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Charge

Editorial
Chamamento à luta sem trégua
Empregados(as) e aposentados(as)
da Caixa serão diretamente
atingidos(as) pelas reformas
trabalhista e previdenciária em
curso. Mas o termo correto
não é reforma. É desmonte, é
contrarreforma, é destruição de
direitos. Concurso público não é
garantia de emprego. Conquistas
históricas estão totalmente
vulneráveis, acordo coletivo não
tem garantia de continuidade
no período de negociação e
renovação, Saúde Caixa
ameaçado, Funcef vulnerável com
possibilidade legal de retirada de
patrocínio e não paridade para
equacionamento de déficit.
Enquanto isso, muitos(as)
empregados(as) da Caixa
acreditam que o desmonte
trabalhista não vai lhes atingir.
Mas a direção do banco
não dorme em maldades e
ilegalidades, demonstrando a que
veio: perda de função agora se
chama de descomissionamento
por justo motivo (sem processo
administrativo). Assim não
poderia, em tese, a Justiça
conceder a incorporação de
função exercida por mais de
dez anos. No governo FHC, foi
eliminada a incorporação de
função exercida por mais de dez
anos e hoje é ilegal não incorporar.
O comprometimento individual
com as metas é assédio moral.
Conhecido como GDP - Gestão
d e D e s e m p e n h o d e Pe s s o a s ,
está em pleno vigor na Caixa.
Condenado pelo movimento
sindical e associativo desde o
início, pode ser o ensaio para o

retorno da demissão sem justo
motivo, da era FHC, conhecida
como RH 008 e revogado em abril
de 2003.
A Caixa precisa ser capitalizada.
O Tesouro diz que não aportará
recursos. Mas capitaliza banco privado,
pois, em abril deste ano, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais
(Carf), ligado ao Ministério da Fazenda,
perdoou cerca de 25 bilhões de reais
em impostos devidos pelo Banco
Itaú. Já a MP 778/17, editada em
maio, faz com que o governo federal
abra mão de 30 bilhões de reais em
dívidas dos estados e municípios e,
em julho, técnicos da Receita Federal
e da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional recomendaram a rejeição
do Refis, que perdoaria, segundo eles,
220,6 bilhões de reais em dívidas de
empresas ao longo de quinze anos.
Banco do Brasil e Caixa são os
dois maiores bancos brasileiros.
A Caixa agora é o segundo maior
banco em ativos, ultrapassando o
Itaú/Unibanco. Em vez de valorizar,
os planos do governo são outros,
e pretende retomar a agenda
interrompida desde 2003: privatizar
operações como a habitação,
seguros, loterias, cartões. Fatiar.
Presentear os banqueiros nacionais
e internacionais com os negócios
lucrativos. E para este modelo
é preciso enxugar. Agora, mais
um PDV. Em seguida, pode ser
a reedição da RH 008. Alguém
duvida?
Precisamos lutar sem trégua
contra este período de trevas que
está acontecendo. Só a união faz
a força!
Diretoria da APCEF/RS
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Diretoria e Jurídico participam
de reunião em Erechim

Sindicato dos Bancários de Santa
Maria e Região tem nova diretoria

Iniciativa visa integrar e fortalecer as regionais da Associação

Marcello Carrión, presidente da
APCEF, segue integrando a nova diretoria do Sindicato dos Bancários de
Santa Maria e Região, com o cargo de
diretor secretário de Comunicação
(suplente). Com 876 votos (97% do
total), os(as) sindicalizados(as) foram

Jéssica Sobreira/APCEF

às urnas nos dias 25 e 26 de abril e
elegeram a Chapa 1 – “Uma História
de Lutas para Novas Conquistas”,
presidida por Roberto Luiz Schünke.
A nova gestão teve início no dia 5 de
julho, com um mandato de três anos
(2017-2020).

Baile de Inverno agitou a Regional Serra!
Arquivo/APCEF

Reunião foi realizada na sede de Erechim
Grupo Imagem animou a festa

Os(as) associados(as) da Regional
Alto Uruguai tiveram a oportunidade de se
informar sobre as ações judiciais trabalhistas e previdenciárias da APCEF por meio
de um encontro promovido no salão de
festas da sede de Erechim, na noite de 14
de julho. Entre outras questões, a reunião
abordou os impactos negativos das reformas trabalhista e previdenciária aos(às)
trabalhadores(as), e a importância do
fortalecimento da categoria, da Associação
e da Funcef.
A atividade – que teve a presença
do presidente da Associação, Marcello
Carrión; do vice-presidente, Marcos Todt;
do diretor de Esportes, Sérgio Simon; da

assessora jurídica, Jaqueline Ledur; e do assessor atuarial, Flávio Leite – é uma iniciativa
que visa integrar ainda mais as regionais da
APCEF, através de reuniões pelo interior do
Estado. Os diretores também aproveitaram
a oportunidade para fazer uma visita oficial
à sede da Regional, que recentemente foi
revitalizada.
Logo após a reunião, os(as) presentes participaram de um jantar de
confraternização e fizeram questão de
apoiar a campanha Caixa 100% Pública – Tô contigo e não abro, vestindo
camisetas do movimento lançado pela
APCEF ainda em 2015, cada dia mais
necessário.

Um grande sucesso, com a participação de mais de 130 pessoas.
Assim foi o Baile de Inverno da Regional Serra, realizado no dia 22 de
julho, na sede de Farroupilha. Com
o melhor da gastronomia italiana,
o cardápio foi de dar água na boca:
tortéi, risoto de queijo, polenta,

Agenda de Eventos
Agosto

20 - Costelão da Regional Serra

26 - Talentos Fenae/APCEF (Etapa
estadual)

30 - Jantar Baile Campeiro
(Galpão Crioulo)

28 - Dia do(a) Bancário(a)

Outubro

Setembro
Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre a reunião
na Regional Alto Uruguai, em www.apcefrs.org.br ou na página da
Associação no Facebook.

galeto, costelinha de porco, saladas e sobremesas. Como bebidas,
foram servidos vinhos, refrigerantes e água. O tradicional grostoli
também fez parte do cardápio,
acompanhado de cafezinho. Após
o jantar, o grupo musical Imagem
animou a festa.

7 – 20º Encontro de Coros de Ivoti

7 a 9 - Jogos Regionais do Sul
16 - Encontro de Coros (Grêmio
Náutico União)

7 – Festa do Saci
21 – XI Botequim do Esporte

Para saber mais detalhes dos eventos, acompanhe as notícias no site www.apcefrs.org.br

ASSESSORIA JURÍDICA
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.

YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA
Advogados Associados

INTEGRANTES DO
SEGURO JURÍDICO TÊM

ASSESSORIA EM SAÚDE
DO(A) TRABALHADOR(A)

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 advogados 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). Atendimento 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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JURÍDICO

Seguro Jurídico da APCEF oferece mais
tranquilidade aos(às) associados(as)
Saiba mais sobre os serviços de assessoria em Saúde do(a) Trabalhador(a) e Defesa Administrativa
Em tempos de retirada de direitos,
a luta dos(as) empregados(as) da Caixa
– tanto da ativa quanto aposentados(as) –
acaba passando também por ações judiciais,
individuais e coletivas. Nesse sentido, o
Seguro Jurídico torna-se um instrumento
fundamental de defesa do(a) trabalhador(a).
Através desse serviço, a APCEF disponibiliza profissionais especializados(as),
que vêm assegurando, desde 2001, muitas
conquistas para os(as) associados(as), a
exemplo do saldamento do REG/Replan
na Funcef, das ações do Efeito Gangorra, da
bitributação, do Benefício Único Antecipado (BUA) e de diversos outros processos
individuais e coletivos vitoriosos. A assessoria também presta o serviço de consultas
e orientações sobre previdência pública.
Além disso, os(as) associados(as)
cobertos(as) pelo Seguro Jurídico também
podem contar com outros dois serviços
totalmente inovadores sem custo adicional:
de Defesa Administrativa e de Assessoria
Jurídica e Psicológica em Saúde do(a)
Trabalhador(a).
A Defesa Administrativa consiste na
orientação de advogado(a) em todas as
fases de um eventual procedimento administrativo em que o(a) bancário(a) possa
ter de responder por atos praticados no
exercício de suas funções. Dentro do Se-

guro Jurídico, o serviço está aos cuidados
da advogada Helena Schueler, do Escritório
de Direito Social.
Já o serviço de Assessoria em Saúde
do(a) Trabalhador(a) consiste na avaliação e
tratamento dos casos de cada associado(a).
Em situação de adoecimento causado no
trabalho, a especialista em saúde do(a)
trabalhador(a) e doenças ocupacionais,
mestre em Psicologia pela UFRGS e perita
judicial, Maria Isabel Perez Mattos, orienta
possibilidades para um tratamento adequado. Considerando que muitas situações
exigem acompanhamento jurídico, o(a)
associado(a) pode contar também com o
atendimento do advogado Fernando Rubin,
do Escritório Direito Social.
Conforme explica a diretora de
Aposentados(as), Previdência e Saúde da
APCEF, Célia Zingler, o objetivo desse serviço é de contribuir tanto na identificação do
adoecimento quanto na recomendação de
modificações em nível de prevenção primária.
“Atualmente, são alarmantes as estatísticas
sobre doenças mentais, intimamente relacionadas ao aumento da pressão por metas. Temos conhecimento de casos gravíssimos, e as
pessoas não sabem a quem recorrer. Por isso,
é importante que nossos(as) associados(as)
saibam o papel desempenhado pela assessoria
da APCEF”, sustentou a diretora. Confira, nos
boxes, como funcionam esses serviços.

Defesa Administrativa
Quem pode ser arrolado em um processo disciplinar e de apuração de
responsabilidade civil?
Todo(a) empregado(a) da Caixa, ao longo de sua vida funcional, pode ter de responder perante o banco
por atos praticados no exercício de suas funções, através de um procedimento administrativo, instaurado
para investigar e apurar sua eventual responsabilidade, bem como aplicar punições disciplinares e/ou atribuir
responsabilidade e reparação de danos causados à empresa, se a comissão entender que o(a) empregado(a)
de alguma forma contribuiu na obtenção do resultado danoso.

Quais podem ser as consequências de um arrolamento em um processo
administrativo/disciplinar?
O arrolamento em um processo administrativo pode resultar em punição disciplinar, como advertência, suspensão ou mesmo na rescisão do contrato por justa causa, bem como na responsabilização do(a)
empregado(a) por eventuais danos que a Caixa queira cobrar, inclusive aqueles decorrentes de inadimplência
de clientes sempre que constatada a não observância das exigências contidas nos regramentos e manuais.
Pode resultar ainda em ofício à autoridade competente para apuração e investigação na esfera criminal com
abertura de processo crime.

Em que consiste a assessoria jurídica prestada aos(às) integrantes do
Seguro Jurídico da APCEF?
Os(as) integrantes do Seguro Jurídico terão orientação de advogado(a) em todas as fases do procedimento administrativo, com acompanhamento nas convocações para prestar depoimento, oitiva de testemunha,
elaboração de defesa, recurso e comparecimento nos julgamentos. Este acompanhamento é muito importante
para garantir o direito constitucional de ampla defesa.

Por que é importante contar com assessoria jurídica desde o início do
procedimento?
A linha de condução do processo e da defesa é estabelecida desde os primeiros atos processuais, por
isso, é importante contar com a orientação de um(a) advogado(a) desde o início, mesmo antes de prestar
qualquer depoimento.

Qual o procedimento para solicitar o acompanhamento?
Assim que tiver ciência da instauração e tão logo assinada a intimação, o(a) associado(a) deve contatar
com o Escritório de Direito Social, pelo telefone (51) 3227-5598, aos cuidados da advogada Helena Schueler,
esclarecendo que se trata de defesa administrativa. O escritório entrará em contato e solicitará todas as informações necessárias, documentos e diligências, para realizar o acompanhamento do processo, bem como
agendará consulta com o(a) empregado(a) envolvido(a), prestando orientação e assessoria durante todas as
fases do processo.

Assessoria Psicológica em Saúde do(a) trabalhador(a)
Como as pessoas adoecem no trabalho e por que isso acontece?
Existem diversos fatores que promovem o adoecimento psicológico e psicossomático (doenças físicas
que sofrem influência de fatores emocionais) do(a) trabalhador(a). São exemplos: as exigências desmedidas de
produção, carga horária excessiva, clima de ameaça e/ou intimidação, assaltos e o condenável assédio moral.

Que tipos de doenças mais acometem os(as) trabalhadores(as)?
As estatísticas apontam a depressão, a síndrome do pânico, as doenças psicossomáticas (ex: dores
osteoarticulares, LER-Dort, doenças autoimunes, gastrites, enxaquecas, insônia, etc), o transtorno de estresse
pós-traumático, a síndrome de Burnout e o risco de suicídio como as mais frequentes doenças relacionadas ao
trabalho. Essas doenças podem gerar quadros de incapacidade permanente ou temporária para o exercício
profissional.

Quais são as maiores dificudades encontradas pelo(a) trabalhador(a)
adoecido(a)?
Por vezes, o(a) empregado(a) demora para buscar auxílio e orientação. Especialmente quem tem o
perfil com elevados graus de autoexigência e autoculpabilização. Isso causa um agravamento da situação. Por
esse motivo, quanto mais precoce for a intervenção, mais possibilidades se tem em nível de prevenção e de
controle do quadro. Nesses casos, o apoio e a orientação familiar também são muito importantes.

Como funciona o serviço de Assessoria Psicológica em Saúde do(a)
Trabalhador(a) oferecido pela APCEF? Como acessá-lo?
A psicóloga Maria Isabel Perez Mattos realiza o acolhimento frente a situações de estresse no
trabalho referentes a relacionamento com colegas, chefias, e à carga de exigências (como acontece no
caso das metas abusivas e de assédio moral). A partir do contato telefônico feito diretamente pelo(a)
associado(a) ao consultório da psicóloga (através dos telefones (51) 3019-9344 ou (51) 98151-9947),
em Porto Alegre, agenda-se o horário para um primeiro contato, no qual, mediante sigilo ético absoluto, o(a) empregado(a) poderá expor suas questões. A partir da demanda, a psicóloga promove a
reflexão, o fortalecimento emocional e orientações construídas através do diálogo sobre cada situação
em particular. A diagnose de eventuais incapacitações é feita através de avaliação psicológica, incluindo
entrevistas, testes e análise de laudos, exames e atestados médicos. A partir daí, a psicóloga pode
produzir laudo e realizar assessoria técnica pericial a nível judicial e/ou extrajudicialmente, em colaboração com o advogado Fernando Rubin, do Escritório Direito Social, pelo telefone (51) 3227-5598.
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Assessoria Jurídica em Saúde
do(a) Trabalhador(a)
Quais são as principais demandas judiciais envolvendo saúde do(a)
trabalhador(a)?
A mais usual é a ação acidentária contra o INSS para restabelecimento do auxílio-doença (benefício
provisório) ou mesmo a concessão de um benefício definitivo, como a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-acidente (também denominado de ‘pecúlio’ e que corresponde a uma ‘meia-aposentadoria por invalidez’).
Mas também o(a) bancário(a) pode eventualmente discutir a responsabilidade do banco no evento de saúde
em uma ação de reparação de danos, buscando a manutenção do plano de saúde e a condenação da instituição bancária em danos morais e materiais decorrentes da doença ocupacional devidamente comprovada.
Por fim, caso o(a) bancário(a) venha pagando prêmio de seguro privado, pode cobrar a indenização prevista
na apólice em uma demanda cível contra a seguradora, a cobrir além do evento morte, eventos de invalidez
parcial e total decorrente do ambiente de trabalho.

Há um descaso da Previdência Social com relação à saúde do(a)
trabalhador(a)?
Desde o início do ano, as altas programadas do INSS vêm se intensificando, sendo que há relatos de
bancários(as) que têm cessado seu benefício previdenciário mesmo estando sem condições ideais de retorno ao
trabalho. Nesses casos, pode-se optar por demanda judicial com pedido de tutela provisória (liminar), com base
em documentos que comprovem essa situação, ainda mais quando o banco considera o(a) segurado(a) inapto(a)
em exame médico de retorno. Também nessas demandas acidentárias deve-se examinar a possibilidade de o(a)
bancário(a) ser encaminhado à reabilitação profissional no INSS antes de retornar ao trabalho, a fim de que possa
desempenhar atividades condizentes com eventual grau de limitação que restar demonstrado pelos exames/laudos.

Há um descaso da Previdência Social com relação à saúde do(a)
trabalhador(a)?
Desde o início do ano, as altas programadas do INSS vêm se intensificando, sendo que há relatos de
bancários(as) que têm cessado seu benefício previdenciário mesmo estando sem condições ideais de retorno ao
trabalho. Nesses casos, pode-se optar por demanda judicial com pedido de tutela provisória (liminar), com base
em documentos que comprovem essa situação, ainda mais quando o banco considera o(a) segurado(a) inapto(a)
em exame médico de retorno. Também nessas demandas acidentárias deve-se examinar a possibilidade de o(a)
bancário(a) ser encaminhado à reabilitação profissional no INSS antes de retornar ao trabalho, a fim de que possa
desempenhar atividades condizentes com eventual grau de limitação que restar demonstrado pelos exames/laudos.

Qual a importância da perita assistente técnica em processo judicial?
Em qualquer demanda judicial é importante a participação do(a) perito(a) assistente técnico(a), que, ao lado
dos(as) advogados(as) da causa, deve acompanhar a perícia judicial assim que nomeado(a) no processo (evento
obrigatório nesses casos envolvendo incapacidade temporária ou definitiva do(a) bancário(a)) e depois produzir
laudo escrito, avaliando o histórico da incapacidade e as provas produzidas no processo, especialmente, o laudo
oficial do expert da confiança do juiz da causa.

Como aderir ao
Seguro Jurídico
Podem participar do Seguro Jurídico todos(as)
os(as) associados(as) da APCEF. Por apenas R$ 5
(cinco reais) mensais, o Seguro Jurídico é a garantia
de tranquilidade para o(a) associado(a) da APCEF.
Para aderir ao serviço, basta fazer o pedido de inclusão, através do site
http://www.apcefrs.org.br/juridico.html.
Mais informações podem ser obtidas pelo endereço eletrônico segurojuridico@apcefrs.org.br,
ou pelo telefone (51) 3268-1611.
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APCEF é incluída como
amicus curiae na ação
dos 10% Mulheres
Associação está autorizada a apresentar casos concretos
no processo do STF
No último dia 21 de junho, o ministro
do Supremo Tribuna Federal (STF), Gilmar
Mendes, deferiu o pedido de inclusão da
APCEF como amicus curiae (do latim, amiga
da corte) na ação dos 10% Mulheres. O
processo, que tramita no STF, julga o direito
de mais de 5 mil mulheres que se associaram
à Funcef até dia 18 de junho de 1979 terem
tratamento igualitário aos homens no cálculo
da aposentadoria proporcional no Plano REG,
por tratamento discriminatório desfavorável
em até 10%.

contratou o advogado constitucionalista de
Brasília, Marthius Sávio Cavalcante Lobato,
que segue trabalhando em conjunto com o
Escritório Direito Social nesse processo.

A ação, até o momento, tem entendimento favorável pelo Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul. Agora, com a inclusão
da APCEF como amicus curiae, o processo
segue no STF. O papel da função “amiga da
corte” é de aproximar o STF da sociedade,
apontando a interpretação da Constituição
ao caso concreto.
Para defender o direito das mulheres
atingidas em sua aposentadoria, a APCEF

Associação segue na luta contra os
descontos da greve geral
A APCEF vem se mobilizando, em
todas as frentes possíveis, para defender
os direitos de seus(suas) associados(as).
Após o desconto efetuado pela Caixa no
salário dos(as) empregados(as) referente à
Greve Geral realizada no dia 28 de abril, a
Associação conquistou, no dia 5 de junho,
uma liminar que determinou a devolução
dos valores descontados, extensivos a sexta
(28/4), sábado (29/4), domingo (30/4) e
segunda (feriado de 1/5).
Apesar de ter sido notificada ainda em
junho, a Caixa não cumpriu a determinação
judicial e ingressou com um mandado de
segurança. No mandado, a Caixa obteve
uma liminar que revogou a decisão favorável que a APCEF havia conseguido. No
dia 17 de julho, a Associação foi notificada
dessa decisão e já protocolou um recurso,
chamado agravo regimental. Conforme
informações do Tribunal Regional do

Trabalho, o julgamento desse recurso irá
ocorrer em agosto, pois o desembargador
responsável pelo processo está em férias.
Oportuno destacar que já está marcada
para o dia 16 de agosto, às 15h05, na 10ª
Vara do Trabalho de Porto Alegre, uma
audiência para tratar do tema.
Novamente, a APCEF destaca que a
greve geral é uma forma de luta legítima e
necessária da classe trabalhadora contra às
reformas da Previdência, Trabalhista e à Terceirização, impostas pelo governo Temer e
base aliada. Nesse sentido, a APCEF reitera
que se manterá atenta e atuante na defesa
dos(as) trabalhadores(as). “Esse desconto,
além de trazer grande repercussão salarial e
na carreira dos(as) empregados(as) da Caixa, é uma grande afronta ao nosso direito de
greve, especialmente neste momento crítico que estamos vivendo no País”, sustentou
o presidente da APCEF, Marcello Carrión.
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FUNCEF

Diretores da APCEF solicitam esclarecimentos
sobre investimentos na Funcef
Cartas foram enviadas à presidência e ao Conselho Fiscal da Fundação
Após anunciar o início do
equacionamento de 2015 para este
dia 20 de julho, a Funcef voltou atrás
e, sem mais explicações, informou
que suspenderia temporariamente a
cobrança extraordinária, enquanto
“aguarda a anuência da Caixa e dos
órgãos de controle”. Na iminência
de onerar os(as) participantes e
assistidos(as) sem esclarecer inúmeras
dúvidas que pairam sobre o déficit, a
Fundação foi novamente chamada a
fornecer informações mais detalhadas
sobre seus investimentos. Desta
vez, através de cartas endereçadas
pelo presidente da Associação,
Marcello Carrión, e pela diretora de
Aposentados(as), Previdência e Saúde,
Célia Zingler, enquanto participantes
da Fundação, ao presidente da Funcef,
Carlos Antônio Vieira Fernandes, e
ao presidente do Conselho Fiscal da
entidade, Jairo Dantas.

Fotos: Reprodução

Réplica da Funcef

“ Tomamos essa atitude, de
mandar a carta enquanto participantes,
porque a Funcef não estava se sentindo
obrigada à responder à APCEF, mas,
ao(à) participante, é obrigatório
que ela responda em até 30 dias”,
explicou Célia. A iniciativa faz parte
da campanha “Transparência já”,
movimento lançado pela Associação
que requer o esclarecimento de
todas as dúvidas sobre os valores da
cobrança extraordinária.
Na correspondência, Carrión
e Célia questionaram acerca do
processo e critérios para segregação
dos ativos que compõem a carteira de
investimentos, a Funcef anunciou que o
maior prejuízo teria vindo da aplicação
em investimentos estruturados (FIPs)
e que o Novo Plano, que não tem o
maior patrimônio apresentou maior
fatia negativa nesses investimentos. Já
no âmbito do REG/Replan Saldado, a
Fundação apontou o decréscimo do
valor de investimento feito no FIA
Carteira Ativa II como um dos vilões
do déficit de 2014.
Em resposta à solicitação de
Carrión e Célia, o presidente da
Funcef se resumiu a replicar dados já
informados nos meios de comunicação
da entidade, não atendendo totalmente

Carta assinada pelos(as) diretores(as)

ao questionado. Assim, a APCEF voltou a
se reportar à presidência e ao Conselho
Fiscal da entidade, em novas cartas
enviadas no dia 13 de julho. Confira a
íntegra das correspondências ao lado.
Impacto do passivo judicial
da Caixa
Mais do que a desvalorização de

investimentos, sabe-se que o passivo
judicial gerado por causas trabalhistas
contra a Caixa é o principal fator de
déficit na Funcef. Pelo menos 16 mil
ações tramitam na Justiça para revisar
benefícios de participantes forçaram a
Fundação a provisionar R$ 2,4 bilhões
em 2016. São ações movidas pelos(as)
empregados(as) contra o banco e
motivadas, em sua maioria, por horas

extras, perdas de função e CTVA.
Nesse sentido, a APCEF vem
lutando há muitos anos para que a
Caixa assuma a devida responsabilidade
no prejuízo. Confira, em http://migre.
me/whqWj, um histórico com as
diversas iniciativas da entidade em prol
dos(as) participantes e assistidos(as)
da Fundação.
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Assembleia Geral Extraordinária
aprova ações contra retirada de direitos

Caixa tem realizado manobras prejudiciais aos(as) bancários(as)

Jéssica Sobreira/APCEF

Assembleia debateu dificuldades nas relações de trabalho

A luta da APCEF em defesa dos direitos
dos(as) bancários(as) é histórica e muito
necessária neste momento. Recentemente,
chamam a atenção as diversas manobras
prejudiciais realizadas pela Caixa, como
a alteração de normativos internos principalmente no que se refere ao fim
da incorporação da gratificação de função
- e o não pagamento de quebra de caixa a
tesoureiros(as) e caixas.
Nesse sentido, a Associação, mais uma
vez, tomou a frente em prol da categoria,
propondo o ajuizamento de ações a fim
de impedir a Caixa de continuar com tais
práticas. A assembleia extraordinária que
aprovou, por unanimidade, essas e outras

questões foi realizada no dia 17 de julho,
no auditório da Associação Gaúcha de
Economiários Aposentados (Agea), em
Porto Alegre.
Além do ajuizamento das ações, a
plenária também autorizou a APCEF a
fazer notificações extrajudiciais e a noticiar
eventuais descumprimentos da Ação Civil
Pública transitada em julgado que determinou
que a Caixa não discrimine empregados(as)
que requeiram direitos na Justiça.
Os(as) presentes ainda aproveitaram
o momento para esclarecer dúvidas,
especialmente sobre a Reforma Trabalhista,
mais um golpe deste governo, com o apoio

da maioria dos(as) deputados(as) federais e
senadores(as), contra a classe trabalhadora.
Leia mais sobre o tema na página central.
E dentro de uma conjuntura política
onde o futuro do patrimônio público está
em xeque, os(as) participantes da assembleia
reacenderam a campanha Caixa 100%
Pública - Tô contigo e não abro, lançada com
muito sucesso pela APCEF em 2015.
A mesa foi composta pelo presidente
da Associação, Marcello Carrión; pelo vicepresidente da APCEF, Marcos Todt; pela
diretora de Aposentados(as), Previdência
e Saúde, Célia Zingler; e pela assessora
jurídica trabalhista, Jaqueline Ledur. “Esses

momentos de reunião são sempre muito
proveitosos e deixam cada vez mais claro que
precisamos fortalecer as nossas entidades. E
essa assembleia mostrou, mais uma vez, que
a APCEF está preparada para ‘dar a cara a
bater’ em defesa dos direitos da categoria”,
sublinhou Marcos Todt.
“A Associação tem um papel
importantíssimo na defesa dos direitos
dos(as) trabalhadores(as) da Caixa. Na
conjuntura atual do nosso País - social,
econômica e política - é preponderante
e indispensável a atividade representativa
da APCEF junto aos órgãos do judiciário”,
destacou um empregado da Caixa presente
na assembleia.

TEMAS DELIBERADOS NA ASSEMBLEIA
- Ação sobre as alterações prejudiciais que estão sendo feitas nos instrumentos normativos da Caixa Econômica Federal, principalmente no que se
refere ao fim da incorporação da gratificação de função. A APCEF salienta que, mais uma vez, se manterá atenta e acompanhará de perto essa situação,
que é ilegal e lesiva aos(às) bancários(as).
- Ação sobre o pagamento do quebra de caixa, solicitando o pagamento deste adicional para os(as) caixas e tesoureiros(as). Também será estudada
uma ação para proteger os(as) tesoureiros(as) e caixas-minuto. Os(as) participantes da assembleia relataram situações que ocorrem e foram debatidas
formas de contribuição para instruir ações judiciais.
- Além do ajuizamento das ações, também foi feito um relato sobre os indícios de descumprimento dos termos da Ação Civil Pública, movida pelo
Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, com decisão transitada em julgado, cuja sentença assim estabeleceu:
a) que a Caixa Econômica Federal não adote e não permita que seja adotado qualquer ato de represália ou discriminatório a detentores(as) de função
de confiança, de chefia e/ou de gerência em razão do ajuizamento de ação judicial, seja em nome próprio ou como substituído processual;
b) que a Caixa Econômica Federal não permita que os(as) exercentes de função de confiança, de chefia e/ou de gerência sejam ameaçados(as),
coagidos(as), pressionados(as), constrangidos(as) ou que recebam propostas ou sejam induzidos(as) a não ajuizarem ações ou a desistirem de ações
ajuizadas em face da ré, como parte ou substituídos;
c) que a Caixa Econômica Federal não permita que a nomeação, a manutenção e/ou o exercício de função de confiança, de chefia e/ou de gerência
sejam condicionados à inexistência de ação judicial em face da demandada, como parte ou substituído processual.

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre a Assembleia Geral Extraordinária, em www.apcefrs.org.br ou na página
da Associação no Facebook.
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Demissão em “comum acordo”, trabalho intermitente e remuneração sem auxílios.
Essas são algumas das mais de cem alterações da nova lei sancionada por Temer
Último país das Américas a abolir a escravidão, em 1888, o Brasil tardaria mais

acreditando que era uma luta contra a corrupção. Agora, à luz dos fatos, fica evidente que

quatro décadas para reconhecer a necessidade de o Estado mediar as relações entre

se trata do desmonte dos direitos trabalhistas, previdenciários e, especialmente, da entrega

o capital e o trabalho livre. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), decretada

da Amazônia, do Pré Sal, do Aquífero Guarani e de um amplo programa de privatizações,

por Getúlio Vargas em 1º de maio 1943, finalmente levou em consideração os(as)

inclusive da Caixa”, afirmou.

trabalhadores(as), instituindo o salário mínimo, regulando a duração da jornada, assegurando descanso semanal remunerado e férias e oferecendo planos de aposentadoria.

Na prática, a nova legislação abre brechas para que os(as) empregados(as) formais sejam
demitidos(as) e recontratados(as) como falsos(as) trabalhadores(as) autônomos(as) ou falsas

De lá para cá, no entanto, mais de 50 leis, decretos e medidas provisórias al-

pessoas jurídicas, eximindo os(as) empregadores(as) do pagamento de direitos como férias e

teraram o texto original, ora para ampliar direitos, ora para restringi-los. Mas nada

13º salário, além de afastar a busca de direitos na Justiça do Trabalho. “Um golpe de mestre,

comparado ao desmonte promovido pela Reforma Trabalhista sancionada no último

patrocinado pelas principais entidades empresariais do País, as mesmas que se recusaram a

dia 13 de julho por Michel Temer, com o apoio da maioria dos(as) deputados(as)

“pagar o pato” da crise”, sustentou o editor da revista Carta Capital, Rodrigo Martins.

federais e senadores(as). As alterações em 117 artigos da CLT são mais um grande
golpe deste Governo ao povo brasileiro, e entram em vigor em 120 dias.

O desmonte de direitos também estabelece o contrato de trabalho intermitente. Com
três dias de antecedência, o(a) empregado(a) pode ser convocado(a) para trabalhar por ho-

De acordo com o presidente da APCEF, Marcello Carrión, a Reforma Trabalhista

ras, dias ou meses, e receberá apenas pelo período efetivamente trabalhado. O período de

é, além de inconstitucional, um grave retrocesso social e um ataque à soberania na-

inatividade, no qual fica à disposição do(a) contratante, é desconsiderado. “O(a) empregado(a)

cional. “A gente está recém começando a viver os reflexos desse golpe, que não é de

não sabe o quanto vai trabalhar, em que dias e, portanto, o quanto receberá como salário.

Temer contra Dilma, nunca foi. É um golpe do capitalismo internacional contra nós,

Essa insegurança agrava sua subordinação econômica e precariza suas condições de trabalho,

que vivemos do trabalho, e contra a soberania nacional. Tem muitos trabalhadores(as),

repercutindo em todos os demais campos de sua vida social”, assinalou a juíza do Tribunal

inclusive colegas da Caixa, que ingenuamente foram às ruas de verde e amarelo,

Regional do Trabalho da 15ª Região, Patrícia Maeda, em artigo publicado no site Justificando.
Outro ponto polêmico é a chamada prevalência do “negociado sobre o legislado”. Hoje, a
Constituição só prevê a redução de direitos por convenção ou acordos coletivos em questões
relacionadas a salário, jornada de trabalho e duração dos turnos. Com a nova lei, abre-se a
possibilidade de reduzir o intervalo intrajornada, instituir remuneração por produtividade,
trocar o dia do feriado e prorrogar a jornada em ambientes insalubres sem licença prévia do
Ministério do Trabalho, entre outras.
Segundo explicou a assessora jurídica da APCEF, Jaqueline Ledur, a Reforma Trabalhista,
assim como a Previdenciária, simbolizam um grande retrocesso para os(as) trabalhadores(as),
pois revogam direitos conquistados após anos de lutas da classe trabalhadora. A advogada
destacou que, para os(as) bancários(as), um dos artigos que mais chama a atenção é o acréscimo do parágrafo 2º, ao artigo 468, que trata das gratificações de função, cuja redação é a
seguinte: § 2º A alteração de que trata o § 1º deste artigo, com ou sem justo motivo, não
assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente,
que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva função.
“Esse é apenas um dos exemplos de mudanças lesivas que serão colocadas em prática
e que certamente terão que ser discutidas através de processos judiciais, na Justiça do Trabalho, em todo o Brasil. Ou seja, a Reforma não irá beneficiar e trazer avanços para os(as)
trabalhadores(as) e, sim, retirar direitos”, argumentou Jaqueline.
Diante dessa conjuntura de enfraquecimento do povo brasileiro, a APCEF reforça o
seu compromisso de defesa dos direitos da classe trabalhadora. A Associação enfatiza que
continuará utilizando de todo o seu aparato institucional para lutar contra esse golpe. O
momento é de união e resistência!
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ALGUMAS MUDANÇAS DO DESMONTE DE DIREITOS TRABALHISTAS
SALÁRIOS
Benefícios como auxílios, prêmios e abonos deixam de integrar a remuneração. Dessa forma, não são contabilizados na cobrança dos encargos trabalhistas

e previdenciários. Isso reduz o valor pago ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e, consequentemente, o benefício a ser recebido.
TEMPO NA EMPRESA
Pelo texto, deixam de ser consideradas como integrantes da jornada atividades como descanso, estudo, alimentação, higiene pessoal e troca do uniforme.
A CLT considera o período em que o(a) empregado(a) está à disposição do(a) empregador(a) como serviço efetivo.
DESCANSO
Atualmente, o(a) trabalhador(a) tem direito a um intervalo para descanso ou alimentação de uma a duas horas para a jornada padrão de oito horas diárias.

Pela nova regra, o intervalo deve ter, no mínimo, meia hora, mas pode ser negociado entre empregado(a) e empresa.
FÉRIAS PARCELADAS
As férias anuais de 30 dias podem ser divididas em três períodos, sendo que um deles não pode ser menor que 14 dias. Pela CLT, o parcelamento é proibido.
DEMISSÃO EM “COMUM ACORDO”
Com reforma em vigor, caso o(a) trabalhador(a) se demitisse ou fosse demitido(a) por justa causa, ele não tinha direito de sacar o Fundo de Garantia

por Tempo de Serviço (FGTS), seguro-desemprego nem recebia multa de 40% sobre os depósitos do FGTS. Empregador(a) e empregado(a) poderão
rescindir um contrato em “comum acordo”. Nesse caso, o(a) trabalhador(a) recebe uma multa de 20% sobre os depósitos do FGTS e pode retirar até
80% do fundo, mas não possui direito ao seguro-desemprego.
DEMISSÃO EM MASSA
Embora não haja lei sobre o tema, a Justiça se baseia em jurisprudência para que os sindicatos sejam incluídos no processo de demissão em massa dentro

de uma empresa. Com a reforma, fica definido que não será necessário que o sindicato participe de qualquer tipo de demissão em massa, deixando os(as)
trabalhadores(as) mais vulneráveis.
JUSTA CAUSA
A cassação de registros profissionais ou de requisitos para exercer a profissão passa a configurar como possibilidade de demissão por justa causa.
DANOS MORAIS
A indenização a ser paga em caso de acidente, por exemplo, passa a ser calculada de acordo com o valor do salário do(a) empregado(a).
GRÁVIDAS E INSALUBRIDADE
Dentre as mais de cem mudanças do desmonte aprovado pelo Congresso, uma das mais problemáticas seguramente é a possibilidade de que mulheres

grávidas ou lactantes trabalhem em locais insalubres. O afastamento, antes garantido nessas condições, só será autorizado mediante pedido médico.
Fonte: Agência Brasil, El País e Carta Capital
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Campanha Nacional defenderá Caixa
100% Pública, Fora Temer e Diretas Já!
Resoluções foram deliberadas pela categoria bancária durante Conferência Estadual e Conecef
Fetrafi-RS/Divulgação

19ª Conferência Estadual

Fenae/Divulgação

33º Conecef

Com as cláusulas econômicas já
definidas pela Convenção Coletiva
2017/2018, a Campanha Nacional
dos(as) Bancários(as) terá uma nova
dinâmica em 2017. Como pauta geral aprovada pelos(as) bancários(as)
gaúchos(as) na 19ª edição da Conferência Estadual de Bancários(as) – realizada
no dia 8 julho, em Porto Alegre – está a
luta contra os retrocessos das reformas
impostas pelo Governo Temer; a defesa
do emprego e de eleições Diretas Já.

lançadas pela APCEF e que agora foram
aprovadas pelo 33º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa Econômica Federal (Conecef), nos dias 1º e 2 de
julho, em São Paulo. “Estamos em uma
conjuntura política complicada, cujos
reflexos já acompanhamos dentro da
Caixa. Por isso, o momento é de união
e resistência”, declarou o presidente da
APCEF, Marcello Carrión.

Os(as) empregados(as) da Caixa,
por sua vez, acrescentaram, entre outras pautas, a defesa do banco 100%
público e a cobrança do contencioso da
Caixa no déficit da Funcef – bandeiras

Com a participação de 316
delegados(as) - 165 homens (52%) e
151 mulheres (48%) - o 33º Conecef
teve como lema “Resistência e Luta!
Em defesa da Caixa e por Nenhum

Caixa 100% Pública

Direito a Menos!”. A mobilização é para
que a Caixa permaneça 100% pública
e se fortaleça como banco social, permanecendo responsável por políticas
públicas de transferência de renda, de
habitação e moradia.
Funcef
Os(as) delegados(as) do Conecef também aprovaram a campanha
“Contencioso: essa dívida é da Caixa”,
lançada no dia 7 de junho deste ano
pela Fenae. A bandeira do movimento
é a mesma que a APCEF/RS vêm defendendo há muitos anos, de que a Caixa
seja responsabilizada pela sua fatia na
dívida que levou ao déficit e, conse-

quentemente, ao equacionamento na
Funcef. Leia mais na página 6.
Outras resoluções
Outros pontos apontados durante o
Conecef são condições dignas de trabalho
e retomada das contratações; intensificar a
mobilização contra o processo de reestruturação, assédio moral e sexual; Não à Verticalização; e defesa do Saúde Caixa. Os(as)
delegados(as) também deliberaram, por
unanimidade, não ao trabalho aos sábados
e posição contrária ao Projeto de Lei do Senado (PLS) 203/2017, do senador Roberto
Muniz (PP/BA), que pretende revogar a Lei,
41788/62, que proíbe a abertura de bancos
aos sábados.

COMO SE ESTRUTURARAM AS DISCUSSÕES NO CONECEF
Grupo 1 - Saúde Caixa,
saúde e condições de trabalho:
Foram iniciados com a apresentação do médico e assessor do GT
Saúde Caixa, Albucacis de Casto
Pereira, com o tema “Desafios da
Autogestão na atual conjuntura”.
O médico apresentou estratégias e
caminhos a serem trilhados em defesa do Saúde Caixa. Após a apresentação, os(as) empregados(as)
iniciaram os debates dos itens das
resoluções aprovadas nos congressos estaduais em todo País.

Grupo 2 - Funcef: Os(as)
delegados(as) discutiram ass u n t o s r e l a c i o n a d o s à Fu n c e f,
a p o s e n t a d o s ( a s ) e Pr e v i d ê n c i a
Social. No início, foi feita uma
apresentação sobre as mudanças
propostas pelo governo para a
Previdência e os impactos na vida
dos(as) trabalhadores(as). Em seguida, foram abertas as discussões,
que giraram em torno de assuntos
como democratização na gestão
da Funcef, acesso à informação,
equacionamento e contencioso.

Grupo 3 - Reestruturação,
reforma trabalhista e terceirização: A assessora jurídica da CEE/
Caixa, Laís Carrano, apresentou
o s im pa c t o s qu e a r ef o r ma t r a balhista trará na vida dos(as)
trabalhadores(as), apontando
questões como o negociado
acima do legislado, restrição
de in c o r po r a ç ã o , e n t r e o u t r o s
pr o ble m a s.
Grupo 4 - Defesa da Caixa
e dos Bancos Públicos: A n t e s
da discussão das propostas

encaminhadas pelos encontros estaduais dos(as)
empregados(as) do banco, a representante eleita
dos(as) trabalhadores(as)
no Conselho de Administração, Maria Rita Serrano, e o técnico do Dieese,
Felipe Miranda, abordaram questões como o
balanço de 2016 e a atuação do Comitê Nacional
em Defesa das Empresas
Públicas.
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FORMAÇÃO

Segunda edição do “Líder A” em
2017 é realizada em Tramandaí
Assessoria jurídica da APCEF falou sobre as ações contra retirada de direitos no Curso de Capacitação de Lideranças
Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Participantes defendem a campanha ( Caixa 100% Pública - Tô contigo e não abro )

Regina Azevedo/APCEF

Após o almoço, Jeverton Lima abordou as Reformas Trabalhista e da Previdência
Regina Azevedo/APCEF

Jaqueline Ledur e Célia Zingler palestraram de manhã

No dia 24 de junho, a Colônia de
Tramandaí recebeu associados(as) de
várias regiões do Rio Grande do Sul para
o segundo encontro de 2017 do Curso
de Capacitação de Lideranças “Líder
A”. A parte da manhã foi dividida em
dois momentos: a assessora jurídica
Jaqueline Ledur abriu as palestras, falando sobre as ações judiciais que estão
sendo encaminhadas pela Associação
contra a retirada de direitos; seguida
pela diretora de Aposentados(as),
Previdência e Saúde da APCEF, Célia
Zingler, que abordou a defesa da Caixa
como banco 100% público.
Após o almoço, os(as) participan-

tes fizeram questão de vestir a camiseta
da campanha Caixa 100% Pública, lançada com muito sucesso pela APCEF
em 2015 e que retorna como principal
pauta da Associação neste ano, tendo
em vista o desmonte e as ameaças de
privatização da Caixa.
Em seguida, o assessor jurídico
Jeverton Lima palestrou sobre as
reformas trabalhista e previdenciária,
ataques frontais do Governo Temer à
classe trabalhadora. “Nós abordamos
sobre os objetivos que estão por trás
dessas reformas e como podemos
enfrentar este novo momento que
virá, com vistas a combater tudo aqui-

Banda “Os Horácios” animou o jantar de confraternização, com temática junina

lo que venha a retirar direito dos(as)
trabalhadores(as), sejam ativos(as) ou
aposentados(as)”, resumiu o advogado.
Nestor Schuster, da Agência
Giruá, destacou a troca de conhecimento das palestras. “Estou achando
um momento muito espetacular para
nós discutirmos o que está acontecendo na Caixa e na nossa sociedade.
As pessoas não estão percebendo, e
nós temos que debater e mobilizar o
povo”, afirmou.
Nair Cerveira, da Agência Passo
D’Areia, também elogiou a característica informativa do evento. “Acho que

foi extremamente importante pelos
debates, pelas informações, pelos colegas. As palestras são diversificadas, com
temas fundamentais como a APCEF
e a Caixa, que gostamos e devemos
defender”, salientou.
Ao fim da jornada, os(as)
convidados(as) participaram de um
jantar de confraternização com temática junina, com direito ao show
da banda gaúcha “Os Horácios”. Diva
Fernandes, diretora de Formação,
agradeceu a presença de todos(as).
“Até o próximo encontro, que já está
marcado para o dia 23 de agosto”.a A

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o 2º Curso de Capacitação de Lideranças de 2017, em www.apcefrs.org.br
ou na página da Associação no Facebook.
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CULTURA

Etapa estadual do Talentos Fenae/APCEF
ocorre no dia 26 de agosto. Participe!
Concurso selecionará representantes do Rio Grande do Sul para etapa nacional
Reprodução

Etapa estadual da categoria Música será em Porto Alegre

O palco da APCEF/RS, mais
uma vez, receberá artistas de
todo o Estado para a classificatória
musical do Talentos Fenae/APCEF,
nas modalidades de composição
e interpretação. A etapa estadual
do evento será no dia 26 de
agosto, no Galpão Crioulo da
Associação, na sede B, em Porto
Alegre. Venha prestigiar os(as)
colegas, participando desse grande
espetáculo!

Por meio do site http://talentos.
fenae.org.br, qualquer pessoa pode
dar notas entre 5 e 10 aos trabalhos
nas oito categorias, fazendo login
com dados do Mundo Caixa ou do
Facebook. É possível avaliar apenas
uma vez cada obra. Os votos têm
pesos diferentes: empregados(as)
Caixa associados(as) à APCEF
(peso 5), trabalhadores(as) do
banco não associados(as) (peso 2)
e não empregados(as) (peso 1).

A partir das notas da votação
do júri popular e de um júri técnico,
serão escolhidos(as) os talentos
que irão disputar a fase nacional,
que já está marcada para os dias 6
a 8 de dezembro, em Curitiba. O
período de votação popular vai até
dia 31 de julho, com trabalhos em
Foto e Filme, Literatura (Contos/
Crônicas e Poesia), Artes Visuais
(Desenho/Pintura e Desenho
Infantil) e Música (Composição e
Interpretação).

O Talentos Fenae/APCEF é
um concurso nacional promovido
pela Federação, em conjunto
com as Associações do Pessoal
da Caixa, que tem como objetivo
incentivar a produção cultural no
universo dos(as) empregados(as)
da Caixa. Em 2016, a composição
“América Inteira”, do associado de
Santa Maria, Ilberto Luis Trentin,
venceu as duas primeiras fases e
conquistou o primeiro lugar na fase
nacional do Talentos Fenae/APCEF.

Coral APCEF participa do Encontro de Coros Vozes do Rio Grande
Jéssica Sobreira/APCEF

Coral APCEF foi muito aplaudido na AABB

No dia 16 de julho, o Coral
APCEF subiu ao palco do Salão
Pôr-do-Sol, na Associação Atlética
Banco do Brasil, em Porto Alegre,
para mostrar todo o seu talento no

Encontro de Coros Vozes do Rio
Grande, na Semana Cultural 2017
da entidade.
O grupo, regido pela maestro

João Araújo, interpretou as canções
“Carinhoso” (Pinxinguinha),
“Canção da Meia-Noite” (Kledir
Ramil), “Conversa de Botequim”
(Vadico e Noel Rosa) e “Salada
Mista” (Folclore Gaúcho). O
diferencial do Coral APCEF foi
o canto à capela, sem auxílio de
instrumentos musicais, utilizando
o próprio vocal para imitar os
sons - detalhe que arrancou fortes
aplausos da plateia, inclusive de pé.
A l é m d o C o r a l A P C E F,
participaram do evento o Coral
AABB Porto Alegre (regido por
Morena Bauler Chagas), Coral
AABB São Leopoldo (regido por
Róger Wiest), Coral Vida Urgente
(regido por Morena Chagas e
Gabriel Görski) e Grupo de Canto
Sol de Si (regido por Marcelo
Delacroix).
“A APCEF é uma entidade que
preza pela cultura, pela arte, pela

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o Coral APCEF no Encontro de Coros Vozes do Rio Grande na AABB,
em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.

sociabilidade, e isso acontece
muito no Coral, não só entre
os(as) coristas, mas também para
os(as) demais associados(as) e
para toda a comunidade, como
nós vimos no Encontro de Coros.
Devemos tudo isso à APCEF, que
nos apoia com muito carinho”,
declarou o maestro João Araújo.
Agenda para 2017
Em 2017, o Coral APCEF
completa 24 anos e está com uma
excelente agenda. “No dia 16 de
setembro, nós teremos o Encontro
de Coros no Grêmio Náutico
União. No dia 7 de outubro, nós
participaremos do Encontro de
Coros em Ivoti. Também estamos
confirmados na tradicional Noite
C u l t u r a l d a A P C E F. E a i n d a
aguardamos outras confirmações”,
comemorou Iracema Mendes,
coordenadora do Coral APCEF.
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3ª Mostra Musical dos Bancários de Pelotas
e Região celebra a diversidade da música
APCEF apoiou o evento e homenageou associada por seu engajamento cultural
Divulgação/Seeb Pelotas

A associada Meri Elen Barbosa Soares se apresentou com sua banda

Rock, sertanejo universitário, pop,
música regional e latino-americana.
Esses foram alguns dos ritmos que
embalaram a 3ª Mostra Musical dos Bancários de Pelotas e Região, no dia 14 de
junho, no João Gilberto Bar, em Pelotas.
A Associação apoiou mais esse evento
cultural promovido pelo sindicato dos

bancários, que teve a transmissão da
RádioCom 104.5 FM – rádio comunitária
apoiada pela entidade.
A associada da APCEF, Meri Elen
Barbosa Soares, da SR Extremo Sul,
mostrou o seu talento, acompanhada
de sua banda. Ela contou que o João

Gilberto Bar foi o primeiro lugar em
que subiu no palco com o violão, há
15 anos. “A música, pra mim, é como
ar. É uma das coisas que me faz sentir
viva. Naquela noite, apresentei o meu
grupo recém formado: o The Walkers.
E desta vez recebi um e-book da APCEF,
o que foi uma homenagem bem bacana!

Foi uma noite especial!”, contou. Meri
Elen recebeu, das mãos da diretora de
apoio a Formação da APCEF, Simoni
Medeiros, um e-book do Talentos
Fenae/APCEF por ter se destacado no
festival. Em 2016, ela conquistou o terceiro lugar na categoria interpretação,
na fase nacional.A
* Com a colaboração do Seeb Pelotas.

“Poesia & Declamação” e “Mulheres Extraordinárias”
integram 21ª Feira do Livro de Gramado
Ariane Severo/Arquivo Pessoal

Alcy Cheuiche fez a apresentação das obras

No dia 17 de junho, os livros
resultantes das oficinas de criação
l i t e r á r i a d a A P C E F “ Po e s i a &
Declamação” e “Mulheres
Extraordinárias”, coordenadas
pelo escritor Alcy Cheuiche, foram
apresentados dentro das atrações
da 21ª Feira do Livro de Gramado,
no Palco Cultural da Rua Coberta.
Alcy Cheuiche ministrou palestra
sobre suas oficinas, e textos das
obras foram lidos e declamados

pelos(as) autores(as) ao público
presente.
A escritora Neusa Tolfo gostou
muito da experiência. “Parabenizo
esta iniciativa da APCEF e do
escritor Alcy Cheuiche. Viva as
oficinas literárias, quem acredita
na arte, na literatura e nas pessoas!
Foi extremamente gratificante
participar e ter o retorno do
público”, enfatizou.
* Com a colaboração de Regina Azevedo.

APCEF e Fenae endossam Fórum Alternativo Mundial da Água
Reprodução

A diretora de Aposentados(as),
Previdência e Saúde da APCEF e
diretora da Região Sul da Fenae,
Célia Zingler, está levando a sua
experiência para a organização do
Fórum Alternativo Mundial da Água
(Fama), que ocorre entre os dias
17 e 19 de março de 2018, em
Brasília. Trata-se de um espaço que se
contrapõe ao autodenominado Fórum
Mundial da Água, que é organizado
por corporações multinacionais com o

objetivo impulsionar a mercantilização
da água.
A APCEF tem um amplo histórico
de defesa da água pública, desde a
participação no Fórum em Defesa
da Água Pública de Santa Cruz e da
realização das oficinas de criação
literária “Água: Elemento Essencial
da Vida”, e “Gaia - a Mãe Terra”,
atualmente em curso. Saiba mais sobre
o Fama, em http://www.fama2018.org.
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PATRIMÔNIO

São Chico: colônia ampliada deverá
ficar pronta no próximo verão
Cerca de 60% do projeto de ampliação já está concluído
Fotos: Arquivo/APCEF

Novas cabanas já chamam atenção no cenário da Colônia de São Chico

Telhados das novas cabanas já estão prontos

Cerca de 60% do projeto está concluído

Colônia de São Chico terá um observatório astronômico

Com a obra de ampliação e
revitalização a todo vapor, a colônia de São Francisco de Paula já
apresenta novos ares. O cenário,
que já era belíssimo, está cada
dia mais impressionante, com a
construção das cinco novas cabanas duplas. De acordo com Paulo
Belotto, diretor de Patrimônio da
APCEF, aproximadamente 60%
de execução do projeto de ampliação das cabanas e ampliação
e revitalização do refúgio já está
concluído.
Segundo o diretor, os telhados
termoacústicos já foram colocados, com o objetivo de manter a
conservação térmica e acústica do
interior das cabanas. As aberturas
amplas - propiciando a entrada
de bastante luz - vão contar com
vidros duplos, também para evitar
a perda de calor. “Atualmente, o
empreiteiro está executando os
acabamentos internos, que é o que
demanda mais tempo. Por termos
os telhados instalados, as condições climáticas não vão causar
impacto no desenvolvimento do
cronograma”, salientou Belotto.

Inauguração
E neste ritmo acelerado e de
muitas novidades, falta pouco para
que os(as) associados(as) possam
desfrutar da colônia remodelada. A inauguração está prevista
para o próximo verão, e os(as)
primeiros(as) a se hospedarem nas
novas cabanas já podem ir se preparando. “Por conta da Campanha
São Chico São e Salvo, sorteamos
o s dez a sso cia do s(a s) qu e ir ã o
ocupar as cabanas no dia da inauguração. Se não acontecer nenhum
imprevisto no decorrer das obras,
teremos a colônia pronta no próximo verão”, sublinhou o diretor
de Patrimônio.
“Haverá um evento de inauguração, uma festividade de inauguração na parte da manhã, com
almoço ao meio-dia. E, à tarde,
serão abertas as cabanas para visitação do público, que poderão
apreciar o resultado das obras e
passear pelas trilhas que vão ser
abertas ainda neste semestre, e
vão permitir uma visitação educativa”, finalizou.

Um projeto democrático
Eleito coletivamente em consulta democrática realizada em 2015, este grande
sonho que está sendo concretizado na
colônia prevê capacidade para hospedar
mais 60 pessoas, otimizando o espaço de
dez hectares do terreno. Além disso, o
refúgio está sendo remodelado e ampliado e, futuramente, as melhorias incluirão
a revitalização e ampliação das cabanas já
existentes, um novo projeto paisagístico,
um novo prédio para recepção e o projeto
intitulado Confraria Astronômica “Caixa de
Joias” e o espaço para motorhomes.

Confraria astronômica
Uma das etapas de ampliação da
colônia de São Francisco de Paula é
o observatório astronômico “Caixa
de Joias”. “Há uns dois meses, começamos uma obra de ampliação do
refúgio, que vai comportar de 60 a 70
pessoas. Deste ambiente, por meio
de uma escada e um elevador, nós
vamos poder chegar a um terraço
externo, onde vai estar localizado o
observatório astronômico”, explicou
Ricardo Hubba, diretor de Relações
de Trabalho.

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre as obras
de ampliação e revitalização da Colônia de São Chico, em
www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.

Convênios
ARQUITETURA E URBANISMO
Evelise Machado Ribeiro - Rua J, 118, bairro Floresta – Lajeado/RS
Fone: (51) 3707-0259 / (51) 99829-9944
E-mail: contato@engenhoarquitetura.com.br
Site: www.engenhoarquitetura.com.br.
Veja outros convênios em www.apcefrs.org.br/convenios.html
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Jogos do Sul serão realizados em
Bento Gonçalves
Delegações do RS, SC, PR e SP (convidada) disputam modalidades coletivas e individuais dos dias 7 a 9/9
Os Jogos Regionais do Sul serão
realizados entre os dias 7 e 9 de
setembro, em Bento Gonçalves,
na Serra Gaúcha. APCEFs do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo (convidada) estarão presentes com suas delegações.
Diversas modalidades serão
disputadas, tais como: basquete
masculino, futebol soçaite livre
masculino, futebol soçaite máster
masculino, futebol soçaite supermáster masculino, futsal feminino e
masculino, vôlei feminino e masculino, vôlei máster feminino, tênis de
quadra simples feminino e masculino, tênis de quadra duplas feminino
e masculino, tênis de mesa feminino e masculino, natação feminino

Passo Fundo sedia seletiva de tênis
de quadra
Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Elias Ritter e Paulo Roberto Rohenkol foram
selecionados para os Jogos do Sul
Fotos: Arquivo/APCEF

Margareth Marquardt, Traudi Meurer e
Laura Kern são as representantes femininas

Os atletas Elias Ritter e Paulo Roberto Rohenkol foram selecionados para
representar a APCEF/RS na modalidade
tênis de quadra masculino nos Jogos Regionais do Sul. A seletiva foi realizada na
manhã de 15 de julho, no Daniel Tennis
Center, em Passo Fundo, e contou com
a presença do presidente da APCEF,
Marcello Carrión, do diretor de Esportes,
Sérgio Simon, e do presidente do Conselho Deliberativo, Ivan Canal.
Elias Ritter, da Agência Sarandi,
destaca-se toda vez que entra em quadra,
devido ao grande talento no tênis. E, mais
uma vez, foi selecionado para representar
a Associação em uma competição esportiva. “É sempre um momento de muita
alegria e descontração, porque é diferente do nosso dia-a-dia do trabalho. Vamos
tentar defender os vários anos que já
pudemos participar com sucesso”, disse.
Na modalidade tênis feminino,
Margareth Luiza Marquardt, Traudi Ingrid
Meurer e Laura Maria Dalcin Kern irão
novamente representar a APCEF gaúcha.

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre
a seletiva de tênis de quadra, em www.apcefrs.org.br
ou na página da Associação no Facebook.

e masculino, natação paralímpica,
sinuca, damas, xadrez, atletismo
feminino e masculino, canastra,
corrida 5 km e 10 km feminino e
masculino e vôlei de praia duplas
feminino e masculino.
Sérgio Simon, diretor de Esportes da APCEF/RS, contou que os
treinos das modalidades coletivas já
estão em andamento em Porto Alegre. “Os treinadores estão trabalhando com os(as) associados(as),
e as equipes serão definidas até o
final de julho”, revelou.
Mais informações, em www.
apcefrs.org.br, pelo e-mail esportes@apcefrs.org.br ou telefone
(51) 3268-1611.

XI Botequim será no dia 21 de outubro.
Reserve a data!

Evento homenageia atletas que se destacam na Associação

Mais um evento tradicional da
APCEF já tem data marcada. O XI
Botequim do Esporte ocorre no
sábado, 21 de outubro, a partir
das 21h, no Ginásio de Esportes
da Associação (Sede A da APCEF),
em Porto Alegre. Reserve a data!
O evento é conhecido pelas
homenagens prestadas aos destaques do esporte. Neste ano, os
esportistas dos Jogos Regionais

do Sul receberão as homenagens,
além de homenagens especiais
àqueles(as) que se dedicam à prática esportiva.
Também estão garantidos o
famoso chopp, os petiscos e a
boa música para animar o baile e a confraternização dos(as)
associados(as), familiares e
amigos(as). Mais informações, em
breve, em www.apcefrs.org.br.

X Costelão celebra
a tradição gaúcha em grande estilo
Galpão Crioulo recebeu convidados(as) para mais um evento do Núcleo de Cultura Gaúcha
Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Assadores capricharam no preparo de sete costelões

Na cozinha, o preparo também foi primoroso

Mais uma vez, uma boia de
primeira foi servida no Galpão
Crioulo da APCEF. No dia 23 de
julho, associados(as), familiares e
amigos(as) provenientes diversas
regiões do Rio Grande do Sul
marcaram presença no Costelão
da APCEF. “O Núcleo de Cultura
Gaúcha agradece, mais uma vez,
a presença de todos(as) que nos
brindaram com a sua presença
na décima edição do Costelão”,
enfatizou Paulo Cesar Ketzer, o
famoso PC, coordenador do Núcleo.

Boia de primeira é marca registrada do Núcleo

A tradição gauchesca esteve
presente nas músicas, nos
vestidos de prenda, lenços no
pescoço, bombachas e rodas de
chimarrão, além da gastronomia
de qualidade. Os assadores do
Núcleo madrugaram para preparar
a carne e o fogo de chão, onde
sete costelões foram assados por
várias horas. “Este é o churrasco
campeiro, que se fazia antigamente
no campo, onde se faziam espetos
com galhos de árvores, se espetava
a carne, se fazia um braseiro com
fogo e levava de 6h a 7h para ficar
pronto. Aqui, a ideia é re-editar essa
situação”, explicou Beloni Bastos
da Silva, integrante do Núcleo.
Na cozinha, foram preparados os
acompanhamentos e a sobremesa
de doce de abóbora, igualmente

Convidados(as) matearam na sede ensolarada

com muito capricho.
Melissandro Colla, da Agência
São João, parabenizou a iniciativa
da APCEF de preservar as tradições
gaúchas com eventos como o
Costelão. “É muito interessante
este evento, ainda mais nesta época
do ano, em que estamos às vésperas
da Semana Farroupilha”, destacou
Colla. A convidada Dulci Bach
também ressaltou a importância do
evento. “Reúne uma tradição que a
gente não deve deixar morrer. Eu
adoro, venho quase todos os anos.
O Costelão é maravilhoso, a carne
chega a estar desmanchando, muito
boa mesmo”, sublinhou. O convidado
Sergio Cadena, que compareceu
pela primeira vez, ficou encantado:
“Além de cultivar a tradição, fizeram

um costelão maravilhoso, que é o
máximo do Rio Grande do Sul. Parabéns
para a Associação”.
Jantar Baile Campeiro de
Encerramento da Semana
Farroupilha

E o Núcleo de Cultura Gaúcha
lembra que em setembro tem mais! O
próximo evento agendado é o Jantar
Baile Campeiro de Encerramento da
Semana Farroupilha, no Galpão Crioulo
da APCEF. “Para não perder o costume,
no dia 30 de setembro, nós vamos ter
baile com janta: carreteiro de charque,
feijão e aquela comida campeira que
os(as) senhores(as) todos(as) gostam.
Então, fica o convite”, destacou PC.
Aguarde, em breve, novas informações,
em www.apcefrs.org.br.

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o X Costelão, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.

