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RADAR
Charge

Seletiva Estadual de Música do
Talentos Fenae/APCEF será dia 17
de agosto

Associação dá
boas vindas a
novos(as)
colegas da Caixa

Artistas gaúchos(as) concorrem nas categorias
Composição e Interpretação. Prestigie!

Arquivo/APCEF

Reprodução

Editorial
Acompanhar diariamente as declarações do presidente Jair Bolsonaro tem sido
uma tarefa insalubre para qualquer pessoa
minimamente consciente. O candidato de
2018 se tornou, sem surpresa, um presidente execrável, que, mais do que nunca,
destila preconceito e ignorância através de
uma verborreia incontida.
Bolsonaro já fez piada com órgãos genitais de orientais, chamou o povo nordestino
de “paraíba”, disse que não existe fome no
Brasil, que o nazismo é de esquerda e que
poderia perdoar o Holocausto. Já minimizou
a questão do trabalho infantil e afirmou que
somos o país que usa menos agrotóxicos e
que não houve Ditadura Militar. Já ameaçou
(mais de um/a) jornalista, chamou estudantes
em protesto pelos cortes na Educação de
“idiotas úteis”, disse que vai fechar a Ancine
e desmereceu o trabalho de institutos sérios
como Inpe, IBGE e Fiocruz.
Já anunciou que vai nomear um dos
ineptos filhos como embaixador do Brasil
nos Estados Unidos, transportou parentes
em helicóptero da Força Aérea Brasileira
para fins particulares e defendeu amigos milicianos e laranjas. Já vetou propaganda com
transexual, fez apologia ao turismo sexual e,
mais recentemente, afrontou o presidente
da OAB, Felipe Santa Cruz, insinuando,
sadicamente, saber o paradeiro de seu pai,
desaparecido político nos anos de chumbo.
As redes sociais digitais, por sua vez,
desempenham um papel essencial nesta
“epopeia”, ampliando o alcance dos absurdos presidenciais. Passamos, literalmente,
vergonha internacional. O mundo inteiro
lamenta pelo Brasil. Isso que nem mencionamos todo o escândalo revelado pela “Vaza
Jato”, que tem comprovado o envolvimento
do procurador Deltan Dallagnol e do ministro Sérgio Moro nas eleições que levaram
Bolsonaro ao poder.

E, voilà!, como uma perfeita cortina de
fumaça, o verdadeiro propósito de todo este
circo encobre-se: o desmonte do Estado
Brasileiro.
Conforme bem define o acadêmico
inglês George Monbiot, em seu artigo
“Quem colocou os psicopatas no poder?”
[disponível em https://bit.ly/2YrkIjz], “o caos
é o multiplicador de lucro para o capitalismo
de desastre no qual prosperam os novos
bilionários”. Em suma, o capitalismo precisa
de Bolsonaro, e é com essa missão que ele
entrou na Presidência da República.
Missão essa que já está sendo cumprida. O maior absurdo do Governo Bolsonaro não sai pela boca, mas através da
PEC 06/2019, ou Reforma da Previdência.
Através de negociações espúrias, liberando
milhões em emendas parlamentares, o
Governo conseguiu aprovar, na Câmara de
Deputados, o texto-base de uma das mais
nefastas propostas de lei que o Brasil já
testemunhou, que acabará com o sistema
de Previdência pública brasileira, caso confirmada pelo Senado.
O texto aprovado, entre outros pontos, acaba com a aposentadoria por tempo
de contribuição, aumenta idade mínima
inicial para se aposentar, diminui o valor do
benefício e obriga contribuição de 40 anos
para obtenção de salário integral. Ou seja,
trabalhadores(as) com emprego e renda
precários não terão capacidade de alcançar o tempo de contribuição, enquanto
trabalhadores(as) com emprego estável não
optarão por um sistema insustentável.
E é nessa situação que nós,
brasileiros(as), estamos: se correr, o bicho
pega; se ficar, o bicho come. Só a luta pode
mudar o nosso futuro. Leia mais sobre a
Reforma da Previdência do Governo Bolsonaro nas páginas centrais e conscientize-se!
Participe das mobilizações!

Amantes da cultura, preparem-se!
Está marcada, para o dia 17 de agosto,
a etapa estadual de música do Talentos
Fenae/APCEF! A seletiva – que contará com a apresentação de artistas
de diferentes localidades do Estado
- ocorrerá das 14h às 18h, no Ginásio de Esportes da Sede A, em Porto
Alegre. Confira os(as) inscritos(as) no
box abaixo e participe! Torça! Prestigie
os(as) colegas!
O Talentos Fenae/APCEF é um
concurso nacional que valoriza expressões artísticas de associados(as)
em quatro pilares, reunindo dez
disciplinas artísticas: Imagem (Foto
e Filme); Artes Visuais (Desenho e
Pintura e Desenho Infantil); Literatura
(Contos/Crônica e Poesia) e Música

Leandro Leal Ladeira - Mania de
Sonhar
Camila Stella Toledo Pereira - Perdi
Você
Ilberto Luis Trentin - Um Chamado
pra Cantar; Só Poxetas
Athos Ronaldo Miralha da Cunha No Rastro das Rimas
Fabricio Dadda Soares - Avenida 31
Rosano Michels Paim - Mente Inquieta
Rodrigo Canani Medeiros Repisando Rastros
Angelino Rogério - Recital de
Tambores

Agosto
14 - Reunião de Aposentados(as) (CCEV)
17 - XII Botequim do Esporte
17 - Talentos Fenae/APCEF - Seletiva
Estadual de Música
24 - Reinauguração e Jogo Festivo na
Regional Vale dos Sinos
28 - Dia do(a) Bancário(a)
Setembro

Presidente Carrión recebeu novos(as)
colegas

Meri Elen Barbosa Soares - Pele e
Alma
Milton Júlio Sica Magalhães - De
Verso e Canção; Jardim Proibido

A APCEF/RS realizou, no dia 17 de
julho, no Galpão Crioulo da Sede B, em
Porto Alegre, um jantar de boas vindas
aos(às) colegas contratados(as) recentemente pela Caixa para unidades do Rio
Grande do Sul, de Santa Catarina e do
Paraná. Cerca de 40 pessoas - que estavam em Porto Alegre para treinamento
- participaram da atividade e conheceram
um pouco mais sobre as APCEFs.
“Para nós é um prazer imenso receber colegas admitidos(as) depois de anos
minguados, só com demissões e sem
contratações. Ainda que tenha sido por
ação judicial e que uma liminar tenha forçado a Caixa a abrir esse processo, é bom
ter essa turma nova na grande família de
empregados(as)”, declarou o presidente
da APCEF/RS, Marcello Carrión.
O jantar foi preparado pelo Núcleo
de Cultura Gaúcha da APCEF/RS.

Interpretação

CPA 20: inscrições abertas

(Composição e Interpretação). Os(as)
classificados(as) estaduais de todos os
pilares participarão da grande final,
que ocorrerá de 4 a 7 de dezembro de
2019, em Florianópolis, Santa Catarina.
A etapa nacional terá votações abertas
para júri popular de 7 de outubro a 25
de novembro, no site https://talentos.
fenae.org.br.

Talentos Fenae/APCEF – Etapa Estadual – Música
Composição

Agenda de Eventos

Meri Elen Barbosa Soares - Creep;
Highway to Hell
Camila Stella Toledo Pereira - Mulher
do Fim do Mundo; Zé do Caroço
Marcos Leite de Matos Todt - Amanhã ou Depois; La Ciudad Liberada
Leandro Leal Ladeira - Love of My
Life; Um Dia de Sol
Ilberto Luis Trentin - Magoado

A APCEF/RS, em conjunto com a Fenae, oferece um curso preparatório gratuito para a CPA 20. As aulas serão presenciais
e ministradas na sede administrativa da
entidade (Av. Cel. Marcos, 851, em Porto
Alegre) e ocorrem em duas etapas: entre
os dias 26 e 29 de agosto e entre os dias 2
e 5 de setembro, das 19h às 22h.
O curso tem vagas para 50 participantes: 30 para associados(as) e 20 para
novos(as)associados(as), que se filiarem à
APCEF/RS até uma semana anterior do início
das aulas. As inscrições devem ser realizadas

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.
FSKD - Fagundes, Schneider, Köhler e
Dresch Advogados

Escritório Direito Social atende
integrantes do Seguro Jurídico

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) ou também no
escritório de advocacia (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 equipe de advogados(as)sobre
Previdência Social e Complementar(FUNCEF), ações tributárias,
direitos em apólices de seguro de vida, Saúde Caixa e assessoria
em assuntos relativos a doenças ocupacionais. Para processos de
Apuração Administrativa e Disciplinar pela Caixa, oferece
acompanhamento desde o início, além de defesas escritas e orais
necessárias. Atendimento com hora marcada no escritório na Av.
Borges de Medeiros, 612, cj.21 - Porto Alegre.

07 - Sarau e sessão de autógrafos das
obras Poesia&Declamação 2018 e A Caixa é do Povo! na Feira do Livro de Santa
Cruz do Sul
20 - Costelão da Regional Serra
28 - Jantar Baile de Encerramento da
Semana Farroupilha (Galpão Crioulo)
Outubro
5 - Dia do Saci
Novembro
9 - Garden APCEF Serra
14 - Lançamento do livro “Lutz - A
história da vida de José Lutzenberger, o
grande ambientalista do Brasil/Lutz - Die
Lebensgeschichte von José Lutzenberger,
des grossen Umweltschützers Brasiliens, na
Feira do Livro de Porto Alegre
23 - Festa de Abertura das Piscinas (Sede
A)
Para saber mais detalhes dos eventos,
acompanhe as notícias no site www.apcefrs.
org.br.

através do e-mail da Rede do Conhecimento
(rededoconhecimento@fenae.org.br)
As aulas ficarão a cargo do professor
Antônio Neto, formado em Administração
pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos), MBA em Finanças pela Pontíficia
Universidade Católica do Rio Grande do
Sul (PUC/RS)
Para se associar à APCEF/RS, acesse
www.apcefrs.org.br/associese. Para mais
informações, contate pelo telefone (51)
3268-1611, com o setor de Eventos, ou
pelo e-mail CPA20@apcefrs.org.br.

ASSESSORIA EM
SAÚDE DO(A)
TRABALHADOR(A)
Acolhimento, orientação e tratamento
especializado com psicóloga clínica,
psicanalista e mestre em Psicologia pela
UFRGS Maria Isabel Perez Mattos, referente
a doenças ocupacionais. Laudos periciais
para instrumentalizar ações judiciais.
Solicite a sua ficha de identificação através
do e-mail apcefrs@apcefrs.org.br e faça um
agendamento. Mais informações: (51)32681611, 3019-9344 e 98151-9947. Atendimentos na Av.Carlos Gomes, 1000/302,
Porto Alegre.
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BEM COMUM

Comitê de Combate à Megamineração no RS é
lançado com apoio de mais de 50 entidades
APCEF/RS é uma das instituições que articula o movimento desde o começo
Gregório Mascarenhas/APCEF

Caixa enfrenta desmonte sem
precedentes
Governo Bolsonaro já vendeu R$ 16 bilhões de ativos e ameaça privatizar serviços lucrativos, como seguros,
cartões, lotéricas, gestão de recursos e participações no FI-FGTS

Entidades unem forças contra megamineração
Mais de 50 entidades participaram, no
dia 18 de junho, do lançamento do Comitê
de Combate à Megamineração no Rio
Grande do Sul, com o objetivo de articular
a oposição e construir estratégias contra
grandes projetos mineradores no Estado. A
atividade, que lotou o auditório do CPERS,
em Porto Alegre, reuniu associações, sindicatos, movimentos populares, grupos
ambientalistas, acadêmicos e cidadãs(os).
Há hoje, em andamento, 166 projetos para minerar em território gaúcho,
sustentando-se como alternativa para “salvar” a economia do Estado. Quatro deles –
aqueles que estão em fase de licenciamento
ambiental – foram discutidos no evento: o
Mina Guaíba, que pretende extrair carvão
entre Eldorado do Sul e Charqueadas; o
projeto Caçapava do Sul, que pretende
extrair zinco, chumbo e cobre das proximidades do rio Camaquã; o projeto Três
Estradas, que objetiva minerar fosfato em
Lavras do Sul; e o projeto Retiro, em São
José do Norte, entre a Lagoa dos Patos e o
Oceano Atlântico, para extrair titânio.
Em um estado que não tem seu modelo econômico baseado na mineração, a
concretização dos projetos seria “totalmente predatória” e aniquilaria outros setores
produtivos das regiões onde se instalaria.
A APCEF/RS participou desde o

começo da articulação do comitê, junto
com a Associação Gaúcha de Proteção
ao Ambiente Natural (Agapan), a Amigos
do Meio Ambiente de Guaíba (AMA) e
o Movimento pela Soberania Popular na
Mineração (MAM). Essas entidades, junto
com cerca de 20 outras instituições, vinham
se articulando desde maio.
“Nós entendemos que o direito à saúde e à vida é inegociável: no momento em
que se entrega a natureza para exploração
do grande capital, emitiremos uma fatura
que será paga no futuro. Nossos filhos(as) e
netos(as), as gerações futuras, pagarão com
a sua saúde”, sustentou o vice-presidente
da APCEF/RS, Paulo Belotto. “A ganância,
a busca pelo lucro imediato de meia dúzia
de empresários – que na maioria das vezes
nem são brasileiros, mas capitalistas estrangeiros que vêm aqui drenar nossas riquezas
– em detrimento da nossa qualidade de
vida. Isso não vai acontecer: nós não permitiremos que isso aconteça”, completou.
Marcelo Paiakan, morador do assentamento Apolônio de Carvalho, foi o primeiro
a falar sobre as consequências dos projetos
de mineração em fase de licenciamento.
“Se minerar é bom, por que outros países
fecharam mineradoras? Por que a Alemanha
não quer mineração? Por que fazem isso
onde estão os pobres e trabalhadores em

países subdesenvolvidos?”, questionou.
Paiakan, que produz vegetais orgânicos
na região, diz que “é bom para políticos
locais, mas péssimo para a população trabalhadora”.
O pecuarista, fotógrafo e ambientalista Mario Witt falou a respeito do projeto
que pretende extrair fosfato em Lavras
do Sul. Ele, que participou das audiências
para a implantação do empreendimento
tocado pela empresa Águia, diz que pessoas contrárias à mineração são colocadas
em uma “espiral do silêncio” na cidade, já
que boa parte da população, à procura de
empregos em uma região economicamente
deprimida, compra a ideia vendida pelas
mineradoras. “É como se fôssemos contra
o progresso”. “Não se pode falar a favor da
qualidade da sua água, do seu solo. Há um
clima de hostilidade, de animosidade, nesses
ambientes”, relata.
Entre Bagé e Caçapava do Sul, a Nexa
Resources, integrante do conglomerado
Votorantim, pretende extrair chumbo,
zinco e cobre às margens do rio Camaquã,
o mais importante na bacia hidrográfica na
região. “A informação era muito escassa e
a intromissão da empresa era muito grande
no tecido social. Em todos esses projetos, as
transnacionais chegam no território muito
antes de protocolarem o estudo de impacto

ambiental, e os impactos apresentados
pelas mineradoras são, no projeto, muito
menores do que os que efetivamente ocorrerão”, disse a advogada Ingrid Birnfeld.
A APCEF/RS convida a todos(as) que
endossem essa luta em defesa do nosso
meio ambiente, assinando o Manifesto do
Comitê de Combate à Megamineração
no Rio Grande do Sul, através do link
https://bit.ly/2LOUuAC. Sim à vida, não à
destruição!
Promovendo o debate
A APCEF/RS tem trabalhado intensamente no sentido de fortalecer a luta do
Comitê de Combate à Megamineração.
Nesse sentido, participou - através do diretor de Formação para o Bem Comum,
Marcos Todt - de um debate no Foro Regional da Tristeza (Zona Sul de Porto Alegre)
sobre a instalação do projeto Mina Guaíba. O evento faz parte de uma série que
convida a comunidade da região a discutir
temas da atualidade e é iniciativa dos(as)
juízes(as) Karla Aveline e Roberto Lorea.
Todt foi um dos debatedores convidados e
reforçou a importância, social e ambiental,
de esses projetos de megamineração serem
barrados antes mesmo de sua instalação.
* Por Gregório Mascarenhas.

Câmara de Novo Hamburgo aprova moção idealizada em seminário da APCEF
A Câmara de Vereadores de Novo
Hamburgo aprovou, por unanimidade, uma
moção em defesa dos bancos públicos brasileiros, idealizada durante um seminário promovido pela APCEF, dentro da campanha

Em Defesa do Bem Comum, no legislativo
hamburguense, em março deste ano. O
documento será enviado à Presidência da
República, ao Ministério da Economia e à
presidência do Banco Central.

No texto da moção, apresentada
pelo vereador Enio Brizola (PT), o papel
de instituições financeiras públicas como
a Caixa, o Banco do Brasil e o Banrisul é
apresentado como imprescindível durante

períodos de recessão, implementando
políticas anticíclicas – isto é, para reverter
os efeitos das crises econômicas. Leia, em
https://bit.ly/3321ort, o texto completo da
Moção nº10/2019.

O Governo Bolsonaro completou
200 dias no Planalto praticamente desmontando o que ainda resta do patrimônio nacional. Só dos bancos públicos
(Caixa e BB), a equipe econômica já
vendeu R$ 16 bilhões de ativos, e, de
acordo com declarações do presidente
da Caixa, Pedro Guimarães, a empresa
está na fila das privatizações de serviços
como seguros, cartões, lotéricas, gestão
de recursos, além das participações detidas pelo FI-FGTS.
Fechamento de postos de emprego
O desmonte da Caixa passa também
pelo fechamento de postos de emprego.
De acordo com a Pesquisa de Emprego
Bancário (PEB), divulgada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf/CUT), entre
janeiro e junho de 2019, os bancos fecharam 2.057 postos de emprego em todo o
Brasil. Desse total, a Caixa foi responsável pelo fechamento de 489 vagas.
Nos últimos anos, a Caixa perdeu
quase 17 mil postos de trabalho devido a
programas de demissão e aposentadoria,
e não repôs as vagas. Desde o final de

2014, a saída de empregados(as) tem
causado sobrecarga de trabalho nas
unidades de todo o País e prejudicado o
atendimento à população, aumentando
o adoecimento bancário.
Reflexos da Reforma Trabalhista
A PEB da Contraf/CUT revela ainda
que, no primeiro semestre deste ano,
as demissões sem justa causa representaram 53,9% do total de desligamentos no setor. As saídas a pedido do(a)
trabalhador(a) representaram 34,6%.
Entre janeiro e junho, ocorreram também 103 casos de demissão por acordo
entre empregado(a) e empregador. Essa
modalidade de demissão foi criada com
a aprovação da Lei 13.467/2017, a chamada Reforma Trabalhista, em vigência
desde novembro de 2017.
Abertura em finais de semana
Mais uma medida absurda anunciada pela direção do banco é a abertura de
agências nos finais de semana nos próximos seis meses, a fim de operacionalizar
os saques do FGTS. A deliberação, ado-

tada unilateralmente, foi anunciada por
meio de videoconferências aos gestores
das unidades. Além disso, o banco decidiu cancelar o Plano de Demissão Voluntária (PDV) que estava em andamento,
sem explicar como ficará a situação das
pessoas que aderiram
Ranking de reclamações
A política de desmonte da Caixa já
reflete no descontentamento dos(as)
clientes. O banco ficou na quarta posição
do ranking de reclamações do Banco
Central contra instituições financeiras,
referente ao segundo trimestre de
2019. O banco registrou 1.910 queixas
procedentes, ficando atrás apenas do
Banco Pan, do Bradesco e do Santander.
Os(as) empregados(as), que estão cada
dia mais sobrecarregados(as) e doentes,
acabam levando a culpa no lugar daqueles que realmente têm responsabilidade
pelo sucateamento do serviço, que é a
direção da empresa.
Campanhas da APCEF/RS
Quando o assunto é defender o

patrimônio do povo brasileiro, especialmente a nossa tão querida Caixa,
a APCEF/RS vem desempenhando um
papel protagonista. Ainda em 2015,
lançou a campanha Caixa do Povo e
100% Pública – Tô Contigo e Não Abro,
quando iniciou a promoção de uma
série de iniciativas – abaixo-assinados,
seminários, debates, participações em
atos públicos, publicações de artigos e
entrevistas, anúncios publicitários etc.
-, a fim de conscientizar a população a
respeito da importância do banco para
a sociedade brasileira e angariar apoio
para conter as ameaças que já vinham
surgindo.
A partir de 2017, agregou o tema do
Bem Comum aos debates da campanha,
que percorreu o Estado com atividades
em Uruguaiana, Erechim, Santo Ângelo,
Porto Alegre, Passo Fundo, Tramandaí
e Novo Hamburgo. E, no ano passado,
ainda encorpou a luta, lançando dois
livros: “Em Defesa do Bem Comum” e
“A Caixa é do Povo!”. Adquira já os seus,
com desconto para associados(as), e
também para download gratuito na versão eletrônica, na Loja Online da APCEF,
em www.apcefrs.org.br.
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APOSENTADAS(OS), PREVIDÊNCIA E SAÚDE

SOCIAL E LAZER
CAMPANHA
2019

Aposentadas(os) se reúnem para se
informar sobre direitos
Encontro promovido pela APCEF teve a presença da assessoria jurídica

Conferência Estadual aprova plataforma de
lutas para Campanha 2019
Defesa dos bancos públicos, dos planos de saúde dos(as) empregados(as), da previdência pública e complementar
e de melhores condições de trabalho constituem as principais reivindicações

Gregório Mascarenhas/APCEF

O auditório do Centro Cultural
CEEE Érico Veríssimo, no Centro da
Capital, ficou lotado para mais um
grande encontro de Aposentados(as) e
Pensionistas da APCEF/RS. A reunião,
que ocorreu no dia 26 de junho, contou
com as falas dos advogados da assessoria
jurídica da Associação, que atualizaram
os(as) participantes sobre a ação do
“Efeito Gangorra” (1º grupo); a Resolução nº 25 da Comissão Interministerial
de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da
União (CGPar); a ação do Fundo 157; a
ação do IR sobre equacionamento; entre
outras pautas.
Para a diretora de Aposentadas(os),
Previdência e Saúde, Célia Zingler, é muito importante que os(as) aposentados(as)
se mantenham informados e unidos,
especialmente na atual conjuntura. “O
que temos visto no Brasil em termos de
retirada de direitos é algo sem precedentes. Se não nos mantivermos atentos e
resistentes, poderemos perder o pouco
que ainda nos resta. Por isso, priorizamos esses encontros. É o momento em
que nos informamos e organizamos a
nossa luta”, declarou.
Próxima reunião
O próximo encontro está marcado
para o dia 14 de agosto, das 14h às 16h,

no mesmo local. A pauta serão os impactos da Reforma da Previdência para
quem já se aposentou e os 15 anos do
Saúde Caixa. Confirme presença pelo
e-mail eventos@apcefrs.org.br ou pelo
telefone (51) 3268-1611.
Ação do Efeito Gangorra
De acordo com o advogado Ricardo
Castro, a ação do “Efeito Gangorra”
aguarda definição judicial da impugnação dos cálculos apresentados pelo
perito judicial. Castrou explicou que
será feita uma nova perícia no caso de
reconhecida a nulidade ou, na hipótese
de o cálculo ser validado, os advogados
recorrerão. Não há perspectiva de finalização do processo no curto prazo e
depende da agilidade do Judiciário. No
momento de finalização da ação, serão
necessárias procurações individuais de
associados(as) beneficiários(as) para
agilizar a finalização do processo. No
próximo período, as pessoas serão contatadas individualmente.
Resolução 25 da CGPar
Castro falou também das repercussões da Resolução 25 da CGPar,
publicada em dezembro de 2018. O
advogado avaliou a medida como mais
uma perversidade do Governo em rela-

ção aos fundos de pensão das empresas
estatais federais. A Resolução, que atinge
diretamente quem optou pela aposentadoria no REG/Replan Não Saldado,
alegadamente pretende “eliminar riscos”
dos patrocinadores, transferindo-os a
participantes e assistidos(as). Castro
defende que a resolução não é válida,
pois viola o direito adquirido e a Lei
Complementar 109/2001 – de modo
que uma comissão governamental não
pode regular essa matéria.
Ação IR sobre equacionamento
Essa ação teve sentença favorável
em segundo grau ao reconhecer que
os valores pagos a título de equacionamento devem ser tratados como
valores de contribuição à previdência
complementar com incentivo tributário.
No entanto, é necessário aguardar a sentença definitiva e transitada em julgado
para implementar este benefício. Se a
ação for vitoriosa, haverá devolução de
valores já recolhidos a título de IR, devidamente corrigidos. Mais informações,
na página 10.
Ação do Fundo 157
Associados(as) da APCEF e familiares que declararam imposto de renda
com a opção de investir no Fundo 157

Aposentados(as) lotaram auditório
entre os anos de 1967 a 1983 têm direito
a requerer valores.
Documento para ampliar prazo de
equacionamentos
Foi aprovada por unanimidade
a proposta de encaminhar um documento à Diretoria Executiva e ao
Conselho Deliberativo da Funcef, solicitando urgência para dilatar os prazos
de equacionamento para ativos(as) e
aposentados(as), conforme publicação
da Resolução 30 do CNPC, publicado
no Diário oficial em 30 de novembro
do ano passado. Você também pode
reforçar a campanha da Fenae compartilhando e assinando a petição, através
do seguinte link: https://bit.ly/30WihmA.
* Com a colaboração de Gregório
Mascarenhas.
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AV. CORONEL MARCOS, 851. CEP: 91760-000 | PORTO ALEGRE - RS | FONE: (51) 32681611 - FAX: (51) 3268-270 0 | E-MAIL: apcefrs@apcefrs.org.com.br | www.apcefrs.org.br
Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul – APCEF/RS, por sua Diretoria legalmente constituída, CONVIDA
a todos (as) os (as) associados (as) para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na sede da avenida Cel. Marcos, 851, bairro Ipanema, em Porto Alegre, às 09h em primeira convocação ou às 09h30m em segunda e última, no dia 31 de agosto de 2019, tendo como objetivo tratar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1 – Apresentação e esclarecimentos sobre a proposta de alterações ao Estatuto sugerida pela Diretoria Executiva, proposição referendada pelo
Conselho Deliberativo.
2 – Deliberação sobre a proposta acima, visando alterar o Estatuto da APCEF/RS.
Porto Alegre, 05 de agosto de 2019.

Marcello Husek Carrión
Diretor-Presidente
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Fetrafi-RS/Divulgação

No dia 6 de julho, a categoria
bancária gaúcha deu o pontapé inicial à
Campanha 2019, com a 21ª Conferência
Estadual dos(as) Bancários(as), realizada
na sede da Fetrafi-RS, em Porto Alegre.
O evento contou com a participação
de 286 delegados(as) de todo o Estado.
A programação da manhã foi dividida em duas partes: conjuntura econômica, apresentada pelo diretor técnico do
Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socieconômicos (Dieese),
Clemente Ganz Lúcio; e Reforma da Previdência no Congresso Nacional, tema
sobre o qual falou o deputado federal
Henrique Fontana (PT-RS).
Para Lúcio, a revolução tecnológica
transforma o mundo do trabalho. A cada
ano, mais e mais bancários(as) perdem
seus empregos a partir da implantação
de máquinas e sistemas de atendimento
virtual. Até mesmo o local de trabalho
passa por essa transformação ao passo
que o home office se torna mais comum.
Sobre o que o futuro reserva para
os(as) aposentados(as), Fontana destacou que a desigualdade social deve aumentar caso o projeto passe no Senado.
“Se essa reforma passar, o desemprego e
os problemas econômicos vão se agravar
no país”, alertou.
Durante a tarde, foi realizada a
eleição de 39 (além de dois natos)
delegados(as) estaduais para a 21ª Conferência Nacional dos(as) Bancários(as),
que acontece entre os dias 2 e 4 de
agosto, em São Paulo. O presidente da
APCEF/RS, Marcello Carrión, foi um

dos delegados eleitos, e já antecipou
que possivelmente esta será a campanha
mais difícil dos últimos tempos. “Em um
cenário de constantes ataques e retirada
de direitos, nossa luta precisa ir muito
além de reivindicações econômicas.
Precisaremos lutar pelo direito de existirmos enquanto categoria. É muito forte
dizer isso, mas infelizmente estamos
enfrentando um desmonte sem precedentes de toda a classe trabalhadora”,
declarou.
Encontros por bancos
A Conferência Estadual também teve espaço para os encontros
por bancos. O Encontro Estadual de
Empregados(as) da Caixa, bem como
do Banco do Brasil, focou na defesa
dos bancos públicos, dos planos de
saúde dos(as) empregados(as), da
previdência pública e complementar
e de melhores condições de trabalho.
Os(as) participantes ainda escolheram
os(as) seus(suas) delegados(as) para o
35º Conecef.
Os(as) banrisulenses também debateram a necessidade de manutenção do
banco como um bem público e de uma
campanha para esclarecimento e defesa
do banco junto à população.
Os(as) empregados(as) dos bancos
privados, por sua vez, discutiram meios
de defender os empregos, planos de
carreira, cargos e salários, saúde e segurança bancária, entre outros temas
específicos de cada banco: Bradesco,

Delegados(as) de todo o Estado acompanharam a Conferência
Itaú Unibanco e Santander.
A 21ª Conferência Estadual dos(as)
Bancários(as) ainda aprovou moções de
defesa dos bancos públicos e de apoio ao
Comitê de Combate à Megamineração
no Rio Grande do Sul (leia mais sobre a
iniciativa na página 4).
A Diretoria Executiva da APCEF/RS
e integrantes dos conselhos Deliberativo
e Fiscal da entidade participaram das
atividades e contribuíram para a construção das pautas.
35º Conecef
Sob o slogan “Todos contra o retrocesso”, o 35º Congresso Nacional
dos(as) Empregados(as) da Caixa (Conecef) ocorrerá de 1º a 2 de agosto, em
São Paulo, devendo reunir um total de
328 delegadas(os), entre o pessoal da

ativa e aposentados(as). Do Rio Grande
do Sul, participarão 22 empregados(as),
sendo 16 da ativa e seis aposentados(as),
além de um nato, pela CEE/Caixa.
Em mais de três décadas de existência, o Conecef é o principal fórum de debates e deliberações de empregados(as)
da Caixa, onde são definidas no evento
as reivindicações específicas da categoria e estratégias de luta. Neste ano, o
congresso terá como eixos a defesa da
Caixa e dos bancos públicos, o combate
à reestruturação e ao desmonte dos
direitos, a defesa do Saúde Caixa, da
Funcef e de aposentados(as), a contratação de mais empregadas(os), a saúde
de trabalhadores(as) e condições de
trabalho, a luta contra a terceirização, a
verticalização e o descomissionamento
arbitrário e a defesa da Previdência.
* Fontes: Fetrafi-RS e APCEF/RS

Plataforma de lutas

- Intensificar a luta contra a Reforma da Previdência, fortalecendo a coleta de assinaturas para o abaixo-assinado, aumentando
a pressão nas bases eleitorais dos parlamentares e intensificando a mobilização nas centrais sindicais;
- Dar continuidade à luta em defesa dos bancos públicos e demais empresas estatais e da soberania nacional, fortalecendo e
unificando as ações promovidas pelas entidades sindicais diretamente atingidas pelas políticas de privatizações;
- Defender o Banrisul como banco público, combatendo a venda de ações;
- Lutar pela revogação das resoluções CGPar 23 e 25, que atacam planos de saúde e a previdência complementar das estatais
federais;
- Lutar em defesa da jornada de trabalho dos(as) bancários(as), que vive sendo atacada pelos bancos, dando combate à MP
881, que está tramitando no Congresso Nacional.
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CONJUNTURA

Anti-povo: Câmara de Deputados aprova Reforma da Previdência em primeiro turno
Foto: Jeso Carneiro via Flicker, Creative Commons

mente, computando todas as fontes
de receitas e todas as despesas com
a Seguridade Social, verificamos que
o discurso do déficit é fake, como
demonstro no artigo ‘O ‘déficit’ da
Previdência é fake’, publicado pelo
Monitor Mercantil”, declarou em entrevista exclusiva ao João de Barro, em
janeiro passado.

var o projeto anti-povo. De acordo com o
jornal Folha de S.Paulo, Bolsonaro liberou
quase R$ 1 bilhão em emendas parlamentares, considerando apenas despesas
registradas sob a inscrição de “emenda
parlamentar”. Ainda conforme revelou o
jornal, líderes partidários fizeram acordo
com o Executivo para passar emendas
solicitadas por parlamentares que mais
desconfiavam das promessas do Governo.

“Bolsolão”
Tempo de mobilização
E não faltaram evidências da articulação espúria feita pelo Governo para apro-

Por se tratar de uma Proposta

de Emenda à Constituição, a Reforma precisa ser aprovada duas vezes
na Câmara e duas no Senado. O segundo turno de votação na Câmara
deve acontecer no dia 6 de agosto.
Nesse sentido, ainda há tempo para
mobilização. Por isso, a APCEF/RS
conclama a todos(as) que endossem
a luta enquanto há tempo, seja participando das manifestações já programadas, seja conscientizando os(as)
colegas da nocividade da proposta ou
pressionando os(as) parlamentares de
cada região.
No último dia 12 de julho,

trabalhadores(as) de várias categorias, estudantes, ativistas e população em geral foram às ruas de todo
o Brasil em protesto à aprovação
da Reforma da Previdência. No Rio
Grande do Sul, a ação unitária promoveu a “Caminhada da Resistência
– Não à Reforma da Previdência e
em Defesa da Educação”, em Porto
Alegre. A APCEF/RS mobilizou o
Bloco de Bancári@s e Amig@s para
acompanhar o ato.
Confira as datas no box
e participe você também
das próximas manifestações!

Principais mudanças aprovadas pela Câmara
Idade mínima
A idade mínima de aposentadoria
será de 62 anos para mulheres e
de 65 para homens, tanto para
a iniciativa privada quanto para
servidores(as), mas essa idade será
ampliada no decorrer do próximo
período.

Proposta pelo Governo Bolsonaro, PEC 6/2019 praticamente acaba com o sistema
público de Previdência. Ainda dá tempo para mobilização!
“João e
Dr. Gumercindo”
“João trabalha para o
Dr. Gumercindo. João
dormiu faltando cinco anos para a sua
aposentadoria. Ganharia R$ 1.800.
Acordou
faltando dez anos para se aposentar.
Ganhará R$ 1.200.
Dr. Gumercindo dormiu devendo milhões ao Funrural. Acordou
anistiado.
João e Dr. Gumercindo encontraram-se.
Dr. Gumercindo explicou a Reforma da
Previdência ao peão:
– É para combater
privilégios”.
A acurada crônica do jornalista,
historiador e sociólogo, Juremir Machado da Silva, revela, com ironia,
a crueldade com a qual milhares de
trabalhadores(as) brasileiros(as) foram golpeados(as) no último dia 10
de julho, quando, por 379 votos a
131, a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base de uma das mais

nefastas propostas de lei que o Brasil
já testemunhou: a PEC 6/2019, ou
Reforma da Previdência do Governo
Bolsonaro.
O texto aprovado, entre outros
pontos, acaba com a aposentadoria
por tempo de contribuição – que hoje
é de 30 anos para as mulheres e 35
para homens. Impõe idade mínima
inicial de 62 (mulheres) e 65 (homens) e obrigatoriedade de 40 anos
de contribuição para quem quiser se
aposentar com salário integral.
Também diminui o valor do
benefício: hoje, com 15 anos de
contribuição, homens e mulheres se
aposentam com 85% das 80% maiores contribuições, excluindo as 20%
menores; com a Reforma, o valor
passa a ser de 60% com 20 anos de
contribuição dos homens e 15 anos
das mulheres. Viúvos(as) receberão
50% do valor da pensão, mais 10%
por dependente.
Adeus, aposentadoria!
A Reforma da Previdência do Governo Bolsonaro, que foi apresentada
em fevereiro sob o pretexto de acabar
com os privilégios e promover crescimento econômico, está bem distante

da propaganda que faz. Economistas
renomados, como Thomas Piketty,
Marc Morgan, Amory Gethin e Pedro
Paulo Zahluth Bastos, defendem que
aumentar o tempo de contribuição de
trabalhadores(as) não significa combater privilégios, mas aumentar, de
forma catastrófica, as desigualdades e
acabar com o sistema público de aposentadoria.
Em artigo intitulado “A quem interessa aumentar a desigualdade?”, publicado
pelo Valor Econômico, os economistas
são categóricos: “Trabalhadores(as)
com emprego e renda precários não
terão capacidade de alcançar o tempo
de contribuição requerido para se aposentar, enquanto trabalhadores(as) com
emprego estável e maior renda não terão
incentivos para contribuir para um sistema insustentável”.
Além de prejudicar os(as) mais
pobres, essa mudança também afeta com mais força as mulheres. Em
2017, 62,8% delas se aposentaram
por idade, contra 37,2% dos homens,
segundo o Departamento Intersindical
de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Metade das que se
aposentam por idade têm, em média,
16 anos de contribuição, pelos cálculos
da instituição.

Interesses escusos
Conforme defendeu o economista da Unicamp, Eduardo
Fagnani, em entrevista ao Instituto
Humanitas Unisinos (IHU), a opção
política do atual Governo é reduzir
os direitos sociais das camadas mais
empobrecidas para, enfim, reduzir
a carga tributária dos(as) grandes
empresários(as) e manter a política
de isenção fiscal intacta. “Se somarmos R$ 400 bilhões de isenções
fiscais, R$ 400 bilhões de juros e R$
500 bilhões de sonegação, temos R$
1,3 trilhão todo ano, são mais de 13
anos de economia com a Reforma da
Previdência”, afirmou.
Falácia do déficit
De acordo com a auditora fiscal
aposentada e coordenadora nacional da
Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia
Fattorelli, o suposto déficit na Previdência
é falso, pois compara somente o valor
arrecadado com as contribuições sociais
ao INSS com todo o gasto com a Previdência Social, deixando fora da conta as
demais contribuições sociais previstas na
Constituição Federal.
“Quando a conta é feita honesta-

Tempo de contribuição
O tempo mínimo de contribuição
será de 15 anos para mulheres e 20
anos para homens. Quem já está
no mercado de trabalho (homens e
mulheres) terá tempo mínimo de 15
anos. Servidores(as) deverão contribuir pelo menos 25 anos, com 10 de
serviço público e 5 no cargo.
Alíquotas
Além de aumentar o tempo para se
aposentar, a Reforma também eleva
as alíquotas de contribuição para
quem ganha acima do teto do INSS
e estabelece regras de transição

para os(as) atuais assalariados(as). As
novas regras não valerão para servidores estaduais e dos municípios com
regime próprio de Previdência.
Cálculo do benefício
O valor da aposentadoria será calculado com base na média de todo
o histórico de contribuições do(a)
trabalhador(a), não descartando as
20% mais baixas, como feito atualmente.
Ao atingir o tempo mínimo de contribuição, os(as) trabalhadores(as)
do regime geral só terão direito a
60% do valor do benefício integral,
com o percentual subindo 2 pontos
para cada ano a mais de contribuição. Para ter direito a 100% da média dos salários, a mulher terá que
contribuir por 35 anos e o homem,
por 40 anos.
Para servidores(as) que ingressaram
até 2003, a integralidade da aposentadoria será mantida para quem

se aposentar aos 65 anos (homens)
ou 62 (mulheres). Para aqueles que
ingressaram após 2003, o benefício
mínimo será de 60% com 20 anos
de contribuição, tanto para homens
quanto para mulheres, subindo também 2 pontos percentuais para cada
ano a mais de contribuição.
Aposentadoria por incapacidade
permanente
Pela proposta, o benefício, que hoje é
chamado de aposentadoria por invalidez e é de 100% da média dos salários
de contribuição para todos(as), passa a
ser de 60% mais 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos.
Pensão por morte
O valor da pensão por morte ficará
menor. Tanto para trabalhadores(as)
do setor privado quanto para o serviço
público, o benefício familiar será de
50% do valor mais 10% por dependente, até o limite de 100% para cinco
ou mais dependentes.

Limite de acumulação de benefícios
Hoje, não há limite para acumulação
de diferentes benefícios. A proposta
prevê que o(a) beneficiário(a) passará a receber 100% do benefício
de maior valor, somado a um percentual da soma dos demais (80%
para benefícios até 1 salário mínimo;
60% para entre 1 e 2 salários; 40%
entre 2 e 3; 20% entre 3 e 4; e de
10% para benefícios acima de 4
salários mínimos).
Abono salarial
O pagamento do abono salarial fica
restrito aos(às) trabalhadores(as)
com renda até R$ 1.364,43. Hoje, é
pago para quem recebe até 2 salários mínimos.
Salário-família e auxílio-reclusão
O texto define que beneficiários(as)
do salário-família e do auxílio-reclusão devem ter renda de até R$
1.364,43.

Confira as mobilizações e participe!
19 a 26 de julho - Semana de mobilização nos locais de trabalho, nos ramos, cidades e estados, preparando os eventos dos dias 6 e 13 de
agosto nas bases e a participação na Marcha das Margaridas
29 de julho a 2 de agosto - Semana nacional de coleta de assinaturas e aumento de pressão nas bases parlamentares
5 a 12 de agosto - Semana de atuação na Câmara dos Deputados frente ao 2º turno da votação
5 de agosto - Apoio à mobilização em defesa do SUS, em Brasília
6 de agosto - Dia de mobilização nos Estados e em Brasília (data provável para votação do projeto em 2º turno na Câmara dos Deputados)
13 de agosto - Dia Nacional de Mobilização (paralisações, protestos e manifestações, com atividades nas cidades, nos locais de trabalho e atos
unificados) e “Tsunami da Educação”
13 de agosto - Marcha das Margaridas, em Brasília
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JURÍDICO

PATRIMÔNIO

Seguro Jurídico oferece
defesa em processo
administrativo
Serviço consiste na orientação de advogado(a) em
todas as fases de uma eventual apuração de
responsabilidade administrativa pela Caixa
Em tempos de retirada de direitos,
a luta dos(as) empregados(as) da Caixa
– tanto da ativa quanto aposentados(as)
– acaba passando também por ações
judiciais, individuais e coletivas. Nesse
sentido, o Seguro Jurídico torna-se um
instrumento fundamental de defesa do(a)
trabalhador(a).
Através desse serviço, a APCEF disponibiliza profissionais especializados(as),
que vêm assegurando, desde 2001,
através do Seguro Jurídico, muitas conquistas para os(as) associados(as). A
assessoria do Escritório Direito Social
também presta o serviço de consultas e
orientações sobre previdência pública e
Funcef, ajuizamento de ações coletivas e
individuais, Saúde do(a) Trabalhador(a),
planos de saúde, seguros e o pertinente
serviço de Defesa Administrativa.
Defesa Administrativa
A Defesa Administrativa consiste na
orientação de advogado(a), sem custo
adicional para o(a) associado(a), em todas
as fases de um eventual procedimento administrativo em que o(a) bancário(a) possa ter de responder por atos praticados
no exercício de suas funções. O serviço
está aos cuidados do advogado Ricardo
Cantalice, do Escritório de Direito Social.
De acordo com o advogado, a linha

de condução de qualquer processo e da
defesa é estabelecida desde os primeiros
atos processuais, por isso, é importante contar com a orientação de um(a)
advogado(a) desde o recebimento de
notificação pela Caixa de instauração
de procedimento administrativo. É
fundamental para a ampla defesa estar
acompanhado de advogado(a) para
prestar qualquer depoimento. Os(as)
integrantes do Seguro Jurídico têm direito
à orientação de advogado(a) em todas as
fases do procedimento administrativo,
com acompanhamento nas convocações
para prestar depoimentos, oitiva de testemunha, elaboração de defesa, recurso e
comparecimento nos julgamentos. “Este
acompanhamento é muito importante
para garantir o direito constitucional de
ampla defesa”, garantiu.
Sendo assim, em caso de instauração de processo administrativo, tão logo
assinada a intimação, o(a) associado(a)
deve contatar com o Escritório de Direito
Social, pelo telefone (51) 3215-9000. O
Escritório entrará em contato e solicitará todas as informações necessárias,
documentos e diligências, para realizar
o acompanhamento do processo, bem
como agendará consulta com o(a)
empregado(a) envolvido(a), prestando
orientação e assessoria durante todas as
fases do processo.

IR sobre equacionamento: APCEF
estima decisão favorável
Re c e n t e m e n t e , a A P C E F / R S
divulgou o êxito na demanda em
que se discute a possibilidade de
se deduzir o Imposto de Renda das
contribuições extraordinárias. O
processo será levado ao TRF-4 para
que os(as) desembargadores(as)
reapreciem a matéria, confirmando
ou não a sentença. Caso confirmada, associados(as) poderão reaver
as parcelas de Imposto de Renda
já descontadas e não poderão mais
sofrer este desconto nas próximas
declarações.
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Atualmente, a discussão no âmbito do TRF-4 gira em torno do limite
de dedução, se até os 12%, tal qual
ocorre em relação à contribuição
normal, ou se a dedução em relação
à contribuição extraordinária deve
ir além desse limite, justamente pelas diferenças que existem entre as
contribuições normais e as extraordinárias. Mais informações: juridico@
apcefrs.org.br ou (51) 3268-1611,
de segunda a sexta-feira, das 8h30
às 17h30.
* Colaborou Escritório Direito Social.

AÇÃO DO FUNDO 157

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

A covarde eliminação de direitos
da classe trabalhadora
O senso comum considera
“covarde” aquele(a) indivíduo que
agride pessoas fisicamente mais fracas. Este “valentão”, via de regra,
é servil e bajulador(a) em relação
àqueles que são mais fortes do que
ele(a).
Na política nacional, não é muito diferente. Os(as) poderosos(as)
do nosso País e o seu Governo
ainda se refestelam em comemorações por terem derrotado a classe
trabalhadora, aprovando, na Câmara dos Deputados, a eliminação de
uma grande quantidade de Direitos
Previdenciários.
A eliminação de direitos continua em relação àquelas pessoas que
só têm a força de trabalho como
meio de sobrevivência. Está para
ser votada no Congresso Nacional, a chamada “Medida Provisória
da Liberdade Econômica”, que, a
pretexto de dar liberdade para os
patrões, afeta direitos históricos
dos(as) trabalhadores(as), como o
sagrado repouso semanal.
Sim, segundo o relatório que
será votado na Câmara dos Deputados, o trabalho aos sábados,
domingos e feriados deixa de
ser somente para atender a uma
excepcionalidade e urgência do
serviço e passa a ser o regime “normal” da jornada. A única exigência
deste indigesto projeto é que cada
trabalhador(a) tenha direito a folga
no domingo pelo menos uma vez
por mês.
Inicialmente, esta “liberdade”
para os patrões exigirem trabalho
aos sábados, domingos e feriados
era restrita a 78 setores de atividade econômica. Porém, o relator
do projeto, o deputado do Rio
Grande do Sul Gerônimo Goergen,
escancara todo o seu sadismo numa
entrevista ao jornal Folha de São

Paulo. Diz o deputado: “vai valer
para todo o mundo, não tem mais
frescura”.
Significa dizer que, se a Medida Provisória for aprovada nos
termos do relatório do deputado
gaúcho, os banqueiros poderão
exigir trabalho aos sábados, domingos e feriados, sem precisar
pagar horas extras. Basta dar uma
folga compensatória para os(as)
bancários(as).
No relatório dessa mesma Medida Provisória também está prevista
uma regra, segundo a qual o contrato
de trabalho do(a) empregado(a) que
receber salário acima de trinta salários mínimos (RS 29.940,00), deixa
de ser regulado pelas Leis Trabalhistas. Este contrato passa a ser regido
pelo Código Civil, como se a relação
entre o(a) empregado(a) e o(a)
empregador(a) fosse uma relação
entre pessoas iguais – o banqueiro e
o(a) bancário(a), nesta absurda visão,
estariam em “pé de igualdade” para
negociar seu contrato – por isso, não
precisariam da lei trabalhista.
Algumas pessoas podem imaginar que essas propostas são tão
absurdas que sequer irão para votação no Congresso Nacional. Para
desalento de quem pensa assim,
porém, é bom lembrar que esta
votação deverá ocorrer, na Câmara
e no Senado, até o dia 30 de agosto
de 2019, já que se trata de uma
Medida Provisória, que perderá
sua validade se não for votada até
o final deste prazo.
Considerando a quantidade de
absurdos que o Governo Bolsonaro
e seus aliados no Congresso Nacional têm dito e praticado, a maior
probabilidade é que mais este golpe
contra os(as) trabalhadores(as) seja
concretizado, caso não haja uma
forte reação da sociedade.

Muitos(as) associados(as) da APCEF/RS têm direito a receber valores do
Fundo 157. Para saber se você está entre essas pessoas, entre em contato
com a Associação pelo telefone (51)3268-1611, opção 3, ou pelo
e-mail juridico@apcefrs.org.br. Saiba mais no site: https://bit.ly/2KjiJVQ

Fotos: Arquivo/APCEF

APCEF renova sistema de
classificação e utilização
de sedes
Conselho Deliberativo aprovou proposta construída por grupo de trabalho especial

Espaço Bem Viver São Francisco de Paula

Espaço Bem Viver Tramandaí

Medida proporciona uma classificação mais abrangente e oportuniza uma maior ocupação
A APCEF sempre está trabalhando a
fim de melhorar a experiência de seus(suas)
associados(as), seja no âmbito social, cultural e esportivo, quanto no patrimonial.
Nesse sentido, mais um importante passo
foi dado: a renovação dos regulamentos
de ocupação dos Espaços Bem Viver São
Francisco de Paula, Tramandaí e Cassino,
e também dos Salões de Festas em Porto
Alegre (Panorâmico e Galpão Crioulo).
A demanda - que vinha sendo solicitada
pelos(as) associados(as) - foi discutida amplamente ao longo dos últimos meses por
um grupo de trabalho especial. A proposta
construída pelo GT foi aprovada no dia
19 de julho pelo Conselho Deliberativo
da APCEF, que também contribuiu com
importantes alterações.
A primeira alteração, no tocante à ocupação dos Espaços Bem Viver, é a data para
inscrição. O antigo sistema previa dez dias
para inscrição, sempre entre os dias 1º e
10, para ocupação no mês seguinte. Com o
novo sistema, esse prazo foi ampliado, proporcionando 20 dias para inscrição. Agora,
na alta temporada, o(a) associado(a) poderá
se inscrever a partir do dia 20 de cada mês
até o dia 10 do mês seguinte. O próprio
sistema gerará a lista de classificados(as), a
ser divulgada após o fechamento do prazo
das inscrições.
O antigo sistema, que fazia a contagem da pontuação, foi substituído para um
sistema de mais fácil entendimento, com
critério por prazo de utilização. Se antes
havia inscrição para até quatro períodos,

sem escolha de prioridades, agora, será
possível a inscrição para até três períodos,
com o(a) associado(a) informando qual é
o da sua preferência. Essa medida proporciona uma classificação mais abrangente
e oportuniza uma maior ocupação, visto
que o sistema antigo deixava muitos(as)
associados(as) na suplência, que acabavam
desistindo da reserva.
Outro ponto muito questionado por
associados(as) no sistema anterior, o prazo
para desistência, também foi flexibilizado.
No antigo sistema, o prazo de desistência
era de 7 dias, do dia 15 ao dia 22. Agora,
esse prazo foi ampliado para quinze dias, do
dia 15 ao 30 do mês da inscrição.
O prazo de contato com os(as)
classificados(as) em segunda chamada,
que variava entre 8 e 30 dias, também foi
ampliado para 30 a 54 dias, aumentando
a possibilidade de ocupação de vagas por
desistência e ampliando o prazo para o(a)
contemplado(a) reorganizar a programação
de férias.
No que tange ao pagamento pela utilização dos Espaços Bem Viver Tramandaí e
Cassino, que era realizado em parcela única,
as novas regras também vieram a melhorar
as condições para o(a) associado(a). O valor
agora poderá ser parcelado em até quatro
vezes. A parcela corresponderá a 25% do
valor total, sendo que a primeira vencerá
no dia 20 da divulgação da classificação, e
as demais, sempre com vencimento nos
dias 20 seguintes. Já para São Francisco de
Paula e para os salões de festa, será possível

parcelar em duas vezes. A comodidade do
débito em conta será mantida.
Nos casos de imprevisto, em que for
necessária uma desistência, o valor cobrado será de 25% a 50% do valor integral,
conforme a data de desistência - diferentemente do sistema anterior, que cobrava
ocupação integral.
Para a ocupação dos espaços de Salão
de Festas, também ocorreram mudanças.
Supondo uma utilização em junho, o(a)
associado(a) pode se inscrever no dia 1º de
janeiro, e manifestar a sua desistência até
dia 31 de março (período de três meses a
partir da reserva). A dinâmica do pagamento também é parcelada: 50% no dia 20 do
mês da inscrição e o restante no dia 20 do
mês anterior à ocupação. O parcelamento
busca facilitar o planejamento financeiro
do(a) associado(a) e também reverter o
pagamento para a entidade. As inscrições
fora do prazo serão cobradas em parcela
única. No caso de desistências após o prazo
permitido, será cobrado 50% do valor.
Caso o débito da segunda parcela já tenha
sido efetuado, não haverá estorno.
Conforme avaliou o vice-presidente
da Associação, Paulo Ricardo Belotto, as
mudanças buscaram contemplar tanto o(a)
associado(a) quanto a entidade, buscando
um consenso. “Esperamos que isso oportunize ainda mais ocupações e aproveitamento dos espaços”, declarou.
As novas regras entrarão em vigor a
partir do dia 20 de agosto. Confira os regulamentos em www.apcefrs.org.br.

Espaço Bem Viver Cassino

Salão Panorâmico

Galpão Crioulo
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SOCIAL E LAZER

Costelão da APCEF chega a sua 12ª edição
Núcleo de Cultura Gaúcha recepcionou convidados(as) no Galpão Crioulo da Associação
No dia 14 de julho, dezenas de
associados(as), familiares e amigos(as),
compareceram no Galpão Crioulo da
Associação, em Porto Alegre, para a
12ª edição do Costelão da APCEF. Mais
uma vez, o Núcleo de Cultura Gaúcha
recepcionou os(as) convidados(as) para
saborearem o melhor da boia campeira:
seis costelões assados na vala desde a
madrugada.
Antes do almoço, os(as) participantes aproveitaram a ocasião para
colocar a prosa em dia, confraternizar
e tirar fotos junto ao fogo de chão. Uma
longa fila se formou no Galpão para o
momento mais esperado: de apreciar a
carne, juntamente com saladas, acompanhamentos e sobremesa.
Ruy Fernando Dalbem, aposentado

de Porto Alegre, enalteceu a atividade:
“Este evento valoriza a nossa cultura,
os nossos costumes. A carne estava deliciosa, macia, perfeita. Parabéns aos assadores e aos(às) organizadores(as). Foi
muito bom reencontrar os(as) amigos”.
Bibiana Ketzer, da Gilog/PO, também
marcou presença com o filho Pedro. “Os
eventos do Núcleo já são tradicionais,
e eu acho importante ter esses espaços
para transmitir a cultura para as nossas
crianças. O Pedro vem comer churrasco
e adora”, destacou a associada.
A APCEF valoriza imensamente
a cultura, especialmente aquela que é
transmitida de geração para geração.
Nesse sentido, o Núcleo de Cultura
Gaúcha vem desempenhando um papel
essencial de guardião e propagador das

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

Regional Litoral Sul promove
churrasco no Cassino
O Espaço Bem Viver Cassino
recebeu dezenas de associados(as)
e familiares no dia 26 de maio, para
mais um momento único de confraternização.
O churrasco promovido pela
Regional Sul, além de reunir os(as)
colegas e amigos(as) à mesa, também
se destacou por proporcionar muita

descontração, através de brincadeiras e atividades recreativas.
Conforme relatou a coordenadora da Regional, Carla Petruzzi,
foram alugadas mesas de pebolim
e de discos, que divertiram adultos e
crianças. “A garotada também aproveitou o dia ensolarado para brincar
na pracinha da colônia”, completou.

Fotos: Jéssica Sobreira/ Especial

ANÁLISES CLÍNICAS – Pró-exame Laboratório - Rua Jacob
Pilger, 141/074, bairro Centro –
Nova Hartz/RS – Fone: (51) 35651251 – E-mail: luis.henrique@
gruporeunidos.com.br.
NEUROLOGIA – Camila Simeoni – Rua Pinheiro Machado,
733, bairro Centro – Lajeado/RS
– Fone: (51) 3714-3099 – E-mail:
camilasimeoni01@gmail.com.
NUTRIÇÃO – Denise Maria
Brandt – Rua Joaquim Nabuco,
1578, bairro Centro – Novo Ham-

burgo/RS – Fones: (51) 3593-5828 /
(51) 99661-0035 – E-mail: denisebr.
jp@gmail.com.
ODONTOLOGIA – Clínica Dentária Canelense – Rua Visconde de
Mauá, 150/103, bairro Centro – Canela/RS – Fones: (54) 3282-7066 /
(54) 98412-4922 – E-mail: clinicacanelense@gmail.com.
Veja mais convênios em
www.apcefrs.org.br/saude.html
Outros convênios
ÓPTICA – Optfar - Rua Julio de
Castilhos, 852/02, bairro Centro –

Grupos visitaram a Serra Gaúcha, Vitória (ES), Argentina e Chile
Fotos: Arquivo/APCEF

Associados(as), familiares e amigos(as)
marcaram presença

Seis costelões foram preparados desde a
madrugada

nossas raízes, seja através de seus encontros semanais, ou através de festejos
como o Costelão.
“Nosso próximo evento já está
marcado para o dia 28 de setembro,
com o tradicional Baile de Encerramento
da Semana Farroupilha. Estamos espe-

rando vocês!”, convidou Paulo Cesar
Ketzer, coordenador do Núcleo de Cultura Gaúcha. Adquira já o seu convite,
a R$ 25, através do e-mail eventos@
apcefrs.org.br ou pelo telefone (51)
3268-1611. Mais informações: www.
apcefrs.org.br.

Vale dos Sinos reinaugura sede com
Jogo Festivo
Depois de mais de 20 anos lutando na Justiça pela obtenção da
escritura definitiva, finalmente a sede
localizada no município de São Leopoldo, da Regional Vale do Rio dos
Sinos, foi incorporada ao patrimônio
da APCEF. Por isso, a coordenação da
Regional está organizando um evento festivo, a fim de comemorar essa
grande conquista e também valorizar
as últimas melhorias realizadas na
estrutura da sede, como na pracinha
infantil, na iluminação e no mobiliário
do salão de festas e da cozinha. O

evento consistirá em uma partida de
futebol – entre o time Máster da Associação e os “Peladeiros da Regional”
-, seguida de churrasco oferecido para
atletas e familiares.
O Jogo Festivo ocorre no dia 24
de agosto, a partir das 10h, na sede
da APCEF Vale dos Sinos (Rua Odilo
Aloysio Daudt, 1225, Bairro Feitoria,
São Leopoldo). Para participar, basta
confirmar presença, através dos números (51) 99725-7552 (coordenador
Robson) ou (51) 99151-6855 (Delamar), pelo WhatsApp.

Associados(as) e amigos(as) da
Regional Sul estão levando muito
a sério a missão de aproveitar a
vida intensamente. Além dos cafés,
oficinas e festas – atividades tradicionais da agenda local -, desde novembro do ano passado, a Regional
já organizou nada menos que três
grandes viagens, para a satisfação
daqueles(as) que adoram andar com
o pé na estrada.
A primeira jornada ocorreu em
novembro de 2018, através de um
passeio para Vitória, Espírito Santo.
Apesar da chuva que caiu na capital
capixaba durante aqueles dias, o
grupo se divertiu muito, conforme
relatou a coordenadora da Regional,
Cristina Gularte.
Já em abril passado, a Regional
Sul promoveu mais uma grande viagem, desta vez, para a Argentina e

Cordilheira dos Andes impressionou
viajantes

Passeio na Serra Gaúcha incluiu Espaço
Bem Viver

para o Chile, atravessando a Cordilheira dos Andes. “Todos(as) ficaram
encantados(as) com a paisagem e
com os passeios. Conhecemos uma
vinícola e uma fábrica de azeite e
de produtos oriundos da azeitona.
Todos(as) se divertiram muito, em
um clima de muita amizade e parceria”, contou Cristina.

Uma terceira viagem foi para a
Serra Gaúcha, no começo de maio.
Os(as) viajantes desbravaram cidades
como Bento Gonçalves e Garibaldi,
além de fazerem o tradicional passeio
de Maria Fumaça, até Carlos Barbosa, passando, ainda, pelo Espaço Bem
Viver São Francisco de Paula. “Organizamos um café lá na sede, a fim de

Associados(as) do Litoral
Norte visitam o Uruguai

Dias chuvosos não atrapalharam os
passeios em Vitória
apresentá-la aos(às) associados(as)
que ainda não a conheciam e incentivar a utilização e o aproveitamento
do espaço”, disse Cristina.
A Coordenação da Regional
incentiva as demais cidades a organizarem atividades próprias, além de,
claro, se integrarem às atividades
realizadas pelo núcleo de Pelotas.

Baile de Inverno da Regional
Serra reúne mais de uma centena
de pessoas

Brique

Convênios
APCEF Saúde

Passeios da Regional Sul seguem
roteiros diversificados

Farroupilha/RS – Fones: (54) 32616320 / (54) 98432-8378 – E-mail:
conveniosmercadaodosoculospc@
gmail.com.
VINHOS E ESPUMANTES –
Sommelier Vinhos - Av. Aureliano
de Figueiredo Pinto, 995, bairro
Praia de Belas – Porto Alegre/
RS – Fones: (51) 3330-8217 / (51)
99170-9428 – E-mail: vendas4@
sommeliervinhos.com.br – Site:
www.sommeliervinhos.com.br.
Confira outros convênios em
www.apcefrs.org.br/convenios.html

VENDO - Terreno de 1.000 m2
(25x40m) em condomínio rural ecológico, pronto para construção, em
São Francisco de Paula RS, a 8 km
da cidade e 6 km da sede da APCEF,
na estrada de acesso a Canela. Infraestrutura com portão eletrônico,
rede elétrica e de internet, água
encanada, arruamentos, cozinha
campeira e banheiros coletivos.
Área total de 88 hectares, sendo 25
hectares de floresta nativa de araucárias, trilha ecológica, 3 açudes,
nascentes naturais, vista panorâmica
indevassável, fauna e flora preservadas. Valor: R$ 100 mil. Contato:
(51) 99330-9074.

Colegas lotaram a sede de Vila Julieta, em Farroupilha
Grupo passou final de semana de junho em Rivera

Nos dias 15 e 16 de junho, um
grupo de 35 colegas e familiares da
Regional Litoral Norte viajou até Rivera, no Uruguai, para confraternizar
e conhecer um pouco mais da cultura
uruguaia. De acordo com os relatos
do(as) coordenador(as) da Regional,
Humberto Solaro, Vera Lúcia de
Oliveira e Clodely Soares, os(as) viajantes aproveitaram a excursão para
confraternizar e conhecer melhor a

cultura uruguaia. Para isso, o grupo foi
a uma parrillada, assistiu a um show
de tango, conheceu um cassino, e fez
compras nos tradicionais free shops.
“Os(as) colegas gostaram muito,
levaram seus(suas) filhos(as). Muitas
pessoas estiveram pela primeira vez
na fronteira e até já sugeriram novos
destinos”, relatou Solaro. A Regional
Litoral Norte está estudando os próximos roteiros de viagem.

A Regional Serra realizou, no dia 29 de
junho, na sede de Vila Julieta, em Farroupilha, a quinta edição do Baile de Inverno.
Cerca de 140 pessoas, entre associados(as)
e convidados(as), estiveram presentes no
jantar-baile, animado pelo Trio Joce Sampaio.
No cardápio, estavam inclusos
tortéis com tomate seco e rúcula,
galeto assado, purê de mandioca gratinado, picanha assada, mix de folhas
verdes, maionese e sobremesa. Para
beber, vinhos, chope e refrigerante.
Conforme relatou o coordenador
Rogério Capitani, “a animação foi grande, e o pessoal, principalmente os(as)

aposentados(as), dançaram vários estilos
musicais até de madrugada”. “Agradecemos pela presença de todos(as) e já deixamos o convite para os próximos eventos”,
completou Capitani.
No dia 20 de setembro, está
marcada a 17ª edição do Costelão da
APCEF Serra. Já no dia 9 de novembro, a Regional está organizando o
Garden APCEF Serra, com a vinda de
food trucks, beer trucks, brinquedos e
brincadeiras para as crianças e shows
de bandas locais. Confira as atualizações da agenda, em www.apcefrs.org.
br, e não perca!
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APCEF promove oficinas de Espanhol e
Teatro Infantil
Saiba mais sobre as atividades e não perca a oportunidade de se integrar e aprender!
Sempre pensando em proporcionar lazer, cultura e bem-estar a seus(suas) associados(as), a APCEF está inovando, mais uma vez, ao promover duas oficinas
inéditas: de Espanhol e de Teatro Infantil. Confira as especificidades de cada atividade e participe!

APCEF/RS conquista 32 medalhas nos
Jogos Regionais do Sul 2019
Confraternização esportiva foi realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná
Fotos: Arquivo/APCEF

Oficinas 2019
Espanhol
Considerando a importância
do conhecimento de línguas estrangeiras no contexto da globalização
e valorizando a experiência latino-americana, a APCEF partiu para uma
nova frente de formação para seus(as)
associados(as). A partir de agosto, passa a oferecer um curso de Espanhol,
com Argelimar Romero, qualificada e
experiente professora venezuelana.
Diplomada em Docência Universitária pela Universidad Pedagógica

Experimental Libertador, Argelimar vem
ensinando Espanhol no Brasil em diversas
empresas do setor privado. Atualmente,
ministra aulas particulares e realiza projetos em espaços culturais como o MARGS
e o Centro Cultural CEEE Érico Veríssimo.
Abertas ao público em geral, as aulas
ocorrerão às sextas-feiras, das 15h às
17h15, na Sede B da APCEF (Av. Coronel
Marcos, 851, Pedra Redonda). O curso vai
de agosto até outubro, completando uma
carga horária de 27 horas. O investimento é
de R$ 110 mensais para não associados(as)
e de R$ 90 mensais para associados(as).

Teatro Infantil
A diretora teatral Sandra Loureiro
está ministrando, até outubro, uma
oficina inédita para crianças e jovens na
APCEF. Intitulado “Faz-de-Conta Encantado”, o curso visa a estimular a criatividade e expressão cênica da garotada.
Para isso, são trabalhados fundamentos básicos do teatro, através de
exercícios de expressão corporal, vocal,
sensibilização e jogos dramáticos, com
improvisação, desinibição e bastantes
brincadeiras orientadas para o teatro.

O encerramento da oficina culminará
com a apresentação de uma esquete
no Dia do Saci, que já está marcado
para o dia 5 de outubro.
As aulas estão sendo realizadas
todos os sábados, das 10h30 às
11h30, na Sede B da APCEF (Av. Coronel Marcos, 851, Bairro Ipanema),
em Porto Alegre, e seguem com inscrições abertas. O investimento, para
associados(as), é de R$ 70 mensais,
e de R$ 90 para não-associados(as).
Não é necessária experiência anterior em teatro.

Coral se apresenta em Capão da Canoa
Arquivo pessoal

Coral APCEF se apresentou no Litoral
Arquivo/APCEF

Autores(as) apresentaram obras na Rua Coberta

O Coral APCEF participou, no dia
14 de julho, do VI Encontro de Corais
de Inverno de Capão da Canoa. A apresentação ocorreu no Capão da Canoa
Futebol Clube, com a participação de
10 coros de diferentes localidades do
Estado. O repertório incluiu canções
como Sapato Velho, Ameno e Caminho
das Águas. Após o recital, os(as) coristas
e seus(suas) acompanhantes participaram de um almoço de confraternização.
E a agenda do Coral APCEF não
para por aí. No dia 10 de agosto, participa do Festival de Coros da Fecors,
em Igrejinha, às 20h. Já no dia 26 de
outubro, o grupo dá o ar de sua graça

no Festival de Coros da Fecors, em
São Francisco de Paula, também às
20h. E, para fechar 2019 com chave
de ouro, em 21 de novembro, participará do Concerto de Final de Ano
do Grêmio Náutico União.
Sob a regência do maestro João
Fernando Araújo, o Coral APCEF ensaia semanalmente às quintas-feiras,
com participação aberta mesmo a
quem não tem experiência com o
canto. Para integrar o coro, entre
em contato com o setor cultural da
Associação, pelo e-mail cultural@
apcefrs.org.br ou pelo telefone (51)
3268-1611.

APCEF marca presença na
Feira do Livro de Gramado
No dia 20 de junho, A APCEF
marcou presença na 23ª Feira do
Livro de Gramado, com duas obras
literárias: “A Caixa é do Povo!” e “Poesia & Declamação 2018”. O evento
literário ocorreu de 15 a 25 de junho,
na Rua Coberta, com o tema “Liberte
a Imaginação”.
Durante a manhã, ocorreu o
lançamento de “A Caixa é do Povo!”,
com leitura de contos e uma fala de
Alcy Cheuiche, ministrante da oficina

que resultou na obra. Cheuiche argumentou a respeito da importância do
papel social da Caixa para a população
brasileira e da luta para que o banco
continue integralmente público. À
tarde, foi lançado o livro “Poesia &
Declamação”, com a apresentação
do livro e a declamação de poemas.
No dia 7 de setembro, as obras
serão lançadas na Feira do Livro de
Santa Cruz do Sul, com um sarau, às
15h, e sessão de autógrafos, às 16h.

Vôlei

Natação

Atletismo

Basquete

De 20 a 22 de junho, 369 esportistas participaram dos Jogos Regionais
do Sul, que ocorreram no município de
Foz do Iguaçu, no Paraná. Com apoio da
Fenae, as competições contaram com a
participação das delegações gaúcha, catarinense, paranaense e paulista (convidada
especial apenas na modalidade Futebol
Soçaite Supermáster).
A APCEF/RS, como sempre, se
destacou, conquistando 32 medalhas - de
ouro, prata e bronze. “Foi muito boa a
participação da nossa delegação. Fizemos
uma viagem longa, de 15 horas, e, mesmo assim, o pessoal jogou com afinco,
com vontade, com bastante garra. Os
resultados foram muito bons”, valorizou
o diretor de Esportes, Nilo Motta.
A delegação do Rio Grande do

Sul teve a participação de 97 atletas de
diferentes regiões do Estado, que competiram em modalidades individuais e
coletivas, como Natação, Basquete, Damas, Xadrez, Canastra, Tênis de Mesa e
Campo (Masculino e Feminino), Futebol
Soçaite (Livre, Máster e Supermáster) e
Futsal (Masculino e Feminino), Atletismo
e Vôlei (Masculino e Feminino).
Luciane Ballico, da Rejur/CX, treinou
muito durante o ano e levou medalha de
ouro nas três competições de Natação
que disputou. “É um sentimento de
missão cumprida. Foi uma oportunidade
ótima, muito bacana a nossa estada lá em
Foz do Iguaçu, uma cidade muito linda”,
declarou.
Adauto Pereira Oliveira, aposentado
de Santa Maria, por sua vez, contou que

participa dos Jogos desde que entrou
na Caixa. “A gente vem com prazer. É a
oportunidade que nós temos de encontrar colegas e amigos(as) que a gente não
vê há muito tempo”, destacou o atleta do
Futebol Soçaite Máster e Supermáster.
“Agora, é olhar para frente, começar
a preparar para os Jogos da Fenae 2020.
Atletas que não estão participando das
equipes ainda, venha para a APCEF! É
muito legal participar do esporte na Associação”, completou Nilo Motta.

CEF! A Associação já está organizando a 13ª edição do tradicional Botequim do Esporte. A confraternização
está agendada para o sábado, 17 de
agosto, às 20h30, no Ginásio de Esportes da Sede A, em Porto Alegre
(Av. Coronel Marcos, 627).
Além das homenagens aos(às)
atletas que participaram dos Jogos do
Sul, a festa contará com a animação
musical de um grupo de samba raiz e
chope liberado.
Garanta já seu ingresso (somente antecipado), a R$ 40
(associados(as)) ou R$ 70 (não-associados(as)), através do e-mail
eventos@apcefrs.org.br ou pelo
telefone (51) 3268-1611. Mais informações: www.apcefrs.org.br.

XIII Botequim do
Esporte
E atenção, atletas, familiares e
amigos(as) da AP-

Medalhistas da APCEF/RS
OURO

PRATA

Emanuel Jardim (Xadrez)
Liane Maria Baumann (Tênis de Mesa Feminino)
Luiza Inocente (Corrida 5 km – 2ª categoria
feminina)
Cláudia Sampaio Pires (Corrida 10 km – 3ª
categoria feminina, e Atletismo – 1500 m
Feminino)
Vôlei Feminino (Anemari Pott, Betina Meinecke, Cláudia Brune, Gabriela Moro, Lorna
Lehenbauer e Liana Ruschel)
Basquete (Darlan do Nascimento, Eduardo
Ongaratto, Francisco da Silva, Márcio Welp,
Maxsandro da Silva, Tomas Barth, Rodrigo Vera
Cruz, Tiago Lau e Clóvis Goulart)
Luciane Ballico (Natação – 50m Costas Máster
Feminino, 50m Peito Máster Feminino e 50m
Livre Máster Feminino)

Eduardo Kaplan (Tênis de Campo Simples
Masculino)
Alzimiro Barboza Nardes (Damas)
Simoni Borgo e Maria da Graça Silveira (Canastra)
Liane Maria Baumann e Pedro Daniel Santos
(Tênis de Mesa Misto)
Soeli Kopper (Corrida 5 km – 4ª categoria
feminina)
Paulo Roberto Pasqualotti (Corrida 5 km – 4ª
categoria masculina)
Norberto Andreis (Corrida 10 km – 4ª categoria masculina)
Vôlei Masculino (Tiago da Silva, Marcelo Thiele,
Sidnei Otto, Jeisson Faller, Matheus Bauer, Leandro Martins, Adalberto Pizzio, Paulo Schreibe
e Ricardo de Jesus)
Futebol Soçaite Livre (Davi Espindola, Samuel

Hauschild, André Fensterseifer, Roan Boff,
Rideguer Fenner, Venceslau Nunes, Guilherme
Hernandez e Carlos Viegas Neto)
Futebol Soçaite Máster (Paulo Pasqualotti,
Ivan Verardi, Carlos Machado, Paulo de Souza,
Alexandre Sbaraini, Roderjan Adami, Rodrigo
Pastl, Rafael de Azevedo, Marcus Xavier, Rene
Meneguisi, Cássio Gadonski e Henrique Tabajara)
Futebol Soçaite Supermáster (Jorge Minussi,
Charles Scopel, Paulo Kieling, Adauto de
Oliveira, César Perelló, Rogério Hollerbach e
Ruy Dalbem)
Luiza Inocente (Atletismo – 400 m Feminino)
BRONZE
Júlio Cesar Arcari (Sinuca)
Eduardo Kaplan e Roan Carlos Boff (Tênis de
Campo Duplas Masculino)

Pedro Daniel Santos (Tênis de Mesa Masculino)
Futsal Feminino (Carolina Gorski, Fabiane
Carvalho, Maria Clarice Pigatto, Nicole
Lima, Raquel Marques, Sabrina Muniz, Tatiana Redivo, Marla Gass, Vera Lúcia da Silva e
Flávia Trindade)
Futsal Masculino (GeancarloVieira, João
Egídio da Rocha, Marcel Gomes, Michel de
Moura, José Otávio Marques, Diego Gonçalves, Jatir Tonello Júnior, Daniel de Barros,
Lucas Augusto Petter, Lauro Brandão e
Jefferson Abe)
Norberto Andreis (Natação – 50m Costas
Máster Masculino e 50m Livre Máster Masculino)
Cláudia Sampaio Pires (Atletismo –
100m Feminino e Salto em Distância
Feminino)
Luiza Inocente (Atletismo – 200m Feminino)

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre os Jogos Regionais do Sul 2019, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no
Facebook.

Associação comemorou 66 anos, com Festa de
Queijos & Vinhos e show de Duca Leindecker
Cerca de 400 pessoas lotaram o Ginásio de Esportes da Associação para a comemoração
Fotos: Jéssica Sobreira/ Especial

Parabéns à aniversariante da noite, que completou 66
anos

Público apreciou o melhor da gastronomia de
inverno

Duca Leindecker encantou com sucessos de sua
carreira

Fãs vibraram com o show especial da noite, que teve
sucessos e canções inéditas

Na noite de 8 de junho, cerca
de 400 pessoas lotaram o Ginásio de
Esportes da Associação, em Porto
Alegre, para o aniversário de 66 anos
da APCEF, com a Festa de Queijos &
Vinhos. O tradicional evento - que chegou à sua 27ª edição - foi prestigiado por
associados(as), familiares e amigos(as) de
diversas localidades do Estado e contou
com o show do músico Duca Leindecker
e banda e também com animação de DJ.
Para a alegria do público, Duca
Leindecker interpretou canções da
carreira de sucesso que teve com as
bandas Cidadão Quem e Pouca Vogal,
além de composições inéditas. Os(as)

fãs vibraram, aplaudiram, tiraram fotos,
fizeram selfies e gravaram muitos vídeos. Ao final, o cantor recebeu os(as)
associados(as) no camarim, onde distribuiu autógrafos e tirou fotos com cada
um(a) de seus(suas) admiradores(as).
Além da atração especial da noite
- que foi o show de Duca Leindecker
-, os(as) presentes puderam se deleitar
com uma variada carta de vinhos e o
melhor da gastronomia do inverno, com
queijos, embutidos, pastas, pães e sopas.
As velinhas do bolo foram apagadas ao
som do Parabéns à Você, entoado, em
uníssono, pela diretoria, associados(as)
e convidados(as).

Cristina Gularte, coordenadora da
Regional Sul, marcou presença na Festa
de Queijos & Vinhos juntamente com
uma turma de Pelotas. “Mais uma vez,
fizemos questão de prestigiar este evento, pela importância da APCEF nos dias
de hoje. Numa época como essa, em
que a Caixa, os bancos públicos e outras
empresas públicas vêm sofrendo ataques
bastante violentos, é muito importante
expressarmos o nosso apoio à Associação, que tem lutado bravamente pelos
nossos direitos. Estarmos aqui é uma
forma de fortalecermos a nossa entidade
em todos os seus sentidos”, declarou.
Desde a sua fundação, a APCEF

tem se destacado tanto por sua atuação na defesa dos direitos dos(as)
empregados(as) da Caixa, quanto
pela construção de um sólido patrimônio físico e social para seus(suas)
associados(as). Diante de um cenário
político nacional conturbado, o presidente da Associação, Marcello Carrión,
aproveitou a celebração para reforçar
o compromisso da entidade com a
categoria. “Apesar da vida dura que a
conjuntura do Brasil nos impõe, nós nos
manteremos firmes, com toda robustez,
beleza, graça e disposição de luta e de
associativismo que sempre tivemos”,
garantiu Carrión. Vida longa à APCEF!

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o aniversário da APCEF, com a Festa de Queijos & Vinhos, em www.apcefrs.org.br ou na
página da Associação no Facebook.

