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A APCEF não só não foge à luta 
como sempre exerce papel pioneiro 
quando o assunto é a defesa dos direitos de 
seus(suas) associados(as). Enquanto outras 
entidades ainda estudam suas bandeiras, a 
Associação do Pessoal da Caixa Econômica 
Federal do Rio Grande do Sul já as ergueu 
e já obteve vitórias históricas. É o caso da 
Ação Civil Pública que conquistou, em 
primeira instância, a nulidade de artigos 
da Resolução nº 11 do CNPC, de maio de 
2013, que possibilitavam às patrocinadoras 
dos fundos de pensão uma eventual reti-
rada de patrocínio. Graças ao pioneirismo 
da APCEF, tais cláusulas não vigoram mais 
para os(as) associados(as) da APCEF.

Com a possibilidade de equacio-
namento imediato do déficit da Funcef, 
previsto para abril próximo, a Associação 
vem tomando, mais uma vez, uma posição 
de vanguarda na defesa dos(as) participan-
tes e assistidos(as) da Fundação. Através 
de uma série de ações, já conquistamos 
a flexibilização dos prazos e condições 
para o pagamento junto ao CNPC. No 
entanto, muitas questões ainda estão 
mal resolvidas, especialmente quanto à 
proposta de equacionamento feita pela 
Funcef, que ignora a parcela de respon-
sabilidade da Caixa nessa dívida. Por essa 
e outras razões que a APCEF vai lançar 
mão de todos os mecanismos judiciais e 
extrajudiciais cabíveis para evitar que essa 
cobrança extraordinária seja feita sem a 
apuração da devida dívida. E é neste clima 
de embate que a Funcef lança eleições para 
conselheiros(as) deliberativos e fiscais. 

Editorial

OpiniãO

Saiba mais nas páginas centrais.

E não é só com a Funcef que os(as) 
empregados(as) da Caixa têm que se 
preocupar nesse momento. Está para ser 
votado no Senado o Projeto de Lei do 
Senado 555 (PLS 555), de autoria de Tasso 
Jereissati (PSDB-CE), que tem como ob-
jetivo transformar estatais em sociedades 
anônimas, abrindo o capital dessas empre-
sas para o domínio privado e colocando 
em risco o papel social da Caixa. Sendo 
assim, a APCEF endossa, juntamente com 
outras entidades de classe e movimentos 
sociais, uma luta de resistência ao PLS 555. 
Leia a reportagem da página 6 e veja como 
e por que participar.

Neste JB, você vai ver também que 
outra grande bandeira da Associação, a 
defesa da água pública, ganhou destaque 
em um dos mais importantes encontros de 
debate e articulação dos movimentos so-
ciais do mundo: o Fórum Social Temático 
(FST), ocorrido de 19 a 23 de janeiro, em 
Porto Alegre. Com o slogan “Um outro 
mundo é possível”, o evento contou com 
mais de 500 atividades, dentre elas, a ofi-
cina “Luta contra a Privatização da Água, 
Elemento Essencial da Vida”, promovida 
pela APCEF, no dia 20 de janeiro, lotando 
a sala Alberto Pasqualini, na Assembleia 
Legislativa. Veja, nas páginas 4 e 5, como 
foi esse memorável evento.

Ademais, o JB está repleto de novida-
des: desde a divulgação de novos eventos 
culturais, sociais e esportivos às novidades 
no Patrimônio. Fique atento e participe!
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Participe da Festa
de Páscoa na APCEF!
Evento será no dia 19 de março, a partir das 14h,
na Sede A da Associação. Confirme presença!

ASSESSORIA JURÍDICA
A APCEF oferece aos seus associados assessoria 
jurídica em diferentes áreas, através dos escritórios 
de advocacia. Para atendimento, os associados 
podem marcar horário nos plantões semanais.

O escritório, especializado em ações trabalhistas, tem duas sedes, 
uma em Porto Alegre (Av. Getúlio Vargas, 774/301 e 602) e outra 
em São Leopoldo (Primeiro de Março, 113/101 e 401). Informações: 
(51) 3589-5507 • (51) 3085-5587 ou www.young.adv.com.br. 
Atendimento diário, 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. 

Atendimento especializado com a equipe de advogados 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 
• Fone: (51) 3215.9000. E-mail: segurojuridico@apcefrs.org.br.

YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA Advogados Associados

INTEGRANTES DO SEGUNDO JURÍDICO TÊM

A garotada já pode comemorar, 
pois está marcada para o dia 19 de 
março, a partir das 14h, na Sede A 
da Associação (Av. Cel. Marcos, 627 
– Ipanema), a tão esperada Festa de 
Páscoa da APCEF! Famosa por reunir 
centenas de crianças para curtir uma 
tarde inteira de atrações especiais, a 
festa promete surpreender mais uma 
vez, com brinquedos infláveis, conta-
ção de histórias interativas, camarim 
fashion, cabine fotográfica, kit lanche 
e, é claro, a animada chegada do Coe-
lhinho, com suas guloseimas gostosas!

Preparem-se, pois vem aí 
a IV Tertúlia Bancária!

Almoço Campeiro será no dia 
10 de abril. Agende-se!

Atenção, bandas, cantores e can-
toras de todo o Estado! Afinem as suas 
vozes e os seus instrumentos, pois vem 
aí a IV Tertúlia Bancária – Mostra Musi-
cal de Todos os Estilos para Todo o Rio 
Grande. o evento será no dia 21 de 
maio, no Sgt. Peppers, tradicional casa 
noturna de Porto Alegre. o público 
também está convidado para prestigiar 
os nossos talentos!

o Núcleo de Cultura Gaúcha con-
vida a todos(as) os(as) associados(as), 
familiares e amigos(as) para mais 
um tradicional Almoço Campeiro. 
o evento será no dia 10 de abril, a 
partir das 11h, no Galpão Crioulo. o 
cardápio incluirá churrasco de ovelha 
e acompanhamentos. A preparação da 
carne começa antes do nascer do sol 

As inscrições estarão abertas em bre-
ve para os(as) associados(as) da APCEF e 
das demais entidades apoiadoras. A Tertú-
lia Bancária é um evento não competitivo, 
com o objetivo de valorizar a expressão 
cultural dos(as) bancários(as). Confor-
me as outras edições, as apresentações 
poderão ser de qualquer estilo musical. 
Acompanhe a publicação do regulamento 
em www.apcefrs.org.br e participe!

e o fogo de chão também é acesso em 
seguida. o churrasco de ovelha será 
servido pontualmente às 13h. 

Venha desfrutar da nossa tradi-
ção, com direito a boia típica, música 
buena e cultivo à amizade! Em breve, 
mais informações sobre o evento, 
em www.apcefrs.org.br.

o evento está sendo preparado 
com muito carinho para todas as 
faixas etárias. os(as) adultos(as) tam-
bém são bem-vindos(as) para a roda 
de chimarrão do Núcleo de Cultura 
Gaúcha. E importante: a festa acon-
tece com qualquer tempo, faça chuva 
ou faça sol! Não perca!

Garanta já o seu lugar em mais 
uma fantástica atração da sua AP-
CEF, preenchendo o formulário em 
www.apcefrs.org.br, e confirmando 
a sua presença! 

Coelho da Páscoa espera garotada para essa grande festa

Regina Azevedo/APCEF

Agenda de Eventos

Terças-feiras - Encontro do Núcleo de 
Cultura Gaúcha

Março

19/3 - Festa de Páscoa

abril

2/4 – Jogos de Integração (Tramandaí)

2, 3, 9, 10, 16, 17/4 - Caixa de Pandora 
no Teatro Hebraica

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

8/4 – Encontro da Assessoria Jurídica 
com grupo do PAA Caixa

9/4 – Assembleia de Prestação de 
Contas

10/4 - Almoço Campeiro

Maio

7/5 - Corrida do Pessoal da Caixa

21/5 – IV Tertúlia Bancária
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APCEF participa do Fórum Social Temático,  
promovendo debate sobre a água 

Público se fez presente na oficina promovida pela APCEF

Jéssica Sobreira/APCEF

Nos dias 19 a 23 de janeiro, a ca-
pital gaúcha foi palco de um dos mais 
importantes encontros de debate e 
articulação dos movimentos sociais 
do mundo: o Fórum Social Temáti-
co (FST). Com o slogan “Um outro 
mundo é possível”, o evento contou 
com mais de 500 atividades, dentre 
elas, a oficina “Luta contra a Privati-
zação da Água, Elemento Essencial da 
Vida”, promovida pela APCEF, no dia 
20 de janeiro, lotando a sala Alberto 
Pasqualini, na Assembleia Legislativa. 
o nome da oficina está vinculado ao 
nome do livro fruto da oficina de 
Criação Literária de Alcy Cheuiche 
na APCEF, e contou com divesos 
autores(as) presentes.

Com as palestras da diretora de 
Aposentados(as), Previdência e Saúde 
da Associação, Célia Zingler, e do ex-
-presidente da Corsan, Arnaldo Dutra, 
o debate alertou para a gravidade da 
escassez hídrica e dos conflitos gera-
dos em nome do controle da água. “É 
preciso um novo olhar para a questão 
da água, e esse olhar tem de ser de 
responsabilidade”, afirmou Dutra. 

o ex-presidente da Corsan lem-
brou que a escassez de água na 
Cantareira, em São Paulo, já vinha 
sendo prevista há 20 anos, mas que 
nenhum investimento foi feito para 
evitá-la. Nesse sentido, ele salientou 

que, apesar de as leis brasileiras serem 
avançadas, “o problema é aplicar do 
papel para a realidade”. 

Mas as dificuldades não são ex-
clusivas do Brasil. Segundo Dutra, a 
Europa tende a entrar em uma crise 
maior ainda. Hoje, dos 55 rios exis-
tentes no Velho Mundo, apenas cinco 
não estão contaminados. A América 
Latina, por sua vez, recentemente 
assistiu à “guerra da água”, em Co-
chabamba. Felizmente, o povo bo-
liviano travou uma luta histórica que 
barrou a tentativa de privatização. 
“Há um pensamento equivocado de 
que privatizar resolve. os exemplos 
que surgiram provam exatamente o 
contrário”, completou.   

Sobre o sério tema que envolve 
os interesses do capital sobre a água, 
Célia Zingler relatou como foram os 
quatro anos de luta contra a privati-
zação no município gaúcho de Santa 
Cruz do Sul. “Usar a palavra privati-
zação foi muito importante para que a 
comunidade entendesse o significado 
da luta”, afirmou. Lamentando a pri-
vatização do serviço em Uruguaiana 
e São Gabriel, a diretora da APCEF 
alertou que a população gaúcha deve 
ficar atenta, pois a batalha está apenas 
começando em nosso Estado, que en-
fraquece o serviço público para justifi-
car o entreguismo à iniciativa privada.

Logo após as explanações dos 
ministrantes, foi aberta a roda de con-
versa. Ativistas da Bahia, Paraná, São 
Paulo e Distrito Federal expuseram a 
situação dos seus respectivos estados 
e destacaram a importância de even-
tos como esse, que discutem o tema 
da água e a luta contra a privatização. 
os participantes do debate foram 
presenteados com o livro “Água: Ele-
mento Essencial da Vida”, produzido 
pela oficina literária do escritor Alcy 
Cheuiche na APCEF. 

Fórum Social Temático

o Fórum Social Temático (FST) 
é um evento organizado por movi-
mentos sociais de todas as partes do 
mundo, com objetivo de elaborar 
alternativas para uma transformação 
social global. o evento é preparatório 
para o Fórum Social Mundial (FSM), 
que, neste ano, ocorrerá no Canadá, 
em agosto. Na sua origem, em 2001, 
o FSM foi proposto como um contra-
ponto ao Fórum Econômico Mundial 
de Davos, na Suíça. Nessa edição, em 
que completou 15 anos, o FST teve um 
significado especial, pois foi realizado 
na sede original do FSM, Porto Alegre, 
após passar pela Venezuela, Mali, Pa-
quistão, Quênia e Tunísia. Estima-se 
que 15 mil pessoas tenham participado 
desta edição do Fórum.

os temas abordados pelas mais de 
500 atividades realizadas neste Fórum 
contemplaram um amplo espectro de 
interesses: economia solidária; edu-
cação popular; luta antimanicomial; 
direitos dos(as) trabalhadores(as), 
mulheres, negros(as), população 
LGBT, indígenas e quilombolas; luta 
do povo palestino; luta pela demo-
cratização da comunicação e pela 
mobilidade urbana; direito à moradia, 
entre outros. Também foi lembrada a 
tragédia ocorrida em Mariana (MG), 
com o rompimento da barragem da 
mineradora Samarco (Vale e BHP), 
e a necessidade de defesa da manu-
tenção dos mandatos de governantes 
eleitos democraticamente no Brasil e 
na América Latina. 

Participante ativo desde a primei-
ra edição do FSM, o sociólogo Boaven-
tura de Sousa Santos, da Universidade 
de Coimbra, em Portugal, lembrou 
que o Fórum surgiu em um tempo 
de esperança e destacou que uma 
das vitórias do evento foi sustentar e 
articular os movimentos sociais que 
formaram a base das políticas sociais 
de muitos países. “Saímos daqui com 
muito mais força, mais seguros dessa 
força e mais conscientes dos perigos 
e das dificuldades, dos obstáculos e 
dos inimigos contra quem temos que 
lutar”, defendeu.

oficina “Luta contra a Privatização da Água, Elemento Essencial da Vida” lotou sala Alberto Pasqualini, na Assembleia Legislativa
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Mesa sobre Economia Solidária

No dia 21, um painel sobre Economia 
Solidária e Democracia Econômica tornou-se 
um verdadeiro ato de resistência. Militantes 
pediram pela manutenção da Secretaria Nacional 
de Economia Solidária (Senaes), que corre 
risco de extinção. Entre ativistas da economia 
solidária vindos de vários lugares da América 
Latina, estavam Paulo Singer, secretário nacional 
da Senaes, e Boaventura de Sousa Santos. Ao 
final do debate, integrantes do grupo teatral 
“Sem Hospício”, do Hospital São Pedro, e 
representantes da reforma antimanicomial 
subiram ao palco e leram uma carta-manifesto. 

Luta Feminista

Uma estudante secundar ista ,  duas 
deputadas, uma ministra, uma militante sul-
africana, uma dançarina de hip hop e uma 
ativista antimanicomial abordaram o tema 
“Democracia, direitos, diversidade, resistência 
e luta”, no auditório Araújo Viana, no dia 21 de 
janeiro. As palestrantes debateram o papel das 
mulheres nos movimentos sociais, a luta dos 
estudantes contra o fechamento das escolas, 
as pautas da população LGBT, a construção 
da democracia na África do Sul e o atual 
momento político no Brasil, com um Congresso 
conservador e a ameaça de impeachment da 
presidente Dilma Rousseff.

Marcha do FST 2016 
porto alegre - 15 anos

Cerca de 15 mil ativistas, integrantes de 
movimentos sociais, políticos e simpatizantes 
estiveram presentes na Marcha do FST 2016 
- Porto Alegre - 15 anos, no dia 19 de janeiro. 
o trajeto, que percorreu a Avenida Borges 
de Medeiros, entre o Largo Glênio Peres e o 
Largo Zumbi dos Palmares, abriu oficialmente 
o evento. As bandeiras traziam as mais diversas 
causas: desde a descriminalização do aborto 
e da maconha à oposição ao aumento das 
passagens do transporte coletivo. Grupos 
indígenas deram visibilidade à luta contra a 
PEC 215; contra a marginalização das tribos 
à espera da demarcação de terras; e contra o 
genocídio praticado sistematicamente a esse 
povo. Também ecoaram vozes pela saída do 
presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo 
Cunha; contra o impeachment da presidenta 
Dilma; e pelo rompimento com o PMDB, partido 
do vice Michel Temer.

Gelbcke; consultas personalizadas sobre 
Florais de Bach, com a terapeuta Mariam 
Henker; e o show de contos e ilusionismo 
“Contos Mágicos”, com o magicontador Eric 
Chartiot. E para marcar ainda mais a data 
na APCEF, uma novidade que fez o maior 
sucesso: a cabine fotográfica “Emoções em 
fotos”. Em 2016, o evento já está marcado 
para o dia 21 de janeiro. Confira mais detalhes 
em www.apcefrs.org.br.

FST 2016 reuniu cerca de 15 mil pessoas em Porto Alegre

Mostra de Cinema 
e direitos Humanos

No dia 22 de janeiro, foram exibidos dois 
curta metragens da 10ª Mostra Cinema e Direitos 
Humanos: “Do outro lado”, de Tarcisio Lara Puiati, 
que conta a história da relação entre duas vizinhas, 
praticantes de religiões diferentes; e “Sandrine”, 
de Elen Linth e Leandro Rodrigues, que mostra 
situações do cotidiano de uma mulher transexual. 
Após a exibição, os(as) participantes discutiram 
questões de direitos humanos, como visibilidade 
da população transexual e direitos humanos para 
combater a intolerância religiosa.

 

assembleia dos Movimentos Sociais

No encerramento do FST, um conjunto de 
organizações aprovou, em assembleia realizada no 
auditório Araújo Vianna, uma carta de compromissos 
dos movimentos sociais. o documento destaca 
que o momento atual político e econômico pede 
por unidade e disposição de luta, a fim de evitar 
retrocessos civilizatórios. Para os movimentos 
signatários da carta, o capitalismo se encontra em 
uma das piores crises. Além disso, as medidas que 
vêm patrocinando para superar o cenário podem 
agravar ainda mais o quadro de desigualdade no 
mundo e ampliar também o cancelamento de 
direitos. A íntegra do documento está disponível 
em www.forumsocialportoalegre.org.br

dESTaquES dO FóRuM SOCiaL TEMáTiCO 2016

* Com informações de www.forumsocialportoalegre.org.br

Divulgação/FSM



FEVEREIRO E MARÇO DE 2016     6

COnjunTuRa

Diga não ao PLS 555, projeto de lei que 
abre caminho para a privatização da Caixa
De autoria de Tasso Jereissati (PSDB-CE), projeto pretende abrir o capital das estatais. É hora de mobilizar!

o Congresso Nacional está dando 
verdadeiras lições sobre como Não 
proteger o patrimônio do povo brasileiro. 
No último dia 24 de fevereiro, foi aprovado, 
no Senado Federal, por 33 votos a 31, o 
PLS 131, projeto de José Serra (PSDB-
SP) que visa acabar com o direito da 
participação mínima de 30% da Petrobras 
na exploração dos campos de petróleo e 
gás no Pré-sal. Enquanto esse estrondoso 
retrocesso aguarda votação na Câmara, 
não satisfeito, o Senado lança mão de mais 
uma bomba que pode detonar o que ainda 
resta de nosso patrimônio.

Está para ser votado o Projeto de 
Lei do Senado 555 (PLS 555), de autoria 
de Tasso Jereissati (PSDB-CE), que tem 
como objetivo transformar estatais em 
sociedades anônimas, abrindo o capital 
dessas empresas para o domínio privado. 
ou seja, iniciando um novo ciclo de 
privatizações no Brasil e colocando em 
risco o papel social da Caixa.

Sob o pretexto de tornar a gestão 
das companhias mais transparente, o 
texto ainda determina a presença de 
20% de conselheiros(as) independentes 
no Conselho Administrativo das estatais, 
excluindo a participação de dirigentes 
sindicais, sob a regra de que representantes 
de movimentos ou filiados(as) a partidos 
não podem compor o Conselho. Além 
disso, o texto ainda estabelece que até 
25% dos(as) conselheiros(as) sejam 
indicados(as) de maneira independente, 
sem deixar claro como se daria esse 
processo e os critérios para tal.

Tal projeto representa a retomada de 
uma agenda neoliberal, processo superado 
nos anos 90, que sucateou grande parte 
das empresas públicas. Por essa razão, 
a APCEF apoia a luta contra o PLS 555 
e chama todos(as) os(as) seus(suas) 
associados(as) à mobilização. “Transformar 
estatais em sociedades anônimas significa 
submetê-las aos interesses dos lucros dos 

Divulgação

acionistas e não aos interesses públicos 
da sociedade. Defendemos, sim, uma 
regulamentação das companhias, mas 
no sentido de fortalecer a sua atuação 
com políticas anticíclicas que ajudem 
o País a diminuir os impactos da 
crise, promovendo desenvolvimento 
e  ma i s  d i s t r ibu ição  de  renda” , 
sustentou o presidente da Associação, 
Marcello Carrión.

Caixa 100% pública 
 Tô Contigo e não abro

Sendo assim, a APCEF endossa, 
juntamente com outras entidades 
de classe e movimentos sociais, uma 
luta de resistência ao PLS 555. Para 
isso, é fundamental que a sociedade e 
seus representantes políticos estejam 
conscientes sobre a importância da 
manutenção das estatais. Nesse sentido, 
a Associação já vem trabalhando desde o 
ano passado. 

Sob indícios de intenção de abertura 
de capital da Caixa, em janeiro de 2015, 
a APCEF lançou a campanha “Caixa 
100% Pública: Tô Contigo e Não Abro”. 
o movimento mobilizou todo o Rio 
Grande do Sul em torno de um grande 
objetivo: lutar pela manutenção da Caixa 
como banco 100% público. A campanha 
realizou diversos atos ao longo do ano, 
como um grande abaixo-assinado; a 
distribuição de kits de divulgação; um 
seminário com o ex-governador olívio 
Dutra, o deputado Pedro Ruas e a 
diretora Célia Zingler; um ato no Edifício 
Empresarial Guaíba, prédio corporativo 
da Caixa; anúncios na grande mídia; e 
a conquista do apoio de entidades e 
lideranças partidárias.

Nos próximos dias, o Comitê de 
Defesa das Estatais organizará um grande 
ato dentro do Senado. Nas redes sociais, 
a mobilização também se dará com o uso 
da hashtag #NãoaoPLS555. Cabe a nós, 
trabalhadores(as) da Caixa, defendermos, 
nas ruas, o nosso tão valioso patrimônio.

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul (APCEF/RS), por sua diretoria legalmente constituída, CONVOCA todos(as) os(as) 
seus(suas) associados(as) a comparecerem na Assembleia Geral ordinária de Apreciação do Balanço Geral e do Relatório da Diretoria, a realizar-se na sua sede “B”, 
situada na Av. Coronel Marcos, nº 851, Bairro Ipanema, em Porto Alegre, às 9h, em primeira convocação, ou às 9h30, em segunda e última, no dia 9 de abril de 
2016, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Apreciar o Relatório da Diretoria e o Balanço Geral/2015 da Entidade;

2. Deliberar sobre outros assuntos relacionados com o item anterior.
Porto Alegre, 10 de Março de 2016.

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONôMICA FEDERAL - APCEF/RS AV. CORONEL MARCOS, 851. CEP: 91760-000 PORTO ALEGRE - RS
FONE: (51) 3268-1611 - FAX: (51) 3268-2700 E-MAIL: apcefrs@apcefrs.org.com.br - PORTAL WEB: www.apcefrs.org.br

EdiTaL dE COnVOCaÇãO dE aSSEMBLEia GERaL ORdináRia da apCEF/RS

NOSSA LUTA É POR SUAS CONQUISTAS
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APCEF conquista vitórias em prol dos(as) 
participantes da Funcef

Nova legislação garante regras mais acessíveis para o equacionamento do déficit,  
mas Fundação ignora responsabilidade da Caixa

Diante da possibilidade de 
e q u a c i o n a m e n t o  i m e d i a t o  d o 
déficit da Funcef, previsto para 
abril próximo, a Associação vem 
tomando, mais uma vez, uma posição 
de vanguarda na defesa dos(as) 
participantes e assistidos(as) da 
Fundação. E grandes vitórias já 
foram conquistadas. 

Em resposta ao requerimento 
p r o t o c o l a d o  e m  s e t e m b r o 
passado pela Associação junto ao 
Ministério da Previdência Social 
- solicitando a flexibilização dos 
prazos para equacionamento -, o 
Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC) implantou, 
em 3  de dezembro de 2015 ,  a 
Resolução 22, alterando regras que 
impactarão diretamente na solução 
do déficit da Funcef. Com a nova 
legislação, foi ampliado o limite do 
período para cobertura, que agora 
corresponde a até 1,5 vez o valor 
da duração do passivo, e não mais 
quando os déficits ultrapassarem 

1 0 %  d a s  r e s e r va s  o u  t e n h a m 
ocorrido sucessivamente nos últimos 
três exercícios. 

O uso da nova regra desobriga 
o equacionamento do REG/Replan 
Não Saldado, referente ao resultado 
de 2014, sendo apenas necessário 
o equacionamento imediato para 
o REG/Replan Saldado. A Funcef, 
por sua vez, divulgou inicialmente 
uma proposta de equacionamento 
desse déficit ,  utilizando como 
índice para a taxa de contribuição 
extraordinária a porcentagem de 
3,3% sobre o benefício saldado dos(as) 
participantes do plano em questão. 

A proposta apresentada pela 
Fundação, no entanto, não respondia 
às principais preocupações da APCEF: 
que eram a exclusão de qualquer 
valor referente a provisionamento 
de contencioso judicial de origem 
trabalhista da Caixa do valor a 
s e r  e q u a c i o n a d o ;  a  a p u r a ç ã o 

Próximo passo: ação judicial

e cobrança da Caixa dos valores 
não aportados pela patrocinadora 
para recomposição das reservas 
m a t e m á t i c a s  d e  b e n e f í c i o s 
já implementados em razão de 
incremento nos mesmos por conta 
de decisões judiciais; a apresentação 
do cálculo e composição do déficit, 
com a segregação do que é estrutural 
e do que é conjuntural; e a exclusão 
de qualquer custeio administrativo 
sobre  défici t  conjuntural  aos 
participantes e assistidos(as). 

Tais questionamentos foram 
colocados, ainda em dezembro, 
pelo vice-presidente da APCEF, 
Marcos Todt, e pela diretora de 
Aposentados(as),  Previdência e 
Saúde, Célia Zingler, ao presidente da 
Funcef, Carlos Caser, e aos diretores 
eleitos de Benefícios, Délvio de 
Brito, e de Administração, Antônio 
Augusto e Souza,  em reuniões 
ocorridas em Brasília.

Com a pressão feita pela APCEF, 
resultou que a Funcef baixou a taxa 
de contribuição extraordinária de 
3,3% para 2,78%. Entretanto, muitas 
questões permanecem sem resposta. 
“Como a Funcef chegou a esse 
percentual de 2,78%? Desse valor, 
está excluída a taxa administrativa, 
já paga pelos(as) participantes? 
Quanto disso é de responsabilidade 
da Caixa? A APCEF reafirma a posição 
de que não podemos pagar nenhum 
centavo referente a provisionamento 
de contencioso judicial causado 
do pela Caixa por ter descumprido 
relações de trabalho que resultaram 
em incremento de benefícios na 
Funcef. Além disso, a Funcef precisa 
apresentar, de forma completa, o 
cálculo de composição do déficit, 
inclusive com a segregação do que 
é estrutural e do que é conjuntural”, 
d e f e n d e u  o  v i c e - p r e s i d e n t e , 
Marcos Todt.

A APCEF realizou uma assembleia geral extraordinária, no dia 9 de março, para autorizar, junto a seu quadro associativo, o ingresso de medidas judiciais e extrajudiciais 
contra a Caixa e contra a Funcef, questionando o déficit dos planos de benefícios da Fundação as providências adotadas para o seu equacionamento. A medida foi 
aprovada por unanimidade. “A APCEF utilizará de todos os mecanismos possíveis para evitar que essa cobrança extraordinária seja feita sem a apuração da devida 
dívida da Caixa”, garantiu a diretora Célia Zingler.



Defesa da Funcef: uma trajetória 
pioneira da APCEF  

Luta em prol da Fundação reúne conquistas históricas, como vitórias 
judiciais e a flexibilização das regras do CNPC

Diante da possibilidade de equacionamento 
imediato da dívida da Funcef ,  previsto para 
abril de 2016, a Associação mobilizou todas as 
suas forças em defesa dos(as) participantes da 
Fundação, tomando várias medidas para que 
eles(as) não sejam injustamente atingidos(as). 
Mas a luta da APCEF em prol da Fundação e de 
todo o sistema previdenciário não é de hoje: 
reúne batalhas históricas e conquistas pioneiras. 
Confira algumas delas:

Requerimento ao MPS

A APCEF protocolou um requerimento junto 
ao Ministério da Previdência Social (MPS), com 
proposta concreta para evitar o equacionamento 
imediato do déficit da Funcef, o que traria grave 
repercussão nos orçamentos dos(as) assistidos(as) e 
participantes. O Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC) implantou, então, em 3 de 
dezembro de 2015, a Resolução 22, alterando regras 
que impactarão positivamente na solução do déficit 
da Funcef.

Abaixo-assinados

A Associação coletou abaixo-assinados em todas 
as unidades da Caixa no Estado, que, posteriormente, 
foram enviados ao Ministro da Previdência Social. 
A APCEF também dialogou com outras entidades 
bancárias para que reforcassem essa luta.

Manifesto à diretoria da Funcef

EM DEFESA DOS(AS) PARTICIPANTES E ASSISTIDOS(AS) DA FUNCEF

Considerando que uma parcela considerável do deficit apurado ao longo dos últimos três anos se refere ao 
comportamento do mercado de renda variável, que sofre com as repercussões negativas das administrações das 
empresas que possuem papéis negociados na Bolsa de Valores,  e que a recuperação destas carteiras é uma  
tendência observada de modo geral por analistas, com a possibilidade de um retorno a patamares mais positivos  
no futuro.

Considerando que o regramento atual do Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC, para 
determinar o imediato equacionamento de deficit, não considera qualitativamente a composição das carteiras de 
investimentos e a utilização dos recursos investidos para pagamento dos benefícios administrados pelas Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (EFPC) e, em sua “letra fria”, simplesmente estabelece prazo máximo de 
três  exercícios  deficitários  consecutivos  para  que  o  equacionamento  seja  efetivado.  Considerando  que  esses 
recursos  não  serão  utilizados  de  imediato  para  o  pagamento  dos  benefícios,  e  que,  dessa  forma,  os(as) 
participantes e assistidos(as) da FUNCEF podem ter que sofrer grave repercussão em seus orçamentos familiares 
por  conta do equacionamento imediato de deficit  superior  a R$ 5,543 bilhões (em dezembro de 2014),  com 
impacto negativo importante também no balanço social da patrocinadora (Caixa Econômica Federal).

Manifestamos nosso apoio à iniciativa da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal 
do Rio Grande do Sul  - APCEF/RS -  junto ao Ministério da Previdência Social, na figura do excelentíssimo 
ministro sr. Carlos Eduardo Gabas, para que sejam adotadas no menor prazo possível providências necessárias 
junto ao CNPC para que sejam redimensionados os prazos e critérios que disciplinam o equacionamento dos deficit  
dos planos de benefícios administrados pelas EFPC, especialmente aqueles provocados pela conjuntura econômico-
financeira, evitando-se, com isso, que haja, sem uma necessidade premente e imediata, a penalização extrema de 
milhares de participantes e assistidos(as) que compõem os planos de benefícios não só da FUNCEF, mas de todo o  
sistema de previdência complementar. 

Nº NOME RG ASSINATURA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 136/2015           Porto Alegre, 27 de Outubro de 2015.

FUNCEF: PELO FIM DOS PALANQUES, PRECISAMOS DE SOLUÇÕES CONCRETAS

Precisamos caminhar para uma avaliação equilibrada e ao mesmo tempo firme das
gestões dos últimos anos. Não nos serve a crítica pública à FUNCEF cujo propósito seja
simplesmente disputa política e desgaste da imagem da instituição. Com certeza esta
conduta só nos traz prejuízos. Da mesma forma não nos serve uma análise acrítica das
últimas  gestões.  A eleição  para  a  Fundação  já  passou,  precisamos  exigir  o  fim  dos
palanques e a busca de soluções.

O papel dos dirigentes eleitos ou indicados pela patrocinadora não é disseminar
incerteza e pânico, mas encontrar soluções para Fundação. Por outro lado não se pode
dizer que não houve erros na gestão da FUNCEF nos últimos anos; houve, e não é de
agora que os apontamos.

O grande ataque à FUNCEF foi o ataque também à Caixa, a partir dos anos 1990.
Durante  o  governo FHC a Caixa  implementou diversas políticas  de RH nefastas  aos
trabalhadores  que  gerou  também  gigantescos  problemas  aos  Planos  de  Benefícios
Previdenciários administrados pela Fundação, vividos até hoje. 

São exemplos disso: 1) a criação do CTVA, excluindo desta rubrica a possibilidade
de contribuição (e posterior incremento ao valor do benefício) à FUNCEF; 2) reajuste zero
para  os  trabalhadores  ativos  gerando  passivo  judicial  na  FUNCEF  em  relação  aos
aposentados que tiveram redução do valor da complementação da aposentadoria (efeito
gangorra); 3) o fechamento do Reg/Replan para novas adesões, com a criação do REB.
Com isso originou-se um previsível passivo para a FUNCEF que não pode, em hipótese
alguma, ser jogada à nossa responsabilidade.

No entanto,  as  últimas gestões não enfrentaram alguns problemas graves.  Por
exemplo,  não foi  encaminhada (até hoje!)  a mais que óbvia e urgente adequação do
regulamento do Reg/Replan para autorizar a contribuição referente à rubrica do CTVA
para os participantes. 

Da mesma forma, a dívida da Caixa originada de passivo trabalhista ainda não foi
sequer apurada de forma séria pela FUNCEF. 

Entendemos  que  na  situação  atual  as  tarefas  imediatas  do  movimento  dos
empregados, incluindo os dirigentes eleitos e as entidades representativas são:

●  Impetrar Ação Civil Pública para impedir a retirada de patrocínio. No Rio
Grande do Sul já há vitória em primeira instância e parecer favorável do MP em
ação impetrada pela APCEF/RS;

● Cobrar de modo unificado e sério, a dívida da Caixa e formar convicção de
que nenhum centavo referente a passivo trabalhista que gera novo valor de 

benefício na FUNCEF pode ser dividido com participantes e assistidos, visto que a
responsabilidade foi exclusiva da empresa, por deixar de incluir rubrica salarial na
contribuição do plano e não tivemos nenhuma gestão sobre isso.

● Requerer junto ao Ministério da Previdência Social alteração da resolução
que obriga equacionamento imediato após três exercícios consecutivos de deficit.
O que embasa essa proposta é o fato de que parcela considerável  do deficit  é
conjuntural  e  causado  basicamente  pelos  investimentos  na  carteira  de  renda
variável, cuja possibilidade de recuperação é uma forte tendência observada por
analistas, como, por exemplo, a provável recuperação do valor das ações da Vale.
Com isso podemos impedir que participantes e assistidos tenham grave prejuízo
orçamentário mensal. Subscreva o abaixo-assinado encaminhado pela APCEF-RS
para fortalecer essa batalha!

Atenciosamente,

Célia Zingler
Diretora de Aposentados,

Previdência e Saúde

Marcos Todt
Diretor Vice-Presidente

Marcello Carrión
Diretor Presidente

A  d i r e t o r i a  d a  A P C E F  e n v i o u  a o s 
d i r e t o r e s ( a s )  e l e i t o s ( a s )  d a  Fu n c e f  u m 
manifesto público defendendo o fim de jogos 
políticos dentro da Fundação, que apenas 
prejudicam os direitos dos(as) participantes.

Encontro com dirigentes da Funcef

No dia 16 de dezembro de 2015, o vice-
presidente da APCEF, Marcos Todt, e a diretora 
de Aposentados(as), Previdência e Saúde, Célia 
Zingler, foram até Brasília para uma reunião 
com o presidente da Funcef, Carlos Caser. Na 
ocasião, os diretores entregaram à Fundação 
um documento com as principais preocupações 
e propostas da APCEF. Todt e Célia também 
se reuniram com os diretores Délvio de Brito 
(de Benefícios) e Antônio Augusto e Souza 
(de Administração), quando reforçaram os 
temas tratados com Caser e pediram apoio 
nas reividicações da APCEF gaúcha. Todt e 
Célia cobraram do diretor de Benefícios a 
imediata apuração da dívida da Caixa, pois isso 
é prerrogativa de sua pasta, sem necessidade de 
aval da maioria da direção.



 Fotos: Regina Azevedo/APCEF

Reuniões de aposentados(as) e pensionistas

Leonardo Rigon, Max Pantoja da Costa e Célia Zingler

Último encontro no Interior foi na Colônia do Cassino

José Gautério, Flávio Leite, Ricardo Cantalice, Marcos Todt, Célia Zingler e Leonardo Rigon

Em 2011, presidente da Funcef assumiu compromisso com APCEF de cobrar dívida da Caixa

Durante os encontros periódicos, os(as) participantes recebem esclarecimentos 
da assessoria jurídica sobre a situação da Funcef. No dia 9 de abril de 2015, a reunião 
contou com a participação do diretor eleito de Planejamento e Controladoria da 
Funcef, Max Pantoja da Costa, que falou, entre outros assuntos, sobre o déficit 
financeiro da Fundação. 

Reunião de aposentados(as) com Caser, em 2011

A preocupação da APCEF com relação à dívida da Caixa já vem de muitos 
anos. Ainda em 2011, a Associação convidou o presidente da Funcef, Carlos Alberto 
Caser, para prestar esclarecimentos aos(às) associados(as). O dirigente chegou a 
participar de uma reunião de aposentados(as) e pensionistas da APCEF em Porto 
Alegre. Na ocasião, em um auditório lotado, comprometeu-se a fazer o levantamento 
e informar à APCEF, em até nove meses, o valor correspondente ao impacto dessas 
decisões judiciais nos planos de benefíc ios, bem como promover a cobrança dessa 
dívida da Caixa. O tempo correu e o dirigente não tomou as providências.

Participação em Audiência Pública

O diretor Sérgio Simon esteve em Brasília, participando de Audiência Pública 
para subsidiar o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a mudança de regras 
para cálculo de benefício da previdência complementar não respeitando o direito 
adquirido na contratação. Houve manifestaçao do advogado Ricardo Castro, 
assessor do Seguro Jurídico Previdenciário da APCEF. A ação aguarda julgamento.

Reuniões no Interior

Associados(as) de todo o Estado obtêm informações atualizadas sobre a 
situação da Funcef, através dos meios de comunicação da APCEF. Mas a Associação 
não para por aí. A diretoria e a assessoria jurídica também realizam reuniões no 
Interior, como a do dia 17 de dezembro, na Colônia do Cassino.

Assessoria Previdênciária

A fim de auxiliar na melhor compreensão sobre a situação da Funcef, a APCEF 
contratou, em setembro de 2015, uma nova assessoria técnica atuarial e de análise 
de investimentos, formada por Flávio Pereira Leite e José Carlos Gautério, ambos 
auditores fiscais aposentados da Previc.

Participação em Seminário da Fenae

O  v i c e - p r e s i d e n t e  d a  A P C E F,  M a r c o s  To d t ,  f o i  a  B r a s í l i a  p a r a 
participar do seminário nacional sobre Funcef, promovido pela Fenae em 
setembro de 2015.

Ação Civil Pública contra Retirada de Patrocínio

No mês de maio de 2015, a 3ª Vara Federal de Porto Alegre julgou procedente a inédita 
Ação Civil Pública proposta pela Associação, que pediu a nulidade de artigos da Resolução 
nº 11 do CNPC, de maio de 2013. Tais cláusulas possibilitariam às patrocinadoras dos fundos 
de pensão uma eventual retirada de patrocínio, deixando, assim, os(as) participantes 
desprotegidos(as). Tais cláusulas continuam vigorando, só não vigoram para os(as) 
associados(as) da APCEF/RS.
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Funcef realiza eleições para conselheiros(as) 
deliberativos(as) e fiscais

O voto é uma ferramenta poderosa 
que nos permite participar ativamente 
dos rumos de uma entidade. E quando 
essa entidade tem a responsabilidade 
de garantir o nosso futuro, o nosso 
envolvimento é ainda mais importante. 
Por acreditar nisso, a APCEF incentiva 
que seus(suas) associados(as) participem 
das eleições da Funcef, marcadas para os 
dias 16 a 18 de maio.

A diretoria executiva e o conselho 
deliberativo da Fundação contam com 
seis integrantes cada, três eleitos(as) e 
três indicados(as) pela patrocinadora, 
no caso, a Caixa. No conselho fiscal, são 
quatro membros, dois(duas) eleitos(as) 
e dois(duas) indicados(as). No processo 
eleitoral deste ano, no entanto, serão 
e l e i t o s ( a s )  u m ( a )  c o n s e l h e i r o ( a ) 
deliberativo(a) e um(a) conselheiro(a) 

15/02 - Instalação da Comissão Eleitoral

16/02 -Divulgação do Edital e Regulamento

22/02 a 11/03 - Inscrições de chapas

11/03 - Divulgação das chapas inscritas

21 e 22/03 - Prazo para impugnação

Votação será dos dias 16 a 18 de maio. Participe!

Calendário Eleitoral

fiscal, com seus(suas) respectivos(as) 
suplentes. A eleição para as demais 
vagas acontece em momento distinto, 
daqui a dois anos.

Para a diretora de Aposentados(as), 
Previdência e Saúde, Célia Zingler, 
esse é um grande momento de os(as) 
participantes mudarem os rumos da 
Fundação. “Graças à passividade de 
nossos(as) atuais dirigentes, estamos 
enfrentando sérias dificuldades nas 
contas da Fundação. Precisamos atuar 
na construção de uma Funcef cada vez 
mais forte, sem medo de defender os 
direitos dos(as) participantes ativos(as) 
e aposentados(as)”, argumentou.

Como votar

São considerados(as) eleitores(as) 

o s ( a s )  p a r t i c i p a n t e s  a t ivo s ( a s )  e 
assistidos(as) maiores de 18 (dezoito) 
anos, com benefício vitalício, que 
tenham se inscrito até o dia 31 de 
janeiro de 2016 em plano de benefícios 
administrado pela Funcef.

Para participar, é simples. Das 
11h do dia 16 de maio às 18h do dia 18 
de maio, ativos(as) e aposentados(as) 
poderão votar por meio de sistema 
eletrônico,  com acesso por senha 
pessoal do(a) eleitor(a). Em caso de 
extravio de senha ou da impossibilidade 
de acesso à base de dados da

C a i x a ,  o ( a )  e l e i t o r ( a )  p o d e r á 
votar pelo sistema de votação de 
U n i d a d e  d e  R e s p o s t a  A u d í v e l 
(URA), a partir da confirmação de  

dados cadastrais. Mais informações: 
www.funcef.com.br/eleicoes2016.

Processo eleitoral

O processo foi oficialmente aberto 
no dia 15 de fevereiro, com a instalação 
da Comissão Eleitoral. O regulamento 
foi divulgado no dia 16, no site da 
Funcef, com o período de inscrição de 
chapas, que vai de 22 de fevereiro a 11 de 
março. Já no dia 11, os(as) eleitores(as) 
conhecerão as chapas inscritas, mas 
a homologação só deverá sair no dia 
27/4, após o prazo de impugnações. 
O resultado da votação deverá ser 
publicado já no dia 18 de maio. A posse 
dos(as) conselheiros(as) eleitos(as) está 
marcada para o dia 2 de junho.

2 9 / 0 3  -  Informação às  chapas  sobre  os 
requerimentos acatados pela Comissão Eleitoral

0 5 / 0 4  -  C o n t r a r r a z õ e s  d a  c h a p a  s o b r e 
impugnação ou substituição de Candidatos

18/04 - Julgamento e publicação da decisão da 
Comissão Eleitoral sobre impugnações e ciência 
às chapas

25/04 - Prazo para substituição de candi- 
datos impugnados

27/04 - Divulgação das chapas homologadas

16 a 18/05 - Votação

18/05 - Divulgação da chapa eleita

02/06 - Posse dos candidatos eleitos

Divulgação
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entregue pela APCEF e do depoimento 
de testemunhas em audiência, ocorridos 
em agosto de 2015, o Tribunal Regional 
do Trabalho (TRT) decidiu, em novembro 
passado, negar provimento ao recurso 
da Caixa Econômica Federal, mantendo 
exatamente os mesmos termos da sentença 
que havia proferido em prol dos(as) 
tesoureiros(as) no final de 2014: “que a 
reclamada se abstivesse de exigir dos seus 
empregados tesoureiros, inclusive dos 
técnicos em operações de retaguarda, o 
exercício de atividades não especificadas 
para as respectivas funções nos normativos 
RH 060 e RH 183, inclusive daquelas 
atribuídas aos supervisores de retaguarda”.

 o Tribunal ressaltou que o depoimento 
das testemunhas trazidas pela APCEF 
foram fundamentais e confirmaram os 
termos da petição inicial do processo. 
Além disso, restou claro, nos autos, que a 
Caixa, com o intuito de reduzir custos ou 
procedimentos, redimensionou as agências 
e extinguiu funções, promovendo alteração 
unilateral das atribuições, nesse caso, 
dos(as) tesoureiros(as).

 De acordo com a assessoria jurídica 
da APCEF, a decisão é de suma importância, 
pois o Tribunal acolheu, na íntegra, o 
pedido formulado pela Associação no 
processo. oportuno lembrar que a Justiça 
também manteve a multa fixada de mil 
reais por dia por tesoureiro(a), no caso 
de descumprimento da medida liminar, 
ordenada na sentença.

A APCEF continuará informando 
todos os andamentos do processo, e 
também coloca o seu setor jurídico à 
disposição para sanar eventuais dúvidas. 

SEuS diREiTOSRELaÇõES dE TRaBaLHO

A APCEF realizou, no dia 3 de 
fevereiro, mais uma reunião com os(as) 
tesoureiros(as), a fim de atualizar os(as) 
interessados(as) sobre o andamento da ação 
que determinou que os(as) profissionais 
de retaguarda não mais exerçam tarefas 
não determinadas em seus normativos. 
A reunião contou com a presença do 
presidente da APCEF, Marcello Carríon, e 
também dos advogados responsáveis pela 
ação, Paulo Lauxen e Jaqueline Matiazzo.

No encontro, os assessores jurídicos 
resgataram os últimos encaminhamentos 
processuais e explicaram que atualmente o 
processo possui duas divisões: o processo 
principal e a carta sentença. 

No processo principal, o Jurídico 
conseguiu manter, perante o Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT), a sentença 
favorável aos(às) tesoureiros(as). De 
acordo com os advogados, a Caixa tende 
a apresentar recurso, no entanto, como 
se trata de matéria fática, as chances de 
a empresa reverter a decisão são muito 
remotas. A carta de sentença, por sua vez, 
é um processo que está em tramitação 
perante a 14ª Vara do Trabalho de Porto 
Alegre, que visa calcular a multa arbitrada 
pelo juiz, de mil reais por dia para cada 
tesoureiro(a) lesado(a). 

o objetivo da reunião foi debater com 
os(as) tesoureiros(as) se a Caixa está ou não 
cumprindo o determinado na sentença. De 
forma unânime, todos(as) manifestaram 
que seguem realizando exatamente as 
mesmas tarefas.

Relembre o processo

A partir do levantamento estatístico 

Jurídico da APCEF 
retoma reuniões com 
tesoureiros(as)

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

A Classificação Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados 
à Saúde (CID) é um código utilizado 
pelos(as) médicos(as) para especifi-
car qual é a doença do(a) paciente 
e a sua classificação. No entanto, 
a colocação da CID nos atestados 
médicos não é uma obrigatoriedade, 
ficando a critério do(a) paciente. 
Isso está garantido pela Resolução 
nº 1.819/2007, do Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM), cujo trecho 
segue abaixo:

  O Conselho Federal de Me-
dicina, no uso das atribuições con-
feridas pela Lei n.º 3.268, de 30 de 
setembro de 1957, regulamentada 
pelo Decreto nº 44.045, de 19 de 
julho de 1958, e Lei nº 11.000, de 
15 de dezembro de 2004, (…)

RESoLVE

Art. 1º Vedar ao médico o pre-
enchimento, nas guias de consulta e 
solicitação de exames das operado-
ras de planos de saúde, dos campos 
referentes à Classificação Interna-
cional de Doenças (CID) e tempo 
de doença concomitantemente com 
qualquer outro tipo de identifica-
ção do paciente ou qualquer outra 
informação sobre diagnóstico, haja 
vista que o sigilo na relação médico-
-paciente é um direito inalienável do 
paciente, cabendo ao médico a sua 
proteção e guarda. Parágrafo único. 
Excetuam-se desta proibição os ca-
sos previstos em lei ou aqueles em 
que haja transmissão eletrônica de 
informações, segundo as resoluções 
emanadas do Conselho Federal de 
Medicina. (Grifo nosso)

Art. 2º Considerar falta éti-
ca grave todo e qualquer tipo de 
constrangimento exercido sobre 
os médicos para forçá-los ao des-
cumprimento desta resolução ou 
de qualquer outro preceito ético-

-legal. Parágrafo único. Respondem 
perante os Conselhos de Medicina 
os diretores médicos, os diretores 
técnicos, os prepostos médicos e 
quaisquer outros médicos que, direta 
ou indiretamente, concorram para a 
prática do delito ético descrito no 
caput deste artigo.

ou seja, uma vez que não é obri-
gatório conter a CID nos atestados, 
em virtude do sigilo médico, caso a 
empresa exija e/ou prejudique o(a) 
trabalhador(a), não aceitando o seu 
atestado médico, o(a) trabalhador(a) 
poderá levar essa discussão para a Jus-
tiça do Trabalho, podendo, inclusive pe-
dir danos morais por todo constrangi-
mento causado pelo(a) empregador(a). 

Vejamos dois exemplos para 
ilustrar o tema:

1) Trabalhador(a) com tendi-
nite: para esse caso, o uso da CID 
se torna importante, pois esse(a) 
trabalhador(a) poderá discutir o seu 
problema de saúde como doença do 
trabalho (doença ocupacional). In-
clusive isso fará diferença no caso de 
um benefício previdenciário (INSS).

2) Trabalhador(a) portador(a) do 
vírus HIV: como se trata de um caso 
delicado, o(a) trabalhador(a) pode 
optar por não expor a sua doença, 
pois a situação viola a sua intimidade, 
e existem limites ao direito de infor-
mação sobre o seu estado de saúde.

 Dessa forma, caso algum(a) 
trabalhador(a) tenha esse tipo de 
problema, o Jurídico da APCEF está 
à disposição para que sejam tomadas 
as providências cabíveis, bem como 
verificar a possibilidade de questionar 
judicialmente o recebimento do ates-
tado médico, ainda que não conste 
as CID’s das respectivas doenças em 
face da garantia constitucional e da 
resolução do CFM. 

CID nos atestados médicosMesmo com determinação favorável aos(às) trabalhadores(as), 
Caixa segue descumprindo sentença judicial

APCEF promove encontro de Assessoria 
Jurídica com grupo do PAA/Caixa

A APCEF promoverá, no dia 8 de abril, 
às 9h, na sala central da Associação (Av. 
otávio Rocha, 134 sala 81), em Porto Alegre, 
um encontro de sua Assessoria Jurídica 
com os(as) aposentados(as) que integram 
o último grupo do Programa de Apoio à 
Aposentadoria da Caixa (PAA/Caixa). O 
objetivo da reunião é de apresentar aos(às) 

novos(as) aposentados(as) o especializado 
serviço jurídico prestado pela  Associação. 
Na ocasião, os(as) interessados(as) 
poderão conhecer melhor os seus direitos 
trabalhistas e previdenciários e avaliar, 
junto às assessorias jurídicas da APCEF, 
se há alguma ação judicial a ser impetrada 
contra a Caixa.
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CuLTuRa

Caixa de Pandora entrará em cartaz 
no Teatro Hebraica em abril
Público terá nova oportunidade de assistir às premiadas peças “Retalhos da Morte” e “A Última Gota”

o grupo teatral Caixa de Pandora já 
começou 2016 a mil! Depois de fechar 2015 
com a conquista de seis prêmios no Festival 
Três Coroas em Ação, a trupe da APCEF 
se prepara para presentear o público 
novamente com os seus reconhecidos 
espetáculos “Retalhos da Morte” e “A 
Última Gota”. Desta vez, o grupo se 
apresenta nos palcos do renomado Teatro 
Hebraica. A temporada compreenderá 
os dias 2, 3, 9, 10, 16 e 17 de abril. Aos 
sábados, às 20h, será exibida a peça 
“Retalhos da Morte”. Aos domingos, às 
18h, é a vez de “A Última Gota”. “Estamos 
muito motivados(as), porque as peças têm 
sido um grande sucesso em todas as suas 
apresentações. Então, queremos oferecer 
essa oportunidade para que mais pessoas 
possam assistir. Esse é o grande motivo 
da nossa temporada”, afirmou a diretora 
Sandra Loureiro.

“Retalhos da Morte” é um espetáculo 
adulto que trata do tema da morte com 
delicadeza e bom humor, promovendo 
uma importante reflexão sobre a vida. A 

“A Última Gota” debate a importância da preservação da água

“Retalhos da Morte” promove reflexão sobre a vida

Fotos: Regina Azevedo/APCEF

peça conta com perfomances de sucessos 
do rádio e reúne 14 atores e atrizes em 
cena, que dão um show de espontaneidade 
e bom humor. Conquistou os prêmios de 
Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Ator, 
Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Direção 
e Melhor Trilha Sonora, no Festival Três 
Coroas em Ação 2015; e os prêmios de 
Melhor Trilha Sonora; Melhor Direção e 
Melhor Ator Coadjuvante, no Festival Art 
in Vento 2014.

Já o espetáculo infantil “A Última Gota” 

- vencedor do Melhor Espetáculo pelo Júri

Popular no Festival Três Coroas em 
Ação 2015 e de Melhor Trilha Sonora, 
no Festival Art in Vento 2012 - emprega 
canto, dança e muito colorido para tratar 
da preservação da água. o contraponto 
entre o bem e o mal é representado pelos 
personagens “Mãe Natureza” e “Água”, 
esta última debilitada por conta da poluição 
causada pelo “Trio da Sujeira” - “Poluidor”, 
“Sus” e “Gera”.

o ano  também j á  começou 
movimentado para o Coral APCEF. 
Com ensaios todas as quintas-feiras, a 
partir das 20h, o grupo está selecionando 
novas vozes para se somarem as dos(as) 

Coral APCEF retoma ensaios e seleciona novas vozes

já integrantes do coro. A coordenadora 
do grupo, Iracema Mendes, explica 
que não há l imite de idade nem 
necessidade de conhecimento prévio: 
“Não precisa ter medo. Na audição, 

o maestro João Araújo apenas faz 
c l a s s i f i c a ç ã o  d o  t i p o  d e  v o z . 
Se não sabe cantar, basta ter von- 
tade de aprender”, explicou, refor- 
çando o convite.

Interessados(as) podem entrar 
em contato com o Setor Cultural 
d a  A P C E F,  a t r a v é s  d o  e - m a i l  
cultural@apcefrs.org.br, e agendar 
audição com o maestro.

os ingressos já podem ser adquiridos 
na APCEF e, nos dias das apresentações, 
na bilheteria do Hebraica, ao preço de R$ 
20 para adultos; R$ 10 para crianças; e R$ 
12 para estudantes e associados(as) APCEF. 
Mais informações: www.apcefrs.org.br.

nova peça vem aí!

Passada a temporada no Teatro 

Hebraica, Sandra Loureiro já adiantou que 
pretende iniciar a direção de uma nova peça. 
A ideia é que o espetáculo seja apresentado 
no começo de 2017. Contudo, devido ao 
grande sucesso de “Retalhos da Morte” e 
“A Última Gota”, a diretora garantiu que o 
grupo continuará com essas duas peças na 
ativa. “Pensamos, inclusive, em inscrevê-las 
para outros festivais. Ambas tem tido um 
reconhecimento excelente”, concluiu.
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Nova Oficina de Criação Literária da APCEF 
abordará “Mulheres Extraordinárias”
Escritor Alcy Cheuiche volta a ministrar mais uma jornada literária na Associação

O escritor e poeta Alcy Cheuiche está 
literalmente fazendo história na APCEF. 
Após ministrar oficinas de grande sucesso 
- como as que deram origem aos livros 
“Entre o Sena e o Guaíba”, “A Casa do João-

de-Barro”, “Histórias do Vinho” e “Água: 
Elemento Essencial da Vida” - e também 
o curso de poesia e declamação que 
atualmente está em fase de encerramento, 
o escritor se prepara para começar uma 

o setor cultural da APCEF está 
organizando mais um curso de dança 
livre para os(as) associados(as): a oficina 
Criações do Corpo, com Janine de 
Santi Marques, bailarina licenciada pela 
UFRGS, com experiência profissional de 
mais de dez anos. A oficina terá a duração 
de dois semestres, com encontros 
semanais todas as segundas-feiras, 
das 19h30 às 20h45, na sala central da 
APCEF, em Porto Alegre. 

A professora trabalhará com noções 
de ritmo, flexibilidade, força e equilíbrio, 

As artes cênicas ocupam um lugar 
especial na agenda cultural da APCEF. E, em 
2016, não poderia ser diferente. Pelo quinto 
ano consecutivo, a renomada atriz, escritora 
e diretora Sandra Loureiro ministrará 
uma oficina teatral com o objetivo de 
proporcionar a iniciação teatral a todos(as) 
que desejam melhorar o desempenho de 
sua performance. 

o curso intitulado “Ação e Expressão: 
Técnicas Teatrais” trabalhará conceitos 
de percepção, imaginação e criatividade, 
desenvolvendo a postura cênica, a 
sensibilidade e o domínio corporal. As aulas 

Cultural promove Oficina de Dança 
Livre Criações do Corpo

“Ação e Expressão: Técnicas Teatrais” 
é opção para amantes das artes cênicas

através dos ritmos bolero, samba, 
soltinho e tango. o investimento para 
associados(as) é de R$ 66 mensais, e, 
para convidados(as), de R$ 88. Não é 
necessário conhecimento prévio em 
dança. 

Benefícios da dança

A dança apresenta inúmeros 
benefícios à saúde e ao bem-estar, como 
o combate ao estresse, o controle da 
ansiedade, a melhora na comunicação, 
o aumento na autoestima, a queima 
de calorias, a melhoria na capacidade 
sanguínea, na flexibilidade e no equilíbrio 
e a tonificação dos músculos. Além disso, 
a prática da dança é uma excelente 
forma de fazer novos(as) amigos(as). 
Não perca a oportunidade de  melhorar 
a sua qualidade de vida! Inscreva-se para 
a oficina Criações do Corpo, através do 
e-mail cultural@apcefrs.org.br ou pelo 
telefone (51) 3268-1611.

serão espaço propício para experimentação, 
reflexão e autoconhecimento. Através das 
atividades propostas pela professora, 
os(as) alunos(as) poderão compreender 
o processo criativo e serão encorajados à 
auto-observação.

os encontros serão semanais, todas 

as terças-feiras, na sala central da APCEF, 

em Porto Alegre. As aulas iniciam dia 

15 de março. Inscreva-se pelo e-mail 

cultural@apcefrs.org.br ou pelo telefone 

(51) 3268-1611.

* Com a colaboração de Regina Azevedo

nova jornada de formação literária na 
APCEF. O curso, intitulado “Mulheres 
Extraordinárias”, se propõe a voltar o 
olhar sobre a figura feminina em diversos 
momentos da história, em forma de contos.

As aulas acontecerão a partir de abril, 
todas as quartas-feiras, das 18h às 21h. 
o término está previsto para novembro, 
com o lançamento de uma publicação 
na Feira do Livro de Porto Alegre. o 
investimento é de R$ 190 mensais para 
associados(as) e dependentes e de R$ 
250 para convidados(as). Interessados(as) 
podem entrar em contato pelo e-mail 
cultural@apcefrs.org.br ou pelo telefone 
(51) 3268-1611. A garantia da vaga se dará 
pela ordem de inscrição. 

Técnicas trabalhadas

Conforme explicou Alcy Cheuiche, 
serão trabalhadas técnicas como 
constituintes da narrativa, hiperestesia, 
logoralli de frases, diferenças entre conto 
e crônica, diálogos bons e ruins, técnicas 

do sonho, humorismo, minimalismo 
na literatura, redação a partir de frases 
célebres, fotografias, pinturas, esculturas, 
músicas, teatro e cinema, incluindo técnicas 
de revisão. Para isso, será realizada ampla 
pesquisa, com suporte de filmes, palestras 
com convidados(as) e visitas a lugares que 
estimulem a produção literária.

“Mulheres Extraordinárias”

As mulheres marcaram a História, 
desde o Egito antigo, com Cleópatra, que 
enfrentou o Império Romano, passando 
por importantes figuras da Mitologia, 
como como Afrodite, Palas Atena, Eletra e 
Jocasta. Serão abordadas também histórias 
de mulheres nas mais importantes religiões, 
como Isis, no Egito; Maria de Nazaré e Maria 
Madalena; Khadijah, mulher de Maomé; 
e Madre Teresa de Calcutá. Mulheres 
extraordinárias na Europa e no Brasil, como 
Carlota Joaquina e Anita Garibaldi. Isso, 
sem esquecer da participação das mulheres 
nas artes, ciências, política, chegando nas 
mulheres da atualidade.
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paTRiMÔniO

Obra em São Chico 
primará pela preservação 
do meio ambiente
Comissão trabalha para que obras sejam iniciadas
já no primeiro semestre

o sonho da ampliação e revitalização 
da Colônia de São Francisco de Paula 
está cada dia mais próximo. De acordo 
com o diretor de Patrimônio da APCEF, 
Paulo Belotto, a comissão de obras que 
está à frente do empreendimento já 
retomou as suas atividades. “A partir 
do detalhamento do anteprojeto, 
previsto para os próximos dias, nós já 
começaremos a orçar os materiais e 
os serviços. Nossa intenção é de iniciar 
as obras já no primeiro semestre”, 
revelou.

No entanto, para que isso seja 
possível, ainda há alguns passos a 
serem dados. Conforme explicou 
Belotto, uma das grandes premissas da 
APCEF para esta obra é a preservação 
do meio ambiente, nem que, para 
isso, sejam necessárias alterações 
no projeto original. Sendo assim, foi 
agendada para o começo de março a 

A APCEF tem cinco excelentes 
colônias para você aproveitar durante todo 
o ano: Cassino, Itapirubá, Porto Alegre, 
São Francisco de Paula e Tramandaí! 
Mas é na baixa temporada - que inicia 
em abril - que você encontra vantagens 
imperdíveis para desfrutar do patrimônio 
da sua Associação! Com exceção dos finais 

Comissão trabalha para que obras sejam iniciadas já no primeiro semestre

Cassino

Itapirubá

Porto Alegre

São Francisco de Paula

Tramandaí

Colônias da APCEF: aproveite as 
vantagens da baixa temporada

Fotos: Arquivo/APCEF

de semana em São Chico, as diárias de 
todas as colônias passam a ter descontos 
de até 50%! Além disso, não há perda de 
pontuação para futuras classificações! É 
ou não é imperdível? Não perca tempo! 
Entre em contato com a APCEF, através 
do e-mail secretaria@apcefrs.org.br, e 
reserve já a sua estada!

Convênios

Brique

HOTELaRia – Pousada Refúgio do Lago - Rua Frei Caneca, 166, bairro São Bernardo 
– São Francisco de Paula/RS – Fones: (54) 3244-3431/(54) 9183-7302 – E-mail: 
pousadarefugiodolago@gmail.com - Site:  www.pousadarefugiodolago.com

Veja outros convênios em www.apcefrs.org.br/convenios

VEndO – Duplex c/ estacionamento, em Porto Alegre, bairro Partenon, área total 
122 m2, área privativa 112 m2, sala de estar/jantar, sacada, cozinha, banheiro e área de 
serviço, dois dormitórios, lavabo, hall e área externa. R$ 350 mil. Tratar: (51) 8183-0994.

VEndO - Ótimo apto em Porto Alegre, bairro São Sebastião, 2 dormitórios, cozinha 
mobiliada, reformado. Condomínio 24h, playground, churrasqueira, garagem. Próximo 
aos shoppings Lindoia e Strip Boulevard. Apenas R$ 195 mil. Tratar: (51) 9998-0510 
(com Cleusa).

aLuGO - Apto de 1 dormitório no bairro Bela Vista, com 60 m2 e box para 2 carros. 
Com 2 splits, máquina de lavar e secar, TV, móveis do quarto, sala e cozinha. Valor 
da locação R$ 2.200, mais condomínio e IPTU. Tratar: (55) 9940-6388 (com Rosa). 

visita de um topógrafo, que estudará a 
necessidade de adequação do terreno, 
considerando a vegetação. “Se houver 
alguma árvore ou planta nativa no local 
onde está prevista a construção de 
alguma cabana, mudaremos o local da 
cabana”, destacou o diretor.

o projeto previsto para São Chico 
inclui a construção de cinco novas 
cabanas duplas (dez unidades no total); 
com um dos dormitórios no térreo; a 
serem construídas do lado esquerdo 
do núcleo de cabanas já existentes. 
A proposta prevê a capacidade para 
abrigar 60 pessoas, otimizando o 
espaço de dez hectares do terreno; 
além da revitalização das cabanas 
já existentes e de um novo projeto 
paisagístico. o projeto foi escolhido 
pelos(as) associados(as) da APCEF, 
através de uma consulta democrática 
realizada no ano passado.
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Jogos de Integração serão nos dias 2 e 3 de abril, 
em Tramandaí. Participe!
Inscrições estarão abertas até o dia 28 de março. Mobilize sua Regional!

Está chegando o maior evento esportivo 
da Associação: os Jogos de Integração! o 
evento está marcado para os dias 2 e 3 de 
abril, em Tramandaí, com 13 modalidades 
esportivas em jogo: futebol society livre e 
máster, futsal, vôlei de quadra misto, vôlei 
de praia, bocha, canastra, truco, futebol de 
mesa, xadrez, damas, dominó e corrida. 

Atenção, at letas da APCEF! 
Preparem seus fôlegos, pois também 
está marcada a 8ª edição da Corrida do 
Pessoal da Caixa. o evento será no dia 
5 de maio, sábado, com concentração 
a partir das 8h, na Usina do Gasômetro 
(em frente à Av. Edivaldo Pereira Paiva). 
A largada está agendada para as 9h, com 
percurso de cinco quilômetros. 

Marcados para os dias 20 a 27 
de agosto, os Jogos da Fenae serão 
realizados na cidade de Blumenau, em 
Santa Catarina. E a Diretoria de Esportes 
da APCEF garante que vai realizar uma 
preparação intensa para trazer, mais 
uma vez, excelentes resultados para o 
nosso Estado, a começar pelos Jogos 
de Integração, que serão um grande 
aquecimento para o evento nacional. 
Podem participar deste evento atletas 
associados(as) até o dia 31 de maio.

Na última edição dos Jogos da 
Corrida reuniu dezenas de colegas no ano passado

No ano passado, Jogos reuniram 230 atletas em Tramandaí

Dia 5 de maio tem Corrida do  
Pessoal da Caixa

Preparativos para os Jogos da  
Fenae começam em breve

Fotos: Arquivo/APCEF

Podem part ic ipar homens e 
mulheres, com idade mínima de 15 
anos, que sejam empregados(as) da 
Caixa, associados(as) da APCEF ou 
seus(suas) dependentes. As premiações 
acontecerão de acordo com as 
categorias, que serão divididas por faixa 
etária. Mais informações, em breve, em 
www.apcefrs.org.br.

Fenae, ocorridos em 2014, em Goiânia, 
a delegação gaúcha fez uma participação 
memorável. Tanto pela rica experiência 
de integração vivida juntamente com 
outros(as) dois(duas) mil participantes 
de 27 Apcefs do País, quanto pelas 
16 medalhas trazidas pelos nossos(as) 
queridos(as) atletas. o excelente 
resultado elevou o Rio Grande para o 
terceiro lugar no ranking da competição, 
melhor classificação desde 2004.

Mais informações, em breve, em 
www.apcefrs.org.br.

ESpORTES

Podem participar associados(as) 
e seus(suas) dependentes e até quatro 
empregados(as) da Caixa convidados(as) por 
Regional. A inscrição de equipes poderá ser 
feita até 28 de março, através do coordenador 
de cada Regional. o regulamento será 
divulgado em breve, em www.apcefrs.org.
br, onde os(as) interessados(as) poderão 

encontrar mais detalhes sobre modalidades, 
transporte, hospedagem e outros 
detalhes importantes. Mais informações:  
esportes@apcefrs.org.br.

As competições de futsal serão 

realizadas em Porto Alegre, no dia 

30 de abril.

Na última edição, o evento contou 
com a participação de cerca de 230 
atletas de todo o Estado, fechando com 
chave de ouro o primeiro período de 
veraneio da Nova Colônia de Tramandaí. 
Não perca mais esse grande even-
to e faça parte da história esportiva 
da sua Associação!



momentos dos(as) aposentados(as) e 
pensionistas, que também aproveitaram 
a estrutura da Associação para descansar 
e se divertir entre amigos(as) e familiares. 
“Eu vim várias vezes na festa da APCEF e 
sempre achei maravilhosa. Eles realmente 
se esforçam bastante para para oferecer 
tudo de bom ao associado(a)”, afirmou a 
Maria do Carmo Freitas, aposentada de 
Porto Alegre. Já o associado Nilo Delavusca, 
de Santa Maria, que participou pela 
primeira vez do evento, também aprovou 
a: “Esse encontro é de grande valia para 
nós, aposentados(as), especialmente pelo 
reencontro com os(as) colegas”.

D e  a c o r d o  c o m  a  d i r e t o r a  d e 
Aposentados(as), Previdência e Saúde da 
Associação, Célia Zingler, a APCEF é uma 
entidade que luta pelos direitos de ativos(as) 
e aposentados(as), mas também preza 
por atividades voltadas ao lazer, à cultura 
e ao esporte. “Realizar mais esse evento 
com aposentados(as) e pensionistas é uma 
alegria para nós, da diretoria da APCEF, 
pois sabemos o quanto esses encontros 
são importantes para a socialização entre 
colegas”, concluiu.

 Festa também em Santa Cruz do Sul
E o Dia do(a) Aposentado(a) e Pensionista 

também foi comemorado em grande estilo, 
com um coquetel, no dia 27 de janeiro, em 
Santa Cruz do Sul. O evento contou com a 
palestra “Longevidade com qualidade de 
vida”, da psicóloga Silvana Oleinik, e com a 
apresentação do bancário aposentado do Banco 
do Brasil e saxofonista Carlos Menezes. Foram 
arrecadados alimentos não perecíveis, que 
posteriormente foram destinados ao Asilo de 
Idosos do Município. O evento foi organizado 
pelo Sindibancários, com apoio da APCEF.

Com uma programação mais que 
especial, aposentados(as) e pensionistas de 
diversas partes do Estado, mais uma vez, 
celebraram o seu dia em grande estilo na 
APCEF. A jornada comemorativa - realizada 
com o apoio da Fenae, em 21 de janeiro, 
na Sede A da Associação, em Porto Alegre 
- começou cedo, com um saudável café 
da manhã e o oferecimento de um brinde 
personalizado: um chinelo da marca APCEF. 

Ainda de manhã, os(as) presentes 
assistiram à palestra “Longevidade: um 
Projeto de Vida”, com o médico geriatra 
Carlos Eduardo Durgante. “A grande 
mensagem que a gente tira desse encontro é 
que nós precisamos na nossa vida ter sempre 
projetos de vida, sejam quais forem, que 
dimensão eles tiverem, de que magnitude 
eles forem. Se eles te trouxerem bem-estar, 
satisfação e melhorarem a qualidade de 
vida, estão sendo extremamente válidos 
para fazer uma velhice melhor sucedida”, 
afirmou o médico.

Antes do almoço - preparado pelo 
Núcleo de Cultura Gaúcha - ,  os(as) 
participantes tiveram como aperitivo 
declamações poéticas do escritor Alcy 
Cheuiche e de seus(suas) alunos(as) da 
Oficina Literária de Poesia e Declamação. 
À tarde, o evento prosseguiu com uma 
programação para todos os gostos. Dentre 
as principais atividades, foram realizadas 
consultas personalizadas sobre florais de 
Bach, com a terapeuta Mariam Henker; uma 
aula de biodanza, com a professora Rejane 
Marques Peixoto; e a narração de histórias 
sobre cantigas de roda, com a escritora e 
atriz Leila Pereira.

Um grande sucesso da edição passada, 
a cabine fotográfica “Emoções em fotos” 
voltou registrar nesse ano os melhores 

Dia do(a) Aposentado(a) e Pensionista é comemorado 
com programação especial na APCEF

Em Porto Alegre, associados(as) participaram de jornada de atividades no dia 21 de janeiro.  
Em Santa Cruz, evento ocorreu no dia 27

Palestra com o geriatra
Carlos Eduardo Durgante
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Saboroso almoço do
Núcleo de Cultura Gaúcha

Aproveitando o dia na 
Associação

Consultas sobre Florais de Bach, 
com Mariam Henker

Atividade de Biodanza,
com Rejane Marques Peixoto

Narração interativa de cantigas de 
roda, com Leila Pereira

APOSENTADOS(AS), PREVIDÊNCIA E SAÚDE

O   m u n d o   d e u   u m   d i a   p a ra   a s   m u l h e r e s .
O s   o u t ro s   f o ra m   e l a s   m e s m a s   q u e
c o n q u i s t a ra m   c o m   m u i t a   l u t a .
8 de março: Dia Internacional da Mulher

Assista ao programa de vídeo APCEF/RS em 
Ação sobre o Dia do(a) Aposentado(a) e Pensionista, 
em www.apcefrs.org.br, ou na página da Associação 
no Facebook.


