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A TERCEIRIZAÇÃO
IRRESTRITA:
O PESADELO DOS(AS)
TRABALHADORES(AS).
Entrevista com a juíza do Trabalho,
Valdete Souto Severo (Central)
Campanha é finalizada com
proposta bienal da Fenaban (Página 9)
Coral APCEF comemora 25 anos
de sucesso (Página 11)
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OPINIÃO
DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2018 - 2021 • Presidência: Marcello Husek Carrión
(Ag Santa Maria) • Vice-Presidência: Paulo Ricardo Belotto (Aposentado/ Porto Alegre) •
Diretoria Executiva: • Carla Vanessa Nunes Gomes (Relações de trabalho / Ag. Gravataí) •
Célia Margit Zingler (Aposentados, previdência e saúde / Aposentada Santa Cruz do Sul) •
Diva Maria Fernandes (Cultura / Aposentada Porto Alegre) • Marcos Leite de Matos Todt
(Formação para o Bem Comum / Ag. Pça. Rui Barbosa) • Nilo Sérgio Flores Motta (Esportes
/ Aposentado Porto Alegre) • Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (Patrimônio / Aposentado
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Pereira (CEOCV/PO) • Michel de Oliveira Michels (Ag.Charqueadas) • Naiara Machado
da Silva (GIGAD/RS) • Sérgio Tolentino Pinheiro (Aposentado Porto Alegre) • Silvia Regina
Hohgräwe (Aposentada Porto Alegre) • Simoni Fernandes Medeiros (JURIR/PO).
CONSELHO DELIBERATIVO • Regional Porto Alegre • Felipe Leandro Fernandes
Mendonça (Ag.Vila Santa Isabel) • Felisberto Machado de Souza (Aposentado / Mariana
Pimentel) • Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF) • Luiz Carlos Lasek (Aposentado
/ Porto Alegre) • Marcelo Antônio de Marchi (Aposentado / Eldorado do Sul) • Paulo
Cesar Ketzer (Aposentado / Porto Alegre) • Pedro André Marchese Sessegolo (Ag.
Cachoeirinha) • Antônio Roberto Araújo Lourenço (Ag. Cavalhada) • Clélio Luiz Gregory
(Aposentado / Porto Alegre) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Guia Lopes) • Juarez
Machado de Oliveira (GIGAD/PO) • Lucas Figueiredo dos Santos (SR Leste Gaúcho) •
Nelson Ferreira Filho (GIGAD/PO) • Rosaura de Fátima Berni Couto (Aposentada / Porto
Alegre) • REGIONAL ALTO URUGUAI • Paulo Telles Garcias (Ag. Erechim) • Simone
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FRONTEIRA OESTE • Olívio Chervinski (Aposentado / Uruguaiana) • Edgar Germano
Cesar Gundlach (Ag. Livramento) • REGIONAL FRONTEIRA SUL • Ronaldo de Faria
Nunes (Ag. Bagé) • Jane Mara Bueno Lins (Ag. Bagé) • REGIONAL LITORAL NORTE
• Humberto Silva Solaro (Aposentado / Imbé) • Clodely Elisabete Soares (Aposentada /
Imbé) • REGIONAL LITORAL SUL – Petra Alexandra Melzert (Ag. Cidade Nova) • Sílvia
Maria Cavalheiro Girardon (Aposentada / Rio Grande) • REGIONAL MISSÕES • Leandro
Winter (Ag. Santo Augusto) • Nestor Vanderlei Schuster (Ag. Santo Ângelo) • REGIONAL
PASSO FUNDO • Marlon Roberto Monteiro de Andrade (GIGOV/PF) • Angelita
Maria Weber (SR Norte Gaúcho) • REGIONAL SERRA • Romeu Pressi (Aposentado /
Caxias do Sul) • Carlos Roberto Botti (SR Norte Gaúcho) • REGIONAL SUL • Rogério
Fernandes de Farias (Ag. Três Vendas) • Gilberto dos Santos Netto (Aposentado / Pelotas)
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(Ag. Canudos).
CONSELHO FISCAL • Adroaldo Schmidt Carlos (Aposentado / Cachoeira do Sul) •
Gilmar Delvan (Aposentado / Canoas) • Suzana Machado Ritter (Aposentada / Cruz Alta) •
Ademir Spadotto (Aposentado / Sapiranga) • Leonardo Roberto Rigon (Aposentado / Porto
Alegre) • Telmo José de Boita (Aposentado / Tenente Portela).
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Charge

Editorial
Os efeitos avassaladores do Golpe
de 2016 têm ecoado, dia após dia, na
realidade do(a) brasileiro(a) “de carne e
osso”. Apenas ao analisar algumas notícias
do último período, é fácil perceber a
necessidade urgente de uma mudança
estrutural neste País.
Quase que concomitantemente à
autoconcessão de um aumento salarial, o
Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou,
por sete votos a quatro, que todas as
modalidades de trabalho no Brasil podem
ser terceirizadas, não apenas as atividadesmeio. O cenário, conforme avalia a juíza
Valdete Souto Severo - em entrevista
publicada nas páginas centrais deste JB é uma porta aberta para a precarização
do trabalho e reflete uma política
predatória do(a) empregador(a) sobre
o(a) empregado(a), validada a partir da
famigerada Reforma Trabalhista de Temer,
aprovada pela maioria do Congresso, em
2017.
Logo em seguida, os(as) brasileiros(as)
viram um incêndio de grandes proporções
atingir o Museu Nacional, no Rio de
Janeiro, destruindo um acervo histórico
e científico construído ao longo de 200
anos, com aproximadamente 20 milhões
de itens, entre eles, Luzia, o mais antigo
fóssil humano encontrado na América, com
cerca de 13 mil anos. O que muitos(as)
ousaram chamar de tragédia, na realidade,
faz parte de um projeto de destruição da
cultura nacional. Com cortes de orçamento,
o Museu vinha em acelerado processo
de deterioração nos últimos tempos. A
PEC dos Gastos – ou PEC da Morte -,
que congelou investimentos em cultura,
educação e saúde pelos próximos 20
anos, só reverbera esse pensamento
autodestruidor de nação.
Outro acontecimento simbólico da
calamidade nacional foi o atentado ao

candidato à Presidência da República pelo
PSL. Por mais repugnante que o político
em questão seja, o ocorrido revela uma
lamentável escalada de violência no País.
Basta lembrar da execução da vereadora
Marielle Franco (PSOL) e do ataque, a balas,
à caravana do ex-presidente Lula (PT) pelo
Paraná, em março.
Nesse sentido, as eleições 2018 poderão
ser um divisor de águas na história recente
do País. Contando um mês a partir da data
de fechamento desta edição, o Brasil terá
essa grande oportunidade de restabelecer
a ordem democrática rompida com o
Golpe de 2016, recuperando a paz e
a esperança dos(as) brasileiros(as). No
entanto, para que isso aconteça, é preciso
que os(as) nossos(as) representantes
tenham compromisso com um projeto de
reconstrução social.
Parafraseando o documento assinado, no
último dia 18, pelos(as) representantes da
APCEF/RS nas unidades da Caixa, é muito
importante que: “[…] Independente de
preferências políticas ou partidárias, que
os(as) associados(as) votem em candidaturas
que apoiem a revogação das medidas
recentemente aprovadas pelo presidente
Michel Temer e pela maioria do Congresso
Nacional, como a Reforma Trabalhista, e
o congelamento de gastos sociais; e que
defendam a manutenção das empresas
públicas. Também é imprescindível eleger,
tanto nos casos do Poder Executivo quanto
no caso dos parlamentos, pessoas que
se comprometam com os preceitos da
solidariedade e a reagir às candidaturas
que apoiem atos racistas, homofóbicos e
machistas”.
Está mais que na hora de retomarmos
as rédeas do nosso futuro. Que, nestas
eleições, sejamos timoneiros de um
navio que nos leve a um oceano de
possibilidades.
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RADAR

APCEF participa de ato contra fraudes
do pré-câncer em Pelotas

Agenda de Eventos
Setembro

Fatos denunciados ocorreram durante gestão de Eduardo Leite (PSDB), hoje candidato ao governo do Estado
Cristina Gularte/Arquivo Pessoal

Manifestantes cobram esclarecimentos e
novos exames
Dezenas de manifestantes, dentre
eles(as), associados(as) da APCEF, participaram de um ato na Câmara Municipal

de Pelotas e no centro da cidade, no
dia 2 de agosto, contra as fraudes nos
exames de prevenção do câncer do
colo do útero detectadas no Município.
Conforme denúncias, somente cinco a
cada 500 exames eram realizados pelo
laboratório contratado pela Prefeitura,
aumentando exponencialmente os índices de câncer de útero no Município.
A maioria dos casos poderia ter sido
evitada por um diagnóstico precoce e,
por isso, os exames devem ser feitos
anualmente.
“Cobramos da atual prefeita,

29 – Jantar Baile Campeiro (Sede B)
Outubro

Paula Mascarenhas (PSDB), esclarecimentos sobre as denúncias.
Queremos que o governo municipal
proporcione novos exames a todas
as mulheres”, declarou a coordenadora da Regional Sul da APCEF/RS,
Cristina Gularte.
Os fatos denunciados aconteceram sobretudo durante o governo
de Eduardo Leite (PSDB) à frente
da administração municipal. Leite é,
atualmente, candidato ao governo
do Rio Grande do Sul pelo mesmo
partido.

4 – Inscrições abertas para oficina
de Criação Literária sobre José
Lutzenberger
10 – Estreia do Caixa de Pandora
- “O Carnaval é Nosso” (Auditório
Dante Barone/Porto Alegre)
20 – Dia do Saci (Sede A)
Novembro

Associado de Canoas ganha primeiro prêmio do Bolão da Rússia
tores Ricardo Hubba (Patrimônio) e
Simoni Medeiros (Formação). Os(a)
dirigentes aproveitaram a ocasião para
apresentar aos(às) colegas da agência o
trabalho da Associação em prol dos(as)
empregados(as) da Caixa.
“Desde que entrei na Caixa, há quatro anos, sou associado da APCEF. Além
de utilizar as sedes de São Francisco de
Paula e Tramandaí, acho interessante que
todo empregado da Caixa se vincule,
pois, mais adiante, será a APCEF que
vai nos defender”, declarou Rafael Feyh.

Fotos: Arquivo/APCEF

No dia 9 de agosto, a Associação
teve o orgulho de participar da entrega
do primeiro prêmio do Bolão da Rússia
Fenae/APCEF ao associado Rafael Felipe
Feyh. Rafael, que está lotado em Canoas,
ganhou um Volkswagen Up.
O vice-presidente da Fenar, Sérgio
Takemoto, veio para realizar a entrega
ao feliz ganhador, e a diretoria da APCEF participou, comemorando com
o associado. Estiveram presentes na
entrega do automóvel o vice-presidente
da APCEF/RS, Paulo Belotto; os dire-

6 – Lançamento do livro “A Caixa é
do Povo” (Feira de POA)
8 – Lançamento do livro “Poesia &
Declamação” (Feira de POA)
13 – Lançamento do livro “Em
Defesa do Bem Comum” (Feira de
POA)
24 – Festa de Abertura das Piscinas
(Sede A)
28 – Noite Cultural (Sede A)
Dezembro
4 a 8 – Talentos Fenae/APCEF
(Natal/RN)

Diretores(a) e Rafael (2º à direita) no
dia da premiação

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

Belíssima vista aérea do Espaço Bem Viver de São Chico
YouTube/Reprodução

O Espaço Bem Viver São Francisco
de Paula agora pode ser visto de cima,
graças ao trabalho do associado Gustavo Fontoura de Mello. Apaixonado por
audiovisual, Gustavo aproveitou a visita
à sede serrana da APCEF, em julho passado, para fazer um vídeo panorâmico
da colônia com um drone. O resultado
pode ser conferido em https://youtu.be/
lQ5P-dE4oSE.

No vídeo, além da visão aérea da
colônia – mostrando sua vegetação, as
cabanas e o lago da Corsan, que fica
próximo ao terreno –, Gustavo também
expõe os espaços internos e o Centro
de Convivência. “Eu marco presença na
colônia de São Chico há alguns anos. É um
lugar lindo, perfeito para descansar, curtir
o frio da Serra e estar em contato com
a natureza. Fui pela primeira vez depois

da ampliação. Ficou mais bonita ainda!”,
recomenda.
A APCEF agradece pelo registro
e parabeniza o associado por seu belo
trabalho! Quem quiser entrar em
contato com Gustavo, pode escrever
para o e-mail da Guanas Films, sua
produtora (guanasfilms@gmail.com).
* Página editada com a colaboração do
jornalista Gregório Mascarenhas.

Aproveite as programações de cada
região e hospede-se nas colônias da
APCEF. Mais informações, em www.
apcefrs.org.br, ou pelo telefone (51)
3268-1611.
Se você ainda não é associado(a),
não perca tempo! Para se associar,
basta entrar no site da APCEF e preencher a sua proposta de associação.
Ou, se preferir, entre em contato di-

reto com a nossa equipe por telefone.
O valor da mensalidade é de apenas
1% da remuneração para ativos(as) e
0,5% para aposentados(as) e pensionistas. E o melhor: você pode incluir
toda a sua família (pais e mães, avôs
e avós, filhos(as), enteados(as) de até
30 anos e cônjuge ou companheiro(a))
como dependente sem pagar nada
mais por isso! ASSOCIE-SE!

ASSOCIE-SE
Não é preciso ir
longe ou gastar
muito para ter hospedagem bonita e
confortável a preços incrivelmente
acessíveis. A APCEF oferece excelentes acomodações nas suas cinco
colônias – Cassino, Tramandaí, São
Chico, Porto Alegre ou Itapirubá (SC).

Vídeo está no canal da APCEF/RS no
Youtube
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ELEIÇÕES APCEF/RS

Regionais da APCEF elegem
novos(as) coordenadores(as) e
tesoureiros(as)
Dirigentes estarão à frente da administração das regionais de 2018 a 2021
Entre os dias 18 de julho a 30 de
agosto, as 14 regionais da APCEF realizaram assembleias para fazer a prestação
de contas das suas coordenadorias e
também para eleger os(as) novos(as)
coordenadores(as) e tesoureiros(as) que
estarão à frente das regionais pelos pró-

ximos três anos. A maioria das assembleias foi acompanhada por integrantes
da diretoria executiva da APCEF, que
também abordaram temas importantes
para a categoria, como Funcef, Saúde
Caixa e Campanha Salarial.
“Esse processo eleitoral é de gran-

de importância para a Associação. Sem
as coordenações regionais, não seria
possível mantermos a forte integração
que temos Estado afora. Agradecemos a participação de todos(as) os(as)
associados(as) e parabenizamos os(as)
colegas eleitos(as) pela determinação

de manter a Associação viva e atuante
em cada regional”, declarou Marcello
Carrión, presidente da APCEF.
Confira, no box abaixo, a nominata dos(as) coordenadores(as) e
tesoureiros(as) eleitos(as) para a gestão
2018-2021.

Novos(as) coordenadores(as) e tesoureiros(as) regionais
Regional Alto Uruguai
Coordenador: Paulo Telles
Garcias
Coordenador suplente:
Paulo Roberto Rohenkohl
Tesoureira: Vanda Maria
Biazin Grzeidak
Tesoureira suplente:
Simone Adriana Vesenick

Regional Fronteira Sul
Coordenador: Evalber
Ghisolfi Pereira
Coordenador suplente: Ivo
Ferronato Jr.
Tesoureiro: Ronaldo de Faria
Nunes
Representante do Esporte:
Ricardo de Moraes Silveira

Regional Centro
Coordenador: Antônio
Odil Gomes de Castro
Coordenador suplente:
Nilo Delavusca Filho
Tesoureiro: Vilson Carlos
Nicoloso
Tesoureiro suplente:
Ronaldo Rech Figueiredo

Regional Litoral Norte
Coordenadora: Carmen
Rejane Ramos
Coordenador suplente:
Humberto Silva Solaro
Tesoureira: Vera Lúcia
Bueno de Oliveira
Tesoureira suplente: Clodely
Elisabete Soares

Regional Fronteira Oeste
Coordenador: Miguel Vito
Buslins
Coordenadora suplente:
Maria Tusnelda Camargo de
Andrade
Tesoureiro: Olívio
Chervinski
Tesoureira suplente: Jane
Teresinha de Oliveira Ortiz

Regional Litoral Sul
Coordenadora: Carla
Nogueira Petruzzi
Tesoureiro: Renato
Gonçalves Rezende
Regional Missões
Coordenador: Edir Clair
Carlsson
Coordenador suplente: Júlio
César Marin

Tesoureira: Jaqueline
Cegielski
Tesoureiro suplente:
Alexandre Herrmann
Regional Passo Fundo
Coordenador: Ivo Luthi
Coordenador suplente:
Marcos Cesar Bagatolli
Tesoureiro: Rogério Guedes
Tesoureiro suplente: Dalvan
Garcia Capelão
Regional Serra
Coordenador: Rogério
Capitani
Tesoureiro: Rafael Friedrich
Regional Sul
Coordenadora: Cristina de
Souza
Gularte
Tesoureiro: Rogério
Fernandes de Farias
Regional Vale do Paranhana
Coordenador: João Bruno
Schmitz
Tesoureira: Luciane Luz
Pretto

Regional Vale do Rio Pardo
Coordenadora: Bárbara
Barbosa Crumenauer Rossato
Coordenador suplente: José
Carlos Agne Alves
Tesoureira: Vera Lia Ribeiro
Vargas
Tesoureira suplente: Taís
Ribeiro Vargas de Castro
Regional Vale dos Sinos
Coordenador: Robson
Rodrigues Marques
Coordenador suplente:
Nestor Francisco Inhoff
Tesoureira: Ana Rita Laude
Borba
Tesoureira suplente:
Marilene Marmitt
Regional Vale do Taquari
Coordenador: Fernando
Gerhardt
Coordenador suplente:
Nilso Braun
Tesoureiro: Ricardo Luiz
Sulzbach
Tesoureiro suplente: Carlos
Teodoro Schwambach
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SEUS DIREITOS

STJ determina
acréscimo de 25%
na aposentadoria
para quem precisa de
cuidador(a)
Adicional deve ser pago a todo(a) aposentado(a) que
precise da ajuda permanente de terceiros(as)
O Superior Tribunal de Justiça
(STJ), decidiu, no último dia 23 de
agosto, por maioria de cinco a quatro,
que, se comprovada a necessidade
do(a) segurado(a) aposentado(a) de
ter auxílio permanente de terceira
pessoa (cuidador/a), será devido o
acréscimo de 25% em todas as modalidades de aposentadoria pagas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), não importando se o fato
gerador for anterior ou posterior à
aposentadoria
Trata-se de importante decisão do STJ, que vem para preencher uma necessidade real dos(as)
aposentados(as), onde, aplicando-se o princípio da isonomia e utilizando-se de uma análise sistêmica
da norma, estendeu a assistência
anteriormente concedida apenas
nas hipóteses de aposentadoria por
invalidez a todos(as) que necessitam de auxílio de terceira pessoa
para a prática dos atos da vida
quotidiana.
O benefício visa a proporcionar
cobertura econômica ao auxílio de

5

um familiar ou terceiro contratado
para apoiar o(a) segurado(a) nos atos
diários, quando sua condição de saúde
impossibilitar a realização de forma
autônoma
A ministra Regina Helena Costa
ressaltou que o pagamento do adicional cessará com a morte do(a)
aposentado(a), o que confirma seu
caráter assistencial. O acréscimo de
25% sobre o valor da aposentadoria será devido ainda que a pessoa
receba o limite máximo legal fixado
pelo INSS (teto), conforme previsto
em lei.
A tese fixada em recurso repetitivo terá aplicação em todas as instâncias da Justiça. Em todo o Brasil,
769 processos estavam suspensos
aguardando a decisão do STJ.
Para mais informações, entre
em contato com o Escritório de Direito Social, com a advogada Isadora Costa Moraes, pelo telefone
(51) 3215-9000 ou pelo e-mail isadoramoraes@direitosocial.adv.br.
* Por Escritório de Direito Social
Wikimedia Commons

Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista
miltonfagundes@fse.adv.br

Terceirização. Agora mais
predatória
Quem já trabalhava na Caixa
nos anos 1990 sabe exatamente o
que significa “trabalho terceirizado”. Nos setores conhecidos como
back office, existia um conjunto de
pessoas que não tinha nenhuma
relação contratual com a Caixa
(eram empregados(as) de empresas
terceiras), mas desempenhavam
todos os serviços relacionados com
a retaguarda até 2009 (fazendo o
tratamento dos malotes de pessoas
jurídicas e atuando como caixas executivo, realizando a conformidade,
manuseando todos os documentos) serviços que, em princípio, deveriam
ser exercidos por empregados(as)
concursados(as). (É de se lembrar
que, neste mesmo período, foi alterado o Manual Normativo RH 008,
para permitir a Demissão Sem Justa
Causa.)
Com o fim do Governo FHC,
em 2003, foi aberto o caminho tanto
para a extinção – ou, no mínimo, diminuição - do trabalho terceirizado,
como para a revogação do Manual
Normativo RH 008. No entanto,
recentemente, a mesma “onda liberal” dos anos 1990, que eliminou
direitos da classe trabalhadora, foi
retomada depois que o Congresso
Nacional colocou Michel Temer no
governo do Brasil. (Esta decisão do
Congresso, diga-se de passagem, foi
apoiada por uma parcela da população brasileira.)
Um importante ingrediente
dessa eliminação de direitos trabalhistas, a terceirização de trabalho, recentemente foi julgado no
Supremo Tribunal Federal (STF),
agora de uma forma muito mais
agressiva, pois permite que todos(as)
os(as) trabalhadores(as) de uma
empresa sejam substituídos(as) por
terceirizados(as). Trata-se de uma
enorme precarização do trabalho e
do emprego.

Foi isto o que decidiu
o STF: TODAS AS FUNÇÕES
DE UMA EMPRESA PODEM
SER DESEMPENHADAS POR
TERCEIRIZADOS(AS)! NÃO PRECISAM MAIS SER DESEMPENHADAS POR EMPREGADOS(AS)!
A partir da decisão do STF, poderão ser terceirizadas não apenas aquelas
chamadas “atividades-meio”, mas
também aquelas chamadas “atividades-fim” de uma empresa, ou seja, aquelas
atividades que identificam a própria
empresa, aquilo que ela “entrega” a
seus(suas) clientes, seja na forma de
produtos, seja na prestação de serviços.
Fica claro que a atual terceirização é muito mais predatória de empregos decentes do que aquela dos
anos 1990, em que só os setores de
retaguarda podiam ser exercidos por
trabalhadores(as) terceirizados(as).
A partir de agora, qualquer atividade
pode ser desempenhada por pessoas
alheias ao quadro de empregados(as)
e funcionários(as) da empresa.
Para exemplificar, peguemos a
função de Tesoureiro(a) Executivo(a).
Nesse exemplo, o que decidiu o STF
é que a Caixa pode ir substituindo
seus(suas) empregados(as) que hoje
exercem a função de Tesouraria por
trabalhadores(as) terceirizados(as) –
do mesmo modo que em relação a
todos os demais setores da empresa.
A retomada deste processo de
destruição de direitos trabalhistas
iniciou com a recente aprovação,
pelo Congresso Nacional, da Lei da
Terceirização e da Lei do Golpe na
CLT, duas leis que colocaram o Brasil como um dos maiores exemplos
internacionais de retrocesso social. O
curioso (e nefasto) é que ambas as leis
foram aprovadas pelos mesmos(as)
deputados(as) e senadores(as) que
derrubaram a presidenta Dilma Rousseff e colocaram em seu lugar Michel
Temer para governar o Brasil.
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ENTREVISTA: Valdete Souto Severo (Juíza do Trabalho e doutora em Direito do Trabalho)
Arquivo Pessoal

Dra. Valdete defende a resistência através do Direito do Trabalho

No último dia 30 de agosto, o Supremo
Tribunal Federal (STF) confirmou, por 7 votos
a 4, que todas as modalidades de trabalho no
Brasil podem ser terceirizadas, não apenas as
atividades-meio. Para falar sobre o tema, o João
de Barro entrevistou a juíza do trabalho, Valdete
Souto Severo.
Valdete é doutora em Direito do Trabalho
pela USP; mestre em Direitos Fundamentais
pela PUCRS; pesquisadora do Grupo de Pesquisa Trabalho e Capital da USP e da Rede
Nacional de Pesquisa e Estudos em Direito
do Trabalho e Previdência Social; professora,
coordenadora e diretora da Fundação Escola
da Magistratura do Trabalho do RS (Femargs);
especialista em Processo Civil pela Unisinos;
especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Previdenciário pela
Unisc; máster em Direito do Trabalho, Direito
Sindical e Previdência Social, pela Universidade
Europeia de Roma (UER); especialista em
Direito do Trabalho e Previdência Social pela
Universidade da República do Uruguai; juíza
do trabalho no Tribunal Regional do Trabalho
da 4ª Região; e membro da Associação Juízes
pela Democracia (AJD).Confira a entrevista.
João de Barro - De que forma essa
decisão do STF sobre a terceirização irrestrita vai impactar nos direitos dos(as)
trabalhadores(as)?
Valdete Severo - Uma decisão muito
parecida já havia sido proferida pelo STF, em
2015, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1923, afirmando a possibilidade de a
atuação do Estado realizar-se mediante uma

gestão compartilhada com o setor privado.
Isso significou permitir a terceirização da
atividade-fim no setor público, indo bem
além das hipóteses previstas no Art. 175
da Constituição (concessão e permissão de
serviços públicos). Do mesmo modo, na
ADC 16, o STF declarou constitucional o
Art. 71 da Lei de Licitações, para o efeito de
compreender que o administrador público
não responde pelo simples fato de terceirizar.
A realidade é que, já há algum tempo,
o STF vem impondo vários retrocessos aos
direitos dos(as) trabalhadores(as), realizando
uma “reforma” que consegue ser ainda pior
do que aquela alcançada pelo Congresso
em 2017.
JB - O que motivou o STF a se
pronunciar neste momento?
VS - Não há como afirmar quais são os
motivos. Fato é que, nos últimos anos, o STF
revela um interesse seletivo pelo julgamento
de questões trabalhistas e tem, reiteradamente, se pronunciado de modo contrário à
proteção que justifica a existência de normas
de regulação entre capital e trabalho. Afirmo
ser seletivo esse interesse porque a ADI
1625 - que trata da inconstitucionalidade da
denúncia da Convenção 158 da OIT, acerca
do dever de motivação da despedida e de
regras para a dispensa coletiva, proposta
em 1997 - até hoje não teve seu julgamento
concluído.
As decisões proferidas nos últimos anos
pelo STF têm revelado uma ânsia flexibilizadora e o desconhecimento do princípio que
justifica a existência do Direito do Trabalho:

“A terceirização é um
artifício que vem
sendo utilizado para
reduzir custos e
majorar a capacidade
de exploração do
capital pelo
trabalho”
Valdete Severo sustenta que terceirização irrestrita
prejudica não apenas os(as) trabalhadores(as), que terão piores condições de trabalho, mas também os(as)
consumidores(as) e as empresas, devido à dificuldade
de controlar a qualidade dos serviços
a noção de proteção a quem trabalha. Uma
noção construída historicamente com o suor
e o sangue dos trabalhadores, mas que serve
também ao capital. Essa tradição que está
sendo quebrada pelo Poder Judiciário terá,
certamente, um custo histórico tremendo.
E nós, todos, iremos pagar essa conta.
JB - Ainda acerca da decisão do
Supremo, você afirmou que o “Direito
do Trabalho irá resistir”. A que você
se refere?
VS - Refiro-me à possibilidade de resgatar as razões históricas pelas quais o Direito
do Trabalho foi construído. O Direito é linguagem, e a linguagem do Direito no Brasil,
apesar dessas tristes decisões, segue sendo
a da Constituição de 1988, segundo a qual
até mesmo a ordem econômica deve ser
orientada pelos “ditames da justiça social”.
Eu não tenho dúvida de que há espaço
para recuperarmos os direitos que estão
sendo violados por alterações legislativas e
decisões da mais alta Corte do País. Basta
que haja o que Konrad Hesse chamou de
“vontade de Constituição”.
Na verdade, já está havendo reação
daqueles que acreditam na função do Direito
do Trabalho, inclusive para habilitar as pessoas a pensarem uma realidade diferente. Há,
por exemplo, o Movimento dos Advogados
Trabalhistas Independentes (Mati), que tem
se organizado de modo solidário, dividindo
textos, promovendo estudos e resgatando
a função combativa e social de quem advoga
nessa área.

Temos um grupo, Resistência, que
publicou uma coletânea de artigos no livro
“Resistência: aportes teóricos contra o retrocesso trabalhista”, projeto encampado pela
Editora Expressão Popular, que nos auxiliou
nesse verdadeiro ato de militância, aceitando
produzir e veicular o livro por um preço praticamente de custo. Recentemente, saiu do
forno o livro “Resistência II: defesa e crítica da
Justiça do Trabalho”. Ou seja, há condições
para que o discurso do Direito do Trabalho
volte a ser um discurso de proteção social.
JB - Quais poderão ser os efeitos
da terceirização irrestrita em empresas
estatais como a Caixa?
VS - Concretamente, uma tal compreensão pode levar à eliminação de postos de
trabalho e, com isso, do direito ao ingresso
por concurso público, através do repasse de
todas as atividades para terceiros. As consequências não atingirão apenas os trabalhadores
concursados, mas também os consumidores,
pois o controle da qualidade do serviço, especialmente em uma atividade como a bancária,
torna-se praticamente impossível quando
não se sabe ao certo quem está prestando o
serviço. Daí a razão pela qual é fundamental
se insurgir contra uma tal prática, através da
demonstração dos riscos inclusive para a própria instituição. Assim como os consumidores
não terão a mesma qualidade na prestação
dos serviços, o controle - pela instituição dos serviços realizados, torna-se bem mais
complicado. A responsabilidade pelos atos
das prestadoras, por sua vez, pode implicar
prejuízo concreto à CEF.
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JB - A ampliação da terceirização é
apontada como fator que deve dificultar
o combate ao trabalho escravo. De que
forma isso pode acontecer?
VS - A terceirização é um artifício que
vem sendo utilizado para reduzir custos e
majorar a capacidade de exploração do
capital pelo trabalho, cujos efeitos reais
revelam aumento expressivo do número de acidentes de trabalho, conforme
mostram vários estudos. Estimula fraude
em licitações, evasão fiscal e corrupção;
promove significativo aumento do número
de dependentes do INSS, drástica redução
na arrecadação e circulação de riquezas e,
por consequência, a redução da arrecadação fiscal.
A terceirização também estimula o
racismo e a diferença de gênero. Os serviços
de limpeza e manutenção, por exemplo,
mantêm a maioria absoluta de mulheres negras como empregadas. Nos serviços de telemarketing, a escolha de mulheres e negros
para o trabalho é, por vezes, justificada pela
invisibilidade que esse trabalho promove.
Longe dos olhos do consumidor, o atendente
não precisa preencher o requisito perverso
e racista da “boa aparência”. Ainda, aniquila
a capacidade de organização sindical, porque
divide a categoria, criando “classes” dentro
da classe. Os trabalhadores terceirizados
não se identificam com os colegas que são
contratados diretamente.
O documentário Favela Fábrica, por
sua vez, revela a facilitação do trabalho infantil, através da contratação irregular e por
produção. Os trabalhadores colocam os
filhos pequenos a costurar, colar, cortar, para
aumentar a renda da família, pois os valores
pagos pelo trabalho são irrisórios.
JB - A terceirização irrestrita foi
permitida no País em 2017, quando
Michel Temer sancionou a chamada
“Reforma Trabalhista”. Na sua opinião,
quais são os pontos mais prejudiciais da
nova lei?
VS - Não há pontos positivos na Lei
13.429 e na Lei 13.467. Ambas foram
propostas de modo ilegítimo, não foram
discutidas com a sociedade, foram aprovadas
por um Congresso com portas fechadas, e

promovem precarização das relações de
trabalho, porque concretamente retiram direitos trabalhistas e têm um efeito simbólico
devastador, que inclusive tem gerado algumas interpretações para além do texto legal.
JB - Que efeitos práticos a “Reforma Trabalhista” já produziu nesses nove
meses em que está em vigor?
VS - Os efeitos mais nefastos são o
medo, amplamente repercutido pela mídia,
de propor ação trabalhista, o que resultou
em significativa redução do número de
processos, sem que haja, evidentemente, maior cumprimento dos direitos, de
forma espontânea, pelos empregadores.
Ao contrário, esse medo tem invadido os
ambientes de trabalho com discursos que
tornam o trabalhador refém do emprego
que possui, inclusive através da distorção
do que a lei dispõe, disseminando coisas que
sequer estão previstas, para que haja essa
falsa compreensão de que não existe mais
Direito do Trabalho.
E a chamada “Reforma” só produz retrocesso… Terceirizar, permitindo “atravessadores” na relação entre capital e trabalho
é uma prática do século XIX. Remunerar
por produção, idem. Ao longo do tempo, a
sociedade rejeitou essas fórmulas precarizantes e conseguiu conquistar a remuneração
fixa e o reconhecimento da fraude quando
dois ou mais sujeitos se unem para explorar
o trabalho alheio. É evidente que retirar
direitos sociais não irá melhorar condições
de trabalho ou de renda.
Há permissão para que gestante trabalhe em atividade insalubre; algumas verbas
pagas em razão do trabalho passam a ser
indenizatórias e, então, não integram férias,
gratificação natalina, FGTS, nem versam
contribuição previdenciária; há supressão
do direito às horas in itinere, autorização
para fracionamento de férias, para jornadas
de 12 horas, para supressão dos intervalos
para descanso e alimentação. Tudo isso sem
falar das normas que facilitam a despedida,
fragilizam a atuação sindical e das que impedem o acesso à justiça, como a previsão de
que a cada ano o empregado pode “quitar”
as dívidas do empregador, declarando que
está tudo pago, e então ser impedido de

“A ‘Reforma’ é um completo
desmanche das garantias sociais
trabalhistas. A única coisa que está
promovendo é a redução das
condições de trabalho, aumento de
jornada, redução de remuneração,
dificuldade de acesso à justiça,
fragmentação e destruição da atividade
sindical.”

reclamá-las na Justiça do trabalho.
A “Reforma” é um completo desmanche das garantias sociais trabalhistas. A única
coisa que está promovendo é a redução das
condições de trabalho, aumento de jornada,
redução de remuneração, dificuldade de
acesso à justiça, fragmentação e destruição
da atividade sindical.
JB - A longo prazo, quais serão
as consequências socioeconômicas da
“Reforma Trabalhista”?
VS - Espero, sinceramente, que nenhuma, pois precisamos reverter esse quadro,
senão com a revogação dessas duas leis, ao
menos com a criação de teses jurídicas e jurisprudências que anulem seus piores efeitos.
JB - Na última edição do Curso de
Capacitação de Lideranças da APCEF,
em agosto, você palestrou sobre os
direitos fundamentais no Brasil. Você
acredita que esses direitos tenham sido
preservados após o golpe de 2016?
VS - Esses direitos vêm sendo negados
desde que promulgamos a Constituição de
1988. A década de 1990 nos legou vários
entendimentos e legislações destrutivas de
direitos consagrados na Constituição. Um
dos exemplos mais flagrantes é a lei que
estabelece a possibilidade de compensação
de jornada mediante “banco de horas” e que
concretamente tornou o pagamento das
horas extras uma quimera para boa parte
dos trabalhadores.
Tivemos um recuo interessante no
início desse século, com o reconhecimento
da necessidade de prestar mais atenção à ordem constitucional, embora a realidade seja
de que não conseguimos, ao longo desses
30 anos, assumir verdadeiro compromisso
com o projeto ali inscrito.
Ainda não “constitucionalizamos” a
compreensão do Direito do Trabalho, o que
se faz urgente em tempos de desmanche
como o que estamos vivendo. Sabemos
que o discurso dos direitos fundamentais
está inscrito, também ele, na ordem liberal
e, portanto, tem suas limitações, mas é uma
ferramenta importante para a manutenção
de um patamar civilizatório que impeça a
barbárie.
JB - Qual o papel das eleições 2018
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no restauro da democracia brasileira?
VS - Penso que, há muitos anos, talvez
desde a abertura democrática, a eleição
não assumia caráter tão importante em
nosso País. Talvez em razão das opções
que se apresentam, em alguma medida,
assustadoras.
A democracia contemporânea é supervalorizada, porque, na prática, muitas
vezes não passa de um disfarce para a
dominação. Ainda assim, é uma fórmula de
convivência social que se assenta na liberdade
de expressão, nas possibilidades de acesso
aos bens básicos necessários para uma vida
minimamente digna e na possibilidade de
escolha dos representantes, e de que essa
escolha seja respeitada. Se isso é verdade,
não é difícil constatar que o Brasil não vive
mais em uma democracia.
A forma como o direito de greve vem
sendo tratado pelo Estado é um bom exemplo da exceção em que vivemos, que, sem
dúvida, aguçou-se com o golpe, pois a ruptura com as regras do jogo abriu uma verdadeira caixa de pandora, de onde saíram não
apenas todos aqueles que odeiam direitos sociais como um número expressivo de seres
humanos com pensamentos conservadores
que pensávamos que estivessem superados,
mas estavam apenas escondidos e, hoje, são
reforçados por discursos fascistas.
A realidade é que a escolha nas eleições de 2018 não será entre esquerda ou
direita, mas entre o fascismo conservador
e as possibilidades de recuperação de uma
democracia perdida. As pessoas de carne e
osso têm sofrido na pele o aguçamento das
diferenças sociais, a perda de direitos.
Nosso desafio, até outubro, é realizar
um diálogo franco, aberto, democrático,
com todos aqueles que conhecemos,
buscando desvelar a realidade por trás de
fórmulas fáceis e demonstrando a necessidade de assumirmos compromisso com
nosso voto. Importante saber, por exemplo,
o que pensam nossos candidatos acerca da
terceirização, da “reforma” e da privatização.
* Devido ao espaço limitado da edição
impressa, a presente entrevista precisou ser editada. Confira, na íntegra, as respostas da Dra.
Valdete Souto Severo, em www.apcefrs.org.br.
Gregório Mascarenhas/APCEF
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SAÚDE DO(A) TRABALHADOR(A)

Saúde Caixa em debate no Vale
do Rio Pardo
APCEF promoveu reuniões em Candelária, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires
Fotos: Arquivo/APCEF

Colegas em Candelária

Colegas em Venâncio Aires

A APCEF promoveu reuniões no
Vale do Rio Pardo para discutir questões
relacionadas ao Saúde Caixa e à Funcef.
A primeira delas foi com bancários(as)
de Candelária, no dia 26 de julho. Já no
dia 2 de agosto, foi a vez de ativos(as) e
aposentados(as) de Santa Cruz do Sul se
reunirem na agência e no sindicato local
respectivamente. Em Venâncio Aires, o
encontro foi realizado no dia 3 de agosto, com empregados(as) da agência do
município.

“As reuniões serviram para esclarecer a respeito dos riscos da ‘Reforma Trabalhista’, a voracidade do
Governo em atacar direitos históricos
de empregados(as) de estatais federais, como o Saúde Caixa, e a importância da mobilização de ativos(as) e
aposentados(as) na atual conjuntura”,
relatou a diretora de Aposentados(as),
Previdência e Saúde da Associação, Célia
Zingler, que representou a APCEF nas
reuniões.

Sipat da Caixa expõe metas irreais como grandes
responsáveis pelo adoecimento bancário
A psicóloga Maria Isabel Perez Mattos, assessora da APCEF em Saúde do(a)
Trabalhador(a), foi convidada a participar
da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat), ocorrida de 6
a 10 de agosto, em Porto Alegre.
Para a mestre em Psicologia e perita
judicial, há um número crescente de afastamentos decorrentes de metas irreais,
impossíveis de serem cumpridas dentro
do banco. “Metas irreais favorecem o
assédio moral, e, por consequência, o
afastamento do trabalho por motivo de
doença emocional – ou mesmo orgânica
-, já que as doenças psicossomáticas
costumam estar associadas a sofrimentos
estressores reais. Isso tem que ser conta-

bilizado pela empresa porque o número
de afastamentos só cresce”, revelou
Maria Isabel.
No evento, empregados(as) da
Caixa discutiram sobre a importância de
treinamentos de liderança e de equipes,
gestões em que se trabalha o diálogo
entre os diferentes níveis hierárquicos
e os diferentes tipos de assédio moral.
“Minha experiência clínica mostra que é
bastante prevalente a depressão, os transtornos bipolares, transtornos de estresse
pós-traumático, transtornos do pânico e
Síndrome de Burnout. As pessoas afastadas da vida laboral não estão felizes e
gostariam de estar bem no ambiente de
trabalho”, completou a psicóloga.

O evento foi conduzido pela codiretora de Formação da APCEF, Simoni
Fernandes Medeiros, e pelo presidente
da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (Cipa), Rafael Balestrin. “Falamos sobre a situação atual de pressão
do capital, com redução de pessoal na
Caixa, metas e aumento de demandas
de trabalho que levam, inevitavelmente,
ao assédio moral. Ficou claro que isso
ocorre em um efeito dominó, no qual
a peça inicial começa na cúpula do atual
governo e o jogo segue para matriz, que
distribui seu efeito nefasto por toda a rede
de unidades da Caixa”, afirmou a diretora.
* Com a colaboração do jornalista Gregório Mascarenhas.

“Número de afastamentos só cresce”,
diz psicóloga

ASSESSORIA JURÍDICA
A APCEF oferece a seus(suas) associados(as) assessoria jurídica em diferentes áreas, através
de escritórios de advocacia. Para atendimento, associados(as) podem marcar horário
nos plantões semanais.
Advocacia Fagundes & Schneider

Integrantes do Seguro Jurídico têm

Assessoria psicológica em Saúde do Trabalhador(a)

Especializado em ações trabalhistas como hora
extra, 6ª e 8ª horas, PCC/PFG, FGTS sobre tíquete
e tíquetes para aposentados(as) e ativos(as).
Atendimento com hora marcada na Sede B da
Associação (Av. Coronel Marcos, 851, Porto
Alegre), na sala central da APECF (Av. Otávio
Rocha, 134, sala 81, 7º andar, Porto Alegre) ou
também no escritório (Av. Pedro Adams Filho,
5573/1206, Novo Hamburgo). Para agendar a assessoria, contate os(as) advogados(as) através dos
telefones (51) 3595-3995 ou (51) 99121-9566.

Atendimento especializado com a
equipe de advogados(as) 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.
Telefone (51) 3215-9000,
e-mail: segurojuridico@apcefrs.org.br

A psicóloga Maria Isabel Mattos realiza acolhimento,
orientação e tratamento especializado. Psicóloga
clínica, psicanalista e mestre em Psicologia pela
UFRGS, especialista em doenças ocupacionais e
doutoranda em psiquiatria pela UFRGS. Elabora
laudos periciais para instrumentalizar ações judiciais
e pode ser assistente em perícias médicas judiciais.
Contate: apcefrs@apcefrs.org.br ou ligue (51)32681611. Agendamento (51)3019-9344 ou (51)98151- 9947.
Consultório na Av. Carlos Gomes, 1000/302,
Porto Alegre.
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CAMPANHA NACIONAL 2018

Bancários(as) aceitam
proposta bienal da Fenaban

Destaques do ACT 2018

Reajuste para 2018 foi fixado em 5%. Para 2019, garante-se aumento real de 1%. Saúde
Caixa, no entanto, segue em perigo
agora é defender o Saúde Caixa e
lutar contra as resoluções da CGPar”,
alerta o presidente da APCEF/RS,
Marcello Carrión.
A nova Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) foi assinada no dia 31
de agosto, com pagamento da primeira parcela da PLR e do adicional no
dia 6 de setembro.

Saúde Caixa corre perigo
As resoluções 22 e 23 da Comissão Interministerial de Governança
Corporativa e de Administração de
Participações Societárias da União
(CGPar), publicadas em janeiro passado, atingem diretamente os(as)
usuários(as) do Saúde Caixa, diminuindo a participação da Caixa no
custeio do plano e restringindo o rol
de dependentes possíveis.
São quatro as modalidades de
planos tratados nas resoluções: autogestão por operadora própria; os
geridos pela área de recursos humanos; os que optam por uma operadora
de mercado; e os que trabalham com
o ressarcimento das despesas. Na
modalidade autogestão, por exemplo, a resolução estabelece que as
empresas deverão fechar seus planos para adesão de empregados(as)
admitidos(as) após a entrada em
vigor das novas regras. Somente estarão autorizadas a oferecer aos(às)
novos(as) empregados(as) benefício

de assistência à saúde na modalidade
de reembolso, e os editais de processos seletivos para admissões nas
estatais federais não deverão prever
o oferecimento de benefícios de assistência à saúde.
As resoluções também vedam a
criação de novos planos administrados
pelos RH das empresas e limitam a lista de dependentes aos(às) cônjuges e
filhos(as), proibindo a inclusão de pais,
mães e outros(as). Está previsto um
prazo máximo de 48 meses para que
todas as empresas estatais federais
migrem para um sistema paritário de
custeio dos planos de saúde, sendo
50% para as empresas e 50% para
os(as) empregados(as). Hoje, no Saúde Caixa, 30% é custeado pelos(as)
empregados(as) e 70% da Caixa, mais
a parte operacional e administrativa,
uma conquista da categoria consolidada em 2004.
“Para livrar trabalhadores(as)
das empresas estatais federais do
risco da perda de direitos como
o Saúde Caixa, é necessário lutar
pela revogação das resoluções da
CGPar. Isso pode ser mais fácil se
o próximo Governo reconhecer a
importância das estatais. Por isso,
precisamos estar cientes que, nestas
eleições, candidatos(as) que defenderem as privatizações são inimigos
do povo”, alertou a diretora de
Aposentados(as), Previdência e Saúde, Célia Zingler.

Fotos: Reprodução

Após dez rodadas de negociações entre o Comando Nacional dos
Bancários e a Federação Nacional
dos Bancos (Fenaban), terminou, no
dia 29 de agosto, a Campanha Nacional 2018. Bancários(as) reunidos(as)
em assembleias em todo o País
decidiram majoritariamente não
deflagrar greve e aceitar a proposta
bienal da Fenaban, que incluiu, entre
outras cláusulas, 5% de reajuste salarial em 2018 (1,18% de aumento
real, além da reposição da inflação
medida pelo INPC), e 1% de aumento real em 2019 para salários,
pisos, vales-refeição e alimentação
e demais verbas. Já na proposta
específica da Caixa, ficaram garantidos os direitos contidos no Acordo
Coletivo 2016/2018, em vigor até 31
de agosto, incluindo a PLR Social e o
Saúde Caixa aos(às) empregados(as)
admitidos(as) até 31 de agosto de
2018 e aposentados(as).
Apesar das conquistas em tempos
de retirada de direitos, a decisão de
aceitar a proposta não foi unânime.
A APCEF/RS, por exemplo, avaliou o
desfecho dessa Campanha com preocupação, sobretudo com relação ao
Saúde Caixa. “Apesar dos aparentes
avanços, o plano se tornará inviável
em um futuro breve. O teto de contribuição patronal, a ser atingido em
2021, e a não-inclusão de novos(as)
empregados(as) no Saúde Caixa resultará no fim do plano. Nosso desafio

- Validade de dois anos (1º
de setembro de 2018 a 31 de
agosto de 2020);
- Reajuste salarial para 2018:
5%;
- Reajuste salarial para 2019:
INPC/IBGE acumulado de
setembro/2018 a agosto/2019,
acrescido de aumento real de
1%, incidindo também sobre
os benefícios previstos no
ACT;
- Auxílio refeição/alimentação
2018: R$ 773,96;
- Auxílio cesta-alimentação
2018: R$ 609,88;
- Auxílio 13ª cesta alimentação
2018: R$ 609,88;
- Auxílio Creche/Auxílio Babá
2018: R$ 468,42;
- Isenção de anuidade de
cartão de crédito: sem
limitação de bandeira;
- Juros do cheque especial:
adequação da faixa 6 para a
faixa 4;
- Ausências permitidas: além
da licença para casamento, 8
dias para união estável, 2 dias
consecutivos a contar do óbito
de bisavós, padrasto,
madrasta, enteado;
- Exclusão: da previsão de
vestibular, prova escolar e internação.
- Férias: possibilidade de um
dos períodos do gozo das
férias não poder ser inferior a
5 dias e o outro não inferior a
14 dias;
- Intervalo para descanso e
alimentação: 30 minutos para
quem tem jornada de 6 horas,
sendo 15 minutos inclusos na
jornada;
- Manutenção da licença-caixa;
- Manutenção da titularidade
da função gratificada/cargo em
comissão durante o período
de gestação e na licença
maternidade;
- Asseguradas promoções para
os anos-base 2018 e 2019.
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Representantes recém-eleitos(as) se reúnem
em Tramandaí para o “Líder A”
Curso de Capacitação de Lideranças contou com palestra da juíza Valdete Souto Severo
No dia 18 de agosto, associados(as)
de diversas partes do Estado participaram do 2º encontro de 2018 do
Curso de Capacitação de Lideranças
“Líder A”, na Colônia de Tramandaí. O
evento foi a primeira oportunidade de
encontro dos novos(as) representantes da APCEF nas unidades da Caixa
após o pleito que os elegeu em julho
passado.
Conforme lembrou o diretor de
Formação da APCEF, Marcos Todt,
foram mais de 200 representantes
eleitos(as) nos locais de trabalho no
Estado inteiro. “Com o ‘Líder A’,
pretendemos formar essas novas lideranças para a transformação social,
através de um pensamento crítico,
com valores importantes que temos
que semear, como a solidariedade,
e, assim, fortalecer, cada vez mais a
nossa entidade”, sustentou Todt.
O encontro foi pautado especialmente sobre os desafios da Campanha

Nacional deste ano, que enfrentou
sérias dificuldades a partir da Reforma
Trabalhista. Para subsidiar o debate,
os(as) participantes iniciaram a jornada ouvindo a doutora em Direito do
Trabalho e juíza do Tribunal Regional
do Trabalho da 4ª Região, Valdete
Souto Severo, sobre direitos fundamentais no Brasil. “Nós conversamos
sobre a conjuntura política, a importância do voto e sobre a importância
de agir coletivamente quando se é
classe trabalhadora, para conquistar
e resguardar direitos”, resumiu a juíza. [Confira a entrevista de Valdete
Severo nas páginas centrais deste JB.]
Após o almoço, a codiretora de
Formação, Simoni Medeiros, mediou
um debate com o secretário de Relações Sociais do Sindibancários do
Espírito Santo e diretor para Bancos
Estaduais da Fetraf – RJ/ES, Idelmar Casagrande, e com a diretora
da Mulher Trabalhadora da Fetrafi,

Cristiana Garbinatto. Ambos os(as)
interlocutores(as) destacaram os
impasses da Campanha Nacional e
também falaram sobre as eleições
deste ano. [Leia, na página 9, sobre
o desfecho da Campanha Nacional
2018.]
Diante da grave situação de
sucateamento do serviço público, o
Fórum Estadual de Representantes
da APCEF aprovou um documento
com orientações a respeito da conjuntura. O documento destaca: “Os
bancos, especialmente os privados,
lucram cada vez mais às custas da
exploração da população brasileira,
sem oferecer contrapartida social
e demitindo cada vez mais. […]
Há uma intensa precarização das
condições de trabalho e um vigoroso ataque ao estado de Bem Estar
Social no País, como, por exemplo,
a PEC que congelou por 20 anos os
gastos com saúde e educação, além

da emergência de discursos discriminatórios e retrógrados”.
Sendo assim, o Fórum orienta
os(as) associados(as): “[…] Independente de preferências políticas ou
partidárias, que os(as) associados(as)
votem em candidaturas que apoiem a
revogação das medidas recentemente
aprovadas pelo presidente Michel
Temer e pela maioria do Congresso
Nacional, como a Reforma Trabalhista, e o congelamento de gastos
sociais; e que defendam a manutenção das empresas públicas. Também
é imprescindível eleger, tanto nos
casos do Poder Executivo quanto no
caso dos parlamentos, pessoas que
se comprometam com os preceitos
da solidariedade e a reagir às candidaturas que apoiem atos racistas,
homofóbicos e machistas”.
Ao final do dia, os(as) participantes se reuniram para um jantar de
confraternização.

Fotos: Jéssica Sobreira/Especial

Valdete Souto Severo abriu as palestras do dia

Idelmar Casagrande falou sobre direitos dos(as)
bancários(as)

Cristiana Garbinatto abordou o acordo coletivo
de trabalho

Representantes eleitos(as) de todo o Estado
participaram da formação

Participantes fizeram questionamentos que
enriqueceram o debate

Diretores(a) da APCEF e a juíza Valdete Severo

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o 2º “Líder A” de 2018, em www.apcefrs.org.br, na página da Associação no Facebook, ou em
nosso canal no YouTube.
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Coral APCEF comemora 25 anos de sucesso
Na noite de 1º de setembro, familiares e amigos(as) homenagearam o grupo
Gregório Mascarenhas/APCEF

Fotos: Jéssica Sobreira/Especial

Com bolo, velinhas, coquetel e
muita música, foi comemorado, na
noite de 1º de setembro, o aniversário de 25 anos do Coral APCEF.
Familiares e amigos(as) se reuniram
no Ginásio de Esportes da Associação, em Porto Alegre, para essa
grande celebração. “São 25 anos de
apresentações, de participações em
festivais e levando muita alegria para
nossos(as) associados(as). O Coral
traz a vida, a voz da humanidade, o
sentimento da música. É muito importante em todas as comunidades,
desde tempos remotos. Parabéns

Diretoria homenageou veteranos(a)

aos(às) nossos(as) coralistas e ao
nosso maestro. Vida longa ao Coral
APCEF!”, declarou a diretora de
Cultura, Diva Fernandes.
E para marcar a passagem de
seus 25 anos, o Coral APCEF apresentou canções de diversos estilos,
da música folclórica do Rio Grande
do Sul a sucessos internacionais. O
Coral do Clube do Professor Gaúcho
também participou como convidado
e prestou homenagens ao aniversariante, com a entrega de um buquê
de flores à coordenadora do Coral
APCEF, Iracema Mendes.
Na cerimônia, três coralistas
receberam homenagens especiais
da Associação: Charlie Eduardo
Schwantes, Iracema Mendes e Paulo
Machado Mendes, que integram o
grupo desde a sua formação. “Para
mim, a música eleva a alma, é um
bálsamo que entra no espírito. Eu
agradeço, de coração, à Associação,
que preparou essa festa para nós.
Cantamos juntos há muitos anos.

Coral entoou canções de diversos estilos
Somos praticamente uma família”,
afirmou Iracema. A noite de confraternização encerrou embalada pela
música de Rafael Brasil.
Atualmente, o Coral APCEF é
composto por 18 integrantes e regido pelo maestro João Araújo. Os
ensaios ocorrem todas as quintas-

-feiras, das 20h às 22h, na sala central
da Associação, em Porto Alegre. A
participação é aberta mesmo a quem
não tem experiência com o canto.
Para participar, entre em contato
com o setor cultural da APCEF, pelo
e-mail cultural@apcefrs.org.br ou
pelo telefone (51) 3268-1611.

Audição seleciona representantes para
etapa nacional do Talentos Fenae/APCEF

Inscrições abertas para
oficina literária sobre
José Lutzenberger

O Ginásio de Esportes da Associação,
em Porto Alegre, sediou, no dia 25 de
agosto, a audição da etapa estadual do
Talentos Fenae/APCEF. Associados(as)
de diversos lugares do Rio Grande do Sul
foram avaliados(as) por um renomado júri
técnico – formado por Marcelo Delacroix,
Carolinne Caramão e Pedro Munhoz.
Na categoria composição, Athos
Miralha da Cunha abriu as apresentações,
com a canção “O retrato na janela”. O
segundo número da tarde foi “MarHino”,
de Milton Magalhães. Em seguida, Ilberto
Trentin apresentou “Sinfonia de Sofismas”
e “Só o Sol”. Fabrício Dadda prosseguiu
com o espetáculo, cantando a música “Sem
Ar”. E, finalizando as performances desta
modalidade, Milton Magalhães voltou ao
palco para apresentar “A gente ainda vai”.
Na categoria interpretação, Ricardo
Reis abriu a audição com a música “A Lista”. Meri Elen Soares, por sua vez, brilhou
com “If I ain’t Got You”. Em seguida, Le-

Inicia, no dia 4 de outubro, mais uma
oficina de criação literária ministrada por
Alcy Cheuiche na APCEF. O tema será a vida
e a obra do ecologista José Lutzenberger.
“O trabalho de Lutzenberger despertou a
consciência ambiental de milhões de pessoas
no Brasil e no mundo”, afirma Cheuiche.
O curso terá 12 meses de duração, com
aulas todas as quintas-feiras, das 18h às 21h,
no centro de Porto Alegre. O resultado da
oficina será um livro bilíngue - Português e
Alemão, valorizando os dois idiomas em que
se expressava Lutzenberger. E, assim como
outras obras lançadas pela Associação, esta
também terá lançamento na Feira do Livro
de Porto Alegre. Pretende-se, ainda, lançar
o livro na feira literária de Berlim.
O valor mensal do curso será de R$
250 para associados(as) e R$ 350 para não
associados(as), com turma limitada a 20
pessoas. Garanta a sua vaga pelo e-mail
cultural@apcefrs.org.br ou pelo telefone
51 3268-1611.

Fabrício Dadda se classificou na
categoria composição

Gregório Mascarenhas/APCEF

andro Ladeira interpretou “Há Tempos”,
e Ilberto Trentin apresentou “Samba em
Prelúdio”. Ladeira voltou ao palco para interpretar “Have You Ever Seen The Rain”,
e Meri Elen fechou a tarde com chave de
ouro, com a canção “Whole Lotta Love”.
O somatório das notas do júri técnico
e popular aclamou, em primeiro lugar para
a categoria composição, a canção “Sem
Ar”, do associado Fabrício Dadda. Na
categoria interpretação, Meri Elen Soares,
com a canção “Whole lotta love”, representará o Rio Grande do Sul pela terceira
vez na etapa nacional, em dezembro, em
Natal, Rio Grande do Norte.
“Nós gostaríamos de parabenizar a
todos(as) os(as) concorrentes, que tiveram um desempenho excelente, e dizer
que temos orgulho da representação de
nosso Estado na etapa nacional, com o
Fabrício e a Meri Elen. Boa sorte aos(às)
nossos(as) artistas!”, declarou Diva Fernandes, diretora de Cultura da APCEF.

Meri Elen foi selecionada na
categoria interpretação

Assista aos programas de vídeo APCEF em Ação sobre o aniversário do Coral e a audição estadual do Talentos Fenae/APCEF, em www.apcefrs.org.br, na
página da Associação no Facebook, ou em nosso canal no YouTube.

ESPORTES

XII Botequim do Esporte celebra
desempenho da APCEF/RS nos
Jogos da Fenae
Atletas e técnicos foram homenageados(as) por sua dedicação na competição nacional
A delegação gaúcha fez uma bela
participação nos Jogos da Fenae 2018,
conquistando a 11ª colocação entre
27 APCEFs de todo o Brasil. E para
comemorar a alegria que o esporte
proporciona, a Associação promoveu,
na noite de 25 de agosto, o XII Botequim do Esporte. O evento contou
com a presença de associados(as),

amigos(as) e familiares de todo o Rio
Grande do Sul.
Nesse ano, as tradicionais homenagens aos(às) medalhistas e aos
destaques dos Jogos foram estendidas a
integrantes das equipes técnicas, que tiveram um papel especial na preparação
dos(as) atletas. Confira, no box abaixo,
a lista completa de homenageados(as).

Após a entrega das homenagens,
os(as) convidados(as) puderam aproveitar o chope e os petiscos à vontade.
Tudo isso, animados(as) pela banda de
samba de raiz, Cachaça de Rolha, seguida pela performance do DJ Mackoy,
que animou a festa até a madrugada.
Nilo Motta, diretor de Esportes,
acompanhou de perto os atletas

nos Jogos da Fenae e destacou todo
empenho e superação da delegação.
“Essa é a nossa homenagem àqueles
que, com muita garra, batalharam
para os resultados da APCEF/RS
nesses Jogos. Tivemos adversidades,
como desfalques nas equipes, mas a
delegação correu atrás e se saiu muito
bem”, declarou.

Fotos: Jéssica Sobreira/Especial

Homenageados(as) do Botequim
com a diretoria da APCEF

Banda Cachaça de Rolha tocou o
melhor do samba de raiz

Botequim teve chope e petiscos
à vontade

Convidados(as) dançaram até
a madrugada

Homenageados(as) do XII Botequim do Esporte
ATLETAS:
Anemari Pott – Vôlei Feminino
– Prata
Betina Meinecke – Vôlei
Feminino – Prata
Helen Juchem – Vôlei Feminino
– Prata
Karin Fonseca Kestering – Vôlei
Feminino – Prata
Lorna Lehenbauer – Vôlei
Feminino – Prata
Cláudia Daniela Brune – Vôlei
Feminino – Prata
Maria Inês da Rosa Vieira –
Vôlei Feminino – Prata
Rosane Isolete Weber Kessler –
Vôlei Feminino – Prata
Darlan Gustavo do Nascimento –
Basquete – Bronze

Eduardo Ongaratto –
Basquete – Bronze
Francisco Paulo Silva da Silva –
Basquete – Bronze
Márcio Wallerius Welp –
Basquete – Bronze
Maxsandro Sessim da Silva –
Basquete – Bronze
Tomaz Antero Barth – Basquete
– Bronze
Raul de Avila Junior – Basquete –
Bronze
Rodrigo Lemieszec Vera Cruz –
Basquete – Bronze
Elias Ritter - Tênis Simples
Masculino - Ouro
Margareth Luiza Marquardt e
Laura Maria Dalcin Kern - Tênis
Dupla Feminina - Ouro
Paulo Roberto Pasqualotti –
Corrida 5 km – Prata

Luciane Maria Finger Ballico –
Natação – Ouro, Bronze e Bronze
TÉCNICOS:
Carlos Gustavo Cantarelli –
Técnico de Basquete – Bronze
Eduardo Figueiredo Maciel Técnico de Futsal Masculino
Erick Souza de Oliveira Técnico de Vôlei - Prata
André Matias Petter – Técnico
de Futsal Feminino
Luiz Augusto Busi de Severo –
Técnico de Futebol Soçaite
DESTAQUES ESPECIAIS:
Marla de Souza Gass – Futsal
Feminino
Júlio Arcari – Sinuca

César Augusto Gonçalves
Perelló – Futsal Masculino
Diego Alves Ferron – Futebol
Soçaite Livre
Jorge Luís Minussi – Futebol
Soçaite Máster
Tiago Campos da Silva - Vôlei
Masculino
Fernando Gerhardt e
Leandro Santana Martins Vôlei de Praia
Ivan Canal e Eduardo Kaplan Tênis Dupla Masculina
Laura Maria Dalcin Kern Tênis Simples Feminino
Pedro Daniel da Rocha - Tênis
de Mesa/Damas
Clóvis Andrade Goulart - Xadrez
Simone Mazoni Bogo e Liane
Lemmertz Bavaresco Canastra

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o XII Botequim do Esporte, em www.apcefrs.org.br, na página da Associação no Facebook ou em
nosso canal no YouTube.

