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YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA
Advogados Associados

INTEGRANTES DO
SEGURO JURÍDICO TÊM

ASSESSORIA EM SAÚDE
DO(A) TRABALHADOR(A)

A APCEF oferece a seus(suas) associados(as) assessoria jurídica em diferentes áreas, através dos escritórios de advocacia.
Para atendimento, os(as) associados(as) podem marcar horário nos plantões semanais.

ASSESSORIA JURÍDICA

O escritório, especializado em ações trabalhistas, 
tem duas sedes, uma em Porto Alegre (Av. 

Getúlio Vargas, 774/301 e 602) e outra em São 
Leopoldo (Primeiro de Março, 113/101 e 401). 

Informações: (51) 3589-5507 •  (51) 3085-5587 
ou www.young.adv.com.br. Atendimento diário, 

8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30.

Atendimento especializado com a equipe de advoga-
dos do Escritório de Direito Social em orientações 

sobre ações previdenciárias, tributárias, seguros, plano 
de saúde e defesa em processos administrativos e 
assessoria em saúde do(a) trabalhador(a). Atendi-

mento com hora marcada no escritório na Av. Borges 
de Medeiros, 612. cj 21 • Porto Alegre • Fone: (51) 
3215.9000. E-mail: segurojuridico@apcefrs.org.br.

Acolhimento, orientação e tratamento especializado com 
psicóloga clínica, psicanalista e mestre em Psicologia pela 

UFRGS, referente a doenças ocupacionais. Laudos periciais 
para instrumentalizar ações judiciais. Solicite a sua ficha de 
identificação, através do e-mail apcefrs@apcefrs.org.br, e 
faça um agendamento. Mais informações: (51) 3268-1611, 

3019-9344 e 8151-9947. Atendimentos na Av. Carlos 
Gomes, 1001/302, Porto Alegre.
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Assessoria Jurídica da APCEF acredita na manutenção da sentença favorável
Shutterstock

TST deve julgar ação
dos(as) tesoureiros(as) em breve

JURÍDICO

A APCEF continua acompanhando 
a ação que iniciou em 2012 e que trata 
das atividades dos(as) tesoureiros(as). 
O processo segue com duas linhas de 
atuação: o processo principal e a carta 
de sentença. No principal, o Jurídico 
conseguiu manter, perante o Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT), a sentença 
favorável aos(às) tesoureiros(as). Já a car-
ta de sentença, que visa calcular o valor da 
multa diária por tesoureiro(a) lesado(a), 
está atualmente suspensa na 14ª Vara do 
Trabalho de Porto Alegre, aguardando o 
trânsito em julgado do processo principal. 

De acordo com a advogada da 
Associação, Jaqueline Matiazzo de 
Carvalho, atualmente o processo já 
está no Tribunal Superior do Traba-
lho, na 7ª Turma, com o ministro Luiz 
Philippe Vieira de Mello Filho. “Em 
setembro passado, a Caixa Econômica 
Federal apresentou recurso de revista, 
no entanto, como se trata de matéria 
fática, acreditamos que as chances de 
a empresa reverter essa decisão sejam 
muito remotas”, avaliou. A estimativa 
é que o processo seja julgado nos pró-
ximos meses.

Relembre o caso

Em 2009, a Caixa promoveu uma 
reestruturação em seus setores de re-
taguarda. A antiga RETPV foi extinta e, 
junto com ela, a função de supervisor(a) 
de retaguarda. O setor ficou, então, 
subordinado às agências. Alguns meses 
depois, a Caixa voltou atrás e novamente 
separou as retaguardas – então com o 
nome de RERET’s – das unidades, mas 
sem a figura do(a) supervisor(a). 

I s s o  f e z  c o m  q u e  o s ( a s ) 
tesoureiros(as) ficassem extremamente 
sobrecarregados(as), tendo que cumprir, 

além das atribuições de sua competência, 
funções como gestão da conformidade e 
da compensação, supervisão das tarefas 
exercidas pela RERET e responsabili-
dade pela retaguarda perante outras 
áreas. Com uma estrutura mínima, os(as) 
trabalhadores(as) assumiram sozinhos(as) 
um grande número de tarefas não pre-
vistas em seus normativos, enfrentando 
estresse e insegurança permanente em 
suas rotinas. 

Apos  vá r ios  deba tes  com 
tesoureiros(as), a APCEF decidiu entrar 
na Justiça, com o objetivo de combater 
essa prática. Em outubro de 2014, a ação 
conquistou uma liminar que determinou 
que os(as) tesoureiros(as) não mais 
executassem funções não especificadas 
em seus normativos, sob pena de multa 
de mil reais por dia ao(à) empregado(a) 
prejudicado(a). No entanto, em de-
zembro de 2014, a Caixa, através de 
uma manobra desleal, lançou um novo 
Manual Normativo, atribuindo aos(às) 
tesoureiros(as) responsabilidades que 
seriam de supervisores(as) de retaguarda.

A partir disso, a Justiça reiterou 
a ordem da liminar, solicitando que a 
Caixa se abstivesse de exigir dos(as) 
tesoureiros(as) o exercício de atividades 
não especificadas originalmente para as 
suas funções. Em sua defesa, a empre-
sa informou, em março de 2015, que 
expediu uma ordem de serviço (GE-
OPE n.º 001/2015), destinada a todas 
as GIRET’s do Estado e pessoalmente 
aos(às) tesoureiros(as) e técnicos(as) de 
operação de retaguarda, proibindo os(as) 
trabalhadores(as) de exercerem funções 
não especificadas em seus normativos. 

A referida ordem de servi-
ço seguiu não contemplando os(as) 

Aberto prazo de contestação da Caixa na ação
dos(as) avaliadores(as) de penhor

A ação coletiva impetrada pela 
APCEF a fim de garantir na Justiça 
o pagamento de quebra de caixa 
aos(às) avaliadores(as) de penhor 
já está em andamento. De acordo 
com a assessoria jurídica trabalhis-
ta da Associação, a Justiça abriu o 
prazo para contestação da Caixa, 

não havendo, ainda, uma previsão 
de data para o julgamento do caso. 
O ajuizamento da ação foi aprovado 
por unanimidade em assembleia, em 
agosto do ano passado.

O problema da utilização do 
trabalho dos(as) avaliadores(as) de 

penhor também para trabalhar com 
numerário já foi reconhecido pela 
Justiça, que deu ganho de causa ao 
Sindicato dos Bancários de Santa 
Maria e Região, confirmando o pa-
gamento de quebra de caixa. Nesse 
sentido, a diretoria da APCEF está 
bastante otimista quanto ao prog-

nóstico desse processo. “Estamos 
analisando, junto à nossa assessoria 
jurídica, quais são os próximos 
passos. Mas podemos adiantar que 
permanecemos bastante confiantes 
que a Justiça será favorável à nossa 
causa”, afirmou Marcos Todt, vice-
-presidente da Associação.

trabalhadores(as), visto que não efetuou 
qualquer alteração nas estruturas das 
RERET’s que possibilitasse que as ativi-
dades de supervisão e gerenciamento 
fossem desempenhadas por pessoa 
devidamente habilitada e deixassem de 
ser acumuladas pelos(as) tesoureiros(as).

Em agosto de 2015, a APCEF 
deu um novo passo para comprovar 
que a Caixa seguia descumprindo 
a decisão judicial: além das teste-
munhas presenciais em audiência, 
entregou à Justiça o levantamento 
das respostas que cerca de 200 
tesoureiros(as) de todo o Estado 
deram a uma consulta realizada por 

uma assessoria especializada contra-
tada pela Associação, em que reafir-
mavam que continuavam executando 
funções não determinadas em seus 
normativos. Em novembro daquele 
ano, a Justiça voltou a reconhecer o 
direito dos(as) tesoureiros(as). 

No ano passado, após lançar uma 
nova circular interna, determinando 
o encerramento das representações 
de retaguarda, a Caixa apresentou 
um recurso de revista ao processo. 
No entanto, como se trata de matéria 
fática, a assessoria jurídica da APCEF 
acredita na manutenção da sentença 
favorável aos(às) tesoureiros(as).
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Assessoria jurídica comunica o início da fase 
de cumprimento de sentença

Shutterstock

Bancária é agredida em agência
onde faltam empregados

Informações sobre 
Ação do “Efeito 
Gangorra”, 1º grupo

JURÍDICO SEUS DIREITOS

Jeverton Lima
Assessoria Jurídica Trabalhista
jeverton@young.adv.br 

Em recente estudo de campo 
realizado pelo próprio meio 
empresarial, participaram 330 
empregados(as) recrutados(as) 
através do Mechanical Turk, plataforma 
de crowd-sourcing da Amazon para 
trabalhos propostos e realizados 
online. Os(as) empregadores(as) 
colocam anúncios de emprego 
na seção de listas do site, os(as) 
interessados(as) analisam a lista e 
escolhem a tarefa que desejam 
realizar. Quando o(a) trabalhador(as) 
clica em um emprego, ele(a) é levado 
a uma página de Internet onde se 
depara com uma série de tarefas. 
Depois de completá-las, decide se 
quer, ou não, passar para o próximo 
trabalho. O pagamento pelo serviço 
realizado varia de US$ 0,03 a US$ 0,50 
por trabalho feito.

Para a experiência, foram 
incluídas tarefas relacionadas à análise 
de imagens. O trabalho oferecido 
não diferia em nada das listas do site 
postadas por empresas como Google 
ou Yahoo. A cada quatro tarefas 
realizadas, o(a) trabalhador(a) recebia 
US$ 0,05, independentemente da 
qualidade das respostas dadas. Em 
outras palavras, os(as) “turkers” eram 
pagos(as) sem que se levasse em 
conta seu bom ou mau desempenho. 
Como em administração existe a 
máxima de que o indivíduo quer 
sempre saber como se saiu e qual foi 
sua classificação, o chefe da pesquisa, 
Iwan Barankay, achava que a primeira 
oferta seria mais requisitada. Ao invés 
disso, o trabalho sem feedback foi 
o que atraiu um número maior de 
trabalhadores(as): 254, ante 76 que 
optaram pela tarefa com feedback 
de desempenho. “Foi um desfecho 
surpreendente, mas que mostra 
bem o paradigma das preferências 
reveladas”, revelou o pesquisador.

As recentes decisões das 
mais elevadas cortes do nosso país 
corroboram esta realidade:

 Justiça reconhece ilegalidade 
na divulgação de ranking no 
Santander

 Em decisão proferida na 2ª Vara 
do Trabalho de Santo André, o banco fica 
impedido de publicar, por qualquer meio 
e forma, o ranking individual e nominal 
do monitoramento de resultados de 
seus(suas) empregados(as), bem como 
é obrigado a retirar imediatamente os 
que foram publicados até o momento, 
sob pena de multa diária no importe de 
R$ 10 mil.

 E ainda:

 Justiça condena Caixa 
por publicação de ranking de 
resultado individual

A Justiça do Trabalho capixaba 
despachou sentença favorável aos(às) 
bancários(as), condenando a Caixa por 
ranquear os(as) trabalhadores(as) com 
base em seu desempenho pessoal. A 
CEF foi condenada por meio de processo 
movido pelo Sindibancários/ES, devido 
à exposição dos funcionários proibida 
pela CCT. O despacho notifica o banco 
público pela divulgação dos nomes 
dos(as) funcionários(as) e determina, 
caso descumpra a cláusula, multa diária 
de R$ 1 mil, com limite de R$ 30 mil.

O ranqueamento é um 
instrumento perverso a serviço 
da exploração da mão de obra em 
sua mais profunda significação, que 
é a dignidade do(a) trabalhador(a). 
Portanto, a pergunta que se 
faz é a seguinte: vale a pena 
criar um ranking para os(as) 
empregados(as)? A resposta é 
não. O(a) empregador(a) tem este 
direito? Não. Não apenas porque 
não funciona como instrumento 
de trabalho, como também 
porque é fator de adoecimento, 
stress, desvalorização e ataque à 
dignidade humana e ao trabalho.

A Ilegalidade do Ranking no 
Sistema Bancário - Parte II

Com o êxito na ação do “Efeito 
Gangorra”, se iniciou a fase de cum-
primento de sentença, que nada mais 
é do que o momento no processo 
onde devem ser pagos pela Funcef os 
valores devidos a cada associado(a) 
da APCEF, conforme a sentença 
proferida.

Diante deste cumprimento de 
sentença, que se iniciou em 2014, 
alguns(mas) associados(as) que en-
tregaram toda a documentação já 
puderam receber valores, os quais a 
Funcef se dispôs a pagar sem se opor. 
Foi a denominada “parcela incontro-
versa” do processo, que não atingiu 
todos(as) associados(as) de forma 
igual, porque cada associado(a) possui 
uma situação particular em relação à 
Funcef. Esta “parcela incontroversa” 
não representa tudo que a Funcef 
deve aos(às) associados(as) da APCEF 
integrantes da ação. 

Uma bancária da Agência Para-
noá, em Brasília, foi mais uma vítima 
do descaso da Caixa quanto às condi-
ções de trabalho. Ela foi violentamen-
te agredida por uma cliente no último 
dia 7, em mais um dia de agência 
superlotada por usuários(as) em bus-
ca de informações sobre o saque do 
FGTS. Dez funcionários são lotados 
na unidade, mas apenas oito estão 
trabalhando. O ambiente caótico, de 
agências superlotadas, com poucos 
bancários(as), sobrecarregados e 
acuados, tendo que atender um nú-
mero cada vez maior de clientes, não 
é uma realidade exclusiva do Distrito 

Federal, mas se reproduz em quase 
todas as agências do País.

PDVE

E em meio a todo esse caos, a 
Caixa ainda promove um plano de 
demissão voluntária (PDVE) que vai 
diminuir ainda mais o número de em-
pregados. E o pior: a empresa já avi-
sou que não irá repor a mão de obra, 
criando uma situação de insegurança 
ainda maior.  Até o dia 7, cerca de 
4.600 empregados já haviam aderido 
ao programa.

* Por Seeb Brasília

* Por Escritório de Direito Social

Em relação aos demais valores, 
a Funcef demonstra resistência em 
pagar, questionando os números, os 
critérios e a forma de pagamento 
em juízo. Esta resistência da Funcef 
se apresenta no processo por meio 
de um instrumento que se chama 
“impugnação à fase de cumprimento 
de sentença”. Assim, em função desta 
resistência, já se passaram mais de 
dois anos da fase de cumprimento de 
sentença sem que tenhamos ainda um 
resultado final e a satisfação do cré-
dito de cada associado(a) da APCEF.

Neste momento, a ação aguarda 
a realização de perícia atuarial para 
que se apure o impacto do “Efeito 
Gangorra” nos planos administrados 
pela Funcef, bem como os exatos 
valores devidos a cada associado(a).



A incessante luta dos(as) 
bancários(as) contra o assédio moral 
dentro (e fora) das agências se mos-
tra cada dia mais necessária. Apesar 
dos avanços conquistados pela cate-
goria, como a inclusão da cláusula 37 
na Convenção Coletiva - que proíbe 
os bancos de divulgarem o ranking 
individual dos(as) empregados(as) 
no monitoramento de resultados, 

O assédio moral é uma con-
duta abusiva (gesto, palavra, com-
portamento, atitude) no local do 
trabalho que atenta por sua repe-
tição ou sistematização contra a 
dignidade do(a) trabalhador(a) e, 
assim, afeta a integridade psíquica 
ou física de uma pessoa, ameaçan-
do seu emprego ou degradando o 

O setor bancário no Brasil vem 
passando por uma reestruturação 
produtiva desde a década de 1970. 
Após a adoção do Real como moeda 
e a abertura do mercado, observou-se 
uma onda de privatizações, entrada de 
bancos estrangeiros ao País e fusões. A 
partir de 1999, o processo de terceiri-
zação também acentuou-se, ao mesmo 
tempo que novos modelos de geren-

VIOLÊNCIA ORGANIZACIONAL ATINGE A TODOS(AS), 
DO(A) ESTÁGIÁRIO(A) AO(À) GESTOR(A)
CCT proíbe exposição de resultados, bem como cobrança de metas em telefones particulares

bem como cobrança de metas em 
telefones particulares -, inúmeros 
casos de violência organizacional 
ainda são registrados diariamente 
nos bancos, atingindo a todos(as) 
os(as) empregados(as), dos(as) 
estagiários(as) aos(às) gerentes.

Uma pesquisa feita com base 
em questionários anônimos re-

clima de trabalho. Pode acontecer 
entre parceiros(as) de trabalho – 
chamado horizontal –, ou pelo(a) 
superior(a) – o chamado assédio 
moral vertical. Chama-se de assé-
dio moral organizacional quando 
o assédio não é resultado de atos 
individuais, mas faz parte do geren-
ciamento do trabalho. 

ciamento, como o enxugamento de 
funcionários(as), foram introduzidos. 

Muitos desses novos modelos 
funcionam com base em metas, mui-
tas vezes, difíceis ou impossíveis de 
serem atingidas, levando a jornadas 
extensas, individualização dos(as) 
trabalhadores(as), concorrência, es-
tresse contínuo e adoecimento. 

velou alto índice de reclamações 
sobre a questão. Dos(as) 2.609 
bancários(as) que responderam 
às perguntas, 39% afirmaram que 
haviam sofrido situações constran-
gedoras no trabalho. Das pessoas 
que responderam a uma segunda 
pergunta, sobre a frequência das 
situações constrangedoras, quase 
80% delas disse que essas ocorre-

ram uma ou mais vezes na semana, o 
que é o suficiente para caracterizar 
assédio moral. A pesquisa também 
mostrou que quase 16% dos(as) 
entrevistados(as) nunca falaram com 
ninguém sobre o ocorrido. Segundo 
levantamento do Ministério Público 
do Trabalho (MPT), cerca de 30% 
das denúncias de assédio moral 
vem de bancos.

MAS O QUE É ASSÉDIO MORAL, AFINAL? METAS “DESAFIADORAS” OU “ABUSIVAS”?



Antigamente, ouvia-se falar 
de doenças físicas que acometiam 
os(as) bancários(as), como LER/
Dort. Atualmente, são alarmantes 
as estatísticas sobre doenças men-
tais, intimamente relacionadas ao 
aumento de pressão no trabalho em 
função das metas determinadas pelas 
empresas. Dados do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) aponta-
ram que 21.144 trabalhadores(as) 
bancários(as) foram afastados(as) 
do trabalho em 2012 por problemas 
de saúde. Do total de causas, 25,7% 
correspondiam a estresse, depressão 
e síndrome de pânico, causados por 

Conforme apontou o assessor 
jurídico da APCEF, Jeverton Lima, 
recentes decisões das mais elevadas 
cortes do País revelam casos de 
violência organizacional através da 
publicação de ranqueamentos (leia 
mais na coluna Seus Direitos, na 
página 5). Em decisão proferida pela 
2ª Vara do Trabalho de Santo André, 
o Santander foi impedido de publicar 
o ranking do monitoramento de re-
sultados, bem como foi obrigado a 
retirar as listas que haviam sido publi-
cadas, sob pena de multa diária de R$ 
10 mil. Já no Espírito Santo, a Justiça 
do Trabalho também despachou sen-
tença favorável aos(às) bancários(as), 
condenando a Caixa por ranquear 
os(as) trabalhadores(as) com base 
em seu desempenho pessoal. Caso 
descumpra a cláusula 37 da CCT, a 
empresa deverá pagar multa diária 
de R$ 1 mil, com limite de R$ 30 mil.

assédio moral.

Os fatos mais assustadores são 
sobre mortes e suicídios. Entre 2006 
e 2013, houve 7.074 mortes de 
bancários(as) no Brasil. A principal 
causa de morte, de acordo com 
dados do Ministério da Saúde, foi o 
infarto. Segundo dados de estudo 
publicado pela Universidade de 
Brasília (UnB), há uma tentativa de 
suicídio por dia no setor bancário 
brasileiro. Dessas, uma se consuma 
a cada vinte dias (leia mais sobre 
o assunto na coluna Saúde do(a) 
Trabalhador(a), na página 10).

Aqui no Rio Grande do Sul, a vio-
lação da cláusula 37 também causou 
constrangimentos a bancários(as) 
lotados(as) em agências comanda-
das pela Superintendência Centro 
da Caixa, mas, felizmente, o caso 
teve um desfecho diferente. Após 
inúmeras reclamações, a APCEF/RS 
e o Sindicado dos(as) Bancários(as) 
de Santa Maria e Região se reuni-
ram com a SR e solicitaram o fim da 
publicação de ranqueamentos, que 
vinha sendo feita intranet. Após a 
exposição dos argumentos das en-
tidades, o superintendente atendeu 
à demanda da categoria e ordenou 
a interrupção da divulgação. “Nessa 
situação, a Superintendência teve a 
compreensão de reparar a ilegali-
dade imediatamente, mas não é o 
que se vê na maioria dos casos. Por 
isso, é muito importante falarmos 
sobre esse e outros tipos de assédio 

AFASTAMENTOS E DOENÇAS

CLÁUSULA 37 EM XEQUE

Fotos: Shutterstock

O QUE DIZ A CCT DA CATEGORIA

CLÁUSULA 37 - No monitoramento de resultados, os bancos não exporão, 
publicamente, o ranking individual de seus(suas) empregados(as).

PAR. ÚNICO -  É vedada, a(à) gestor(a), a cobrança de cumprimento de 
resultados por mensagens, no telefone particular do(a) empregado(a).

O QUE FAZER AO SER VÍTIMA DE ASSÉDIO MORAL

SAIA DO ISOLAMENTO – Converse sobre o que está acontecendo com 
amigos(as), familiares, colegas, sindicato ou APCEF. A comunicação é fundamental 
para entender melhor as ocorrências!

PROCURE AJUDA – Informe-se se outras pessoas estão passando por 
problemas similares e peça opiniões e ajuda de colegas. Também pode ser um 
momento para procurar ajuda de um(a) psicólogo(a) e/ou conselho jurídico. 
Conte com a APCEF para esses serviços especializados.

REGISTRE TUDO – Faça anotações e não subestime as ocorrências. Procure 
testemunhas, peça a amigos(as) ou colegas para observarem o que acontece e/ou 
para acompanhá-lo(a) em reuniões críticas. Todo tipo de evidências ajuda na hora 
da denúncia.

DENUNCIE – O sindicato, a APCEF ou um(a) advogado(a) particular podem 
ajudar a formular denúncias. Tenha em mente que, sempre que for o caso, uma 
denúncia coletiva é mais forte do que uma denúncia individual.

moral, que acontecem diariamente 
nos bancos e que vêm adoecendo 
boa parte dos(as) bancários(as)”, 
afirmou o presidente da APCEF, 
Marcello Carrión, que representou 
a Associação na reunião.

Outra questão que vem tra-
zendo grande dor de cabeça para 
um número cada vez maior de 
trabalhadores(as) é a cobran-
ça da empresa por resultados 
nos telefones particulares dos(as) 
empregados(as), mais uma irregula-
ridade proibida em parágrafo único 
da cláusula 37 da CCT. “Temos 
conhecimento de casos, inclusive 
de gestores(as), que estão sendo 
pressionados(as) por suas superin-
tendências, através de mensagens 
em seus celulares. Portanto, esse 
é um debate que não se resume 
apenas a alguns cargos ou posições. 

A violência organizacional atinge a 
todos(as) e precisa ser combatida”, 
apontou o vice-presidente da Asso-
ciação, Marcos Todt.

Assédio mora l  não!  Pro- 
cure ajuda!

A APCEF reforça a necessidade 
de os(as) trabalhadores(as) não se 
deixarem abater pelas tentativas 
de assédio moral. Para enfren-
tar qualquer constrangimento, a 
Associação coloca todos os seus 
recursos à disposição de seus(suas) 
associados(as). Qualquer dúvida ou 
problema, contate-nos, através do 
e-mail apcefrs@apcefrs.org.br ou 
do telefone (51) 3268-1611.

Fontes: Repórter Brasil, 
Contraf-CUT, Ministério do Trabalho
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FUNCEF

APCEF/RS protocola novo pedido formal
de explicação sobre equacionamento
Ação faz parte da campanha TRANSPARÊNCIA JÁ, lançada em janeiro

A diretoria da APCEF/RS anun-
ciou que vai protocolar, nos próximos 
dias, um novo pedido formal de ex-
plicação da Funcef referente ao plano 
de equacionamento apresentado em 
novembro passado para o Reg/Replan 
Saldado e o Não Saldado. A ação faz 
parte da campanha “TRANSPARÊN-
CIA JÁ”, movimento lançado pela As-
sociação que requer o esclarecimento 
de todas as dúvidas sobre os valores 
da cobrança extraordinária anunciada. 
A luta da APCEF em defesa da Funcef 
já vem de muitos anos. Confira, em 
http://migre.me/whqWj, um histórico 
com as diversas iniciativas da entida-
de em prol dos(as) participantes e 
assistidos(as) da Fundação.

Conforme sustenta a diretora de 

Aposentados(as), Previdência e Saúde, 
Célia Zingler, há muitos questiona-
mentos que precisam ser respondidos 
antes que qualquer nova cobrança seja 
efetuada. O primeiro deles é o próprio 
valor a ser equacionado. “Como che-
gamos a tanto déficit? É muito para pa-
gar e pouca explicação. Não podemos 
aceitar arcar uma conta que não temos 
certeza que seja nossa”, afirmou.

Acredita-se que a Funcef este-
ja cobrando dos(as) participantes 
parcela do contencioso judicial de 
responsabilidade exclusiva da Caixa. 
Por isso, tramita, em esfera federal, 
ação ajuizada pela Associação com o 
objetivo de retirar do montante a ser 
equacionado a parcela correspon-
dente a esse contencioso, sobretudo 

trabalhista, que acabou incidindo no 
déficit da Funcef.

Outro sério problema é que o 
percentual de contribuição extraordi-
nária anunciado para os(as) participan-
tes assistidos(as) do Reg/Replan Não 
Saldado é de praticamente o dobro do 
valor que será equacionado pelos(as) 
ativos(as). Essa postura, erroneamen-
te adotada pela Caixa também para o 
custeio normal do plano de benefícios, 
viola o princípio da igualdade contri-
butiva a todos(as) os(as) participantes, 
previsto na norma legal. Ou seja, caso 
não haja uma correção no plano de 
equacionamento, os(as) assistidos(as) 
possivelmente terão de arcar com uma 
parcela maior do déficit, que seria de 
responsabilidade da Caixa.

Um terceiro ponto diz respeito 
à contribuição extraordinária dos(as) 
participantes autopatrocinados(as), 
cujas contribuições efetuadas em 
substituição à patrocinadora deve-
riam ser contabilizadas na proporção 
contributiva da patrocinadora, sob 
pena de onerar indevidamente a to-
talidade do segmento de participantes 
e assistidos(as). Segundo consta, tam-
bém não há contribuição extraordiná-
ria da Caixa em relação aos(às) parti-
cipantes em benefício proporcional 
diferido (BPD), que também deverão 
realizar o custeio em duplicidade.

Diante dessas dúvidas, revela-se 
a falta de transparência da Fundação 
em relação aos(às) participantes, 
ativos(as) e aposentados(as), que 
estão vendo ameaçados(as) os seus 
benefícios com a implantação de 
sucessivas contribuições extraordiná-
rias. Nesse sentido, a APCEF segue 
atenta a todos os movimentos da 
Funcef, reforçando a importância da 
transparência para que a Fundação 
cumpra o papel que lhe compete: o 
pagamento de benefícios e a seguran-
ça de todos(as) os(as) participantes: 
ativos(as), aposentados(as) e pensio-
nistas. TRANSPARÊNCIA JÁ!

Orientações sobre a Funcef diante do PDVE da Caixa
Àquele(a) ex-empregado(a) que 

aderiu ao PDVE, é importante atentar 
às seguintes informações a respeito do 
seu plano de benefícios administrado pela 
Funcef, bem como às obrigações que a 
Funcef possui em função da rescisão do 
contrato de trabalho da patrocinadora 
Caixa.

As informações divulgadas pela 
Caixa dão conta de que a empresa não 
se responsabilizará pelo recolhimento de 
contribuições previdenciárias ao INSS e à 
Funcef após a rescisão do contrato de tra-
balho. Deste modo, o(a) empregado(a) 
que aderir ao PDVE terá que assumir o 
custeio de sua previdência, seja pública, 
seja complementar.

Nesse sentido, é fundamental que 
o(a) empregado(a) que ainda não pre-
encheu os requisitos para recebimento 
do benefício da Funcef esteja ciente das 
principais alternativas que serão dispo-
nibilizadas pela Fundação tão logo seja 
cientificada da rescisão do contrato de 
trabalho, tendo o(a) empregado(a) o 
prazo de 30 dias para a escolha, a contar 
da disponibilização do extrato das opções 
pela Funcef.

A Funcef, da mesma forma, tem 

30 dias a contar da rescisão do con-
trato de trabalho para oferecer ao(à) 
ex-empregado(a) da Caixa os quatro 
institutos que a lei apresenta para regular 
a relação entre o(a) ex-empregado(a) e a 
Fundação. São eles:

AUTOPATROCÍNIO: instituto 
que permite que o(a) empregado(a) 
que se desliga da empresa patrocina-
dora permaneça como integrante do(s) 
plano(s) de benefícios da Funcef, desde 
que assuma o pagamento das contribui-
ções pessoais e também as contribuições 
que eram vertidas pela Caixa, visando o 
recebimento do benefício complementar 
quando implementadas as condições 
previstas no regulamento do plano.

BENEFÍCIO PROPORCIONAL 
DIFERIDO: instituto que permite que 
o(a) empregado(a) que se desliga da 
empresa patrocinadora permaneça como 
integrante do(s) plano(s) de benefícios da 
Funcef sem realizar contribuição alguma 
ao plano a partir da rescisão do contrato 
de trabalho, permanecendo sua reserva 
sob administração da Funcef e corrigida 
pelo INPC anualmente, até que sejam 
preenchidos os requisitos para o recebi-
mento do benefício, que será proporcio-
nal ao tempo de contribuição.

PORTABILIDADE: instituto que 
permite ao(à) empregado(a) que rescinde 
seu contrato de trabalho com a empresa 
patrocinadora, optar pela transferência 
de sua reserva para outra entidade de 
previdência ou empresa seguradora ad-
ministrar esse recurso até a implementa-
ção das condições para recebimento dos 
benefícios previstos no novo contrato, 
que deverá ser assinado com a nova 
administradora do recurso transferido. 
Não há incidência de imposto de renda 
na portabilidade. Neste caso há o rompi-
mento integral do vínculo com a Funcef.

RESGATE: instituto que possibi-
lita ao(à) empregado(a) que rescindiu 
o contrato com a Caixa resgatar o 
total das contribuições normais e joia 
vertidas ao plano REG/Replan (Saldado 
ou Não Saldado) durante a fase de 
captação de recursos, apurado até o 
mês da última contribuição efetiva-
mente aportada ao Plano, atualizadas 
pelo índice do plano até o mês de 
pagamento, descontadas as parcelas 
do custeio administrativo. No caso dos 
integrantes do Novo Plano, o resgate 
corresponderá ao saldo total de conta, 
excluídos os recursos transferidos para 
o plano, oriundos de portabilidade. 
Quanto ao(à) participante do plano 

REB, o valor do resgate será composto 
pelo saldo integral das contribuições 
pessoais do participante e de parcela 
das contribuições da patrocinadora, 
proporcional ao tempo de associação 
à Funcef.  Em todas as hipóteses de 
resgate, há o rompimento total da 
relação contratual com a Funcef e a 
incidência de imposto de renda.

A adesão ou não ao PDVE da 
Caixa impõe ao(à) empregado(a) a 
necessidade de decidir não só em 
relação à sua atividade laboral, mas 
também em relação ao futuro de sua 
previdência complementar junto à 
Funcef. Portanto, há de se ter muita 
cautela e se buscar a maior quantidade 
de informações possíveis acerca de 
todos os aspectos que envolvem esta 
decisão.

A APCEF, através do Seguro Jurí-
dico desenvolvido pelo Escritório de 
Direito Social, está à disposição dos(as) 
associados(as) para esclarecer as dú-
vidas quanto ao PDVE relacionadas 
à previdência pública e previdência 
complementar executada pela Funcef, 
através do telefone (51) 3215-9000 
ou e-mail direitosocial@direitosocial.
adv.br.
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Dia Internacional de Luta da Mulher: não mais 
violência e abaixo à Reforma da Previdência
Manifestações ocorreram em todo o mundo. No Brasil, mais de 70 cidades aderiram ao movimento

8 DE MARÇO

8M Brasil/Divulgação

Manifestação em Porto Alegre

No último dia 8 de março, Dia In-
ternacional de Luta da Mulher, mulheres 
de todo o mundo foram às ruas protes-
tar pela igualdade de direitos, contra a 
violência de gênero, pelo fim da cultura 
do estupro, por liberdade sexual e igual-
dade salarial no mercado de trabalho, 
entre outras demandas. Em meio a um 
discurso machista de Michel Temer - 
que, a propósito, repercutiu muito mal 
internacionalmente -, as manifestações 
ocorridas em mais de 70 cidades brasi-
leiras também fizeram questão de pro-
testar contra a Reforma da Previdência. 
Além disso, uma greve internacional foi 
convocada em ao menos 46 países, com 
destaque para a América Latina, em ra-
zão do movimento Ni uma menos (Nem 
Uma A Menos), iniciado na Argentina a 
partir do estupro e assassinato de Lucia 
Perez, de 16 anos.

Para boa parte da sociedade, 8 de 
Março é mascarado como um dia festi-
vo, em que empresas insistem em pre-
sentear as empregadas com maquiagem, 
flores e serviços em salões de beleza. 
No entanto, o movimento feminista 
está aí para lembrar que há pouco o que 
comemorar nessa data. Segundo dados 
da Organização Mundial da Saúde, no 
Brasil, a cada hora e meia, uma mulher 
é assassinada por um homem, em um 
total de 13 feminicídios por dia. A taxa 
é de 4,8 para 100 mil mulheres, a quinta 
maior no mundo.

O Mapa da Violência 2015 apon-
ta que, dos 4.762 assassinatos de 
mulheres registrados em 2013 no 
Brasil, 50,3% foram cometidos por 
familiares. Em 33,2% desses casos, o 
crime foi praticado pelo parceiro ou 
ex. O documento mostra ainda que 
a taxa de assassinatos de mulheres 
negras aumentou 54% em dez anos, 
de 1.864, em 2003, para 2.875, em 
2013.

De acordo com Marina Ganza-
rolli, advogada e integrante da Rede 
Feminista de Juristas, à Revista Carta 
Capital, o feminicídio e a violência 
doméstica são a expressão máxima 
da desigualdade de poder que existe 
entre homens e mulheres no Brasil, 
embora o problema seja mais profun-
do e amplo. “O machismo é estrutu-
ral e se reflete em todas as esferas 
de nossa vida. Somos 52% da popu-
lação, mas ocupamos apenas 10% 
do Congresso Nacional. Seguimos a 
ganhar 30% menos que os homens 
nos mesmos cargos, continuamos 
a liderar as estatísticas de violência 
doméstica e feminicídio”, sustentou.

Ainda, segundo dados da Unicef, 
mais de 50 milhões de meninas não 
vão à escola no mundo, um direito 
fundamental sem o qual seu futuro 
estará gravemente limitado. Onde 
está o motivo para comemorar? 

A luta está
recém começando

Apesar de terem ocorrido avanços, 
ainda há países que não possuem uma le-
gislação específica sobre violência contra 
a mulher. Ou que, como a Rússia, deram 
um passo atrás, descriminalizando parte 
desse tipo de agressão. No Afeganistão, 
Malásia, Omã, Arábia Saudita, Iêmen 
e outros 12 países, a mulher não pode 
viajar para o exterior sem a permissão 
do marido. Em 32 países, as mulheres 
casadas nem sequer podem ter passa-
porte próprio (Mali, Jordânia, Iraque, 
entre outros). Na Bolívia, Camarões 
e Guiné existem leis que estabelecem 
que as mulheres casadas precisam da 
permissão dos maridos para assinar um 
contrato de trabalho. E, em lugares como 
o Líbano, não podem nem transferir sua 
nacionalidade aos(às) filhos(as).

Os absurdos são extensos e não se 
resumem apenas ao Exterior. Medidas 
do governo Michel Temer, entre elas, a 
extinção do Ministério das Mulheres, da 
Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, 
e a redução dos recursos e programas 
dedicados aos direitos das mulheres e 
meninas foram igualmente definidos como 
preocupantes pela Anistia Internacional. 
Em 2016, completaram-se dez anos desde 
a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, 
mas, apesar da diminuição do número 
de feminicídios, a violência doméstica e 
a impunidade continuam amplamente 
difundidas. A luta está recém começando.

8 de março:
uma data política

Conforme lembra a reportagem 
da Revista AzMina, alimenta-se a ideia 
de que o Dia Internacional da Mulher 
teria surgido por causa da morte de 
130 operárias carbonizadas em um 
incêndio em uma fábrica têxtil de 
Nova York, em 1911. Intelectuais fe-
ministas, contudo, afirmam que essa 
versão trágica do surgimento da data 
abafa a história de luta e mobilização 
das mulheres operárias do final do 
século 19, que se organizavam con-
tra governos e patrões por melhores 
condições de trabalho.

A principal teórica no Brasil a 
trabalhar o tema do 8 de Março 
é a socióloga Eva Blay, professora 
da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da USP e coor-
denadora do USP Mulheres. Blay 
explica que a criação da data foi 
motivada “por fortes movimentos 
de reivindicação política, trabalhis-
ta, greves, passeatas e muita per-
seguição policial”, e não somente 
pela morte de dezenas de mulheres 
exploradas pelo capital. Segundo 
ela, desvincular o 8 de Março é uma 
maneira de apagar o protagonismo 
das mulheres em sua própria histó-
ria social e política.

Fontes: AzMina, Carta Capital e El País
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Seguem as obras
de ampliação
em São Chico
Instalação de telhado metálico, que propicia isolamento 
térmico e acústico, deve ser concluída até abril

PATRIMÔNIO

Convênios

APCEF Saúde

PSICOLOGIA – Camila Brenner - Rua Florêncio Câmara, 305, sala 4, bairro 
Centro – São Leopoldo/RS – Fone: (51) 99905-8213  
E-mail: cbbrenner@hotmail.com.

Veja novos convênios em www.apcefrs.org.br/saude.html

Confira outros convênios em www.apcefrs.org.br/convenios.html

Brique

ALUGO – Apto de 3 dorm. (4º andar), na R. Fernando Machado, Centro 
Histórico, POA. Com 120 m², orientação solar Norte, com box, prédio com 
elevador, zeladoria, semimobiliado, split novo e ar de parede revisado, peças 
amplas, ótima localização. Aluguel R$ 1800, mais condomínio/taxas e IPTU. Tratar 
com Rudimar ou Tânia - (51) 3286-4753 ou (51) 99906-0488 (WhatsApp).

As obras de ampliação e revitaliza-
ção da Colônia de São Francisco de Paula 
continuam em andamento. As paredes 
das novas cabanas já foram concluídas. 
Agora, está sendo finalizado o madeira-
mento dos telhados e, em seguida, será 
colocada a cobertura metálica, feita de 
um material de alta qualidade, com três 
camadas que propiciam isolamento tér-
mico e acústico. A conclusão dessa etapa 
da obra está prevista para abril. 

Segundo o diretor de Patrimônio da 
APCEF, Paulo Belotto, rebocos da área 
de apoio e recepção já estão concluídos. 
Agora, está em andamento o reboco 
externo das cabanas, que serão pintadas 
da cor camurça. Internamente, será usada 
a cor pêssego. Outros encaminhamentos 

igualmente estão sendo realizados na 
obra, como o calçamento das vias que 
darão acesso às novas cabanas. Para o 
segundo semestre de 2017, por fim, será 
feita a jardinagem. 

O projeto previsto para a sede 
serrana – eleito pelos(as) associados(as) 
em consulta democrática realizada em 
2015 – inclui a construção de cinco novas 
cabanas duplas (dez unidades no total), 
com um dos dormitórios no térreo, cons-
truídas do lado esquerdo do núcleo de 
cabanas já existentes. A proposta prevê 
a capacidade para abrigar 60 pessoas, o 
que irá otimizar o espaço de dez hectares 
do terreno, além da revitalização das ca-
banas já existentes e de um novo projeto 
paisagístico. 

No momento, está sendo finalizado o madeiramento dos telhados

Arquivo/APCEF

SAÚDE DO(A) TRABALHADOR(A)

Maria Isabel Perez Mattos
Psicóloga clínica, psicanalista e mestre 
em Psicologia pela UFRGS
misabelmattos@hotmail.com

A depressão tem crescido nos 
dias atuais, agravada pela crise política 
e econômica que assola o País e o 
Estado. Cada vez mais presente no 
ambiente de trabalho, os sintomas 
centrais da depressão são tristeza, 
desânimo, desinteresse pela vida e pelo 
trabalho, irritabilidade, inapetência e 
insônia. O sentimento de vazio, de falta 
de sentido na vida e de esgotamento 
caracterizam os casos mais graves, 
chegando às ideias e tentativas de 
suicídio. Outro aspecto importante da 
depressão é o silêncio e a dificuldade 
de se comunicar e ser compreendido.

De acordo com a OMS, no ano 
2000, a depressão foi a principal 
causa de incapacidade no mundo. 
A falta de emprego e a insegurança 
nele são determinantes dos índices de 
depressões. Os transtornos mentais e 
do comportamento ocupam o terceiro 
lugar em número de auxílios-doença 
concedidos pelo INSS, sendo que 80% 
destes são depressões. 

O suicídio no trabalho, tema de 
artigo que publiquei anteriormente 
neste jornal, é o resultado de extrema 
desesperança e é uma mensagem 
brutal, a pior que se possa imaginar. 
É dirigida à comunidade de trabalho, 
aos(às) colegas, aos(às) subalternos, 
à empresa. 

Para Dejours, o que mudou nas 
empresas foi a organização do trabalho, 
especialmente a introdução de novos 
métodos de avaliação individual do 
desempenho e de técnicas ligadas 
à chamada “qualidade total”: “o 
que mudou é que as solidariedades 
desapareceram” e sentencia, ainda, 
que “a destruição pelos gestores dos 
elos sociais no trabalho fragiliza a todos 
perante a doença mental”.

São os(as) trabalhadores(as) 
mais dedicados(as) e competentes 
no exercício de seu trabalho que 
adoecem gravemente diante de 
situações de impasses incontornáveis 
da organização do trabalho, tais como 

excesso de demanda e responsabilidade, 
desproteção e culpabilização em 
situações de violência, como assaltos 
no trabalho e acidentes, chantagens e 
ameaças por parte de superiores na 
hierarquia, humilhações e rechaços.

O individualismo capitalista e o 
sentido do trabalho, na atualidade, a 
chamada reestruturação produtiva, 
engendram novas mudanças no 
modo de produção capitalista e, 
consequentemente, no sentido do 
trabalho. As mudanças no sistema 
econômico acompanham importantes 
mudanças sociais na direção da 
competitividade e individualismo 
exacerbado, gerando, assim, enorme 
sofrimento psíquico para todos e, 
principalmente, para os trabalhadores(as) 
(Sennett, 2006). 

Nessa nova ordem, o indivíduo é 
submetido a uma realidade massacrante: 
levado a buscar formas de estar no 
mundo, cada vez mais efêmeras, acaba 
por vislumbrar um ideal de realização 
pessoal que se encontra longe das 
conquistas internas, primando, desta 
forma, pelas superficialidades externas 
que lhes são mais acessíveis e que 
preenchem este vazio que lhe assola de 
maneira menos dolorosa.

O ambiente de trabalho vem 
influenciando consideravelmente a vida 
dos indivíduos, especialmente porque é 
no trabalho que o indivíduo passa a maior 
parte de seu tempo e onde estabelece 
grande parte de seus vínculos sociais. Se 
o ambiente e os vínculos estabelecidos 
forem pobres e hostis, pode-se pensar 
em um adoecimento. 

Cada ambiente é constitutivo da 
experiência do adoecer. A situação 
v iv ida no trabalho no contexto 
de crise contribui para a chamada 
epidemia de depressão que vivemos 
nos d ias  atua is .  Temos su je i tos 
marcados pelo ideal do trabalho, mas 
vivendo num mundo individualista-
tecnológico em que o estatuto social 
desse valor está ameaçado.

A crise do País
e a depressão no trabalho
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ESPORTES/CULTURA

Jogos de Integração serão
realizados no dia 1º de abril
A inscrição de equipes poderá ser feita até 23 de março. Participe!

O maior evento esportivo da 
Associação está chegando: os Jogos de 
Integração! A competição será realizada 
no sábado, 1º de abril, em Tramandaí, 
com 12 modalidades esportivas em jogo: 
futebol soçaite livre e máster, vôlei de 
quadra misto, bocha, canastra, truco, 
dominó, xadrez, damas, futebol de mesa, 
vôlei de praia, além da corrida de 5 km 
(rústica). À noite, haverá entrega das 
medalhas, juntamente com um jantar de 
confraternização.

Podem participar associados(as), 
seus(suas) dependentes e até quatro 
empregados(as) da Caixa convidados(as) 
por Regional. A inscrição de equipes 
poderá ser feita até 23 de março, através 

do(a) coordenador(a) de cada Regional. As 
inscrições também podem ser realizadas 
pelo e-mail esportes@apcefrs.org.br ou 
pelo telefone (51) 3268-1611.

Em 2016, os Jogos de Integração 
tiveram a participação recorde de 250 
atletas, provenientes de diversas regionais 
de todo o Estado, que disputaram 12 
modalidades esportivas em Tramandaí. 
Apesar da natureza competitiva do 
evento, a amizade e a confraternização 
costumam ser as principais campeãs. “A 
ideia é manter os Jogos no mesmo nível 
que nos anos anteriores, com cada vez 
mais participantes e a integração sempre 
presente entre todos(as)”, ressaltou Sérgio 
Simon, diretor de Esportes da APCEF.

Jéssica Sobreira/APCEF

Atletas, familiares e amigos(as) são esperados na Colônia de Tramandaí

Regina Azevedo/APCEF

Ainda dá tempo de participar de oficinas culturais da APCEF. Aproveite!

Em 2017,  a  APCEF segue 
incentivando as expressões artísticas e 
culturais de seus(suas) associados(as). 
Neste mês, três oficinas iniciam 
suas atividades: a Oficina de Criação 
Literária “Gaia: a Mãe Terra”, a Oficina 
Teatral “Da Iniciação à Encenação” e a 

Oficina de Dança Livre “Vivências na 
Dança”. Exceto a oficina literária, que 
já está com a turma completa, ainda 
dá tempo de participar. Saiba mais 
sobre os cursos e não perca! Informa- 
ções :  cu l tura l@apcefrs .org .br 
ou (51) 3268-1611. Oficina de Criação Literária “Gaia: a Mãe Terra” iniciou no dia 7 de março

Oficina Teatral “Da Iniciação à Encenação” Oficina de Dança Livre “Vivências na Dança”

Oficina de Criação Literária “Gaia: a Mãe Terra”

No dia 7 de março, o mestre Alcy 
Cheuiche ministrou a primeira aula da 
Oficina de Criação Literária “Gaia: a 
Mãe Terra”. Com um tema que busca 
promover um debate essencial para a 
vida no planeta, as aulas serão todas as 
terças-feiras na AGEA, no centro de 
Porto Alegre. O curso, que realizará 
uma profunda reflexão sobre o meio 
ambiente, tem previsão de término 
para novembro deste ano.

Neusa Tolfo, aposentada de Porto 
Alegre, participou da oficina que 
teve como fruto o livro “Mulheres 
Extraord inár ias”  e  novamente 
se inscreveu nesta oficina. “Fiz a 
inscrição na oficina “Gaia: a Mãe Terra”
por  ser  um tema empolgante 
e inspirador, mas também pela 
maravilhosa experiência que tive 
na oficina anterior. Forma-se um 
grupo de pessoas que se expõem 

A diretora teatral Sandra Loureiro 
ministrará a 6ª edição da Oficina “Da Iniciação 
à Encenação”. As aulas ocorrerão todas as 
terças-feiras na sala central da Associação (Av. 
Otávio Rocha, 134, sala 81, Porto Alegre) e 
terão duração de dois semestres.

Com o instrumental das técnicas 
t ea t r a i s ,  como improv i s ação , 
expressão corporal e jogos dramáticos, 
os(as) alunos(as) se apropriarão de 
elementos que podem aplicar em cena 
e na vida cotidiana.

Pelo segundo ano consecutivo, 
a qualificada bailarina Janine de Santi 
Marques ministrará a Oficina “Vivências 
na Dança”. O curso terá duração de 
dois semestres e trabalhará muitos 
ritmos e dança criativa. 

Todas as segundas-feiras, as aulas 
ocorrerão na sala central da APCEF. Os(as) 
alunos(as) irão desenvolver a musicalidade, 
expressão corporal, coordenação, 
equilíbrio, força e flexibilidade com a oficina 
de dança livre da APCEF.

com generosidade e emoção para um 
objetivo comum,”, disse. “Sem dúvida 
alguma, estou muito feliz e agradecida, 
independente do produto final que é 
o livro. Acredito que a vida se torna 
especial, mágica com arte, cultura, 
conhecimento e principalmente ao 
construir com o outro. Sou uma entu-
siasta destas iniciativas proporcionadas 
pela APCEF. Fomentar o trabalho 
coletivo, a cultura fazem a diferença 

numa sociedade cada vez mais voltada 
para o individualismo”, concluiu.

Além das vivências em sala de aula, 
que serão enriquecidas com a presença 
de palestrantes, com indicação de filmes 
e de outros materiais complementares, 
serão feitas saídas de campo para que 
os(as) alunos(as) tenham experiências 
que  es t imu lem a  c r i a t i v idade 
e o aprendizado.



APROVEITE TODA A INFRAESTRUTURA
DA ASSOCIAÇÃO AO LONGO DO ANO!
Verão acabou, mas colônias da APCEF continuam disponíveis para os(as) associados(as)

A temporada de verão terminou, mas as colônias da APCEF continuam com suas 
portas abertas ao longo do ano para receber, com muito conforto e comodidade, os(as) 
associados(as), seus(suas) familiares e amigos(as). Da praia ao campo, o Patrimônio da 
APCEF é um prato cheio para todos os gostos. Além das suas sedes regionais, a Asso-
ciação tem cinco belíssimas colônias: Cassino, Itapirubá, Porto Alegre, São Francisco 
de Paula e Tramandaí. 

A colônia de férias do Cassino tem 
seis apartamentos para seis pessoas, com 

CASSINO Fotos: Arquivo Pessoal

Haroldo de Campos gosta de acampar
e conhecer amigos(as)

O associado Tomas Guedes aprecia
a tranquilidade do local

Filhos do associado aproveitaram
a estrutura da Colônia

Nilo e a esposa Renê desfrutaram
da colônia na Capital

Marisa com seus três netos no Lago 
São Bernardo, em São Chico.

SÃO FRANCISCO DE PAULA
Quem costuma aproveitar bastante 

a Colônia de São Chico é Marisa Zancan 
Godoy, da Agência Gravataí. “Sou apai-
xonada pela Colônia de São Chico desde 
a primeira vez que lá estive. Adoramos 
a beleza do lugar, o cuidado e o carinho 
que nos envolve. Gosto do ar com chei-
ro de montanha, das tantas tonalidades 
de verde, do aconchego das cabanas”, 

Outra colônia que se destaca no Patri-
mônio da APCEF é a de Porto Alegre. Com 
sete apartamentos para até seis pessoas e 

O associado Beno Roque Vogt, da 
Agência Santo Cristo, teve a oportunidade 
de se hospedar na Colônia de Tramandaí 
com a família. “Na nova Colônia foi a 
primeira vez que eu estive. Já frenquentei 

um apartamento para até quatro pessoas, 
a sede tem sala de TV, sala de jogos, sala de 
inclusão digital e uma brinquedoteca. Além 
disso, quem se hospeda no local pode apro-
veitar o espaço com duas piscinas à beira do 
Guaíba, além do parque infantil, cozinha de 
uso coletivo e churrasqueiras. E, mediante 
reserva prévia, os(as) associados(as) podem 
utilizar o ginásio multiesportivo e dois salões 
de festa.

Quem aproveitou a sede portoale-
grense também foi o associado Nilo De-
lavusca Filho, aposentado de Santa Maria. 
“Gostei de tudo que tem disponível na Co-
lônia de Porto Alegre. Foi a primeira vez que 
me hospedei e pretendo voltar”, afirmou.

ITAPIRUBÁ 

PORTO ALEGRE

TRAMANDAÍ

Arquivo/APCEF

A APCEF também está presente no 
litoral de Santa Catarina. A Colônia de Ita-
pirubá, no município de Imbituba, dispõe 
de camping para 40 barracas, com quatro 
cozinhas, banheiros e vestiários, além de 
duas churrasqueiras cobertas coletivas. To-
mas Guedes, da Agência Bairro Restinga, 
em Porto Alegre, costuma se hospedar na 
Colônia de Itapirubá desde 2004. “O que 
mais gosto dessa Colônia é a proximidade 
da praia e a tranquilidade do local. Preten-
do voltar sempre”, sublinhou o associado.

LUTA É UMA

FEMININA.
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A Homenagem da APCEF
ao Dia Internacional da Mulher
e de todas as lutas.

cozinha equipada, salão de festas com 
churrasqueira coberta, churrasqueira 
externa e área de camping. Haroldo de 
Campos, aposentado de Pelotas, gosta 
de veranear na Colônia do Cassino. “Há 
muitos anos, frequentamos a Colônia do 
Cassino durante o verão. Praticamente 
todos os anos nós usamos a área de 
camping. Não usei os apartamentos após 
a reforma, mas visito colegas que lá estão 
hospedados enquanto estou acampado. 
A reforma teve excelente resultado”, 
afirmou. “Na área de camping, percebe-se 
um bom investimento em conforto, mas 
o que mais se percebe é o cuidado com a 
limpeza”, testemunhou.

outras vezes antes da reforma. Gostei das 
novas instalações, tudo é perfeito. Preten-
do voltar”, salientou.

Inaugurada em novembro de 2014, a 
Colônia tem oito pavimentos e capacidade 
para 220 pessoas. O edifício tem 40 apar-
tamentos – sendo dois com acessibilidade 
–, com mobiliário de alta qualidade e com-
pletamente equipados. Os dois primeiros 
pisos são de garagem coberta, com uma 
vaga para cada apartamento. Além disso, 
o prédio conta com dois elevadores, sete 
churrasqueiras, salão de festas, sala de TV, 
lavanderia, espaço lúdico para as crianças, 
praça infantil, quiosque, cancha de espor-
tes, jardim, deck pergolado e, o melhor de 
tudo, está a uma quadra do mar.

revelou a associada, que se hospedou 
na Colônia nesse Carnaval, com seu 
marido e os três netos, que ficaram 
encantados com a beleza do lugar.

A Colônia de São Francisco de 
Paula dispõe de 12 cabanas para até 
quatro pessoas e uma cabana para 
até oito pessoas, cozinhas equipadas, 

lareira, sala de jogos e TV, churras-
queira, cozinha e playground. Todas as 
cabanas têm televisores, cobertores e 
travesseiros. Roupas de cama e banho 
são opcionais, mediante solicitação 
prévia. Em breve, o sonho coleti-
vo dos(as) associadas(as) se tornará 
real idade com a construção de 
novas cabanas (leia mais na página 10).


