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Mais do que o mês do Carnaval, 
fevereiro marca o início do ano letivo 
para muitas instituições de ensino. Com o 
objetivo de facilitar o acesso de seus(suas) 
associados(as) à qualificação, a APCEF 
buscou parcerias com as mais conceitu-
adas escolas e universidades do País, e 
dedicou um espaço de destaque nesta 
edição para incentivar que seus(suas) 
leitores(as) tenham cada vez mais opor-
tunidades de se desenvolver pessoal e 
profissionalmente.

Quem acompanha o João de Barro 
sabe que a proposta da Associação, com 
este veículo, é de ir além da simples 
informação. Por isso, o nosso periódico 
sempre procura buscar algo especial, que 
desperte um “novo olhar” no(a) seu(sua) 
leitor(a). Nesse sentido, orgulhamo-nos 
de trazer duas páginas de entrevista com 
a desembargadora aposentada, Maria 
Berenice Dias, a primeira mulher a entrar 
na magistratura do Rio Grande do Sul. 
Conhecida por defender segmentos ex-
cluídos da sociedade, a “desembargadora 
das causas polêmicas”, ou como prefere 
ser chamada, a “juíza dos afetos”, contou 
como é difícil defender os direitos dos 
marginalizados, devido especialmente ao 
preconceito, mazela que ela mesma teve 
de enfrentar em sua trajetória profissional. 

Editorial

OPINIÃO

Também nesta edição, aproveitando 
a ocasião das vistorias feitas pela Comis-
são Executiva de Obras em Tramandaí, 
fizemos um balanço da construção da 
nova colônia, que deve ficar pronta no 
primeiro semestre de 2014. De acordo 
com o diretor de Patrimônio, Paulo 
Ricardo Belotto, a obra está em pleno 
andamento. E o melhor: sem atrapalhar 
o veraneio dos(as) associados(as), que 
se despedem do prédio antigo, que será 
demolido ao término da edificação do 
novo para dar espaço a uma ampla área 
de lazer.

Ainda anunciamos, com satisfação, a 
realização dos Jogos de Integração - que, 
neste ano, acontecem em quatro sedes 
diferentes (Estrela, Farroupilha, Passo 
Fundo e Porto Alegre), em março e abril, 
preparando os(as) melhores atletas da 
APCEF para os Jogos do Sul e Sudeste, 
sediados Florianópolis – e de mais três 
oficinas culturais (literária, de dança con-
temporânea e de teatro).

Por último, mas não menos impor-
tante, conclamamos todos(as) os(as) 
detentores de FG’s lesados(as) com o 
não pagamento de 7ª e 8ª horas extras 
participarem do ajuizamento coletivo 
de uma ação pelo pagamento das horas 
trabalhadas pela Caixa. Boa leitura!
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Festa de Páscoa será no 
dia 23 de março

A APCEF está preparando uma festa 
muito especial para celebrar a chegada 
do Coelho da Páscoa. Será no dia 23 de 
março, a partir das 15 horas, na sede 
A da Associação (Av. Coronel Marcos, 
627 - Porto Alegre). No ano passado, o 

A Regional Litoral Sul promoveu no 
último dia 26 uma confraternização com 
churrasco e música ao vivo, na colônia 
da APCEF no Cassino. O evento teve a 
animação musical com o grupo Som Bra-
sileirinho. De acordo com a coordenadora 
Carla Petruzzi, “o jantar foi um sucesso”.

Churrasco congrega 
associados no Cassino

Associados(as) se reuniram na colônia revitalizada

Arquivo/Regional Litoral Sul

Esse foi o primeiro evento a ser re-
alizado após as obras de revitalização da 
colônia. O prédio principal foi reformado, 
com melhorias nos banheiros, troca de 
pisos, substituição de colchões e revita-
lização de pintura, para dar ainda mais 
conforto aos(às) associados(as).

No ano passado, o Coelho da Páscoa reuniu 160 crianças

Arquivo/APCEF

evento reuniu nada menos que 160 crian-
ças em uma tarde recheada de opções 
para diversão. A diretoria da Associação 
garante: neste ano não vai ser diferente! 
Muitas surpresas aguardam pela garotada! 
Participe!

Profundamente entristeci-
da com o incêndio ocorrido na 
madrugada do dia 27 de janeiro, 
na boate Kiss, em Santa Maria, a 
Associação de Pessoal da Caixa 
Econômica Federal do Rio Grande 
do Sul (APCEF) não poderia deixar 
de expressar a sua solidariedade 
para com todas as famílias e amigos 
envolvidos nesse trágico aconte-
cimento - que vitimou fatalmente 
231 pessoas e feriu mais de 140 -, 
em especial aos colegas de Santa 
Maria, que presenciam essa fatali-
dade tão de perto.

Nota divulgada pela 
APCEF em 28/01/2013

A APCEF se coloca à disposi-
ção para auxiliar os familiares das 
vítimas no que estiver ao alcance 
de sua estrutura. Por esse motivo, 
disponibiliza os oito apartamen-
tos da sede ‘A’ (Av. Cel. Marcos, 
627 - Ipanema - Porto Alegre/RS) 
para hospedar familiares e amigos 
dos feridos que se encontram nos 
hospitais de Porto Alegre. Mais 
informações, das 8h30 às 17h30, 
pelo telefone (51) 3268-1611 ou  
secretaria@apcefrs.org.br.

Diretoria APCEF

Agenda de Eventos

Terças-feiras - Encontro do Núcleo de Cultura Gaúcha

Sábados - Grupo de Corrida e Caminhada

MARÇO

9/3 – Jogos de Integração na Regional Vale do Taquari (Estrela)

16/3 – Jogos de Integração na Regional Serra (Farroupilha)

23/3 – Jogos de Integração na Regional Passo Fundo (Passo Fundo)

23/3 - Festa de Páscoa (Av. Cel. Marcos, 627, sede ‘A’)

ABRIL 

13 e 14/4 – Jogos de Integração (Porto Alegre)

21/4 - Almoço Campeiro (Av. Cel. Marcos, 851, sede ‘B’)
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A Comissão Executiva de Obras da 
nova colônia de Tramandaí está acom-
panhando de perto, passo a passo, a 
construção deste que é um dos maiores 
sonhos dos(as) associados(as) da APCEF. 
Desde que a terceira etapa de constru-
ção do prédio começou, no dia 7 de 
janeiro, já foram feitas duas vistorias. 
Deslocaram-se de Porto Alegre para 
acompanhar o trabalho em Tramandaí, o 
presidente da Associação, Marcos Todt; a 
vice-presidente, Célia Zingler; o diretor 
de Patrimônio, Paulo Ricardo Belotto; o 
diretor de apoio ao Patrimônio, Ricardo 
Hubba; e o diretor de Previdência e 
Jurídico, Rafael Balestrin; e Paulo Cesar 
Ketzer, conselheiro e membro da comis-
são executiva). “A diretoria da APCEF 
está acompanhando de perto essa grande 
obra, para que tudo ocorra conforme 
planejado”, afirmou Todt.

De acordo com o diretor de Patri-
mônio, a obra está em pleno andamento, 
conforme o esperado. “Já estão prontos a 
casa de força – que vai abrigar a estação 
transformadora de energia -; os poços 
de elevadores; e a aplicação de chapiscos 
nos andares de garagem. Nesta semana, a 
equipe trabalha no piso térreo, instalando 
alvenarias, e rebocando as garagens”, 
contou Paulo Belotto, que estimou para 
o primeiro semestre de 2014 a conclusão 
do prédio. “Depois, só faltará finalizar o 
entorno: as calçadas, o jardim, a cerca, 
etc.”, revelou.

Todos unidos por Tramandaí
Construção da nova colônia tem zelo da diretoria e apoio de associados(as)

Comissão Executiva faz vistorias periódicas à obra

Todos por Tramandaí

O diretor de Patrimônio também 
revelou que, apesar dos transtornos 
normais relativos à obra, como barulho,  
poeira e diminuição da área de lazer, 
os(as) associados(as) têm se mostrado 
satisfeitos com a construção. “Os(as) visi-
tantes nos apoiam, sabem que é por uma 
boa causa. Tanto é verdade que a colônia 
está sempre lotada.”, avaliou.

Segurança em primeiro lugar

O incêndio ocorrido em Santa Maria, 
na Boate Kiss, no dia 27 de janeiro, levan-
tou muitas preocupações com relação à 
segurança de qualquer estabelecimento. 
A APCEF, como entidade sensível e res-
ponsável pelo bem-estar de seus(suas) 
associados(as), esclarece que a constru-
ção da nova Colônia de Tramandaí segue 
todas as normas de segurança previstas 
em lei. Conforme explicou Paulo Belotto, 
há um reservatório de 10 mil litros de 
água exclusivo para o uso dos hidrantes, 
e extintores serão visivelmente dispostos 
em cada pavimento.

Andamento da obra

O prédio já conta com oito pavimen-
tos construídos com alvenaria e rebocos 
das paredes externas prontos, reservató-
rios de água instalados, telhado concluído 
e rampa de acesso ao estacionamento de 
dois pavimentos finalizada.

Reunião da Comissão Executiva de Obras em Tramandaí

Fotos: Arquivo/APCEF

Cronograma

2010 
14 assembleias regionais discutiram projeto arquitetônico

FEVEREIRO DE 2011
Projeto arquitetônico e cronograma físico foi aprovado por unanimidade 
em assembleia geral

MARÇO DE 2011
Lançamento da pedra fundamental e início da 2ª etapa da obra

MAIO DE 2012
Entrega da 2ª etapa

Sonho da nova colônia de Tramandaí se aproxima
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risco de cometerem erros -  e, como 
consequência, responderem adminis-
trativa e civilmente por estes atos que 
não estão familiarizados. Além disso, 
enfrentam uma insegurança perma-
nente em suas rotinas.

Para atacar estes problemas, a 
APCEF ajuizou, em nome de seus 
associados, uma Ação Civil Pública 
com o intuito de impedir que a Caixa 
Econômica Federal exija que seus 
empregados realizem tarefas além 
daquelas descritas para a função no 
manual normativo, sob pena de uma 
multa, a ser convertida aos emprega-
dos prejudicados. Ou seja: uma ação 
que visa que a Caixa cumpra a sua 
própria lei...

O fundamento da ação é o arti-
go 468 da Consolidação das Leis do 
Trabalho, ou seja, a norma que trata 
da alteração contratual lesiva, além de 
todas as provas colhidas referentes ao 
descumprimento, por parte da Caixa 
de seu próprio normativo.

Desta forma o ajuizamento da 
ação visa proporcionar novamente aos 
tesoureiros a segurança e possibilidade 
de realizarem todas as tarefas atinen-
tes ao seu cargo durante a jornada de 
trabalho, inclusive no que tange ao 
direito ao horário de almoço.

 Por outro lado, a fim de fortale-
cer o intuito da APCEF de preservar 
o direito à jornada de trabalho de seis 
horas para os tesoureiros, será reali-
zado um ato de ajuizamento coletivo 
de ações que visarão cobrar, como 
extras, a 7ª e 8ª horas habitualmente 
trabalhadas por estes profissionais.

O ajuizamento coletivo das ações 
será realizado no dia 1º de março de 
2013. Os interessados em fazer parte 
destas ações, deverão enviar seus 
documentos para a APCEF, até o dia 
27 de fevereiro.

Nesta edição do JB tratamos de 
um assunto que diz respeito direta-
mente aos tesoureiros e tesoureiras da 
Caixa a reestruturação da retaguarda.

Como se trata de uma alteração 
nitidamente lesiva (retira uma função 
importante de dentro das agências, 
já sufocadas pelo grande volume de 
trabalho), o Encontro de dezembro 
promovido pela APCEF, decidiu dar 
uma resposta a esta situação, atu-
ando em duas frentes: (1) uma ação 
judicial contra alguns malefícios da 
reestruturação; e, (2) envio massivo 
de documentos para a APCEF, até o 
dia 27/02/2013, para ajuizamento de 
ações de 7ª e 8ª horas dos tesoureiros.

Há certo tempo, a Caixa alterou 
a estrutura de suas retaguardas. Em 
suma, a alteração estrutural realizada 
retirou os supervisores da tesouraria 
de dentro da maciça maioria das agên-
cias, o que vem acarretando enormes 
dificuldades para os/as tesoureiros/as, 
que passaram a ter que realizar todas 
as atividades da retaguarda sozinhos.

Com a drástica diminuição do 
efetivo das retaguardas, os tesourei-
ros, na prática, assumiram sozinhos 
um grande número de responsabili-
dades - conformidade, supervisão de 
trabalho do técnico bancário, conci-
liação, abastecimento - entre outras 
dezenas de itens, tendo em vista que, 
além de exercer as funções descritas 
no manual RH 060 da Caixa no que 
diz respeito aos tesoureiros, passa-
ram a acumular praticamente todas 
as funções e responsabilidades do 
supervisor de retaguarda. Mudaram as 
atribuições e responsabilidades – mas 
não mudou o salário...

A alteração descrita proporcio-
nou uma terrível sobrecarga de tra-
balho aos empregados e estes estão 
com imensas dificuldades em cumprir 
os normativos da empresa, correndo o 

Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista
assejurtrabalhista@apcefrs.org.br 
www.fseadvogados.adv.br

Resposta à reestrutu-
ração da retaguarda

SEUS DIREITOS

A discussão acerca da distribuição 
indiscriminada de funções gratificadas 
(FG’s) em troca do não pagamento de 
horas extras já estava borbulhando antes 
mesmo da retirada,  das agências, do 
cargo de supervisor de retaguarda por 
parte da Caixa, em novembro passado 
- quando os tesoureiros se viram em 
maus lençóis tendo que assumir funções 
que não lhes competiam. Com a medida 
do banco, a sobrecarga de trabalho ficou 
ainda mais visível. Portadores de FG’s, 
muitos bancários trabalham mais do que 
o permitido, sem receber o valor devido 
por suas horas extras.

Na avaliação da Assessoria Jurídica, o 
tema – que foi detalhadamente debatido 
durante o Encontro Estadual de Traba-
lhadores das Retaguardas, promovido em 
dezembro pela APCEF – merece mais 
atenção. “Fazendo um cálculo empírico, 
o empregado com FG ganha três vezes 
menos pela hora que trabalha a mais do 
que se estivesse recebendo como hora 
extra”, afirmou o advogado Henrique 
Schneider.

Para o diretor de Previdência e Jurídi-
co, Rafael Balestrin, a situação criada pela 
empresa, com a extinção das retaguardas 
e, voltando atrás, com uma estrutura mui-
to reduzida expôs os(as) trabalhadores(as) 
a essa crítica situação. “Vemos que é ne-
cessário buscar, via judicial, essa questão 
da 7ª e 8ª horas”, sustentou.

Ajuizamento coletivo será 
no dia 1.º de março
Liminar pretende garantir o pagamento de 
horas extras para FG’s

Ação pró-tesoureiros

Com a extinção do cargo 
de supervisor de retaguarda, os 
tesoureiros assumiram sozinhos 
um grande número de responsa-
bilidades - conformidade, gestão, 
conciliação, abastecimento - além 
de suas atribuições, constituindo 
uma situação de alteração con-
tratual lesiva. Para conter isso, a 
APCEF entrou com uma ação em 
dezembro, com pedido de ante-
cipação da tutela,  para obrigar a 
Caixa a se abster de exigir dos te-
soureiros atribuições não previstas 
no normativo da empresa como 
obrigação contratual, sob pena de 
multa salarial reversível ao traba-
lhador. A antecipação da tutela foi 
temporariamente indeferida, pois 
a Justiça aguarda a defesa da Caixa.

Dessa forma, a APCEF conclama 
todos os lesados a participarem de uma 
ação coletiva em favor do pagamento da 
7a e 8a horas para detentores de FG’s. O 
ajuizamento será feito no dia 1.º de março. 
“Uma ação coletiva, com a retaguarda da 
Associação, garante menos chances de 
represálias. E com adesão em todo o Es-
tado, é um movimento que se fortalece”, 
concluiu o assessor jurídico.

Encontro Estadual discutiu problemas enfretados pelas RERET’s

 Arquivo/APCEF



Convênios com instituições de ensino facilitam retomada de estudos
Mais do que o mês do Carnaval, 

fevereiro marca o início do ano letivo 
para muitas instituições de ensino. Nesse 
sentido, os que desejam começar – ou 
retomar – sua capacitação profissional ou 
pessoal devem ficar atentos às diversas 
oportunidades de estudos que surgem 
nessa época. Centenas de cursos – sejam 
técnicos, de educação complementar, de 

PUCRS 
Diante da crescente exigência social 

por novas formas de aprendizagem que 
façam frente às necessidades de uma 
sociedade baseada no conhecimento, a 
Educação Continuada da Pontifícia Uni-
versidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS) oferece mais de 400 opções de 
cursos de extensão, pós-graduação (es-
pecialização) e complementação de estu-
dos, também conhecidos como Certifica-
ção Adicional. Para os(as) associados(as) 
da APCEF, o benefício concedido pela 
universidade para esses cursos é de 10% 
de desconto na mensalidade, a partir 
da segunda parcela. Mais informações: 
www.pucrs.br/educacaocontinuada.

FADERGS 
A Faculdade de Desenvolvimento 

do Rio Grande do Sul (Fadergs) - antiga 
Escola Superior de Administração Direito 
e Economia (Esade) - oferece aos(às) 
associados(as) descontos que variam de 
7,5 a 15%, conforme a quantidade de 
créditos cursados. Consulte mais infor-
mações sobre cursos no site www.esade.
edu.br ou pelos telefones (51) 3251-1111 
e (51) 8502-2182.

UNIRITTER 
O Centro Universitário Ritter dos 

Reis (UniRitter), de Canoas, também 
oferece aos(às) associados(as) APCEF 
descontos de 10% nas mensalidades dos 
cursos de graduação e pós-graduação. 
Para grupos de cinco ou mais alunos, o 
abono é ainda maior. Mais informações 
sobre cursos, valores e demais condições 
podem ser obtidas no site www.uniritter.
edu.br, pelo e-mail uniritter@uniritter.
edu.br ou pelos telefones (51) 3230-3333 
e (51) 9276-9661.
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Com campi em várias cidades do 

Estado, a Universidade Luterana do Brasil 
oferece aos(às) associados(as) descontos 
de 10% em todas as suas instituições e 
níveis de ensino, com exceção de alguns 
cursos de pós-graduação. A universidade 
também concede descontos por paga-
mento antecipado: 10% na rematrícula, 
cumulativo ao benefício do convênio, e 
5% nas demais parcelas do semestre. 
Saiba mais através do e-mail convenios.
ulbra@ulbra.br ou no site www.ulbra.br.

FMP 
O objetivo do convênio da Fun-

dação Escola Superior do Ministério 
Público (FMP), em Porto Alegre, é de 
estabelecer a integração da instituição 
com a Associação do Pessoal da Caixa 
Econômica Federal, através da concessão 
de desconto de 10% nos cursos prepa-
ratórios à carreira do Ministério Público 
e de pós-graduação na modalidade EaD. 
Nos cursos presenciais de graduação em 
Direito, para matrículas individuais, a FMP 
oferece 5% de desconto. Informe-se pelo 
site www.fmp.com.br. 

UCB 
A Universidade Católica de Brasília 

(UCB) criou a sua universidade virtual 
(UCBV) para o desenvolvimento de 
tecnologia na educação e Educação à 
Distância (EaD) para cursos de gradua-
ção, pós-graduação e extensão. Com a 
elaboração de conteúdos exclusivos e 
tutoria integral dos professores, a UCBV 
oferece 15 cursos de graduação, 23 de 
pós-graduação e 14 de extensão, com 
descontos de 10% para associados(as) 
APCEF. Mais informações: www.catoli-
cavirtual.br.

FACULDADES  

SENAC 
O Senac-RS possui quatro facul-

dades - Faculdade Senac-RS, Faculdade 
de Tecnologia Senac-RS, Faculdade de 
Tecnologia Senac Passo Fundo e Fa-
culdade de Tecnologia Senac Pelotas -, 
que oferecem cursos de graduação nas 
mais diversas áreas de conhecimento, 

como Análise em Desenvolvimento 
de Sistemas, Desing de Moda, Gestão 
de Recursos Humanos, Gestão Finan-
ceira, Hotelaria, Marketing e Rede de 
Computadores. Ainda são oferecidos 
dezenas de cursos de extensão e de 
pós-graduação. Associados(as) APCEF 
têm 10% de desconto, inclusive na 
matrícula. Mais detalhes: www.senacrs.
com.br.

UNISC  
Avaliada com nota máxima pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), a Universidade de Santa Cruz 
do Sul (Unisc) está oferecendo aos(às) 
associados(as) APCEF 10% de 
desconto nos cursos de pós-
-graduação em Educação à 
Distância (EaD). Nesta 
modalidade, toda 
uma estrutura 
altamente 
t e c -
noló-
gica é 
dispo-
nibilizada 
para as aulas. Algumas propostas 
se utilizam de recursos como equi-
pamentos de videoconferência e 
telecoferência. Confira a disponi-
bilidade de cursos em http://ead.
unisc.br.

graduação ou pós-graduação - estão com 
inscrições abertas até os próximos dias.

E com o objetivo de incentivar e faci-
litar o acesso de seus(suas) associados(as) 
à qualificação, a APCEF buscou parcerias 
com as mais conceituadas instituições 
de ensino do Estado e do País, tanto na 
modalidade presencial quanto à distância 

(EaD), através de descontos exclusivos 
que vão de 10 a 20%. Dentre elas, 
destacam-se universidades de renome 
como PUCRS, Ulbra, Uniritter e Unisc; 
cursos profissionalizantes, como Senac/
RS e Alcides Maya; e cursos de idiomas 
como o People e o V. Baumhardt Insti-
tuto de Línguas.

OpOrtunidade



para  crescer
Convênios com instituições de ensino facilitam retomada de estudos
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IDIOMAS
Com seis unidades em Porto Alegre, a 

escola utiliza o método integrado de ensino de 
Inglês Think English!, destacando-se por fazer 
com que o aluno adquira as estruturas da língua 
de modo a ser capaz de raciocinar e de se co-
municar com facilidade. O aluno desenvolve as 
habilidades de forma integrada (compreensão, 
fala, leitura e escrita) e visa a aprendizagem do 
Inglês ou Espanhol de forma rápida e objetiva. 
Associados (as) APCEF têm desconto de 15% 
nas mensalidades, e parcelamento do material 
didático e da taxa de matrícula. Confira as ofertas 
em: www.people.com.br

V. BAUMHARDT
INSTITUTO DE LíNGUAS 

Localizado em Porto Alegre, o V. Baumhar-
dt Instituto de Línguas possibilita um aprendiza-
do diferenciado e mais rápido, em grupos de, no 
máximo, quatro alunos, com a colaboração de 
um professor falante nativo de Inglês. O Instituto 
segue a metodologia praticada em escolas de 
Inglês no Exterior, cujas atividades são plane-
jadas em função dos interesses e necessidades 
de cada grupo de alunos. As aulas dão muita 
ênfase à comunicação oral, e, para aqueles que 
têm interesse em trabalhar mais gramática, é 
disponibilizado um plantão semanal. A escola 
também oferece aulas de Português para Es-
trangeiros. Desconto de 15% nas mensalidades 
para associados (as) APCEF. Informações: (51) 
3029-3400 e (51) 8151-9787. > 
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Além das faculdades, o Senac-RS tam-
bém é parceiro da APCEF em 496 municípios 
gaúchos, ofertando descontos de 10% em 
cursos de informática, idiomas, técnicos, 
e de formação e aperfeiçoamento. A ins-
tituição oferece formação em áreas como 
Beleza, Comércio, Comunicação, Design, 
Gastronomia, Gestão, Turismo e Hotelaria, 
Idiomas, Informática, Moda, Saúde, Seguran-
ça e Zeladoria. Consulte os endereços em 
www.senacrs.com.br.

ALCIDES 
MAyA

Com cursos técnicos, de especialização, 
de preparação para certificações, ensino 
superior em TI e soluções corporativas em 
diversas áreas de atuação, como gestão de 
finanças e desenvolvimento web, a Escola 
Alcides Maya dá um desconto de 10% em 
todas as modalidades, podendo ainda o valor 
ser parcelado. Consulte os cursos disponíveis 
no site www.alcidesmaya.com.br e não perca 
a oportunidade de se atualizar.

CENTRO TECNOLóGICO 
MAxwELL

O Centro de Treinamento Tecnológico 
Maxwell, em Porto Alegre, oferece descon-
tos de 10% a 20%, com parcelamento no 
cheque ou boleto bancário, em cursos técni-
cos de redes de computadores, certificações, 
Linux, treinamentos edemais cursos básicos. 
Conheça as oportunidades no site www.ctt-
maxwell.com.br. Telefone: (51) 3013-2766.
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Conhecida por defender seg-
mentos excluídos da sociedade, a 
desembargadora Maria Berenice 
Dias recebeu a reportagem do João 
de Barro em sua residência, no bairro 
Santana, em Porto Alegre, para uma 
conversa franca e reveladora. Duran-
te uma hora de entrevista, contou 
como é difícil defender os direitos dos 
marginalizados, devido especialmente 
ao preconceito, mazela pela qual ela 
mesma teve de enfrentar em sua tra-
jetória profissional.

Mestre em Processo Civil, Maria 
Berenice Dias foi a primeira mulher 
a ingressar na magistratura no Rio 
Grande do Sul, em 1973. É fundadora 
do Instituto Brasileiro de Direito de 
Família (IBDFAM), do serviço JusMu-
lher, do Jornal Mulher, do Disque Vio-
lência, entre outros projetos. Cunhou 
a palavra homoafetividade, retirando 
o estigma que envolvem as relações de 
pessoas do mesmo sexo. Atualmente, 
luta pela aprovação do Estatuto da 
Diversidade Sexual, petição elaborada 
pela Comissão Especial da Diversidade 
Sexual do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), do qual 
é membro.

João de Barro - A senhora é 
considerada a “desembargadora das 
causas polêmicas”. Por quê?

Maria Berenice Dias - Eu prefiro ser 
chamada de “a juíza dos afetos”. Parece 
que combina mais comigo. Acho que um 
é consequência do outro. Por ser a juíza 
dos afetos é que eu acabo me envolvendo 
com as causas polêmicas. É que a lei, de 
vez em quando, engessa a vida, engessa 
as pessoas, impõe formas de compor-
tamento, maneiras de agir, mas não 
necessariamente que as pessoas tenham 
que andar dentro delas. Ela esquece que 
as pessoas vivem, que as pessoas amam, 
que as pessoas buscam a felicidade. Existe 
um grande descompasso entre a lei e a 
realidade da vida, o que eu sempre en-
xerguei na minha trajetória profissional. 
Esse engessar da lei é muito punitivo, e 

“Sou homossexual, negra e 
dependente química” 

acaba sempre punindo a mulher. Uma 
sociedade tem segmentos excluídos, 
aqueles que fogem do modelito majori-
tário protegido pela lei. Só que existem 
pessoas que não seguem este modelo, 
que estão à margem. Eu sempre procurei 
trazer para o âmbito jurídico todos esses 
segmentos que a sociedade não dá nem 
voz nem vez.

JB - A senhora sofreu precon-
ceito na sua profissão. Foi isso que a 
levou a levantar essa bandeira?

MB - Sim. Eu nunca imaginei, por ser 
filha de magistrados, que eu não pudesse 
realizar o meu sonho, que era ser juíza. Eu 
era muito comprometida com aquilo que 
eu gostava e fui estudar Direito, sonhan-
do com aquilo. Fiquei muito surpresa ao 
descobrir que a porta estava fechada para 
as mulheres. Aí, eu comecei uma verda-
deira guerra para conseguir ser juíza. E, 
mesmo tendo conseguido vencer todas 
as batalhas, ao longo da minha trajetória 
profissional, sempre fui muito marcada. 

Para entrar na magistratura, para ser 
promovida para desembargadora, eu 
sempre sofri algum tipo de preconceito. 
Daí, eu comecei a me dar conta que não 
era preconceito contra as mulheres se-
rem juízas, mas um preconceito contra as 
mulheres em geral. Foi quando eu vi que 
a lei estava mal.

JB - A sua família apoiou a se-
nhora nessa luta, nessa “verdadeira 
guerra”?

MB - Quando eu entrei na magistra-
tura eu era solteira, tinha 24 anos. Casei 
com um magistrado, tive três filhos no 
Interior. Quando eu comecei a trabalhar 
com esse tema, há 12 anos, quando 
escrevi a primeira obra no Brasil, eu até 
adverti os meus filhos, que, na época, 
eram adolescentes, que eles poderiam ser 
alvo de algum tipo de preconceito. E, de 
fato, foram. O meu filho mais velho diz 
que até hoje, quando diz que vai sair com 
a mãe, as pessoas brincam perguntando 
aonde ele vai. Eles me perguntam “mãe, 

o que a gente faz?”. Eu disse para eles 
não levarem a brincadeira adiante, pois 
a brincadeira também é uma maneira de 
discriminar. Essas brincadeiras no traba-
lho, na escola, quando dizem “bichinha”, 
parecem que não são preconceito, mas 
são. Na faculdade de Direito, na uni-
versidade federal, quando a professora 
falou na minha obra, a minha filha disse 
“essa é a minha mãe”. Então, as pessoas 
a cumprimentaram, mas, no final da aula, 
a perguntaram se eu era lésbica. Então 
ela respondeu: “não, a minha mãe é bem 
namoradeira”.

As pessoas só olham para a sua dor, 
não têm a capacidade de sentir a dor do 
outro, de se colocar no lugar do outro, de 
sofrer pelo outro. Há uma certa inércia. 
Ninguém faz nada porque o tema não tem 
nada a ver consigo. Elas pensam “eu não 
tenho nada a ver com deficiente, por que 
eu vou sair em passeata para fazer rampa 
de acessibilidade?” Se eu saio à publico 
defendendo uma causa, imediatamente 
vem o rótulo. No caso dos homossexuais, 
esse rótulo é não meritório, desqualifica 
a pessoa. Muitos pensam “não vou colher 
assinaturas porque vão dizer que eu sou 
homossexual. “Se ser homossexual é algo 
que todos pensam ser horroroso, eu não 
posso ser confundido”. O preconceito 
também está dentro da gente, como se 
ser homossexual fosse ser inferior.

Me considero uma mulher de todas 
as cores, de todas as matizes, me identifico 
com as minhas causas. Às vezes, as pessoas 
me perguntam se eu sou homossexual e 
eu digo “sou, sou homossexual, sou negra, 
sou dependente química e portadora de 
HIV”. Eu realmente me identifico com 
esses segmentos. Mas, de todos eles, o 
que mais sofre preconceito são os ho-
mossexuais. Por isso eu cunhei o termo 
homoafetividade. É um tema que ninguém 
fala.  Fiquei surpresa porque ninguém tinha 
falado, não tinha nenhum artigo, nenhum 
livro dizendo que os homossexuais tam-
bém formam famílias, que têm direitos, 
que, quando se separam ou morrem, o 
outro tem direito de ficar com a herança. 
São injustiças enormes feitas pela Justiça. 
Não tem nenhuma lei.

Fotos: Anne Ledur/APCEF

Maria Berenice Dias foi a primeira mulher a ingressar na magistratura no RS

ENTREVISTA: JB conversa com a desembargadora aposentada, Maria Berenice Dias
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JB - Por que não tem lei?

MB - Porque o legislador é pre-
conceituoso. Há um círculo vicioso. Há 
preconceito na sociedade, o legislador é 
preconceituoso e não faz a lei. Se não tem 
lei, o juiz não dá o direito. Não é porque 
a pessoa não precisa ser protegida, mas 
porque o legislador tem medo de ser 
rotulado. São esses véus que eu comecei 
a desvendar.

JB - No seu entendimento, como 
se configura uma família?

MB - Houve uma mudança no con-
ceito de família. Pela lei, pela Constituição 
Federal, uma família surgia dentro de um 
casamento heterossexual, onde houves-
se relação sexual e quando as pessoas 
tivessem filhos. Tanto que a Igreja anu-
lava casamentos quando as pessoas não 
podiam ter filhos. Até hoje a Justiça anula 
casamentos se não tiver prática sexual, 
o que é um absurdo. Quem disse que 
casamento tem que ter sexo?

Só que esse conceito veio mudando, 
porque as pessoas começaram a viver 
juntas sem o casamento, começaram 
a praticar sexo sem o casamento e co-
meçaram a ter filhos sem sexo - com as 
formas de reprodução assistida-, então, 
aquele conceito não serve mais. Por isso 
que eu não falo em um modelo de família, 
mas em famílias. Família é onde há um 
comprometimento de ordem afetiva. 
Ao conviver neste afeto, há responsabi-
lidades. Este conceito de família já está 
na lei Maria da Penha, de que família é 
uma relação íntima de afeto. Pode ser de 
pais com filhos, irmãos com pais, homo 
ou poliafetivas, todas essas. Eu gosto da 
frase de Saint Exupery “és responsável 
por aquilo que cativas”.

JB - A senhora acredita que o 
Brasil tenha conseguido alcançar 
avanços significativos no que diz res-
peito à realidade homoafetiva?

MB - Os avanços vêm sendo signifi-
cativos há mais ou menos uns dez anos, 
fruto dessa minha luta. Eu comecei aqui 
no Rio Grande do Sul. Houve um avanço 
muito grande por parte do poder Judi-
ciário. Pode não haver lei específica que 
tutele esses casos, mas há o Direito de 
Família. Uniões homoafetivas também 
formam uma família. Quem está conse-
guindo isso são as decisões nos tribunais. 
Os casos começaram a se avolumar de 
tal forma que eu acabei criando um site 
com todas as decisões do País até hoje, 
o que incentivou as pessoas a deixarem

 

de ter medo. Esse movimento veio em 
um crescente tão grande que, em 2011, 
o Supremo Tribunal Federal reconheceu 
que as famílias homoafetivas são entida-
des familiares. Eu estava lá, fiz a minha 
sustentação oral e disse “olha, já tem mil 
decisões no Brasil”, como quem diz “vo-
cês agora não podem dar ré”. E a partir 
dessa decisão do Supremo, começou a 
se admitir o casamento. Hoje em dia, 
os homossexuais podem casar, o que é 
um avanço muito grande. Mas ainda não 
temos uma lei. Nesse aspecto, temos 
um atraso muito grande com relação ao 
resto do mundo. Lei, não temos. Temos 
uma Justiça corajosa. Mas a decisão da 
Justiça não é muito vinculante, pois alguns 
tribunais dão, outros, não. Precisamos 
de uma legislação, o que agora é a minha 
nova bandeira.

JB – O Estatuto da Diversidade 
Sexual terá um caráter legal?

MB - Sim, a ideia é fazer uma lei, 
como o Estatuto do Idoso, da Criança e 
do Adolescente, uma legislação ampla, re-
conhecendo todos os direitos. O Estatuto 
foi elaborado pela Ordem dos Advogados, 
com a participação movimentos sociais 
de todo o Brasil. Queremos levá-lo para 
o nosso Congresso por iniciativa popular, 
como aconteceu com a lei da Ficha Limpa. 
Claro que é um pouco mais difícil, pois 
barra no preconceito. Muitos não que-
rem assinar. Uns porque não é a causa 
deles; outros porque têm medo de que, 
se assinarem, vão “virar” homossexuais; 
outros porque acham que não precisam 
se movimentar com relação a isso. Teria 
que ser um movimento de cidadania. É o 
que estamos tentando fazer. Eu criei co-
missões junto à OAB – já tem 66 em todo 
o País – para fazer a coleta de assinaturas.

JB - Quantas assinaturas são ne-
cessárias para fazer valer o Estatuto?

MB - O legislador é muito perverso: 
não faz a lei e atira para o povo “fazer 
essa leizinha”. Necessitamos da assina-
tura de um por cento do eleitorado, o 
que atualmente significa 1,4 milhão de 
assinaturas. Já tenho comigo, no papel, 50 
mil assinaturas. Mas isso também pode ser 
feito virtualmente através do site www.
estatutodiversidadesexual.com.br. É uma 
petição pública que dá muito trabalho. 
Minha vida parou por causa disso. Mas 
também é um espaço de conscientização. 
Quando eu vou para o Brique da Reden-
ção colher assinaturas – eu comprei um 
megafone -, vejo um retorno das pessoas. 
A minha pretensão é que, na medida que 
vamos colhendo as assinaturas, também 
vamos mudando a mentalidade das pesso-
as. É assim que a gente avança. Assim que 
a gente muda. Não é preciso grandes des-
graças para mudar as coisas. Por exemplo 
agora, com essa tragédia em Santa Maria, 
vai mudar tudo no Brasil com relação à 
prevenção de incêndios. Precisou acon-
tecer isso. Com os homossexuais, isso 
acontece indiscriminadamente. A cada 26 
horas é morto um homossexual no País. 
Se tu somares todos, em um ano, dá o 
número dos que morreram no incêndio. 
Mas essa é uma realidade que as pessoas 
não querem ver. Me sinto como um ti-
moneiro que dá uma pequena virada no 
leme de um transatlântico. No começo, o 
movimento é imperceptível, mas chegará 
um momento em que estaremos lá na 
outra costa.

JB - Além dos homossexuais, uma 
causa que a senhora abraça é contra a 
violência doméstica. Houve casos em 
que a senhora ficou perplexa?

MB - Muitas vezes. Eu criei um 
serviço chamado JusMulher, de atendi-
mento a mulheres vítimas de violência, 
e, ainda antes da Lei Maria da Penha, eu 
atendi uma senhora que era casada há 
42 anos e que apanhava todos os dias 
do marido. Ela dizia “ele tem direito 
de me bater porque eu não trabalho. 
Minha mãe também apanhava do meu 
pai”. Isso infelizmente está arraigado 
na nossa cultura, de que é direito do 
homem bater na mulher. Eu fui uma 
das pessoas que participou da elabora-
ção da lei Maria da Penha, que foi um 
marco que permitiu que se visualizasse 
a violência. No começo, a lei entrou em 
vigor e ninguém deu muita bola. No Rio 
Grande do Sul, por incrível que pareça, 
tem apenas uma vara para tratar disso, 
que fica em Porto Alegre, no foro cen-
tral, com  22 mil processos. Mesmo com 
os avanços da inserção da mulher no 
mercado de trabalho, que faz parecer 
que existe uma igualdade entre homem 
e mulher, ela não existe. Até mesmo o 
salário ainda é diferente, 14% menor.

JB - Quão longe o Brasil está de 
se tornar um modelo em direitos 
humanos?

MB - Muito longe, porque nós não 
temos, apesar do esforço da Maria do 
Rosário, políticas públicas eficientes. No 
Brasil, direitos humanos ainda é visto 
como um direito menor, o direito do 
bandido. É preciso gerar uma consci-
ência nos cidadãos do que são direitos 
humanos. As pessoas passam na rua, 
veem uma mulher apanhando e nin-
guém faz nada. Se acham no direito, por 
exemplo, de bater num homossexual. E 
não tem nenhuma lei neste País que diga 
que isso é crime.

“Me sinto como um 
timoneiro que dá uma 

pequena virada no leme 
de um transatlântico. 

No começo, o movi-
mento é imperceptível, 

mas chegará um mo-
mento em que estare-

mos lá na outra costa”



CULTURA

FEVEREIRO DE 2013    10

Efervescência para quem 
tem fome de cultura

Março

Calendário cultural da APCEF já inicia com a previsão de três novas oficinas

Abril Maio

Professora Viviane Bassols põe 
todos(as) para dançar

Fotos: Arquivo/APCEF

Oficina de dança contemporânea 
“É sempre tempo para dançar”

A bailarina Viviane Bassols ministra 
pela terceira vez esta que é uma das ofi-
cinas de grande sucesso da APCEF, a de 
dança contemporânea. As atividades co-
meçarão em março de 2013, aos sábados 
de manhã, no Centro Cultural Companhia 
de Arte, e terão um custo mensal de R$ 
50 para associados(as) e R$ 70 para não 
associados(as).

Com duração de dois semestres, 
o curso objetiva que os(as) alunos(as) 
aprendam a base do ballet clássico, para 
dar suporte ao aprendizado do jazz, da 
dança contemporânea e do estilo livre. 
Por isso, as aulas trabalharão com concei-
tos de musicalidade, expressão corporal, 
equilíbrio, força e elasticidade, além, é 
claro, da promoção momentos de lazer, 
descontração e integração.

Oficineiros atualmente escrevem livro 
sobre APCEF

Esquete teatral foi atração na última 
Noite Cultural

Grupo teatral Caixa de Pandora é atração cultural consolidada da APCEF

A APCEF ainda prevê para o ano 
uma oficina de dança de salão, que 
será divulgada oportunamente.

Curso de interpretação teatral 
“Do texto à ação”

A oficina de interpretação teatral 
com a diretora Sandra Loureiro chega 
à sua segunda edição com a expectativa 
de superar o sucesso obtido na primeira 
edição. Começando em abril, os encon-
tros - que serão à noite, das 20h às 22h, 
na Companhia de Arte, em dia ainda a ser 
definido - vão até agosto. Para participar, 
não é necessário conhecimento prévio 
em teatro, apenas a idade mínima de 15 
anos. O investimento para associados(as) 
e integrantes do grupo “Caixa de Pan-
dora” é de quatro parcelas de R$ 50. 
Para convidados, o valor passa a quatro 
parcelas de R$ 65.

A oficina tem o objetivo de capacitar 
o aluno ao reconhecimento das poten-
cialidades da palavra, relacionando essas 
possibilidades com a criação da ação cê-
nica e, com isso, despertar a sensibilidade 
na qualificação do texto, formalizando um 
método de iniciação teatral pela escrita 
e pela ação.

Quem acompanha de perto a rotina 
da APCEF sabe que a promoção da cul-
tura é uma prioridade para a Associação. 
Exemplo disso são as diversas atividades 
que a entidade realiza ao longo dos 
meses. Só no ano passado, cerca de 80 
associados(as) participaram das ações 
culturais promovidas na casa, sejam elas 
oficinas - de canto, dança, teatro ou 
literatura – ou dos consolidados grupos 
como o Caixa de Pandora e o Coral 
APCEF. Sem contar os eventos tradicio-
nais, como os promovidos pelo Núcleo 
de Cultura Gaúcha, que periodicamente 
se encontra para cultuar as nossas ricas 
tradições.

Para 2013, uma palavra define o rit-
mo da Cultura na APCEF: efervescência. 
O ano recém iniciou e já estão previstas 
três novas oficinas. Para março, a bailarina 
Viviane Bassols dá início à terceira edição 
do curso de dança contemporânea “É 
sempre tempo para dançar”. Em abril, 
é a vez de a diretora teatral Sandra Lou-
reiro emprestar o seu talento para os(as) 
associados(as) brilharem nos palcos da 
oficina “Do texto à ação”. Já em maio, o 
escritor Alcy Cheuiche começa mais um 
trabalho de pesquisa e produção literária 
de primeira linha: “A história do vinho - 
lendas e folclore, o vinho na França e o 
vinho gaúcho”. Para aqueles(as) que não 
têm experiência com a escrita, o profes-
sor inicia o trabalho já em março, com o 
Curso de Iniciação à Arte de Escrever. 
Maiores informações podem ser obtidas 
com o setor cultural da APCEF, através 
do e-mail cultural@apcefrs.org.br ou 
pelo telefone (51)3268-1611.

O cardápio da cultura está posto à 
mesa. Agora você, associado(a), pode se 
programar e servir-se à vontade. 

Oficina de criação literária “A 
história do vinho”

A intensa procura pelo curso que 
será ministrado pelo escritor Alcy Cheu-
iche evidenciaram o quão valiosa é essa 
atividade cultural para a APCEF. Duas 
turmas já foram fechadas para “A histó-
ria do vinho - lendas e folclore, o vinho 
na França e o vinho gaúcho”, oficina de 
criação literária em que os(as) alunos(as) 
serão conduzidos(as) a uma descoberta 
do idioma francês através da poesia, 
canções e textos literários.

As aulas – que ainda não têm dia 
definido - acontecerão de maio de 2013 
a abril de 2014, em encontros semanais 
de três horas. Para aqueles(as) que 
não têm experiência com a escrita, o 
professor inicia o trabalho já em março, 
com o Curso de Iniciação à Arte de 
Escrever. O investimento é de R$ 180 
para associados(as) e R$ 250 para não 
associados(as).
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Atletas e torcedores(as), preparem-
-se, pois o maior evento esportivo da 
APCEF já tem data marcada e traz muitas 
novidades neste ano. Diferentemente de 
outras edições, em que a etapa estadual 
era centralizada em um final de semana, 
em Tramandaí, os Jogos de Integração 
2013 serão realizados em quatro datas 
e sedes diferentes – Estrela, Farrou-
pilha, Passo Fundo e Porto Alegre -, 
possibilitando uma maior adesão dos(as) 
associados(as).

As competições já iniciam no próxi-
mo mês, e as inscrições ficarão abertas 
nas regionais até uma semana antes dos 
Jogos. No dia 9 de março, primeira data 
da edição, começa com vôlei misto (três 
homens e três mulheres), em Estrela. No 
final de semana seguinte, dia 16, quem 
recebe os atletas para jogos de salão é a 
regional Serra. Farroupilha será sede de 
competições de xadrez, canastra, dama, 
bocha, truco e sinuca. Depois, no dia 
23 de março, o futebol soçaite livre e 
máster (acima de 40 anos) será disputado 
em Passo Fundo. Pausa de dois finais de 
semana e finalmente os Jogos 2013 se 
encerram com um novo turno de futebol 
soçaite e tênis de quadra e de mesa, nos 
dias 13 e 14 de abril, em Porto Alegre.

De acordo com o diretor de Es-
portes da Associação, Sérgio Simon, a 
ideia é justamente esta: a de propiciar 
que mais gente possa participar. “Assim, 
além de valorizarmos e levarmos os(as) 
associados(as) a conhecerem as nossas 
sedes pelo Estado, também possibilita-
mos que eles participem de várias moda-
lidades”, explicou. A diretoria calcula que 
o número de participantes deve dobrar 
em relação a outras edições.

Outra novidade dos Jogos de Inte-
gração neste ano é que empregados(as) 
da Caixa não associados(as) – máximo de 
três por modalidade –  também podem 
integrar times de esportes coletivos 
de suas regionais. Cada regional tem 
direito a participar com uma equipe por 
modalidade. Das melhores equipes é que 
a APCEF seleciona os(as) atletas para 
comporem os times que vão representar 

Jogos de Integração 2013
começam em março

o Rio Grande do Sul nos Jogos do Sul e 
Sudeste, que acontecem neste ano em 
Florianópolis, do dia 30 de maio a 2 de 
junho, em 25 modalidades esportivas.

A importância dos Jogos reside na 
integração entre todos(as) através da 
saudável prática esportiva. Além de pro-
mover a saúde, a competição promove a 
confraternização entre as regionais.

Procure o representante de sua 
regional e participe também dos Jogos 
de Integração 2013! Para maiores infor-
mações, entre em contato com o setor 
de esportes da APCEF, através do email 
esportes@apcefrs.org.br ou pelo telefo-
ne (51) 3268-1611.

Nesta edição, as competições serão realizadas em quatro datas e sedes diferentes

Viagem tranquila

Já está confirmado que haverá um 
ônibus saindo de Porto Alegre para 
transportar os(as) atletas para o Interior 
nessas datas previstas. Da mesma forma, 
as regionais podem organizar-se para 
garantir a tranquilidade e a segurança de 
seus(suas) atletas no percurso. Confor-
me consta no regulamento, que pode 
ser acessado no site da APCEF (www.
apcefrs.org.br). 

A bocha foi uma das atrações dos Jogos de Integração 2012

Jogadores de futebol de campo deixaram a bola rolar

Atletas do vôlei de praia venceram o sol forte

Fotos: Arquivo/APCEF

Programe-se

JOGOS DE 
INTEGRAÇãO 2013

9 de março – Estrela 
Vôlei misto

16 de março – Farroupilha 
Jogos de salão (xadrez, canastra, 
dama, bocha, truco e sinuca)

23 de março – Passo Fundo
Futebol soçaite livre e máster

13 e 14 de abril – Porto Alegre 
Futebol soçaite, tênis de quadra e 
tênis de mesa
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“Envelhecer não significa ficar do-
ente ou deficitário”. A frase da psico-
gerontóloga Helena Balbinotti teve a 
sua comprovação em um dos grandes 
eventos que pautam a agenda da APCEF 
todos os anos: o dia do(a) aposentado(a) 
e pensionista, que ocorreu no último 
dia 24, nas dependências da sede A 
da Associação, em Porto Alegre, com 
a presença de cerca de 150 pessoas. 
Atividade esta que contou com apoio 
da Fenae.

Os “adultos maduros”, 
como a terapeuta denominou 
em sua palestra “Aprenden-
do a Recomeçar” no evento, 
se reuniram para celebrar o 
“protagonismo de seu pró-
prio existir”, através de uma 
animada participação nos pro-
gramas propostos para o dia. 
Foi uma jornada de intensas 
atividades, começando pela 
palestra de Balbinotti, pela 
manhã, e se alongando até 
o final do dia, com o show 
do conselheiro Marcelo de 
Marchi.

O sucesso foi tamanho que uma 
caravana de 17 colegas da Regional 
Sul vieram de Pelotas especialmente 
para a comemoração. “Esse evento é 
riquíssimo, pois valoriza e reconhece 
os ex-funcionários que muito fizeram 
pela Caixa. Além disso, é um encontro 
de muita alegria, cultura e aprendizado, 
e uma oportunidade única de rever 
amigos”, ressaltou a diretora de apoio 
de Aposentados e Saúde, Lúcia Helena 
Leal da Silva.

A bancária aposentada Maria Terezi-
nha Casarin, 63 anos, de Pelotas, participa 
todos os anos do Dia do(a) Aposentado(a) 
na APCEF. “Este evento representa muito 
para mim. Foi através de uma palestra 
de apoio apresentada aqui é que eu tirei 
forças para parar de fumar e ter uma 
vida mais saudável”, revelou. Neste ano, 
a associada conta que se programou com 
antecedência para o evento. “Vim uma 
semana antes para também poder apro-
veitar a colônia de Porto Alegre”, disse.

Integração marca Dia do(a) 
Aposentado(a) na APCEF
Atividade teve público recorde de 150 pessoas de todos os recantos do Estado

APOSENTADOS

O associado Décio Neves, 58 anos - 
morador da Capital, mas procedente de 
Rio Grande -, louva a decisão da Associação 
em realizar um evento como o Dia do(a) 
Aposentado(a). “É uma iniciativa muito boa, 
um momento de descontração e integra-
ção”, destacou o bancário aposentado, que 
antecipou a volta da praia para participar do 
evento com a esposa, Beatriz.

Com certeza, para a APCEF, a satisfa-
ção é ainda maior. “Dentro de nossa vasta 
agenda de eventos, esse é um dos que mais 
temos prazer de organizar. Os resultados 
são sempre muito visíveis com a participação 
significativa dos(as) associados(as)”, declarou 
o presidente da Associação, Marcos Todt, 
que prestigiou o evento juntamente com a 
vice-presidenta, Célia Zingler. Também es-
tiveram presentes o diretor de Previdência 

e Jurídico, Rafael Balestrin; o diretor de Es-
portes, Sérgio Simon; a conselheira Noeli 
Serra, o conselheiro Clélio Luiz Gregory; 
e o secretário do Conselho Deliberativo, 
Gilberto dos Santos Netto.

Programação intensa

Os(as) aposentados(as) foram 
recepcionados(as) na APCEF com um 
saboroso café com produtos orgânicos 
e frutas da estação. Além disso, ganha-
ram como brindes uma garrafa de inox 
(“squeeze”) para água e um exemplar do 
livro “Entre o Sena e o Guaíba”, resulta-
do da oficina literária da Associação em 
2010. Em seguida, a psicóloga Helena 
Beatriz Finimundi Balbinotti abriu as 
atividades com a palestra “Aprendendo 

a recomeçar”, na qual defendeu a neces-
sidade de os(as) idosos(as) reinventarem 
novos projetos de vida como forma de 
otimizar o tempo de vida ganho com o 
aumento da longevidade.

Para o al-
moço de con-
fraternização, 
strogonoff, ar-
r o z  à  g r e g a , 
arroz branco, 
saladas e frutas 
repuseram a s 
energias dos(as) 
participantes, que 
tiveram uma tarde 
de intensas ativi-
dades, como a aula 
de hidroginástica, 
uma “Ação Entre 

Amigos” - com fundos 
destinados à construção da 

nova colônia de Tramandaí -, 
e o café-show dançante com 
Marcelo de Marchi.

Participações 
especiais

Participaram do evento 
importantes personalidades 
ligadas à Associação, como 
o gerente regional da GIPES/
PO, Renato Jardim, que falou 

sobre as novidades do Saúde Caixa, como 
os serviços de check-up em hospitais da 
Capital e a distribuição de crachás para 
acesso dos(as) aposentados(as) à Caixa; 
o escritor Alcy Cheuiche, que destacou 
a importância de manter-se ativo(a) em 
todas as fases da vida; e os assessores 
jurídicos da APCEF, Ricardo Cantalice e 
Henrique Schneider.

Também prestigiaram o dia do(a) 
aposentado(a) e pensionista a Ecco Salva, 
que ofereceu gratuitamente testes de 
glicose e verificação de pressão; a Terra 
Turismo, que disponibilizou ofertas de 
pacotes de viagem e patrocinou a “Ação 
entre Amigos” com duas viagens a Gra-
mado; o grupo “Mulheres Guerreiras”, 
da ONG Casa Brasil.

Fotos: Arquivo/APCEF e Anne Ledur/APCEF


