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O mês de setembro começou com um 
osso duro de roer para os(as) bancários. 
Depois de três rodadas de negociações, 
os banqueiros não deram nem sinal de que 
pretendem apresentar propostas concretas 
para a solução de problemas graves 
enfrentados diariamente pela categoria. 
Tanto no âmbito geral quanto no específico, 
as tratativas pouco avançaram. Mas, diante 
de lucros estratosféricos apresentados 
pelos bancos, temos que lembrar que a 
campanha salarial recém está começando. 
Cabe a nós, trabalhadores(as), não 
arrefecermos a luta. É hora de mobilização!

E a APCEF, pioneira como sempre, 
segue mobilizada também na questão da 
defesa dos(as) participantes da previdência 
complementar. No dia 31 de agosto, a 
Associação participou da audiência pública 
que subsidiará o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) no julgamento do recurso especial 
que vai definir qual o regulamento aplicável 
ao cálculo da renda mensal inicial dos 
benefícios. A Associação foi a única entidade 
representativa dos empregados(as) da 
Caixa presente.

Os desafios encarados com maestria 
pela Associação também se dão através dos 
investimentos que faz no seu Patrimônio. 
Com ousadia, mais uma vez, estamos 
iniciando uma nova grande obra. Depois da 
conquista da Nova Colônia de Tramandaí, 
chegou a vez de São Francisco de Paula 
receber um “trato especial”. Por isso, 
estamos propondo, através de uma 
consulta democrática online, que você 
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escolha, entre dois anteprojetos distintos, 
qual o que deverá ser implementado na 
colônia serrana. Novas cabanas ou um 
prédio horizontal? Conheça as propostas 
na contracapa e dê a sua opinião! A votação 
ocorrerá através do site www.apcefrs.
org.br, até o dia 15 de outubro. Cada 
associado(a) terá direito a um voto.

Neste mês de setembro, também 
tivemos a alegria de promover o XII Festival 
de Música da APCEF, tradicional espaço de 
divulgação do talento artístico de nossos(as) 
associados(as). Com a participação de 
cinco fortes concorrentes, o júri escolheu: 
o nosso já consagrado colega Angelino 
Rogério leva a sua canção “Em nome da 
paixão” para representar o Rio Grande 
do Sul no Música Fenae, em dezembro, 
em Recife. Leia mais sobre o festival 
na página central.

Além dessas e outras essas novidades, 
é com orgulho que publicamos uma 
entrevista com Leonardo Melgarejo, 
presidente de uma das mais antigas 
entidades ambientalistas do Brasil, a 
AGAPAN. O engenheiro agrônomo 
aponta, com preocupação, sobre os 
perigos da cultura dos transgênicos e 
dos agrotóxicos, tão disseminados no 
Brasil. Diante das amarras provocadas 
pelas grandes empresas do agronegócio, 
temos alternativas? Confira a entrevista 
nas páginas 8 e 9.

Uma excelente leitura e até a pró- 
xima edição!
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Agenda de Eventos

Colônia do Cassino está sendo revitalizada
Reforma começou no dia 24 de agosto e deve ficar pronta para o veraneio

17/10 - Festa do Dia do Saci
4/11 - Lançamento e sessão de autógrafos 
do livro Água: Elemento Essencial da Vida, 
na Feira do Livro de Porto Alegre

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

11/11 - Reunião de Aposentados(as) 
e Pensionistas
14/11 - Festa de Abertura das Piscinas
27/11 - Noite Cultural

Os(as) associados(as) da APCEF vão 
poder desfrutar de mais uma colônia mo-
dernizada nas próximas férias de verão. 
Começaram, no dia 24 de agosto, as obras de 
revitalização da Colônia do Cassino. Dentre 
as melhorias implementadas, estão a substi-
tuição de toda a rede elétrica, a instalação de 
mais tomadas, a realocação de interruptores, 
a substituição de telhado, azulejos, pisos 
e mobiliário. O prédio também terá uma 
central de gás, adequando-se às exigências 
do Plano de Prevenção e Proteção contra 

Festa do Saci ocorre em 17 de outubro
Muito aguardada pelas crianças, 

a Festa do Dia do Saci já tem data 
marcada. Ocorrerá no sábado, dia 17 
de outubro, a partir das 14h, na Sede 
A da APCEF (Av. Coronel Marcos, 
627, Porto Alegre). Piscina de bolinhas, 
tobogã, brinquedos infláveis, escultura 

de balões, camarim fashion com pintura 
de cabelos e unhas, mesa de doces 
e contação de histórias são atrações 
confirmadas. Logo na entrada, as 
crianças vão receber um kit lanche e um 
brinde. Mais informações, em breve, 
em www.apcefrs.org.br.

Incêndio (PPCI). Na área de camping, estão 
sendo reformadas as estruturas de apoio, co-
zinha, banheiros, churrasqueiras. A previsão é 
que o espaço já esteja aberto para utilização 
no próximo veraneio, a partir de dezembro.

De acordo com o diretor de Patrimônio 

da APCEF, Paulo Belotto, trata-se de uma 

reforma ampla, com o objetivo de oferecer 

um ambiente mais seguro e confortável para 

os(as) associados(as). “Temos investido muito 

no patrimônio da Associação, pois entende-

mos que esses são espaços importantes em 

que as pessoas passam seus momentos de 

lazer e descanso. Estar em um local agra-

dável faz parte dessa experiência. Depois 

de termos conquistado a Nova Colônia
de Tramandaí, nosso objetivo é elevar o pa-
drão de todas as demais colônias”, afirmou 
Belotto. Nesse sentido, também já estão em 
andamento estudos de novas estruturas para 
colônia de São Chico (na contracapa, leia 
mais sobre a consulta democrática que está 
sendo realizada).

Por questão de segurança, a Colô-

nia do Cassino ficará fechada durante as 

obras. Opcionalmente, os(as) associados(as) 

podem aproveitar as demais colônias 

da APCEF, como Tramandaí, São Chi-

co e Itapirubá, além das sedes espalha-

das por todo o Estado. Confira como 

se inscrever, em www.apcefrs.org.br, 

e aproveite o patrimônio da sua Associação. 

Mais informações: secretaria@apcefrs.org.br 

ou  (51) 3268-1611.

Arquivo/APCEF Cassino Praia/Divulgação

Colônia passa por obras de revitalização Praia do Cassino é um dos destinos mais procurados do Litoral Sul

Terças-feiras - Encontro do Núcleo de Cultura Gaúcha 
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Primeiras rodadas de negociação 
evidenciam intransigência de banqueiros
Mesmo em questões essenciais, como saúde e segurança do(a) trabalhador(a), tratativas pouco avançam. É hora de mobilização!

As primeiras cartas da Campanha 

Salarial 2015 já foram postas à mesa. 

No entanto, após três rodadas de 

negociações, já ficou claro que os 

banqueiros não têm intenção de facilitar 

a vida dos(as) bancários(as). Tanto no 

âmbito geral quanto no específico, as 

tratativas pouco avançaram, mesmo 

em questões essenciais, como saúde e 

segurança do(a) trabalhador(a). “Essa 

postura só vem a reforçar a necessidade 

de mobilização dos(as) empregados(as)”, 

a f i rmou o pres idente da APCEF, 

Marcello Carrión.

Um exemplo do descaso dos bancos 

com os(as) trabalhadores(as) é que, 

mesmo o Comando tendo apresentado 

à Fenaban pesquisas que comprovam 

o adoecimento da categoria devido 

à rotina estressante de trabalho, os 

banqueiros não responderam com 

nenhuma proposta concreta para 

resolver essa grave situação. Para se ter 

uma ideia, de acordo com um estudo 

do Dieese, com base nos dados do 

INSS, entre janeiro e março de 2014, 

4.423 bancários(as) foram afastados(as) 

do trabalho, sendo 25,3% por lesões 

por esforços repetitivos e distúrbios 

osteomusculares e 26,1% por doenças 

como depressão, estresse esíndrome 

do pânico. 

Outra reivindicação, relativa a 

ações de combate às metas abusivas e 

ao assédio moral, também foi ignorada. 

Mesmo reconhecendo que haja excessos 

no modo de cobrança por parte de 

certos(as) gestores(as), os banqueiros não 

concordaram em estabelecer metas com 

a participação dos(as) trabalhadores(as), 

levando em conta o porte das unidades, 

as regiões de localização, o número de 

empregados(as) e a carteira de clientes.

Entre outras questões colocadas 

no “limbo” das negociações foi a da 

segurança. Um levantamento realizado 

pela Contraf e pela Confederação 

Nacional dos Vigilantes (CNTV), com 

apoio técnico do Dieese, apontou que 

66 pessoas foram assassinadas em 

assaltos envolvendo bancos em 2014. 

Além disso, 3.150 ataques a agências e 

caixas eletrônicos aconteceram no ano 

passado. A categoria cobra melhores 

condições de segurança, tanto para 

os(as) bancários(as) e familiares quanto 

para os clientes, além de assistência 

médica e psicológica às vítimas.

A Caixa, por sua vez, dá eco à 

intransigência dos patrões. Entre as 

questões negadas pelo banco, destacam-

se a extinção do voto de minerva na 

Funcef, o fim da discriminação aos(às) 

trabalhadores(as) que não saldaram o 

REG/Replan e a extensão do Saúde Caixa 

aos(às) que se desligaram por PADV: 

todas reivindicações cruciais definidas 

no último Conecef.

Sobre as ações judiciais que impacta- 

ram nos resultados da Funcef - questão 

que a APCEF tem alertado há muitos 

anos (leia mais sobre o assunto na 

página 11) -, a Caixa alegou que está 

cumprindo com o acordo operacional, 

que prevê a responsabilidade da empresa 

apenas nas ações relacionadas a auxílio 

alimentação, cesta alimentação, abono 

na complementação da aposentadoria 

e Plano de Assistência Médica Supletiva 

(Pams), e que tem feito o repasse de 

recursos para a Funcef. No entanto, 

calcula-se que esses itens representam 

a menor parcela do contencioso 

judicial. A maioria das ações é relativa 

ao Complemento Temporário Variável 

de Ajuste de Mercado (CTVA), que é de 

total responsabilidade da patrocinadora.

próximas negociações

Uma quarta rodada geral, agora 

sobre o tema remuneração, já está 

agendada para o dia 16 de setembro. Com 

a Caixa, a comissão de empregados(as) 

encontra-se no dia 18, para falar sobre 

contratações e jornada de trabalho. 

O cenário de intransigência foi 

pintado. E não foi pelos(as) bancários(as). 

Por isso, a APCEF conclama toda 

a categoria a unir-se à luta contra a 

exploração. “Somente com mobilização 

de cada bancário(a) é que será possível 

avançar na conquista por melhores 

salários e condições de trabalho. 

Participemos, todos(as), de mais essa 

Campanha Salarial”, conclamou o diretor 

de Relações de Trabalho, Ricardo Hubba.

principais reivindicações

Dentre os principais itens, além do 

reajuste de 16%, a categoria reivindica 

a valorização do piso salarial no valor do 

salário mínimo calculado pelo Dieese (R$ 

3299,66 em junho), PLR de três salários 

mais R$ 7.246,82, defesa do emprego, 

combate às metas abusivas e ao assédio 

moral, melhores condições de trabalho, 

fim da terceirização e vales-alimentação 

e refeição maiores.

A pauta específica dos(as) empre- 

gados(as) da Caixa pede melhorias 

nas condições de trabalho;  mais 

contratações; combate às terceirizações; 

fim do programa Gestão de Desempenho 

de Pessoas (GDP); combate a metas 

abusivas; defesa da isonomia; prevenção 

do assédio moral e sexual; melhores 

condições de trabalho para portadores(as) 

de necessidades especiais; melhoria do 

Saúde Caixa; extensão do Saúde Caixa 

para os(as) aposentados(as) de PADV’s; 

extensão do auxílio e cesta-alimentação 

a todos(as) os(as) aposentados(as) e 

pensionistas; retomada do modelo de 

Agência Segura; e medidas e garantias 

em caso de assaltos e sequestros para 

vítimas e familiares.

Fonte: Contraf e Fenae
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No dia 31 de agosto, aconteceu, em 

Brasília, audiência pública para subsidiar 

o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no 

julgamento do recurso especial que vai 

definir qual o regulamento aplicável ao 

cálculo da renda mensal inicial do benefício 

de previdência complementar. O evento, 

que contou com ampla participação de 

atuários(as), economistas e advogados(as) 

de todo o País, teve a participação da 

APCEF, através do diretor Sérgio Simon 

e dos assessores Ricardo Só de Castro, 

Abrão Blumberg e Lucas Abal Dias, do 

Escritório de Direito Social, responsável 

pelo Seguro Jurídico.

O ministro Marco Buzzi abriu os 

painéis vespertinos da terceira audiência 

pública promovida na história do Tribunal. 

Além dele, acompanharam os debates 

nesse período os ministros do STJ Paulo 

de Tarso Sanseverino, Villas Bôas Cueva, 

Antonio Carlos Ferreira, Moura Ribeiro, 

Marco Aurélio Bellizze, Isabel Gallotti 

e Raul Araújo.

Durante mais de quatro horas, 

representantes de diversas entidades 

interessadas no tema apresentaram 

diferentes pontos de vista a respeito 

da possibilidade de se adequar o plano 

original do contrato previdenciário às 

variáveis sofridas ao longo do tempo, como 

expectativa de vida, mudanças na relação 

trabalhista, taxas de juros e inflação, 

premissas que poderiam ser reavaliadas 

no momento da concessão do benefício. 

As manifestações dos(as) 26  exposi-

tores(as) presentes na audiência pública 

serão anexadas ao processo e servirão 

de subsídio para o julgamento do recurso 

pelos ministros da Segunda Seção, no 

qual será decidido se o regulamento 

dos planos de benefícios de previdência 

complementar aplicável é o vigente na 

data em que o participante ingressou 

no plano ou aquele em vigor na data em 

que o participante passa a ter direito ao 

recebimento do benefício.

No entendimento do advogado 

Ricardo Só de Castro, devem ser 

consideradas nulas as a lterações 

processadas nos regulamentos dos 

planos de benefícios que transfiram 

risco ou custo do patrocinador para 

o participante, e que sejam realizadas 

de forma unilateral pelo patrocinador, 

sendo válidas somente as alterações que 

obtiverem a concordância do participante 

ou da entidade representativa deste. 

A APCEF marca, mais uma vez, o 

seu pioneirismo, sendo a única entidade 

representativa dos empregados(as) da 

Caixa presente, reforçando a defesa dos 

interesses de seus(suas) associados(as).

* Com a colaboração de Regina Azevedo

APCEF participa 
de audiência 
sobre previdência 
complementar

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

Conforme já informado em 

edições anteriores do Jornal João 

de Barro, o Jurídico da APCEF tem 

orientado aos(às) associados(as) 

que cabe ação revisional para 

buscar as diferenças de correção 

monetária que não estão sendo 

corretamente aplicadas nas contas 

vinculados do Fundo de Garantia 

(FGTS).

 As perdas chegam a 88,3%, 

devido à correção equivocada pela 

TR (Taxa de Referência), aplicada 

sobre o Fundo de Garantia. Só nos 

últimos dois anos, somam apro-

ximadamente 11% de perdas na 

correção em face de aplicação de 

redutor equivocado.

 O FGTS vem sendo corrigido 

pela TR desde 1999, contudo, seus 

índices ficaram muito abaixo dos 

índices inflacionários medidos pelo 

Governo Federal. Se for considera-

do o índice oficial do INPC-IBGE, 

por exemplo, evidencia-se que 

em 2002 o valor dos depósitos 

do FGTS sofreram uma desvalori-

zação de -10,40% pela incorreta 

aplicação da TR, sendo que, em 

2010 a perda de foi de - 5,43%. 

Esses exemplos evidenciam suces-

sivas perdas que vêm se acumu-

lando de 1999, chegando ao total 

de 88,30% de desvalorização do 

FGTS frente à moeda oficial.

 Ou seja, trabalhadores(as) 

estão sofrendo prejuízos nos 

últimos anos, pois, com a mani-

pulação da TR, a qual incide no 

cálculo de atualização do FGTS 

de forma equivocada, já que não 

garante a recomposição das perdas 

inflacionárias. Assim, os valores que 

não estão sendo repassados corre-

tamente podem ser discutidos na 

Justiça Federal.

 Atualmente, o Jurídico da AP-

CEF já possui diversos processos 

em andamento, no entanto, todas 

as ações estão suspensas na Justiça, 

aguardando uma decisão que será 

proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF). Esse julgamento 

ainda não tem data definida, mas 

a decisão que for proferida servirá 

para todos os processos ajuizados 

no Brasil, ou seja, para todos(as) 

os(as) trabalhadores(as) que estão 

discutindo essa matéria via judicial, 

pois provavelmente será um caso 

que terá repercussão geral, uma 

vez que são inúmeras as ações por 

todo País.

 O jurídico da APCEF alerta 

para aqueles(as) trabalhadores(as) 

que ainda não ingressaram com a 

ação, mas que têm interesse, de 

que ainda é possível ingressar com o 

processo e, para isso, são necessá-

rios os seguintes documentos: cópia 

da CTPS, PIS, RG, CPF, comprovan-

te de residência, recibo salarial atu-

al; extrato analítico do FGTS entre 

os anos de 1999/2015 (que pode 

ser retirado tanto pela internet 

como em qualquer Caixa Econô-

mica Federal, de qualquer cidade). 

Caso você seja aposentado(a), 

faz-se necessário também a cópia 

da Carta de Concessão da Aposen- 

tadoria do INSS.

Perdas do FGTS

Sempre pioneira, Associação foi a única entidade representativa 
dos empregados(as) da Caixa presente

Arquivo/APCEF

Diretor Sérgio Simon e advogados em Brasília





Felipe Teixeira apresentou
Milonguita Vieja

Moacir Carneiro, AthosMiralha da Cunha, AngelinoRogério e Marcos Todt

Sérgio Quintian apresentou
a balada Rejuvenascer

Jorge Hugo Souza Gomes
trouxe o rock'n'roll

Angelino Rogério apresentoucandombe e canção

Público foi conferir a produção
musical dos(as) associados(as)

Mônica Tomasi, Marcelo Delacroixe Pedro Munhoz participaram do júri
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enTRevisTa:  Leonardo Melgarejo, presidente da Agapan

“A comemoração dos lucros de poucas 
empresas está impedindo que a sociedade 
perceba quão ameaçado está o futuro de 
gerações que ainda não possuem voz”
Presidente da Agapan, Leonardo Melgarejo fala sobre os perigos do uso disseminado de agrotóxicos e transgênicos

Em uma franca entrevista concedida 

ao João de Barro, o presidente da Associação 

Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural 

(AGAPAN), Leonardo Melgarejo, fala sobre 

os perigos da difusão dos agrotóxicos, bem 

como a sua associação com os alimentos 

transgênicos. Mestre em Economia Rural 

e doutor em Engenharia de Produção, 

Melgarejo também é engenheiro agrôno-

mo da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural (EMATER), membro do 

Grupo de Estudos em Agrobiodiversidade, 

coordenador do GT agrotóxicos e transgê-

nicos da Associação Brasileira de Agroeco-

logia, e ex-membro da Comissão Técnica 

Nacional de Biossegurança (CTNBio).

joão de Barro - Recentemente, 
o senhor assumiu a presidência da 
agapan, uma mais antigas entidades 
ambientalistas do Brasil, que já foi 
gerida por ninguém menos que josé 
Lutzemberger. O que representa 
ocupar essa posição para o senhor?

Leonardo Melgarejo - Participar 

da Agapan, em qualquer nível de envol-

vimento, implica assumir responsabili-

dades em relação ao vasto conjunto de 

temas a que ela se dedica. Na função de 

presidente, isso se avoluma. A enorme 

contribuição do Prof. Lutzemberger para 

as causas ambientais colocou a Agapan 

no rol das organizações de visibilidade 

internacional, e essa condição vem sendo 

mantida pelo empenho dos associados 

e dos diretores que o sucederam, tanto 

na presidência como em outras funções.

Minha participação se dá em con-
tinuidade à gestão do professor Alfredo 
Gui Ferreira, que substituiu o Prof. 

Francisco Milanez, que sucedeu o Prof. 
Eduardo Finardi. Antes dele, presidiram a 
Agapan, a professora Edi Xavier Fonseca, 
Celso Marques e Flávio Lewgoy, além 
do próprio Lutzemberguer. Portanto, 
a responsabilidade é enorme, e feliz-
mente se faz facilitada pela composição 
dos Conselhos Superior e Fiscal, bem 
como pelo envolvimento de todos os 
ex-diretores que ainda estão entre nós. 

A direção da Agapan atua de for-
ma colegiada. Todos formulam, todos 
trabalham e todos ajudam a definir 
posições. Resulta que as demandas são 
atendidas a várias mãos, mantendo co-
erência com a história acumulada pela 
Agapan. Afinal, 44 anos de aprendiza-
do compõem um patrimônio e tanto.

Participar desse grupo é algo extre-
mamente motivador e que traz enorme 
satisfação. Me sinto acolhido e compro-
metido com a história, os valores e a causa 
das pessoas que formam esse grupo. Me 
parece que somos como células: indepen-

Arquivo Pessoal

dentes, mas fortemente articuladas pelo 
organismo que chamamos de Agapan. 

jB - apesar da alegação de que 
os transgênicos são menos suscetíveis 
às pragas, é sabido que as lavouras de 
alimentos geneticamente modificados 
recebem “banhos de agrotóxicos”. 
Qual a relação da produção de trans-
gênicos com o uso de agrotóxicos?

LM - No Brasil, as lavouras trans-
gênicas já ocupam mais de 42 milhões 
de hectares. Em toda essa área, temos 
apenas três tipos de plantas: algodão, 
milho e soja, que foram modificados para 
resistir a banhos de herbicidas, ou para 
produzir, em todas suas células, prote-
ínas inseticidas. É claro que apenas isso 
já ameaça tanto a natureza, que deveria 
ser suficiente para preocupar a todos.

Mas a situação é pior. Recentemente, 
predominam aprovações de transgênicos 
que combinam essas duas condições. 
São as plantas inseticidas que também 

Leonardo Melgarejo é presidente da AGAPAN

não morrem quando submetidas a 
banhos de herbicidas, implicando em 
cargas de venenos que se superpõem, 
ano após ano, nos mesmos locais. O im-
pacto de tamanha pressão seletiva vem 
provocando o surgimento de plantas e 
insetos resistentes àqueles herbicidas 
e àquelas proteínas tóxicas, o que leva 
os agricultores a ampliarem o número 
de aplicações de veneno e a migrarem 
para venenos cada vez mais tóxicos. 

jB - O instituto nacional de 
Câncer (inca) manifestou-se contra o 
modo como os agrotóxicos são utiliza-
dos no Brasil. segundo a entidade, os 
brasileiros são os que mais consomem 
veneno agrícola no mundo, chegando 
a cerca de 5,2 quilos por ano. Quais 
são os impactos comprovados que 
essas substâncias geram ao meio 
ambiente e à saúde das pessoas?

LM - Os estudos do INCA apontam 
para a emergência de tumores malignos 
e afirmam que o veneno mais usado 
no País, o glifosato, se enquadra nessa 
categoria. Outros estudos apontam al-
terações neurológicas, desvios em rotas 
hormonais, deformações físicas, malfor-
mações genéticas, abortos, infertilidade, 
cegueira... São muitos os problemas, e não 
se associam apenas ao enorme volume 
de aplicações. A ingestão de uma única 
molécula pode provocar alteração em 
uma única célula, e isso pode vir a deflagrar 
a multiplicação defeituosa daquela célula 
ou modificações no desempenho de seu 
papel, gerando processos cancerígenos. 

Os seres em constituição, como os 
bebês e os jovens durante a puberdade, 
compreendem os grupos de risco mais vul-
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neráveis a esses produtos. Eles vivenciam 
processos de alteração e de configuração 
de rotas metabólicas, onde um pequeno 
estrago, ocorrido num dia, trazer reper-
cussões dramáticas para toda uma vida.

No que diz respeito ao ambiente, to-
das essas características se repetem, para 
todos os seres que entram em contato 
com os agrotóxicos. Desaparecimento 
de espécies e surgimento de deformações 
genéticas. Isso compromete a estabilidade 
de redes tróficas, afeta relações simbióticas 
e compromete a execução de papéis eco-
lógicos realizados por diferentes espécies. 

Considere-se que a contaminação 
das águas e dos solos gera impactos que 
estão longe de ser conhecidos e que se es-
tenderão em vastos horizontes temporais. 
Estudos do Prof. Pignati, no MT, revelam 
que, nas zonas de produção dominadas 
pelas lavouras transgênicas, até as águas 
da chuva já carregam venenos agrícolas. 

A quem interessa esse tipo de coisa? 
Creio que a ninguém, embora saibamos 
que um pequeno número de empresas 
vem acumulando lucros com a venda 
desses produtos e promovendo vastas 
campanhas midiáticas que envolvem for-
madores de opinião, representantes do 
legislativo e até órgãos de governo. Essas 
campanhas geram ações coordenadas 
que impedem a sociedade de tomar cons-
ciência a respeito do que está em jogo. 

O PL do deputado Heinze, que retira 
os rótulos dos produtos elaborados a par-
tir das colheitas transgênicas, é apenas um 
dos exemplos. Sem o símbolo, as pessoas 
não saberão o que estão comprando e não 
poderão decidir pela não aquisição de pro-
dutos que são veículos de herbicidas. Isso 
ofende nosso direito de cidadão, porque 
nos impede de influir sobre a economia, 
estimulando atividades que consideramos 
mais interessantes para o País e desesti-
mulando atividades que consideramos 
perigosas. Ao mesmo tempo, será de-
sestimulada a produção de alimentos 
limpos, benéficos para a saúde de todos.

jB - em recente entrevista, o 
senhor afirmou que “a transgenia 
está mudando para pior a realidade 
agrícola brasileira”. em que sentido?

LM - Essa tecnologia só tem ofe-
recido plantas tolerantes a herbicidas e 

plantas inseticidas. As outras promessas 
continuam sendo apenas isso: promes-
sas. Há vinte anos se fala em plantas 
mais produtivas, plantas tolerantes à 
seca, plantas “melhores” desse e da-
quele tipo. Onde estão essas plantas?

Além disso, a transgenia vem am-
pliando o tamanho mínimo econo-
micamente viável das propriedades 
agrícolas. Dessa forma, o êxodo rural 
se acelera, e atividades relevantes as-
sociadas à preservação da natureza e à 
produção de alimentos são eliminadas. 

Essa tecnologia também vem en-
caminhando o Brasil para uma condi-
ção de colônia subalterna, acocada aos 
interesses dos países industrializados. 
Estamos assumindo a condição de quin-
tal exportador de matérias-primas sem 
classificação de origem, e ainda ficamos 
com o ônus do uso massivo de venenos 
e das fábricas sujas, como a de pasta de 
celulose. Para isso, permitimos até que 
se utilize no País venenos que são proi-
bidos nas regiões onde são fabricados. 

Mas não é só isso. O pior talvez 
se associe ao fato de que as sementes 
transgênicas são patenteadas. Os agricul-
tores não podem fazer sua reserva para 
replantios. Isso significa que o País não 
dispõe de sementes para o plantio da 
próxima safra. Todos os anos devemos 
esperar que meia dúzia de empresas 
nos conceda, a alto custo, o direito de 
acesso às suas sementes transgênicas. 

A comemoração dos lucros de pou-
cas empresas e seus associados, nesta 
geração, está impedindo que a sociedade 
perceba quão ameaçado está o futuro de 
gerações que ainda não possuem voz. 
Se trata de um problema ético contra 
o qual a sociedade deve se insurgir.

jB - Os organismos genetica-
mente modificados são aprova-
dos pela Comissão Técnica na-
cional de Biossegurança (CnT-
Bio) com base em quais critérios?

LM - A CTNBio atua em forma de 
colegiado, onde as decisões se dão por 
maioria. Mas tem ocorrido algo singular: 
jamais a CTNBio deixou de aprovar algum 
pedido. Isso significa que ela entende que 
as empresas não cometem erros, nem 
apresentam fragilidades em seus estudos. 

Em nenhuma das aprovações re-
comendadas pela CTNBio foram apre-
sentados estudos plurigeracionais, ou 
com animais em gestação, ou mesmo 
cobrindo a variabilidade climática de 
nossos ecossistemas. E os estudos de 
laboratório, realizados previamente às 
liberações comerciais, não atendem ao 
conjunto de realidades a que as plantas 
estarão sujeitas quando submetidas às 
peculiaridades de nossos diferentes 
biomas. Como exemplo, têm sido apro-
vados estudos que garantem a segurança 
de nossa avifauna alada, megadiversa 
como é, com base em estudos aplicados 
a pássaros que não existem por aqui. 
Até um inseto que só existe no norte da 
Europa já serviu de referência para ates-
tar ausência de impactos em nosso País.

Além disso, para atestar que o milho 
transgênico não fará mal para a saúde, 
têm sido realizados testes de curto prazo, 
alimentando ratos e frangos com grãos 
produzidos especialmente pra os testes, 
na ausência dos agrotóxicos. Parece 
ridículo, mas é verdade: testes que re-
produzem uma situação completamente 
falsa atestam a segurança de produtos.

Ainda assim, a lógica estabelecida 
pela lei de biossegurança é consistente e 
deve ser valorizada. O que ocorre é que 
a forma de operação da CTNBio ameaça 
os fundamentos da lei e compromete 
os interesses da sociedade. A CTNBio 
deve ser re-examinada. As categorias 
profissionais poderiam ser chamadas a 
colaborar. As recomendações técnicas 
da CTNbio deveriam ser submetidas aos 
profissionais da área de riscos para a saúde 
e o ambiente, que atuam no IBAMA e 
na ANVISA. O MAPA deveria avaliar as 
questões relativas à performance agronô-
mica, e o MDA deveria avaliar os impactos 
socioeconômicos. Apenas com a anuência 
de profissionais desses ministérios, os 
transgênicos deveriam ser liberados. 

jB - Considerando essa disse-
minada cultura dos transgênicos e 
agrotóxicos no Brasil, quais seriam 
as opções para aqueles que não 
desejam consumir alimentos dessa 
natureza? O Brasil dá condições 
para a agricultura alternativa hoje?

LM - Os caminhos vêm sendo aber-
tos pelas organizações ambientalistas e 

apontam para a necessidade de fugir dos 
venenos. A curto ou longo prazo, eles 
matam. Fugir deles é a única opção, e 
isso exige mudanças na politica agrícola 
e nas tecnologias apoiadas pelo governo. 
Os agricultores assentados na Grande 
Porto Alegre mostram que se trata de 
algo viável. Apenas esse ano, eles colhe-
ram 450 mil sacos de arroz sem veneno.

E existem razões para otimismo. 
Recentemente as mulheres rurais, através 
da Marcha das Margaridas, obtiveram, da 
presidente Dilma, o anúncio de uma Polí-
tica Nacional de Agroecologia e Produção 
Organica (PNAPO). Para ser viabilizada, 
essa política carece da implementação do 
também recém proposto e ainda por ser 
criado Programa Nacional de Redução de 
Agrotóxicos (PRONARA). Esse programa 
prevê estímulo à produção de alimentos 
limpos, rediscussão de políticas e incen-
tivos que isentam venenos de impostos, 
prevê recursos de créditos para pesquisa, 
produção, registro e comercialização de 
produtos limpos. Prevê multiplicação de 
feiras e campanhas de esclarecimento 
para produtores, consumidores, legisla-
dores, assistentes técnicos e formadores 
de opinião, entre tantos outros objetivos. 
Resumidamente, prevê que os alimen-
tos limpos receberão uma parcela de 
tudo que foi oferecido ao agronegócio, 
ao longo dos últimos quase cem anos. 

A Agapan encara com confiança 

tanto o Plano Nacional de Agroecolo-

gia e Produção Orgânica (PLANAPO) 

quanto o PRONARA, mas sabe que sua 

implementação contraria interesses po-

derosos e ameaça pessoas e empresas 

que, na ausência deles, se beneficiam 

de lucros bilionários. Portanto, se trata 

de uma disputa difícil, mas necessária. 

Muitas organizações estão traba-

lhando com este objetivo: redirecionar 

processos produtivos, reduzir o uso 

de veneno, ampliar a autonomia dos 

agricultores, reduzir riscos para a saú-

de e o ambiente, assegurar oferta de 

alimentos “limpos”. Para citar apenas 

alguns, vale lembrar as ações da OAB, 

do CONSEA, do Fórum Gaúcho de 

Combate aos Impactos dos Agrotóxicos 

(FGCIA), da Campanha Permanente 

Contra os Agrotóxicos e Pela Vida e tantos 

outros. Aliás, até o Papa está conosco. 
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RepResenTaTividade

APCEF realiza assembleias eletivas 
em suas 14 regionais
Coordenadores(as), tesoureiros(as) e equipes de apoio foram eleitos(as) para um mandato de três anos

Após a eleição da diretoria executiva, 
dos conselhos deliberativo e fiscal e dos(as) 
representantes da APCEF nas unidades da 
Caixa, a Associação deu prosseguimento 
a mais uma etapa do processo eleitoral 
previsto em seu estatuto. De 20 a 29 
de agosto, promoveu, em todas as suas 
14 regionais, assembleias que, dentre 

outras deliberações, elegeram os(as) 
coordenadores(as), tesoureiros(as) e 
equipes de apoio que administrarão as 
regionais pelos próximos três anos.

Ao coordenador cabe prestar contas 
das atividades, aplicações monetárias e 
despesas da regional; convocar reuniões 

do Conselho de Representantes e demais 
associados; articular-se com a diretoria 
executiva e com os conselhos deliberativo 
e fiscal da APCEF; e responsabilizar-se pelo 
patrimônio e empregados da Associação 
na regional. O tesoureiro, por sua vez, 
deve estar articulado com as atividades 
do coordenador; além de liberar verbas 

e prestar contas de suas atividades aos 
poderes sociais.

A APCEF agradece a participação e 
disponibilidade de todos os candidatos e 
saúda os novos dirigentes, desejando-lhes 
um excelente mandato. Confira, abaixo, 
a lista completa dos eleitos por Regional.

CenTRO 
data da assembleia: 20 de agosto 
Local: Sindicato dos Bancários 
de Santa Maria e Região 
diretores executivos presentes: 
Marcello Carrión e Marcos Todt 
Coordenador: Paulo Adelmo 
Castamann (Aposentado) 
Tesoureiro: Anaurelino Edenir Rodri-
gues de Oliveira (Ag. Marechal Mallet) 
equipe de apoio: Antônio Odil 
Gomes de Castro (Aposentado), Vilson 
Carlos Nicoloso (Ag. UFSM), Gláucia 
Maria Dorneles Lamberti da Silva 
(Ag. Ymembuí) e Élton Vanderlei 
Becker Timm (Ag. Marechal Mallet)

seRRa 
data da assembleia: 20 de agosto 
Local: APCEF Linha Julieta/Farroupilha 
diretor executivo presente: 
Sérgio Simon 
Coordenador: Rogério Capitani 
(Plataforma Habitação)  
Tesoureiro: Rafael Friedrich 
(Ag. São Pelegrino)

LiTORaL nORTe 
data da assembleia: 21 de agosto 
Local: Nova Colônia de Tramandaí 
diretor executivo presente: 
Sérgio Simon 
Coordenadora e suplente: Carmem 
Rejane Ramos (Aposentada) 
e Jaqueline Leal Gomes (Ag. Osório) 
Tesoureira e suplente: Vera Lúcia 
Bueno de Oliveira (Aposentada) 
e Clodely Soares (Aposentada)

FROnTeiRa suL 
data da assembleia: 21 de agosto 
Local: APCEF Bagé 
diretores executivos presentes: 
Marcos Todt e Marcello Carrión 
Coordenador: Evalber Ghisolfi 
Pereira (Ag. Bagé) 

Tesoureiro: Ronaldo de Faria 
Nunes (Ag. Bagé) 
equipe de apoio: Jane Mara Bueno 
Lins (Ag. Bagé), Creusa de Fátima 
Pires Figueiredo (Ag. Rainha 
da Fronteira) e Ivo Ferronatto 
Júnior(Ag. Bagé)

vaLe dO RiO dOs sinOs 
data da assembleia: 22 de agosto 
Local: APCEF São Leopoldo 
diretor executivo presente: Paulo 
Ricardo Belotto 
Coordenador e suplente: 
Nestor Francisco Imhoff (Aposentado) 
e Célio Fontana (Aposentado) 
Tesoureiro e suplente: Guido Koelln 
(Aposentado) e Doris Caudeic  
avares (Aposentada)

LiTORaL suL 
data da assembleia: 25 de agosto 
Local: Sindicato dos Bancários 
de Rio Grande 
diretora executiva presente: 
Célia Zingler 
Coordenadora: Carla Nogueir 
 Petruzzi (Aposentada) 
Tesoureiro e suplente: Renato 
Gonçalves Rezende (Ag. Rio Grande)

ReGiOnaL suL 
data da assembleia: 26 de agosto 
Local: Sindicato dos Bancários 
de Pelotas 
diretora executiva presente: 
Célia Zingler 
Coordenadora: Cristina de Souza 
Gularte (Ag. Pelotas) 
Tesoureiro: Luiz Antônio Reck 
de Araújo (Ag. Pelotas) 
Apoio a Cultura: Marisa Potter 
(Ag. Pelotas) 
apoio a aposentados, previdência 
e jurídico: Loiva Guido Valerão 
(Aposentada) 

apoio a social e Lazer: Lúcia Helena 
Leal da Silva (Aposentada)

vaLe dO TaQuaRi 
data da assembleia: 26 de agosto 
Local: APCEF Estrela 
diretor executivo presente: 
Paulo Ricardo Belotto 
Coordenador e suplente: 
Fernando Gerhardt (Ag. Estrela) 
e Nilso Braum (Ag. Estrela) 
Tesoureiro e suplente: Ricardo 
Luiz Sulzbach (Aposentado) e Carlos 
Teodoro Schwambach (Aposentado)

passO FundO 
data da assembleia: 27 de agosto 
Local: APCEF  - Roselândia/Passo 
Fundo 
diretor executivo presente: 
Sérgio Simon 
Coordenador e suplente: Ivo 
Luthi (Aposentado) e Gregori Augusto 
Colombo (Plataforma Habitacional) 
Tesoureira e suplente: Daniela Diello 
Granville (Ag. Passo Fundo) e Dalvan 
Garcia Capelão (Ag. Passo Fundo)

vaLe dO paRanHana 
data da assembleia: 27 de agosto 
Local: Taquara (Sindicato 
dos bancários de Taquara) 
diretor executivo presente: 
Paulo Ricardo Belotto 
Coordenador: João Bruno 
Schmitz (Ag. Taquara) 
Tesoureiro: Alexandre Rodrigues 
de Freitas (Ag. Taquara)

vaLe dO RiO paRdO 
data da assembleia: 27 de agosto 
Local: APCEF Cachoeira do Sul 
diretor executivo presente: 
Marcello Carrión 
Coordenadora e suplente: Bárbara 
Barbosa Crumenauer Rossato (Ag. 

Cachoeira do Sul) e José Carlos 
Agne Alves (Ag. Cachoeira do Sul) 
Tesoureira e suplente: Vera Lia 
Ribeiro Vargas (Ag. Cachoeira do Sul) 
e Taís Ribeiro Vargas de Castro 
(Ag. Jacuhy)

aLTO uRuGuai 
data da assembleia: 28 de agosto 
Local: APCEF Erechim 
diretor executivo presente: 
Sérgio Simon 
Coordenador e suplente: Paulo 
Telles Garcias (Ag. Erechim) e Paulo 
Roberto Rohenkhol (Ag. Erechim) 
Tesoureira e suplente: Vanda Maria 
Biazin Grzeidak (Ag. Erechim) 
e Simone Adriana Vesenick (Ag. Erechim)

FROnTeiRa OesTe 
data da assembleia: 
29 de agosto 
Local: APCEF Alegrete 
diretor executivo presente: 
Marcello Carrión 
Coordenador e suplente: Douglas 
de Souza Jaques (Ag. Uruguaiana) 
e Guilherme Zubiaurre Pereira 
(Ag. Uruguaiana) 
Tesoureiro e suplente: Olívio 
Chervinski (Ag. Uruguaiana) e Miguel 
Vito Buslins (Ag. Uruguaiana)

MissÕes 
data da assembleia: 
3 de setembro 
Local: Sindicato dos Bancários 
de Santa Maria e Região 
diretor executivo presente: 
Marcos Todt 
Coordenadora e suplente: Débora 
Regina da Silva (Ag. Santo Ângelo) 
e Edir Carlson (Ag. Santo Ângelo) 
Tesoureira e suplente: Vera Lucia 
Bueno (Ag. Santo Ângelo) e Jaqueline 
Cegielski (Ag. Santo Ângelo)

COnFiRa a nOMinaTa dOs(as) eLeiTOs(as)
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espORTes/COnvÊniOs

GNC Cinemas dá descontos especiais para associados(as) APCEF

Campo de futebol da Sede B é revitalizado
O processo de revitalização do local contou com a recuperação do gramado, a troca das redes e a pintura das goleiras 

Associados(as) APCEF têm à sua dis-
posição toda uma rede de estabelecimen-
tos comerciais que oferecem descontos 
e vantagens exclusivas, como condições 
especiais de pagamento e parcelamento. 
São instituições de ensino, farmácias, 
comércio de artigos automotivos, redes 
de supermercados, academias, lojas de 
confecções, materiais de construção, óti-
cas e uma vasta carteira de profissionais 
liberais em diversos ramos de prestação 
de serviços.

Um dos convênios mais utilizados 
por associados(as) de todas as idades 
é o do GNC Cinemas. A rede, que 
está presente tanto na Capital quanto 
no interior, oferece ingressos a preços 
reduzidos aos(às) associados(as) APCEF. 
A entrada tem custo unitário de R$ 14 e 

O campo de futebol da Sede B da 
APCEF, localizado na Avenida Coronel 
Marcos, 851, em Porto Alegre, passou por 
uma grande revitalização durante os meses 
de julho e agosto. Agora, o espaço já está 

pode ser utilizada inclusive nos finais de 
semana e feriados. E com a facilidade do 
débito em conta!

Para adquirir os bilhetes, o(a) 
associado(a) deve preencher o formu-
lário de débito, disponível em www.
apcefrs.org.br, e enviá-lo à APCEF via 
malote ao setor de convênios da APCEF. 
O recebimento do ingresso se dará da 
mesma forma. O ingresso tem validade 
de aproximadamente cinco meses.

Aproveite essa vantagem, levando 
a família ao cinema no final de semana! 
Solicite ainda hoje os seus ingressos. E 
quem vier pessoalmente à sede adminis-
trativa, em Porto Alegre, também pode 
adquirir seu ingresso na hora, na lojinha 
da Associação. Aproveite!

novamente disponível para o uso dos(as) 
associados(as). O processo de revitaliza-
ção do local contou com a recuperação 
do gramado, a troca das redes e a pintura 
das goleiras. 

Associados(as) podem desfrutar de espaço para prática esportiva

COnFiRa Os endeReçOs das saLas GnC

Verifique a disponibilidade do cam- 
po, através de esportes@apcefrs.org.br, e não 
perca a oportunidade de se exercitar e passar 
momentos de lazer com os(as) amigos(as) 
e familiares! Em www.apcefrs.org.br, você 

também encontra outras opções de espaços 
para a prática esportiva em Porto Alegre e no 
interior. Usufrua!

* Com a colaboração de Regina Azevedo

GnC praia de Belas
Endereço: Rua Praia de Belas, 1181 – Porto Alegre | Fone: (51) 3231-6695 

GnC iguatemi
Endereço: Avenida João Wallig, 1800 – Porto Alegre | Fone: (51) 3334-1090 

GnC Moinhos
Endereço: Rua Olavo Barreto Viana, 36 – Porto Alegre | Fone: (51) 3395-5629 

GnC Lindoia
Endereço: Av. Assis Brasil, 3522 – Porto Alegre | Fone: (51) 3340-3097 

GnC iguatemi Caxias do sul
Endereço: RST 453, 2780 - Distrito Industrial – Caxias do Sul 

Veja a programação de cada sala em www.gnccinemas.com.br.

Convênios Brique

seRviçOs FuneRÁRiOs -  Santa Rita  Serviços Funerár ios 
Av. João Pessoa, 1457, anexo 1453, bairro Farroupilha Porto Alegre/RS 
Fones: (51) 3013-0840 / (51) 3212-0142 E-mail: santaritapoa@hotmail.com 
Veja mais convênios em www.apcefrs.org.br/convenios

vendO - Apartamento de 2 dormitórios com garagem condominial 
no bairro São Sebastião, em Porto Alegre. Próximo ao Shopping Lindoia 
e Zaffari do Triângulo. Aceito troca por apartamento na Zona Norte. R$ 210 mil. 
Tratar com Cleusa (51) 9998-0510

Arquivo/APCEF



Projetos para colônia de São Chico Estarão em votação até o dia 15 de outubro.

Construção de
novas cabanas

Prédio
horizontal

OU

perspectiva
Interna

AMPLIAÇÃO

NOSSA LUTA É POR SUAS CONQUISTAS

CONSULTA DEMOCRÁTICA Participe!Através do site da APCEF, associados(as) poderão escolher entre
a construção de novas cabanas ou de um prédio horizontal

Em março passado, através de 
uma consulta online, a APCEF pediu a 
sua opinião e você decidiu: o próxima 
grande obra no patrimônio será na 
Colônia de São Francisco de Paula. 
Agora, a Associação lhe chama mais 
uma vez para escolher, entre dois 
conceitos distintos, qual é o que mais 
lhe agradaria ver construído na nossa 
querida colônia serrana. 

A consulta democrática ocorrerá 
através do site www.apcefrs.org.br, 
durante o período de 15 de setembro a 
15 de outubro. Cada associado(a) terá 
direito a um voto. Conheça os projetos 
e participe! 

Clássico X Moderno
Conforme explicou o diretor de 

Patrimônio, Paulo Belotto, o primeiro 
anteprojeto prevê a construção de cin-
co novas cabanas duplas (dez unidades 
no total); com um dos dormitórios no 
térreo; a serem construídas do lado 
esquerdo do núcleo de cabanas já exis-
tentes. “Nessa proposta, manteríamos 
o estilo original, clássico, de unidades 
duplas, mas potencializaríamos o 
contato com a natureza através da 
inclusão de mais aberturas em vidro”, 
explicou Belotto.

Já o segundo anteprojeto prevê 
um prédio horizontal, de um só pavi-
mento; com dez unidades de dois quar-
tos, sendo uma com acessibilidade; 
todo envidraçado; com teto verde, dan-

do ideia de continuidade do gramado; 
a ser construído na encosta da colina. 
“Essa ideia foi projetada de forma a 
disponibilizar uma nova possibilidade 
aos(às) associados(as), visto que não 
existe nada parecido naquela região. 
Seria uma construção moderna, con-
fortável, com uma vista privilegiada 
para o lago e que não interferiria na 
paisagem”, defendeu.

Ambos os estudos preveem 
construções com capacidade para 
abrigar 60 pessoas, otimizando o 
espaço de dez hectares do terreno, 
sem prejudicar o meio ambiente e a 
privacidade dos usuários. As propos-
tas também incluem a revitalização 
das cabanas já existentes e um novo 
projeto paisagístico.

Como votar
Não deixe de dar a sua opinião 

e ajudar a APCEF a definir qual será o 
projeto a ser construído na Colônia de 
São Francisco de Paula! Para participar 
dessa consulta democrática, acesse 
www.apcefrs.org.br e clique no banner 
que está no topo da página, onde abrirá 
uma janela explicando as especifici-
dades de cada proposta. Na mesma 
página, você terá acesso ao link do 
formulário de votação. Aí, basta preen-
cher o nome e o número de matrícula, 
e escolher entre a proposta de número 
um, das novas cabanas, ou a proposta 
número dois, do prédio horizontal. 
Contamos com a sua participação! Os 
rumos do Patrimônio da sua Associação 
estão, mais uma vez, em suas mãos!

Assista ao programa de vídeo APCEF em 
Ação, em www.apcefrs.org.br ou na página da 
Associação no Facebook, e veja como participar 
da consulta democrática.


