garibaldi é senador pelo Rio Grande 
do Norte. Quando ocupou a presidência 
do Senado, manteve um laço de relacio-
namento importantíssimo com a CO-
BAP. O bom entrosamento dos senado-
res com o Legislativo resultou em ótimos 
frutos para milhões de aposentados.

O senador Garibaldi Alves vai comandar o superministério da Previdência Social.

O que é viver bem?

“Eu não tenho medo dos anos e não penso 
em velhice. E digo para você: não pense. Nunca 
diga “estou envelhecendo”, “estou ficando velha”. 
Eu não digo.

Eu não digo que estou velha e não digo que 
estou ouvindo pouco. É claro que quando preciso 
de ajuda, eu digo que preciso.

Procuro sempre estar atualizada com os fatos, 
e isso me ajuda a vencer as dificuldades da vida. 
O melhor roteiro é sempre ler e praticar o que lê.

O bom é produzir sempre e não dormir de dia.
Também não diga para você que está ficando 

esquecida, porque assim você fica mais.
Nunca digo que estou doente, digo sempre 

que estou ótima.
Eu nunca digo que estou cansada. Nada de 

palavra negativa. Quanto mais você diz estar fi-
cando cansada e esquecida, mais esquecida fica. 
Você vai se convencendo daquilo e convence os 
outros. Então, silêncio!

Sei que tenho muitos anos. Sei que venho do 
século passado e que trago comigo todas as ida-
des, mas não sei se sou velha. Você acha que eu 
sou?

Posso dizer que eu sou a terra e nada mais 
quero ser. Filha desta abençoada terra de Goiás.

Convoco os velhos como eu ou os mais ve-
lhos do que eu a exercerem seus direitos. Sei que 
alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou 
fazer isso comigo.

Tenho a consciência de ser autêntica e procu-
ro superar todos os dias minha própria persona-
lidade, despedaçando dentro de mim tudo que é 
velho e morto, pois lutar é a palavra vibrante que 
levanta os fracos e determina os fortes.

O importante é semear, produzir milhões de 
sorrisos de solidariedade e amizade. Procuro se-
mear otimismo e plantar sementes de paz e justiça.

Digo o que penso com esperança.
Penso no que faço com fé.
Faço o que devo fazer com amor.
Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois 

bondade também se aprende.”
 
Texto de Cora Coralina utilizado em um tra-

balho terapêutico por Suênia Medeiros, psicólo-
ga do Núcleo de Defesa do Idoso.

Um repórter perguntou a Cora Cora-
lina: o que é viver bem? Ela respondeu:

ATRAM concede atendimento 
em Osório e Alvorada

A ATRAM está concedendo atendimento aos associados em Osório e Alvorada. 
Em Osório, a Associação firmou parceria com a APONESO (Associação dos Porta-
dores de Deficiência de Osório) através da vereadora Maria Isabel, a “Belinha” (na 
foto em pé).
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Caravana ATRAM realiza 
passeios e viagens

Outra vantagem de ser associado da 
ATRAM são os passeios e as viagens 
de congraçamento que reúnem apo-
sentados e pensionistas gaúchos. Essa 

caravana está pronta para embarcar em 
mais uma viagem de lazer. Informe-se 
na sede da ATRAM ou pelos nossos te-
lefones.

Divulgação / ATRAM

O presidente da ATRAM, Manoel Vigneaux, ao lado do presidente da COBAP, Warley 
Martins, e do Dr. Celso, economista da FETAPERGS e da COBAP, no 7º Seminário de 
Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Sul, realizado em junho de 2010.
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Para entender a vida
*Para entender o valor de um ano: 

pergunte a um estudante que não pas-
sou nos exames finais;

*Para entender o valor de um mês: 
pergunte a uma mãe que teve um fi-
lho prematuro;

*Para entender o valor de uma se-
mana: pergunte ao editor de uma re-
vista semanal;

*Para entender o valor de uma 
hora: pergunte aos apaixonados que 
estão esperando o momento do en-
contro;

*Para entender o valor de um mi-
nuto: pergunte a uma pessoa que per-
deu o ônibus;

*Para entender o valor de um se-
gundo: pergunte a uma pessoa que 
sobreviveu a um acidente;

*Para entender o valor de um milé-
simo de segundo: pergunte a um atle-
ta que ganhou ou perdeu uma meda-
lha nas Olimpíadas;

*O tempo não espera por ninguém. 
Valorize cada momento da sua vida. 
Você irá apreciá-los ainda mais se pu-
der dividi-los com alguém especial.

Reflexão

MensageM
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InSS publica portaria que reconhece pensão em união gay
Uma portaria publicada  no Diário 

Oficial determina que o Ministério da 
Previdência torne permanente a regra 
que reconhece que benefícios previ-
denciários a dependentes, como pen-
são por morte, devem incluir parcei-
ros do mesmo sexo em união estável.

De acordo com o ministério, o pa-
gamento de pensão em caso de união 
gay estável já é reconhecido e prati-
cado desde 2000, quando o desfecho 
de uma ação civil pública determinou 
que o(a) companheiro(a) homossexu-
al tenha direito a pensão por morte e 
auxílio-reclusão, desde que compro-

vada a vida em comum.
A decisão segue recomendação de 

um parecer divulgado em junho des-
te ano pela Advocacia Geral da União 
sobre o assunto. O documento é as-
sinado pelo ministro da Previdência 
Social, Carlos Eduardo Gabas.

“O que acontece agora é que muda 
o fundamento da regra, que passará a 
ser garantida por instrução normati-
va. Antes ela era reconhecida por uma 
liminar, que poderia cair”, informou o 
Ministério da Previdência.

Não há prazo para que o ministério 
efetue a mudança na regra. Conforme 

a publicação no Diário Oficial, a Lei 
nº 8.213, que trata de dependentes 
para fins previdenciários, “deve ser 
interpretada de forma a abranger a 
união estável entre pessoas do mesmo 
sexo”.

RECoMEndAçõES AnTERioRES: A 
portaria segue o parecer da Advocacia 
Geral da União, divulgado em junho 
deste ano, que considerou que a Cons-

BEM-VInDO À ATRAM! ASSOCIE-SE!
nossos benefícios:
Advogados
Fisioterapeutas
Médicos
Dentistas
Passeios e viagens
Empréstimos
Empréstimos de bengalas e cadeiras
Funerária
Óticas

Documentos: 02 fotos, Identidade, 
CPF, comprovante de residência, nº do 
benefício do INSS.

Faça sua carteira com 40% de descon-
to nas passagens intermunicipais.

Lei Divo do Canto (nº 10.982/97): são 
reservadas duas vagas por veículo e ho-
rário aos idosos a partir de 65 anos que 
recebam até 03 salários mínimos.

Documentação: 01 foto, Identidade, 
CPF, comprovante de residência, nº do 
benefício do INSS, taxa (validade de 02 
anos).

Sede: Rua Gen. Vitorino, 129 – sala 12 
– Centro – Porto Alegre – RS

F. 3224.2408 – 3221.6713
Filial: Rodoviária de Porto Alegre – 1º 

andar – sala 118
F. 3212.5791
E-mail: atram.rs@terra.com.br

tituição Federal não impede a união 
estável de pessoas do mesmo sexo por 
não ser discriminatória. Também nes-
te ano, o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) divulgou um parecer que reco-
nheceu o direito para fins previdenci-
ários no setor privado. No parecer, foi 
escrito que as discriminações sofridas 
por homossexuais não estão de acor-
do com os princípios constitucionais.

Convênios e transporte para associados
A ATRAM dispõe de uma Kombi 

para transporte dos seus associados para 
tratamento médico. Essa foi mais uma 
conquista da atual Diretoria.

ConVÊnioS:

SEST SENAT
Consultas gratuitas
Clínico-geral
Ginecologista
Oftalmologista

Pediatra
Psicólogo
Médico do Trabalho
Odontologista
- Canal
- Clareamento
- Periodontia
- Buco-facial
- Prótese
- Outros procedimentos

informações: 3374.8080

PORTO ALEGRE CLÍnICAS
Faça seu plano de saúde com desconto promocional através da ATRAM
Contato com Fernando dapper: 3221.5995 – 9232.7532
Rua Vigário José inácio, 368 – sala 1301 – Centro – Porto Alegre – RS
ou contate a ATRAM: Rua Gen. Vitorino, 129/sala 12 – Centro
F. 3224.2408 – 3221.6713


