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Charge

Editorial
Fecham-se as cortinas de 2018.
Não se ouvem aplausos. Ouve-se,
sim, um silêncio perturbador. Após
meses de batalha, a democracia brasileira levou um golpe fatal. Inebriado
pelo universo das redes sociais e das
fake news, o Brasil elegeu um projeto
que, já na transição, demonstra a que
veio: desmontar, um a um, direitos
historicamente conquistados com sangue e suor dos(as) trabalhadores(as).
Entre outros desvarios, o governo eleito
começa por querer extinguir o Ministério do Trabalho. Como um país com cerca de 13 milhões de desempregados(as)
pode cogitar tal medida? Criado em
1930, por Getúlio Vargas, o Ministério
do Trabalho cumpre um papel essencial
na execução de políticas para a geração
de emprego e renda. Além do mais, é
mecanismo de evolução das relações
de trabalho, fiscaliza irregularidades,
promove políticas salariais, de formação
e desenvolvimento, e garante saúde e
segurança tanto para o(a) trabalhador(a)
quanto para o patrão.
Outra barbaridade é o aceno a
uma Reforma da Previdência ainda
mais regressiva do que a de Temer,
propondo um modelo de capitalização
implementado pelo Chile de Pinochet.
Esse modelo, para quem não conhece, está deixando boa parte dos(as)
aposentados(as) chilenos(as) passarem
fome, sem ter direito ao mínimo para
viver com dignidade.
Também assusta o “desprendimento” que este governo indica ter com o
patrimônio brasileiro. Com um discurso

de Estado Mínimo, o novo mandatário
da nação ainda ganhou uma “mãozinha”
do amigo Michel Temer – a quem foi um
dos mais leais legisladores. O presidente
eleito adentra 2019 podendo liquidar
“empresas estatais federais controladas
diretamente pela União”, graças ao decreto de nº 9.589, assinado por Temer,
agora, em final de mandato, no dia 29
de novembro. Assim, empresas como
a Caixa, os Correios ou a Petrobras
podem entrar no Programa Nacional de
Desestatização.
A conjuntura é – deveras - preocupante, conforme avaliam Marcello
Carrión, Rita Lima, Maria Rita Serrano
e Jair Ferreira, em entrevistas exclusivas
nas páginas 4 e 5 deste João de Barro.
Ainda mais quando o Congresso eleito
é tão alinhado com o Executivo (vide
página 6). Mas nós, povo brasileiro, solidário e guerreiro, não fugimos à luta.
Somos como ipês, que precisam do frio
e da seca para florescer.
Nesse sentido, a partir de 2019,
mais do que nunca, precisaremos ser
fortes e unidos(as) para enfrentar as
tempestades, que não serão poucas.
E a APCEF, como sempre, estará aqui
por seus(suas) associados(as), seja com
informações através das edições do João
de Barro - que passarão a ser impressas
bimestralmente e também estarão disponíveis em www.apcefrs.org.br -, seja
através de todo o seu aparato jurídico,
social, cultural, esportivo e patrimonial
para defender direitos e a Caixa 100%
Pública. O lema é: resistir, resistir e
resistir.
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RADAR

Regional Sul promove
Festa de Final de Ano e
Dia do Saci

Regional Litoral Norte realiza
Festa da Primavera

Eventos já tradicionais reuniram associados(as) e
familiares em Pelotas

Fotos: Arquivo Pessoal

Colônia de Tramandaí sediou encontro
de colegas e familiares

Festa de final de ano já é evento
tradicional da Regional

Crianças adoraram o brinde oferecido
pela APCEF

A Regional Sul teve a agenda bastante
movimentada no último período. No
dia 10 de novembro, promoveu o Dia
do Saci, reunindo os(as) associados(as)
mirins para uma tarde de muita diversão
na sede da Abefab, em Pelotas. Para animar a jornada, a coordenação contratou
brinquedos infláveis e ofereceu um lanche
repleto de guloseimas. Conforme relatou
a coordenadora Cristina Gularte, os(as)
pequenos(as) também apreciaram muito
o brinde oferecido pela APCEF: uma
mochila com livrinhos e doces.

Já no dia 23 de novembro, o corpo
associativo voltou a se reunir, dessa vez,
para a tradicional Festa de Final de Ano da
Regional Sul. Realizada no prestigiado Clube Gonzaga, de Pelotas, a comemoração
contou com um saboroso jantar, seguido
de um baile animado pela Banda Mídia.
“Foi muito legal! Tivemos uma ótima
participação! E estamos ainda mais felizes
porque conseguimos a doação de uma
grande quantidade de brinquedos, que
serão destinados para crianças atendidas
em projeto social”, comemorou Cristina.

Agenda de Eventos

Não perca o Dia do(a)
Aposentados(a) e
Pensionista na APCEF!

Dezembro
15 – Festa de Natal da Regional
Litoral Sul
Janeiro
23 – Dia do(a) Aposentado(a) e
Pensionista
Para saber mais detalhes dos
eventos, acompanhe as notícias no
site www.apcefrs.org.br.

Nos dias 20 e 21 de outubro, a Regional Litoral Norte realizou a 2ª edição da sua
Festa da Primavera. O evento reuniu cerca
de 75 associados(as) e familiares, em uma
programação mais que especial na Colônia
de Tramandaí, que foi especialmente enfeitada com flores e balões para o evento.

De acordo com a coordenadora da
Regional Litoral Norte, Carmen Rejane
Ramos, o final de semana ensolarado
valorizou ainda mais o encontro, que
contou com atividades recreativas para
crianças e adultos, apresentação de livro
infantil e o show musical “The Besouros”,
do colega Jottagá. E, como não poderia
faltar, muitas comidas gostosas deram
sabor à Festa: para o almoço, um “baita”
churrasco com acompanhamentos; para
o lanche, salgadinhos e docinhos; e, no
jantar, um saboroso carreteiro.
“O pessoal conversou, se descontraiu, se integrou e já está planejando
novos eventos e viagens. Em nome
de toda a coordenação da Regional,
agradeço a todos(as) que participaram
e se dedicaram para que esse evento
fosse um grande sucesso”, finalizou
Carmen.

Associados(as) participam de
Encontro de Colegas da Caixa
de Santo Ângelo

Reunião ocorreu na sede missioneira da APCEF

Em janeiro, entidades de todo o Brasil
celebram o Dia do(a) Aposentados(a) e
Pensionista. E a
APCEF/RS não poderia ficar de
fora dessa comemoração. Por isso,
aposentados(as) e pensionistas, reservem
o dia 23 de janeiro de 2019, porque a
Associação está preparando um dia inteiro
de atividades para você! O evento, que
está na sua 11ª edição, acontecerá na Sede
A, em Porto Alegre, a partir das 9h. Mais
informações, em www.apcefrs.org.br.

Cerca de 60 pessoas se reuniram, no
dia 24 de novembro, para o 3º Encontro
de Colegas da Caixa da Caixa de Santo
Ângelo. Conforme explicou o conselheiro
da Associação, Nelson Schlindwein, a ideia
surgiu com o objetivo de reforçar os laços
de amizade entre os(as) colegas que trabalham ou trabalharam na Caixa. Para isso,
os(as) convidados(as) passaram o dia na
bela sede da APCEF na Regional Missões,

com direito a um caprichado churrasco.
“Além da participação dos colegas de Santo
Ângelo, tivemos a presença de colegas que
residem em outros municípios, como Cerro Largo, Salvador das Missões, Ajuricaba,
Santa Rosa, Passo Fundo, Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Itapema (SC). O encontro
foi muito divertido e descontraído. Muitas
histórias e causos foram relembrados”,
relatou Nelson.

A estação mais quente do ano está
chegando, mas você não precisa passar calor neste verão! Dentre as mais
variadas vantagens de fazer parte da
família APCEF, uma delas é que os(as)
associados(as) podem usufruir de toda
a infraestrutura de piscinas oferecidas
pela Associação!
Na Sede A, em Porto Alegre, por
exemplo, são duas piscinas – uma para

crianças e outra para adultos - à beira
do Guaíba. A colônia também conta
com confortáveis apartamentos com
ar condicionado para hospedagem,
sala de jogos, quadra de areia, ginásio
de esportes, pracinha infantil, brinquedoteca, churrasqueiras e muita sombra de árvores nativas. No interior
do Estado, além dos salões de festas
em 14 espaçosas sedes, também há

piscinas nas sedes de Passo Fundo e
Estrela.
Além disso, os(as) associados(as)
podem conhecer o Brasil, hospedando-se nas APCEFs de todo o País, e,
é claro, nas colônias de Tramandaí,
Cassino, São Francisco de Paula e Itapirubá (SC). Acesse www.apcefrs.org.
br, consulte todas as opções que temos
para você e aproveite o verão!

ASSOCIE-SE
Arquivo/APCEF
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Expoentes na luta pela Caixa 100% Pública
concordam: conjuntura é preocupante
Marcello Carrión, Rita Lima, Maria Rita Serrano e Jair Ferreira atentam para os perigos da nova composição política para
a sociedade brasileira
Arquivo/APCEF

“Haverá a ampliação de uma desigualdade social
maior do que já existe”
Marcello Carrión
Presidente da APCEF/RS

João de Barro - Como você avalia
o cenário socioeconômico brasileiro
a partir das configurações políticas
dadas a partir das eleições de 2018?
Marcello Carrión - Tivemos um
processo eleitoral que mostrou uma
nova configuração do momento político,
inclusive com um funcionamento diferente, com a ampla difusão de notícias falsas
nas redes sociais. Esse processo acabou
levando as pessoas a acreditarem em uma
série de mentiras que, de tão repetidas
que foram, acabaram sendo tomadas
como verdades.
Arquivo Pessoal

Um dos principais problemas que
surgiu disso foi o não entendimento da
população ao grave ataque que o projeto eleito representa contra os direitos
dos(as) trabalhadores(as). Ataques esses
que, inclusive, já estão sendo encaminhados na transição: o ataque às empresas
públicas, o anúncio de privatizações, o
perfil das pessoas que estão nos ministérios - com a presença forte de igrejas
neopentecostais -, o anúncio da Reforma
da Previdência e uma série de iniciativas
de retirada de direitos e serviços.
Além disso, não há nenhuma manifestação no sentido de mudar o congelamento dos recursos para saúde, educação
e serviços sociais, que foi aprovado no
Governo Temer, com o voto favorável do
presidente eleito. Então, é um perfil que
mostra que haverá a ampliação de uma
desigualdade social ainda maior do que
já existe.

JB - Há vários anos, a APCEF
vem promovendo iniciativas em defesa da Caixa 100% pública. Como a
entidade pretende robustecer essa
luta no próximo período?
MC - Com a intenção de redução
do Estado, como vem sendo defendido
pelo governo eleito, a Caixa é mais um
alvo para reestruturação. O sistema financeiro tem um modelo de funcionamento,
mais automatizado, com agências digitais,
com redução de pessoal, e isso já afeta as
relações de trabalho também na Caixa.
Por outro lado, as mudanças do estatuto
têm encaminhado fases de privatização, a
partir do momento em que diretorias são
selecionadas no mercado, como se não
fossem indicações políticas. No entanto, é
preciso que se diga que essas pessoas têm
identidades políticas não com um projeto
de País, mas de privatização e negócios. E
a APCEF/RS, como sempre tem feito, vai

estar atenta a esse cenário, procurando
esclarecer as pessoas e fortalecendo a
campanha “Caixa do Povo e 100% Pública.
Também estamos contando com
outros instrumentos de literatura de
apoio, que são os livros que lançamos
na última Feira de Porto Alegre: A
Caixa é do Povo! e Em Defesa do Bem
Comum. As obras já estão disponíveis
digitalmente para download no site
da APCEF e também serão vendidas a
preços simbólicos para quem prefere a
versão em papel. É uma leitura muito
válida para que as pessoas compreendam o que, de fato, está em jogo, para
que todos(as) os(as) empregados(as)
da Caixa possam entender que a defesa
do banco é fundamental, mais do que
nunca, e que sejam multiplicadores(as)
dessa mensagem e dessa luta, que não
é só da APCEF/RS, mas de todo o povo
brasileiro.

“Essa Reforma da Previdência é ainda mais regressiva
de que a de Temer”
Rita Lima
Aposentada, diretora do Sindicato dos Bancários Espírito Santo
e da APCEF/ES

João de Barro - Quais são os possíveis impactos de um governo que
ameaça a Previdência Social?
Rita Lima - O que tem sido apresentado até agora pelo presidente eleito,
Jair Bolsonaro, é uma Reforma da Previdência ainda mais regressiva do que a
do Temer. Embora ele sinalize manter
algumas diretrizes do sistema atual –
inclusive para não criar muita polêmica
com a oposição -, ele quer transformar
toda a Previdência em capitalização. E

isso é muito complicado, porque acaba
com a Previdência Pública, com a noção de solidariedade. Pode levar os(as)
aposentados(as) a terem uma aposentadoria menor do que o salário-mínimo,
o que está acontecendo no Chile, por
exemplo.
Além disso, ele quer manter a
proposta do Temer que, no caso de
aposentado(a) e pensionista, a pessoa
tenha que escolher se fica com a aposentadoria ou pensão, o que também é
um absurdo. Tanto para ativos(as) quanto
aposentados(as), essa Reforma é preju-

dicial, porque aniquila com a Previdência
Pública.
JB - Qual o papel dos(as)
aposentados(as) na luta em defesa
do patrimônio público, como a Previdência e a Caixa 100% Pública?
RL – Todos(as) nós, aposentados(as)
ou aposentáveis, temos que nos envolver
nessa luta, pois nós só temos a perder
com essa Reforma da Previdência.
Quanto à defesa da Caixa 100% Pública,
para além da questão geral de que “se é
pública é para todos(as)”, a Caixa é uma
empresa nacional quase bicentenária, que

trabalha na redução das desigualdades,
que leva desenvolvimento a todos os
cantos desse País.
Nós, que já trabalhamos nessa empresa e acompanhamos essa história,
temos a obrigação de testemunhar para
a sociedade o papel que essa empresa
tem.
E, ligando um tema ao outro, caso
a Caixa venha a ser privatizada, nós corremos o risco de não termos a complementação da Funcef, pois não sabemos
se ela manterá o patrocínio que hoje ela
mantém.

NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018

“O projeto que ganhou a eleição defende um modelo
de Estado Mínimo”

5

Fotos: Divulgação

Maria Rita Serrano
Conselheira eleita do Conselho de Administração da Caixa e
coordenadora do Comitê em Defesa das Estatais
João de Barro - Qual a importância do Conselho de Administração da Caixa na defesa do banco
100% público?
Maria Rita Serrano - Ter um(a)
representante no Conselho de Administração de empresas públicas é algo
recente no Brasil, enquanto que, em
outros países, essa garantia já existe
há anos.
Exemplo clássico é o da Alemanha, que instituiu o(a) representante
em empresas públicas e privadas logo
após a 2ª Guerra Mundial. No caso do
Brasil, isso só foi acontecer em 2010,
graças à edição de uma lei promulgada
pelo ex-presidente Lula.
No caso da Caixa, estou na segunda gestão. Na primeira, fui eleita
suplente e, em 2017, fui eleita efetiva.
Entendo que meu papel é o de levar

o olhar dos(as) empregados(as) para
o debate estratégico da empresa, defender o banco público como indutor
do desenvolvimento, defender sua
integridade e lutar contra todas as
ameaças de privatização e de fatiamento do banco.
Venho tentando fazer isso de
várias formas: internamente - embora
seja minoria, uma única voz no meio
de outros sete conselheiros -, venho
conseguindo criar algumas dificuldades para decisões que pretendem
diminuir o tamanho da Caixa e seu
papel público; além de atuar sempre
em conjunto com o movimento sindical e associativo. Vencemos muitas
batalhas nesse período.
A principal delas foi impedir que
a Caixa se tornasse uma Sociedade
Anônima (S.A.), no final do ano pas-

sado, quando houve uma mudança
estatutária da Caixa. Neste ano,
também lancei o livro “Caixa, banco
dos brasileiros”, onde resgato a importância da Caixa nesses seus 157
anos de existência.
JB - Quais são as iniciativas
que estão sendo levadas a cabo
pelo Comitê em Defesa das Estatais?
MRS - O Comitê é um fórum
criado em 2015, a partir da necessidade de organização para fazer frente
ao PLS 555, projeto de lei conhecido
como Lei das Estatais, que, no texto
original, previa facilitar a privatização
de todas as empresas públicas do
Brasil.
Nossa luta contra o PLS durou
quase um ano e, ao final, obtivemos
vitórias importantes. Desde então, eu

coordeno o Comitê. Em 2016, já no
período do Golpe, lançamos a campanha “Se é público, é para todos”
no Brasil todo, na Argentina e no
Uruguai, com o objetivo de chamar
a atenção para as ameaças ao patrimônio público brasileiro. Neste ano,
a campanha virou um livro.
Daqui para frente, vamos ter que
ampliar o diálogo com a sociedade,
porque o projeto que ganhou a eleição defende um modelo de Estado
mínimo, com retirada de direitos e
privatização.
O Comitê deverá se reunir em
breve para definir um planejamento
de ações para o começo de 2019.

“A Caixa já está sendo enfraquecida e pode
ser esquartejada”
Jair Ferreira
Presidente da Fenae
João de Barro - Qual a importância da organização dos
empregados(as) da Caixa na defesa
da Caixa 100% pública em nível
nacional?
Jair Ferreira – A Caixa tem 157
anos de existência e, ao longo de sua
história, os(as) empregados(as), além
de cumprir o seu papel e tornarem
essa empresa muito importante para
a sociedade brasileira, passando por
tantos governos e tantos altos e
baixos: em todas as ameaças, os(as)
empregados(as) se organizaram e se
mobilizaram. Por mais que nós possamos ter divergências ideológicas,
nós temos um objetivo comum, que é
preservar a Caixa e torná-la cada vez
mais forte.
Essa união dos(as) empregados(as)
é fundamental neste momento, por-

que nós estamos sendo atacados
diretamente, primeiro enquanto cidadãos, que deixaríamos de ter uma
empresa importante para financiamentos e políticas públicas, e depois
com o emprego mesmo, nossa fonte
de renda. Essas ameaças vêm, muitas
vezes, explícitas, e, outras vezes, subliminarmente.
A gente chama de “submarino”,
que a gente não vê, mas eles vão
desmontando. Por exemplo, corre-se o risco de manter a Caixa 100%
Pública, mas, em vez de ter 87 mil
empregados(as), ter 20 mil. A Caixa
pode ser fatiada, esquartejada. O leilão
da Lotex, por exemplo, está marcado
para fevereiro de 2019.
Nós já temos privatizada a área
dos Seguros, então, a Caixa já está
sendo enfraquecida. Sem contar que,

com a Lei das Estatais, eles querem
dar à Caixa um caráter de bancos
privados, que não têm interesse em
promover políticas públicas, apenas
no lucro dos acionistas.
JB - Como a Fenae pretende atuar para fortalecer a luta em defesa
da Caixa 100% Pública?
JF – Nós iniciamos uma campanha
recentemente chamada “Não tem
sentido”, em que nós defendemos que
não tem sentido privatizar a Caixa,
desmontar a habitação, não atender
à população. Nós queremos envolver,
primeiro, os(as) empregados(as), que
precisam perceber que a Caixa está
sob ameaça, especialmente pelo que
já foi indicado pelo presidente eleito,
e, num segundo passo, envolver a
sociedade.
A Fenae vai buscar essa arti-

culação com o Parlamento, com os
governos estaduais, com as prefeituras, com o setor produtivo, com
as associações comerciais e outras
entidades, pois toda a sociedade
será afetada. Por isso, a gente conta com todos(as) e, especialmente
no Rio Grande do Sul, com a APCEF/RS, que é nossa baluarte nas
mobilizações em favor da Caixa.
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RELAÇÕES DE TRABALHO

Novo Congresso Nacional tem perfil ainda pior para
trabalhadores(as)
Bancadas eleitas são majoritariamente de partidos que votam contra direitos. A luta está recém começando!
Leonardo Sá/Agência Senado

As perspectivas para os(as)
trabalhadores(as) não são nada animadoras. O resultado das eleições
2018 preocupam não apenas no
âmbito do Poder Executivo. Conforme levantamento feito pela Fenae,
apesar de o Congresso Nacional ter
tido a maior renovação - 53,4% da
Câmara dos Deputados - dos últimos
24 anos, a chegada de novos(as)
parlamentares à Câmara decorreu
principalmente da grande votação
recebida por candidatos do PSL, de
Jair Bolsonaro, que acabou elegendo
52 deputados(as).
Na prática, isso significa que o
Congresso será o mais conservador de todos os tempos, de acordo
com a avaliação do Departamento
Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap). Além do aumento da
bancada do PSL, que passará a ser a
segunda maior legenda da Câmara, o
número de parlamentares novos(as)
de outros partidos tem predomínio
das chamadas bancadas “BBB”: da
“Bala” (dos(as) parlamentares que
representam forças policiais e militares), do “Boi” (os(as) que integram o setor ruralista) e da “Bíblia”

(evangélicos(as) conservadores(as)).
Para a diretora de Relações de
Trabalho da APCEF/RS, Carla Vanessa
Nunes Gomes, a categoria precisa
compreender que é momento de
organizar-se a partir das entidades
de classe e dos movimentos sociais
para enfrentar os ataques que estão
delineados pelo novo Governo e
pelo Congresso reacionário. “Infelizmente, essa eleição foi marcada
pelo fenômeno liderado pelo Bolsonaro (o engodo de ser anti-sistema,
mesmo sendo parte do pior que assola o Parlamento há décadas), que
fez com que a agenda contra os(as)
trabalhadores(as) seja, mais uma
vez, passível de maior degradação.
É necessário trazer luz aos dados
da trágica Reforma Trabalhista para
desmascarar quaisquer novas iniciativas de precarização das condições
de trabalho”, declarou.
O presidente da APCEF/RS, Marcello Carrión, também defende que
o primeiro passo para enfrentar os
momentos difíceis que estão por vir é
a classe trabalhadora estar ciente das
ameaças que estão em jogo. “Nós,
enquanto trabalhadores(as), temos que

PSL, de Jair Bolsonaro, acabou elegendo 52 deputados(as)
entender que tudo o que conquistamos
até hoje não veio de graça. É fruto
de muita luta. Por isso, precisamos

nos unir para compôr uma frente de
resistência e garantir que nossos direitos sejam preservados”, conclamou.

Mudança no estatuto da Caixa é novo ataque ao banco público
Uma nova mudança no estatuto da
Caixa Econômica Federal foi aprovada,
em setembro, pelo Conselho de Administração (CA) do banco, no sentido
de atacar a Caixa do Povo e 100%
Pública. Entre outros itens, foram feitas
alterações nas áreas de controle, como
a Jurídica, de Auditoria e Corregedoria.
As duas últimas diretorias podem ser

ocupadas por profissionais do mercado.
A representante dos empregados(as)
no Conselho, Maria Rita Serrano, votou
contra a proposta. “Acabar com a exclusividade de que empregados(as) de
carreira assumam as diretorias abre
espaço para indicações que vão contra
os princípios e manutenção do banco público, além de causar danos às regras de

governança interna”, afirmou Maria Rita.
Em agosto, a conselheira também votou
contra a escolha de vice-presidentes
em processo seletivo externo por uma
consultoria privada.
APCEFs, Advocef, sindicatos de
bancários(as) e Fenae imediatamente
se manifestaram contra a mudança.
“Acabar com a exclusividade dos(as)

empregados(as) assumirem diretorias,
que acontece há quase 30 anos, abre espaço para indicações político-partidárias
e para o aparelhamento do banco. […]
A categoria possui qualificação acima
da média do mercado. Ainda assim, são
desvalorizados e jogados na incerteza do
que vem pela frente”, afirmou a Fenae,
em nota.

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

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 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.

Integrantes do Seguro Jurídico têm

Assessoria em saúde do(a) trabalhador(a)

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

Acolhimento, orientação e tratamento especializado com
psicóloga clínica, psicanalista e mestre em Psicologia pela
UFRGS, referente a doenças
ocupacionais. Laudos periciais para
instrumentalizar ações judiciais. Solicite a sua ficha de
identificação através do e-mail
apcefrs@apcefrs.org.br e faça um agendamento. Mais
informações: (51)3268-1611, 3019-9344 e 98151-9947.
Atendimentos na Av.Carlos Gomes, 1000/302,
Porto Alegre.
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SEUS DIREITOS

Assembleia aprova
ajuizamentos em defesa dos(as)
associados(as)
Deliberações foram aprovadas por unanimidade no dia
12 de novembro
Jéssica Sobreira/Especial

Propostas foram aprovadas por unanimidade
A APCEF realizou, no dia 12 de
novembro, uma Assembleia Geral Extraordinária, a fim de deliberar sobre
ajuizamentos em defesa dos direitos
dos(as) associados(as). A mesa foi composta por Marcello Carrión, presidente
da Associação, Célia Zingler, diretora de
Aposentados(as), Previdência e Saúde, e
pelos assessores jurídicos Henrique Schneider (trabalhista) e Ricardo Cantalice
(previdenciário). A ordem do dia apresentou quatro pontos, que foram aprovados
por unanimidade.
O primeiro item teve como objetivo
deliberar sobre a concessão de poderes
para a diretoria da APCEF ajuizar uma Ação
Civil Pública, ou outra Ação Coletiva, a fim
de defender o direito dos(as) associados(as)
de terem reconhecidas e cobradas judicialmente diferenças decorrentes da
atualização dos créditos depositados nas
contas vinculadas ao FGTS. Os depósitos do
FGTS desde 1999 são corrigidos somente
pela Taxa Referencial (TR), gerando uma
defasagem em relação à inflação. Conforme
avalia a assessoria jurídica da APCEF, há
possibilidades de decisão positiva do STF,
mas com efeito modulador, devido à falta
de recursos no fundo.
O segundo item foi a deliberação
de ajuizamentos coletivos visando a reparação de eventuais lesões decorrentes
dos contratos de trabalho com a Caixa, a
exemplo da 7ª e 8ª horas para os casos de
empregados(as) que devem ter reconhecida a jornada de seis horas. Os bancos
passaram a distribuir funções gratificadas,
pagando duas horas normais, sem contar
como horas extras. A partir do dia 1º de dezembro, os(as) bancários(as) que entrarem
na Justiça com este tipo de ação receberão
somente a diferença das horas extras, descontado o valor das funções gratificadas.
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“Estamos orientando para as pessoas
entrem com ação até o final de novembro.
A APCEF, com muita rapidez, contatou
os(as) associados(as) e nós tivemos uma
série de pessoas que informaram a sua
condição”, afirmou o advogado Henrique
Schneider. Os ajuizamentos serão por
grupos e divididos por função. Em caso
de derrota na Justiça, os eventuais custos
processuais serão rateados entre os(as)
integrantes do grupo.
Um terceiro ponto da assembleia
foi a autorização à APCEF de ingressar
com ação judicial contra a União Federal
para requerer a suspensão dos efeitos
da Resolução 23/2018, da Comissão
Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações
Societárias da União (CGPAR). A resolução visa reduzir os custos das empresas
estatais federais com os planos de saúde
dos(as) empregados(as), afetando, dessa
forma, o Saúde Caixa. De acordo com
o advogado Ricardo Cantalice, é uma
grande preocupação a forma como essa
resolução vai ser aplicada. “A resolução
fala em preservação do direito adquirido,
mas não temos nenhuma garantia de que
as regras que valem hoje serão mantidas”,
declarou.
A assembleia, por fim, ainda deliberou
pela mudança do artigo 1º do estatuto da
APCEF/RS, prevendo a criação de CNPJs
para todas as sedes, visando contemplar
exigências de cada município. No Espaço
Bem Viver São Francisco de Paula, por
exemplo, por condição da RGE, foi exigido
CNPJ para a instalação de nova rede elétrica. Além disso, o esocial, que é um sistema
de controle Receita Federal, exige CNPJ
no município onde os(as) empregados(as)
trabalho. A contabilidade, no entanto, seguirá centralizada em Porto Alegre.

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

Mecanismos de poder que
permeiam o TST
Entre os(as) colegas da Caixa,
constatamos muitos questionamentos a respeito do futuro dos seus
processos trabalhistas. Essas dúvidas
são relacionadas, via de regra, com
o tempo de duração do processo,
mas, de maneira muito particular,
com a possibilidade de sucesso da
ação proposta. Essas perguntas são
difíceis de serem respondidas, pelo
fato de cada processo ser distribuído
para um(a) magistrado(a) diferente,
e cada um(a) deles(as) tem o seu
método de trabalho, fazendo com
que a ação ande mais rápida ou
lentamente.
Com relação ao resultado final
do processo - ou seja, se ele será
mais favorável aos direitos da classe
trabalhadora ou mais de acordo
com os interesses patronais -, isso
depende, basicamente, da formação
e da experiência de vida de cada juiz
ou juíza. Porém, salvo raríssimas
exceções, um processo não termina na primeira instância. Quem
dá a palavra final é um grupo de
ministros(as) do Tribunal Superior
do Trabalho (TST).
O objetivo desta “conversa” é
examinar como são nomeados(as)
os(as) ministros(as) do TST, já que
são eles(as) que dão a palavra final
sobre os processos trabalhistas de
todo o Brasil.
São 27 ministros(as) que compõem o TST, todos(as) nomeados(as)
pelo(a) Presidente(a) da República.
A cada novo(a) ministro(a) que se
aposenta ou vem a falecer, o Presidente nomeia um(a) novo(a) para
substituí-lo(a).
E de onde devem vir esses(as)
nomeados(as)? Vinte e um(a)
deles(as) são originários(as) dos
Tribunais Regionais do Trabalho e
seis vêm do Ministério Público do
Trabalho (MPT) ou da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB).
O procedimento para efetivação da escolha é bem simples.
Quando abre uma vaga a ser pre-

enchida pela magistratura, o próprio
TST escolhe três candidatos(as) entre
os(as) indicados(as) pelos TRTs e passa
essa lista para o(a) Presidente(a) da
República, que, dentre eles(as), indica
o(a) que melhor lhe convier.
Para o preenchimento de uma
vaga do Ministério Público ou da
OAB, o procedimento é semelhante.
Primeiro, o MPT ou a OAB elaboram
uma lista de seis de seus membros e a
repassa para o TST, que, por sua vez,
indica três desses(as) seis e passa para
o Presidente da República escolher e
nomear ministro(a) um(a) deles(as).
Com base na composição do TST,
a cada momento histórico as decisões
proferidas pelo Tribunal serão mais
favoráveis aos(às) empregados(as) ou
aos patrões.
Dois exemplos concretos desta
“gangorra” judicial são a viabilização
das entidades associativas defenderem
coletivamente os direitos trabalhistas
de seus(suas) representados(as) e a
transformação em súmula do direito
de incorporar a gratificação por exercício de função por período superior
a dez anos.
Esses dois direitos foram consagrados entre os anos 2003 e 2005
pelo TST e, hoje, com o golpe na CLT,
o direito à Incorporação de Função foi
extinto do mundo jurídico, e a possibilidade das entidades associativas
representarem plenamente os(as)
trabalhadores(as) encontra-se com
grande dificuldade de ser mantida.
A própria continuidade da Justiça
do Trabalho está em risco.
A importância de se conhecer
com mais clareza os mecanismos de poder que permeiam o
TST decorre do fato de ter sido
eleito para governar o Brasil um
sujeito militante da causa dos patrões. Irá nomear, portanto, como
ministros(as) do TST aqueles(as)
que forem comprometidos(as)
com os interesses das empresas,
em detrimento dos direitos dos(as)
trabalhadores(as).
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APCEF/RS lança três obras na
64ª Feira do Livro de Porto Alegre
“A Caixa é do Povo!”, “Poesia & Declamação 2018” e “Em Defesa do Bem Comum” já estão disponíveis na loja
online da Associação. Adquira já os seus!
Em tempos de intolerância e obscurantismo, a APCEF/RS mostrou, mais
uma vez, que é um oásis para a Cultura
no Brasil. Em 2018, voltou a marcar
presença na Feira do Livro de Porto
Alegre, com o lançamento de nada
menos que três obras: “A Caixa é do
Povo!”, “Poesia & Declamação 2018”
e “Em Defesa do Bem Comum”.
Os dois primeiros livros são frutos
de Oficinas de Criação Literária minis-

tradas pelo escritor Alcy Cheuiche para
a Associação. O terceiro - produzido a
partir de cursos e seminários públicos
promovidos pela APCEF entre 2016
e 2018 - é resultado de um esforço
coletivo de diretores(as) da APCEF, no
sentido de reunir autores(as) de diversos âmbitos sociais, em uma coletânea
de artigos sobre a importância do Bem
Comum.
Conforme explicou o presi-

dente da APCEF, Marcello Carrión,
faz parte da essência da APCEF ser
espaço de promoção da cultura, especialmente quando ela se faz mais
necessária. “Nós temos participado
anualmente deste que é o maior
evento literário da América Latina.
No entanto, nossa presença nunca foi
tão significativa, pois, em tempos de
desvalorização do conhecimento, resistimos ao obscurantismo, lançando

três obras de indiscutível relevância”,
justificou.
“A Caixa é do Povo!”, “Poesia &
Declamação 2018” e “Em Defesa do
Bem Comum” já estão disponíveis na
Loja Online da APCEF, com desconto
para associados(as). Acesse www.
apcefrs.org.br e aproveite para adquirir os seus ou presentear seus(suas)
amigos(as) e familiares com literatura
de qualidade!

Reprodução

“A Caixa é do Povo!”
No dia 6 de novembro, a APCEF
teve o orgulho de lançar a obra “A
Caixa é do Povo!”, mais um título
produzido em uma Oficina de Criação Literária de Alcy Cheuiche na
Associação. A coletânea de contos
escritos por onze autores(as) aborda
a importância da Caixa Econômica
Federal para a sociedade brasileira e
atenta para os perigos da privatização
do patrimônio público.
O painel de apresentação da obra
contou com a presença de Marcello

Carrión, presidente da APCEF, do
escritor Alcy Cheuiche, e de Olívio Dutra, bancário aposentado do
Banrisul e ex-governador do Estado.
Logo após o debate, o Memorial do
Rio Grande do Sul recebeu uma fila
imensa de leitores(as) para a sessão
de autógrafos coletiva.
“A tentativa de privatizar a Caixa
é um desrespeito a um patrimônio
público mais que secular e é, também,
uma falta de visão social e humanitária. O Estado Brasileiro tem que fun-

Marcello Carrión, Alcy Cheuiche e
Olívio Dutra conduziram o debate

Autores(as) participaram de sessão
de autógrafos

cionar bem para o povo e, para isso,
precisa estar sob controle público e
não sob controle privado de quem
quer que seja”, destacou Olívio Dutra.
Com selo da Martins Livreiro e
patrocínio da Fenae, “A Caixa é do
Povo!” foi escrito por Angélica Brock,
Arnaldo Luiz Dutra, Carlos Vieira Nogueira, Célia Zingler, Everton Araújo
Pires, Irineu Roque Zolin, Karin Fonseca Kestering, Mirian Bolzan, Neusa
Tolfo, Sonia Maria Tizoni e Tania
Mendonça.

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Escritores(as) no painel de
apresentação da obra

Célia Zingler lê um dos contos de
“A Caixa é do Povo!”

Assista aos programas de vídeo APCEF em Ação sobre os lançamentos literários da APCEF na 64ª Feira do Livro de Porto Alegre, em www.apcefrs.org.br, na página da
Associação no Facebook, ou em nosso canal no YouTube.
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Reprodução

“Poesia & Declamação 2018”
O Salão Mourisco da Biblioteca
Pública do Estado foi palco para emocionantes declamações poéticas acompanhadas pelo som do violão de Jonas
Tubino, no painel de apresentação da
obra “Poesia & Declamação 2018”. O
livro de poemas e o CD com declamações, que são frutos de mais uma
Oficina de Criação Literária ministrada
pelo escritor Alcy Cheuiche na APCEF,
foram lançados no dia 8 de novembro,
com a presença de Cheuiche, de Marcello Carrión, e do poeta Élvio Vargas.

Autores(as) e público no Salão
Mourisco

Ao final da apresentação da obra, a
APCEF fez a doação dos livros “A Caixa
é do Povo!” e “Poesia & Declamação
2018” à Biblioteca. Em seguida, o Memorial do Rio Grande do Sul recebeu
os(as) poetas e declamadores(as) para
uma prestigiada sessão de autógrafos.
“Foi uma tarde inesquecível, pois
temos certeza de que a poesia é uma
maneira de encontrar um caminho
sem violência, com persistência, com
coragem, acreditando que a arte é
indispensável para a felicidade do ser

Debate contou com Alcy Cheuiche,
Élvio Vargas e Marcello Carrión

humano. Não adianta riqueza supérflua, se formos pobres de espírito”,
destacou Alcy Cheuiche.
Editado pela Martins Livreiro com
patrocínio da Mayros Corretora de
Seguros, o livro “Poesia & Declamação
2018” - com CD incluso – foi produzido por Ariane Severo, Berenice Longo,
Devanir Camargo, Gilmar Delvan,
Irineu Roque Zolin, João Buhl, Karin
Fonseca Kestering, Pacek, Ramon
Franco, Salete Maria Mattje e Tania
Mendonça.

Karin Kestering declama ao som
do violão de Jonas Tubino

Poetas autografam seus livros no
Memorial do Rio Grande do Sul

Reprodução

“Em Defesa do Bem Comum”
No dia 13 de novembro, a APCEF
voltou a marcar presença na Feira do Livro
de Porto Alegre, com o seu terceiro lançamento nesta 64ª edição do evento. A obra
“Em Defesa do Bem Comum” foi apresentada ao público pela primeira vez no Salão
de Bridge do Clube do Comércio, através
de um debate com a presença dos(as)
autores(as); do editor João Carneiro, da
Tomo Editorial; e dos(a) organizadores(a)
da obra, Thiago Ingrassia Pereira, Simoni
Medeiros, Marcello Carrión e Marcos Todt.
“Este livro é fruto de um trabalho
que a APCEF vem realizando, desde 2016,

Marcello Carrión iniciou a
apresentação da obra

Público prestigiou mais esta produção
literária da APCEF

com debates e cursos em várias cidades
do Rio Grande do Sul. Nossa proposta é
contrapôr a lógica de privatizações e de
mercantilização de todas as esferas da
vida. Nesse sentido, o livro reúne diversos
olhares, de pessoas de diferentes áreas,
engajadas nessa resistência em defesa do
bem comum”, explicou o diretor de Formação para o Bem Comum da Associação,
Marcos Todt.
Com 14 artigos de 17 autores(as), o
livro “Em Defesa do Bem Comum” é escrito por Célia Zingler, Cristiana Garbinatto,
Miguel Said Vieira, Milton Fagundes, Viní-

Organizadores(a) e autores(as)
no lançamento do livro

cius Rauber e Souza, José Carlos Moreira da
Silva Filho, Maria de Nazareth Agra Hassen,
Valdete Souto Severo, Marcelo Soares, Benedito Tadeu César, Ronaldo Zeni, Marcos
Todt, Bruno Lima Rocha, Júlia Klein, Edson
Silva, Luís Fernando Santos Corrêa da Silva
e Thiago Ingrassia Pereira; e prefaciado pelo
jornalista Juremir Machado da Silva. Os
textos abordam, sob o conceito de “bem
comum”, temas como democracia, água,
escola pública, direitos universais, respeito
à diversidade e a importância dos bancos
públicos, subsidiando teoricamente uma
ação política consciente.

Sessão de autógrafos foi muito
prestigiada
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Gaúchos(as) fazem bonito no
Talentos Fenae/APCEF 2018
Associados(as) representaram a APCEF/RS de 5 a 8 de dezembro, em Natal/RN
A terceira edição do Talentos Fenae/
APCEF mostrou, mais uma vez, que os(as)
empregados(as) da Caixa sabem fazer arte
de qualidade. Dos dias 5 a 8 de dezembro,
artistas das 27 APCEFs do País se reuniram
em Natal (RN) para as apresentações do
concurso de música. Representaram a
APCEF gaúcha: Fabrício Dadda Soares,
na categoria “Composição”, com a música
“Sem Ar”; e Meri Elen Soares, na categoria
“Interpretação”, com “Whole lotta love”.
Confira, abaixo, o depoimento dos finalistas em música e nas demais modalidades.
Conforme avaliou a diretora de Cultura, Diva Fernandes, a APCEF/RS teve
uma excelente performance em Natal.
“Tive a oportunidade de acompanhar
os(as) nossos(as) artistas classificados(as)
para a etapa nacional e posso dizer que
todos(as) apresentaram ótimos trabalhos. A concorrência foi duríssima.
Talentosos(as) associados(as) de várias
APCEFS, vencedores(as) em seus respectivos estados, estiveram presentes, criando
um clima de confraternização, de amizade
e de troca de experiências, num ambiente
muito agradável”, destacou.
Após uma disputa acirrada, a canção
“Dívida de vida”, de Murilo Timo Neto,
do Distrito Federal, ganhou o primeiro
lugar na modalidade “Composição”. Na
modalidade Interpretação, Sarah Lugon,
de Minas Gerais, ficou em primeiro, com
a canção “Crash boom bang”, de Roxette.
Além dos(as) vencedores(as) do concurso
de música, foi realizada a premiação da
etapa nacional dos(as) três primeiros(as)
colocados(as) das demais categorias:
Imagem (Foto e Filme), Literatura (Crônicas/Contos e Poesia) e Artes Visuais
(Desenho Infantil e Desenho/Pintura),
que receberam troféus e prêmios em
pontos do Mundo Caixa. Veja a nominata completa, em www.fenae.org.br.

Fotos: FENAE/Divulgação

“Gosto de fotografar, porém, nunca expunha minhas fotos. Com o Talentos Fenae/
APCEF, fui incentivado a participar. Após
o primeiro evento, perdi um pouco do
medo e passei a expôr meus trabalhos. Foi
muito gratificante.”
Umberto Sartore Zornio –
GIRET/Santa Maria (Finalista na categoria Foto, com “Farinha Seca”)
“Eu participo do Talentos desde que foi
aberto para outras categorias. Tenho como
um dos meus hobbies produzir vídeos,
então, sempre procuro participar. A Clarissa adora desenhar, então, esse concurso
é um prato cheio para ela. Já é o terceiro
ano consecutivo que estamos nas finais.”
Nelson Ferreira Filho - GIGAD/PO - e
a filha, Clarissa Lacerda Ferreira (Finalistas nas
categorias Filme e Desenho
Infantil, com “Lua de uma Noite
Cheia” e “Paradoxo”)
“O evento vale muito a pena! Só a troca de
experiências entre pessoas que cultivam
um gosto comum já vale! Escolhi uma de
minhas telas para o Talentos, apenas para
sentir a aceitação da minha arte, porque,
para mim, arte é o belo, o que acalenta, o
que diz algo.”
Vera Maria Noll Garcia –
Aposentada/Campo Bom
(Finalista na categoria Pintura, com
“Outubro”)

Meri Elen ficou entre os(as) seis finalistas

“Foi minha primeira experiência, e certamente terão outras. O retorno é ter mais
saúde, autoestima e valorização. É, inclusive, uma ótima oportunidade para nos
humanizarmos mais. Importantes essas
iniciativas que promovem a arte e a cultura. Tornam a vida mais bonita!”
Neusa Maria Tolfo – Aposentada/
Porto Alegre (Finalista na categoria
Contos e Crônicas, com “A Alma de
um País”)
“Eu gosto de escrever contos, crônicas,
poesias. Até letras eu já musiquei. Só não
tinha participado de concurso. Este ano,
então, resolvi apresentar meu trabalho.
Consegui ser premiado, mas infelizmente
não pude estar na apresentação em Natal.”
João Rodolfo Rocha de Carvalho –
Aposentado/Porto Alegre (Finalista na
categoria Poesia, com “Paixão Total”)

Sobre o Concurso
O Talentos Fenae/APCEF é um
concurso cultural nacional promovido
pela Fenae e pelas APCEFs, que tem
como objetivo incentivar e valorizar a
produção cultural pelos(as) ativos(as) e
aposentados(as) da Caixa. Antes da etapa
nacional, no entanto, ocorreram as fases
estaduais, em que as obras são submetidas
à votação popular e, na sequência, são
votadas por um júri técnico. Os(as) três
primeiros(as) colocados(as) nos estados
receberam troféus. Após o cálculo dos
votos, as obras com maior pontuação
seguiram para a etapa nacional.

Palavra dos(as)
finalistas

Fabricio interpretou música autoral “Sem Ar”

Coral APCEF participa de Festival
“O Gaúcho quer Cantar”
O Coral APCEF participou, no dia
27 de outubro, de uma das etapas do
53° Festival de Coros do Rio Grande
do Sul – “O Gaúcho quer Cantar”, no
município de Progresso, no Vale do Taquari. A atividade lotou o Salão da Pa-

róquia da cidade com as participações
do Coral Municipal de Progresso, do
Coral do Núcleo Cultural de Estrela,
do Coral Municipal de Imigrante e do
Coral Municipal de Uruguaiana, além
do Coral APCEF.

“Valeu muito ter chegado até essa final!
Com mais de 20 concorrentes (e de
peso), ter ficado entre os seis melhores
é uma honra! Toda a produção envolvida
no evento é de altíssima qualidade, então,
é uma grande motivação vivenciar essa
experiência como se fôssemos músicos
profissionais!”
Meri Elen Soares – SR Extremo Sul
(Finalista na categoria Interpretação,
com “Whole lotta love”)
“Quando inscrevi minha música para o
festival eu não tinha a menor ideia do que
era o evento. Achava que nem iria me
apresentar regionalmente. Passada a etapa
estadual, estava animado com a ida para
Natal, um lugar maravilhoso, onde conheci
pessoas incríveis. Foi umas das maiores
experiências da minha vida. Espero ter a
oportunidade de viver essa experiência
novamente.”
Fabricio Dadda Soares – SUMAC/
Porto Alegre (Finalista na categoria
Composição, com “Sem Ar”)
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Noite Cultural: a arte liberta,
o conhecimento mostra o caminho
Décima edição do evento apresentou literatura, teatro, canto e tradicionalismo
Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Formandos(as) das oficinas de
Criação Literária

Coral APCEF completou 25 anos
em 2018

Núcleo de Cultura Gaúcha
destacou a tradição

Alunos(as) da oficina teatral
receberam diplomas

Caixa de Pandora deu uma palhinha
de “O Carnaval é Nosso!”

Finalistas do Talentos Fenae/APCEF
receberam troféus

Livros produzidos pelas oficinas estão
à venda também no site da APCEF

Noite Culutral terminou em festa
com o Bloco Rosa Vermelha

No dia 28 de novembro, o Ginásio
de Esportes da Associação, em Porto
Alegre, foi palco para uma multiplicidade de expressões artísticas e culturais.
Associados(as), familiares e amigos(as)
puderam assistir a um espetáculo de
emoções e saberes na 10ª edição da
Noite Cultural, mostra das diversas
atividades que a APCEF desenvolveu
ao longo do ano.
Para abrir o evento, o escritor
Alcy Cheuiche conduziu a formatura
dos(as) alunos(as) das oficinas literárias
que resultaram nas obras “A Caixa é do
Povo!” e “Poesia & Declamação 2018”,
lançados na 64ª Feira do Livro de Porto Alegre. Ao longo da noite, foram
realizadas leituras e declamações das
obras e também do livro “Inspiraturas”,
com poemas e pequenas narrativas
construídas a partir da oficina literária
ministrada por Ricardo Sacharuk e Andréa Iunes, na Regional Sul, em Pelotas.

Ainda no âmbito da literatura, a
Noite Cultural destacou a obra “Em
Defesa do Bem Comum”, uma coletânea ímpar de artigos, organizada pelos
diretores da APCEF Marcello Carrión,
Marcos Todt, Simoni Medeiros, e pelo
professor Thiago Ingrassia Pereira, a
partir de cursos e debates promovidos
pela Associação em diversas cidades
do Estado.
Representando o canto, os coralistas Iracema e Paulo Mendes e Charlie
Schwantes receberam os certificados
de 25 anos de participação no Coral
APCEF, que também enriqueceu a
Noite Cultural, com a apresentação
de diversas canções de seu repertório, como “Casaco Marron”, “Bulherengue”, “Natal Branco” e “Cantate
Domino”.
O Núcleo de Cultura Gaúcha, por
sua vez, participou da Noite Cultural
com a declamação de Anacleto Marchi

e da apresentação de danças típicas de
nosso Rio Grande, como “Chico Sapateado”, “Pau de Fitas”, “O Pezinho” e
“Cana Verde”, conduzidas pelo professor Beloni Bastos da Silva e entoadas
pelos gaiteiros De Lima e Leninha.
Já o teatro deu o ar de sua graça,
através de duas apresentações: da
esquete “Então é Natal”, fruto da 7ª
edição da oficina teatral de Sandra
Loureiro na APCEF, e da entrada do
bloco “Rosa Vermelha”, da peça “O
Carnaval é Nosso!”, estreia de 2018
do Grupo Caixa de Pandora.
A Noite Cultural também foi
espaço para a entrega da premiação
da etapa estadual do Talentos Fenae/
APCEF 2018 nas categorias Foto,
Filme, Desenho e Pintura, Desenho
Infantil, Poesia e Contos e Crônicas.
Confira, na página ao lado, os(as)
finalistas.
E, para enriquecer ainda mais o

evento, a Confraria Astronômica Caixa
de Joias teve uma exposição montada
no Ginásio para divulgar o trabalho do
grupo de estudos em astronomia, que
atua no Observatório do Espaço Bem
Viver São Francisco de Paula.
A diretora de Cultura, Diva Fernandes, expressou o orgulho da Associação em poder fechar 2018 com
tantas realizações no âmbito cultural e
já aproveitou para fazer uma projeção
otimista para o ano que vem.
“Tivemos o aniversário de 25
anos do Coral, a criação de uma nova
peça do Grupo Caixa de Pandora, o
lançamento de obras literárias, além
de tantas outras atividades. Para nós,
é uma alegria ser esse espaço de fomento à cultura. Em 2019, convidamos todos(as) os(as) associados(as)
a aproveitarem as iniciativas que
estão a caminho. Teremos opções
para todas as idades”, completou.

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre a Noite Cultural, em www.apcefrs.org.br, na página da Associação no Facebook, ou em nosso canal no YouTube.
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CNPC aprova extensão de
prazo de equacionamento
de déficits
Novas medidas vão vigorar a partir de 1º de janeiro de 2019
No dia 10 de outubro, o Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) aprovou, por
unanimidade, as alterações de regulamentação que consolidam as resoluções nº 18 e 26, que, entre outros
aspectos, permitem a ampliação do
prazo de equacionamento de déficits
nos chamados “planos em extinção”
de fundos de pensão, ou seja, nos
quais já não há mais entrada de
novos(as) participantes. Na Funcef,
esse é o caso do REG/Replan Saldado
e Não Saldado.
As novas medidas serão acompanhadas da publicação de uma instrução normativa e passarão a vigorar a
partir de 1º de janeiro de 2019, mas
é facultada a adoção imediata das
novas regras, a partir da publicação
da instrução.
Na prática, os fundos de pensão
poderão rever seus planos de equacionamento, conforme as condições
previstas, e, com isso, poderão ampliar
o prazo e o número de parcelas, o que
pode significar uma redução no valor
mensal das contribuições extraordinárias. Essa extensão de prazo e consequente redução do valor mensal das
contribuições extraordinárias atende
a uma reivindicação histórica da Fenae.

O texto aprovado foi apresentado
pela Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Previc) e
resulta de um amplo processo de discus-

são, com a participação da Associação
Nacional dos Participantes de Fundos
de Pensão (Anapar), entidade que representa os(as) participantes no CNPC.
Cristina Gehlen via Flickr em Creative Commons

Voltou ao normal a situação do Saúde
Caixa, cujas adesões de novos(as) dependentes estavam suspensas. A situação se
regularizou depois que a Caixa melhorou
a estrutura na Central de Atendimento e
o número de reclamações diminuiu.
Em nota, a ANS confirma que a
Caixa “não tem, no momento, nenhum
produto com comercialização suspensa
pelo Programa de Monitoramento da
Garantia de Atendimento”. Esse programa é realizado a cada três meses
pelo órgão regulador e se baseia nas
reclamações de usuários(as) sobre
problemas relacionados à cobertura
assistencial, como negativas de atendimento ou descumprimento de prazos
máximos para a realização de consultas,
exames e cirurgias. A ANS também
informou que a Caixa não se encontra
sob regime especial, situação em que
ocorre intervenção na gestão de uma
operadora.
Ranking de reclamações
Depois de passar mais de seis meses no topo do ranking de reclamações
da ANS, o Saúde Caixa chegou a descer para a terceira colocação e agora
está em segundo lugar, atrás da PoStal
Saúde, do pessoal dos Correios. O
índice atual do Saúde Caixa é 7,04, enquanto a média geral do setor é 2,66.

Medida vale para os chamados “planos em extinção” de fundos de pensão

Déficit na Funcef continua crescendo
A Funcef divulgou, no começo de
outubro, os resultados dos planos de benefícios referentes a julho, que mostraram
crescimento no déficit, que alcançou R$
6,8 bilhões ante R$ 6,57 bilhões até dezembro de 2017. O REG/Replan Saldado
é o único plano com resultado negativo
em 2018, apresentando déficit de R$ 320
milhões até julho e R$ 5,9 bilhões no acumulado. Os demais planos apresentaram
superávit consolidado de R$ 88 milhões no
período, mas, no acumulado, estão com
cerca de R$ 884 milhões de déficit.
Os dados também confirmam que
o contencioso judicial ainda é o maior
fator isolado de déficit da Fundação.
O valor total, considerando as perdas

ANS retira
suspensão do
Saúde Caixa

prováveis e possíveis, chega aos R$ 19
bilhões. O que já está provisionado e já
compõe o déficit nos planos é R$ 1,2 bilhão. Os outros R$ 17,8 bilhões não são
contabilizados e dizem respeito às ações
judiciais de perda possível, ou seja, com
probabilidade de perda avaliada em 50%
pelo departamento jurídico da Funcef.A
representante dos empregados(as) no
Conselho, Maria Rita Serrano, votou
contra a proposta. “Acabar com a exclusividade de que empregados(as) de
carreira assumam as diretorias abre espaço para indicações que vão contra os
princípios e manutenção do banco público, além de causar danos às regras de
governança interna”, afirmou Maria Rita.

Em agosto, a conselheira também votou
contra a escolha de vice-presidentes
em processo seletivo externo por uma
consultoria privada.
APCEFs, Advocef, sindicatos de
bancários(as) e Fenae imediatamente
se manifestaram contra a mudança.
“Acabar com a exclusividade dos(as)
empregados(as) assumirem diretorias,
que acontece há quase 30 anos, abre espaço para indicações político-partidárias
e para o aparelhamento do banco. […]
A categoria possui qualificação acima
da média do mercado. Ainda assim, são
desvalorizados e jogados na incerteza do
que vem pela frente”, afirmou a Fenae,
em nota.

“Plano antigo”
O(a) usuário que consultar o site
da ANS, no entanto, ainda encontrará a
informação de que o Saúde Caixa estaria
suspenso. Isso ocorre porque a Caixa se
registrou na ANS em 21/12/1998 e registrou apenas um plano que, conforme a
legislação, é considerado “antigo” e, logo,
não pode ser comercializado. No caso
das autogestões, como não há comercialização de planos, caso o regulamento
tenha sido adaptado à lei, o ingresso de
novos(as) usuários(as) é autorizado.
A Caixa não esclarece por que
mantém o Saúde Caixa como um plano antigo, embora a assistência siga
todas as determinações da regulação.
Dados da ANS mostram que a presença dos planos antigos no setor é cada
vez menor. No mercado, somente 9%
dos(as) usuários(as) estão em planos antigos. Nas autogestões, somente 37,8%.
Fonte: Fenae
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Associados(as) se reúnem em Tramandaí
para 3º encontro do “Líder A” 2018
Curso de Capacitação de Lideranças teve palestra do jornalista Juremir Machado da Silva
Fotos: Jéssica Sobreira/Especial

Diretores(as), conselheiros(as)
deliberativos(as) e fiscais, coordenadores(as),
tesoureiros(as) de Regionais e representantes da APCEF nas unidades da Caixa
de todo o Estado compareceram no 3º
encontro do Curso de Capacitação de
Lideranças “Líder A” de 2018. O evento
foi realizado no dia 1º de dezembro, na
Colônia de Tramandaí.
Juremir Machado da Silva abriu o dia
de troca de conhecimentos, abordando
os desafios para a democracia brasileira
a partir de 2019. O jornalista - que também é historiador com Pós-Doutorado
em Sociologia na Université Paris Descartes, França - abordou o conceito de
“democracia securitária iliberal”: “Uma
democracia na qual se elege o presidente
pelo voto popular, mas as medidas adotadas são, cada vez mais, no sentido de
diminuir as liberdades civis individuais,
atentando contra o princípio básico de
liberalismo, que é o respeito a liberdade
individual. É uma situação nova, mas não
é exclusividade do Brasil”, explicou.
Os(as) participantes, por sua vez,
enriqueceram a exposição com questionamentos e reflexões. Ao final do

debate, Juremir Machado da Silva tirou
fotos com os(as) presentes e autografou
seus livros “1964: golpe midiático-civil-militar”, “1968: de maio a dezembro” e
“Raízes de Conservadorismo Brasileiro:
a abolição na imprensa e no imaginário
social”. Essa foi a segunda vez que o
jornalista participou do “Líder A”. Em
2016, Juremir abriu o ciclo de palestras,
no primeiríssimo encontro do curso. O
escritor também prefaciou a obra “Em
Defesa do Bem Comum”, organizada
por diretores(a) da APCEF e lançada na
64ª Feira do Livro de Porto Alegre (leia
mais sobre o lançamento nas páginas
centrais).
Leandro Sebaje, da Agência Princesa do Sul, de Pelotas, esteve presente pela segunda vez no Curso de
Capacitação de Lideranças da APCEF.
“É um evento muito importante para
nós, como cidadãos e como bancários.
Estamos passando por momentos difíceis na sociedade e na nossa própria
classe. É muito importante essa troca,
esse conhecimento e esse contato que
temos com pessoas relevantes, que têm
informações para nos ajudarem a cons-

Jornalista falou sobre desafios
da democracia a partir de 2019
truir o diálogo. Levamos essa proposta
não só para os locais de trabalho, mas
principalmente para a vida”, destacou.
Marcos Todt, diretor de Formação
para o Bem Comum; Simoni Medeiros,
codiretora; e Marcello Carrión, presidente da APCEF; falaram, após o almoço, sobre assuntos internos da APCEF.
Dentre eles, os(a) diretores(a) explicaram sobre a campanha de distribuição
de verbas extras às regionais, vinculada
a novas associações e também mediante
o encaminhamento de projetos de PPCI
e de novas atividades, e receberam
interessantes sugestões de temas e direcionamentos para a próxima campanha

Diretores(a) da APCEF com
Juremir Machado da Silva
de associação. Outro tema importante
foi o anúncio da criação da modalidade
Usuário(a) Contribuinte Familiar, permitindo a inclusão de familiares que não
tinham ou que perderam a condição de
dependentes devido a regras do estatuto
se tornarem usuárias da APCEF. Saiba
mais na matéria abaixo.
“Mais uma vez, confraternizamos
com o pessoal, debatemos sobre os
vários assuntos da atual conjuntura e,
entusiasmados por ser o evento de
encerramento das atividades em 2018,
nos preparamos para 2019. Afinal, a
luta será grande”, concluiu a codiretora
Simoni Medeiros.

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o III Líder A 2018, em www.apcefrs.org.br, na página da Associação no Facebook, ou em nosso canal no YouTube.

APCEF cria modalidade de
Usuário(a) Contribuinte Familiar

Plantio coletivo de árvores nativas
embeleza sede de Cachoeira do Sul
Arquivo Pessoal

O Conselho Deliberativo da APCEF
autorizou, no dia 23 de novembro, a criação de uma nova possibilidade para que
mais familiares de associados(as) possam
desfrutar das vantagens oferecidas pela
Associação: a modalidade de Usuário(a)
Contribuinte Familiar.
A categoria permitirá, mediante
pagamento de mensalidade, o uso das
dependências da APCEF, a participação
em promoções e eventos, a utilização da

rede de convênios ou hospedagem em
colônias de férias - desde que não concorrendo com associados(as). Enquadram-se
nessa modalidade pessoas com vínculo de
parentesco com associados(as), mesmo
que acima de 30 anos, como filhos(as),
tutelados(as), enteados(as), irmãos(as),
netos(as) e avôs ou avós.
Na referida reunião, o Conselho
Deliberativo também aprovou a previsão
orçamentária da APCEF para 2019.

Convênios

Associados(as) plantaram árvores
nativas na sede
Arquivo Pessoal

CURSOS WINDSURF E STAND UP PADDLE – Berger Water Sports - Rua Padre João Batista Reus, 3094, bairro Camaquã – Porto Alegre/RS – Fone: (51) 992514403 – E-mail: bergerwatersports@gmail.com. Site: www.bergerwatersports.com.
ESCOLA DE IDIOMAS – KNN Idiomas - Rua Federação, 2266, bairro Centro –
Taquara/RS – Fones: (51) 3179-3545 / 99270-8043 – E-mail: cavolkart@gmail.com.
Site: www.knnidiomas.com.br.
Confira outros convênios em www.apcefrs.org.br/convenios.html

Foram cultivadas 58 mudas.

A sede da Regional Vale do Rio
Pardo, localizada em Cachoeira do
Sul, agora está ainda mais bonita. No
dia 15 de outubro, associados(as) e
familiares da agência local participaram
do plantio coletivo de árvores nativas.
Foram cultivadas 58 mudas. “Lancei
a ideia na assembleia de eleições da
Regional, e os(as) colegas aceitaram
muito bem o desafio. Foi um momento
muito especial, pois, além de deixarmos a nossa sede mais bonita, ainda
contribuímos com o meio ambiente”,
revelou Vera Lia Ribeiro Vargas, tesoureira da Regional.
A Regional Vale do Rio Pardo
também implementou recentemente
outras melhorias: teve o piso antigo
trocado por um novo, de cerâmica;
substituiu a iluminação externa para
lâmpadas LED; e comprou cadeiras,
tampões das mesas e uma mesa de
sinuca novas.
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Dia do Saci reúne 400 pessoas na Sede A,
em Porto Alegre
Além das tradicionais brincadeiras, APCEF disponibilizou oficina de vôlei de praia, prancha de surf mecânica e
torre de escalada
Fotos: Jéssica Sobreira/Especial

Espaço baby foi dedicado às
crianças menores

Registro fotográfico pôde ser levado
para casa como lembrança

O dia 20 de outubro foi totalmente dedicado à criançada na APCEF!
Com muitas brincadeiras e novidades,
a 10ª edição do Dia do Saci reuniu
mais de 400 pessoas na Sede A, em
Porto Alegre. O evento, que teve o
apoio da Fenae, pretendeu resgatar
a cultura popular brasileira, através
do seu personagem folclórico mais
brincalhão. Para isso, o próprio Saci
recepcionou as crianças, com brindes
e kit lanche.
Logo na entrada, meninos e meninas se enfeitaram no camarim fashion
e tiraram fotos para levar para casa,
na cabine de fotografias. No Ginásio
de Esportes, as crianças puderam se
divertir com os brinquedos infláveis.
Já próximo às piscinas, gastaram muita
energia nas camas elásticas. A garotada também teve a opção de soltar a
imaginação no cantinho da pintura. E
os(as) pequenos(as), por sua vez, desfrutaram das atrações do espaço baby.
Para repor as energias em meio
a tanta diversão, a Associação ofereceu muitas delícias, como cachorro-quente, pipoca e picolé. A APCEF
ainda preparou grandes novidades
para essa edição do Dia do Saci: uma
oficina de vôlei de praia, uma prancha
de surf mecânica e uma torre de escalada. A presença de recreacionistas
promovendo brincadeiras também foi
outro destaque especial da jornada,
que culminou com a apresentação da
peça teatral “Os três porquinhos”.
As crianças da ONG Moradia e

Cidadania, novamente convidadas
para essa grande festa, também se
divertiram à beça. Todos os espaços
da Associação foram muito bem
aproveitados, com destaque, é claro,
para a pracinha, xodó da criançada.
Os adultos também tiveram o seu
reduto na festa, com o Cantinho do
Chimarrão, organizado pelo Núcleo
de Cultura Gaúcha.
A associada Mara Mareque, ficou
encantada com todas as atrações do
Dia do Saci. “Eu raramente participo
dos eventos, Mas agora eu estou
curtindo a Antônia, minha neta de
quatro anos, e pensei ‘vou fazer esse
programa com ela’. Então, eu vim e
adorei. Superou muito a expectativa”,
revelou a aposentada.
Ana Lúcia Hubba, por sua vez,
levou o afilhado Davi para se divertir
na Festa do Saci. “É a primeira vez
que a gente está participando desse
evento. O Davi está adorando as
brincadeiras, os lanches, tudo. Já fez
tatuagem, pintou o cabelo de azul. O
evento está maravilhoso, e a APCEF
está de parabéns”, disse a associada.
A diretora de Social e Lazer da
APCEF, Stella Maris Moraes, destaca que o objetivo de cada evento é justamente surpreender o(a)
associado(a) positivamente. “A gente
sempre procura trazer novidades
para que a festa seja melhor a cada
ano. Esperamos que todos(as) tenham
gostado e continuem nos honrando com a sua presença”, declarou.

Atividades recreativas e brinquedos
infláveis atraíram a criançada

Saci Pererê recepcionou a garotada

Teatro “Os Três Porquinhos” lotou o
salão de festas

Crianças se divertiram na
torre de escalada

Pracinha da Sede A é sempre um
xodó da gurizada

Evento contou com inédita
oficina de vôlei

Prancha de surf mecânica foi
novidade da festa

Camarim da pintura atraiu tanto
meninas quanto meninos

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o Dia do Saci em www.apcefrs.org.br, na página da Associação no Facebook,
ou em nosso canal no YouTube.
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Temporada de verão inicia com Festa
de Abertura das Piscinas
“Cultura nordestina” foi o tema do evento, que contou com banda de forró e iguarias da culinária regional
Fotos: Jéssica Sobreira/Especial

Público dançou e se divertiu noite adentro
O verão se aproxima, e a APCEF
recebeu a estação mais ensolarada do
ano de braços abertos, com a sua tradicional Festa de Abertura das Piscinas.
Sob o tema “cultura nordestina”, o
evento ocorreu no dia 24 de novembro, na Sede A, em Porto Alegre, com
uma decoração colorida e muitas atrações especiais. “É sempre interessante
a gente, cada vez mais, agregar os(as)
associados(as) às atividades da APCEF.
A nossa Associação é muito plural, e
ficamos felizes em, através de nossos
eventos, promovermos essa diversidade”, destacou o codiretor de Social e
Lazer, Júlio Pereira.
E para dar esse “sabor” diversificado à festa, a APCEF ofereceu
o melhor da culinária nordestina,
contemplando, no cardápio, pratos
regionais típicos, como baião de dois
de carne e vegano, moqueca de banana e de palmito, farofa de dendê,
rapadura puxa-puxa, cocada, além
do já tradicional buffet com frutas da
estação.
A animação do evento ficou a cargo
da banda Maria Bonita, que tocou tradicionais canções do forró pé-de-serra.
Casais de bailarinos(as) ensinaram passos de dança aos(às) convidados(as),
que aproveitaram o “forrobodó” e a
animação do DJ noite adentro.

Durante toda a festa, uma cabine
fotográfica ficou à disposição para os(as)
presentes registrarem esse divertido
momento, com perucas e outros acessórios.
Lisiane Leal, da Agência Rua da
Praia, que sempre comparece às celebrações da APCEF com a família e
os(as) amigos(as), elogiou a Festa de
Abertura das Piscinas: “Nós esperamos
esse evento o ano inteiro. É uma das
melhores festas que eu venho, porque
é descontraída, animada, divertida. Não
é uma festa formal, e acho que isso faz
toda a diferença. A APCEF jamais pode
deixar de fazer essa festa, que já é uma
tradição”.
Leandro Ladeira, empregado(a) da
Agência Coronel Bordini e integrante
do Coral APCEF, ressaltou que, para
além da festa em si, ele e a família
adoram frequentar as piscinas. “Com
o calor, a gente vem e passa o final de
semana inteiro nas piscinas. As crianças aproveitam bastante. A Festa de
Abertura das Piscinas nos anima para a
própria temporada de verão que vem
em seguida. É muito bom estar aqui. O
clima é maravilhoso, e a festa sempre
vale a pena mesmo”, testemunhou o
associado.
Aproveite você também o verão
na APCEF! Na Sede A, as piscinas es-

Banda Maria Bonita embalou a noite
tão disponíveis para associados(as)
e convidados(as) de terça a domingo, das 9h às 20h. Além das
piscinas, a colônia também oferece
confortáveis apartamentos com ar
condicionado para hospedagem,
sala de jogos, quadra de areia, ginásio de esportes, churrasqueiras

à beira do Guaíba e muita sombra
de árvores nativas! Para crianças de
todas as idades, ainda tem a brinquedoteca e a pracinha.
Confira, em www.apcefrs.org.br,
toda a infraestrutura desta e das demais
sedes da Associação e desfrute desse
patrimônio, que é seu!

Buffet contemplou pratos típicos da
culinária nordestina

Bailarinos ensinaram passos de danças
nordestinas

Cabine fotográfica registrou
momentos

Ginásio recebeu decoração especial
para a festa

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre a Festa de Abertura das Piscinas, em www.apcefrs.org.br, na página da Associação no
Facebook, ou em nosso canal no YouTube.

A MELHOR MANEIRA
DE DESEJAR
UM 2019 DE PAZ
É SEGUIR LUTANDO.

Feliz Natal e um próspero Ano Novo
para quem, como você, vai seguir lutando pela
manutenção dos direitos dos(as) trabalhadores(as)
e em defesa da Caixa 100% pública.

