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OPINIÃO

Editorial

DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2015 - 2018 
• Titulares • Presidência: Marcello Husek 
Carrión (Ag. Santa Maria) • Vice-presidência: 
Marcos Leite de Matos Todt (Ag. Praça Rui 
Barbosa) • Relações de Trabalho: Ricardo 
Adolfo Hoffmann Hubba (CEOCV/PO) • 
Aposentados(as), Previdência e Saúde: Célia 
Margit Zingler (Aposentada/Santa Cruz do Sul) • 
Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto (Aposentado/
Porto Alegre) • Esportes: Sérgio Edgar Simon 
(Aposentado/Porto Alegre) • Cultura: Maria 
Julia Silva Santos (GIREC/PO) • Social e Lazer: 
Stella Maris Germer Moraes (Ag. Rua da Praia) 
• Formação: Diva Maria Fernandes (GIFUG/
PO) • Diretoria de apoio: Carla Vanessa Nunes 
Gomes (Ag. Arroio dos Ratos) • Leonardo 
Roberto Rigon (Aposentado/Porto Alegre) • 
Sérgio Tolentino Pinheiro (GIPES/PO) • Cátia 
Regina Delavald Thomas (GITEC/PO) • César 
Augusto Gonçalves Perelló (GIFUG/PO) • Nilo 
Sérgio Flores Motta (Ag. Lupicínio Rodrigues) 
• Silvia Regina Hohgräwe (Aposentada/Porto 
Alegre) • Júlio César Jardim Pereira (REHMA) 
• Simoni Fernandes Medeiros (JURIR/PO). 
CONSELHO DELIBERATIVO • REG. PORTO 
ALEGRE • Titulares: Felipe Leandro Fernandes 
Mendonça (Ag. Vila Santa Isabel) • Paulo Cesar 
Ketzer (Aposentado/Porto Alegre) • Pedro 
Andre Marchese Sessegolo (Ag. Viamão) • 
Luiz Carlos Lasek (Aposentado/Porto Alegre) 
• Marcelo Antônio de Marchi (Aposentado/
Eldorado do Sul) • Felisberto Machado de Souza 
(Aposentado/Mariana Pimentel) • Clélio Luiz 
Gregory (Aposentado/Porto Alegre) • Suplentes 
• Luís Augusto Fialho de Fialho (GILOG/PO) • 
Nelson Ferreira Filho (GIREC/PO) • Rosaura de 
Fátima Berni Couto (Aposentada/Porto Alegre) 
• Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Guia 
Lopes) • Antônio Roberto Araújo Lourenço 
(Ag. Cavalhada) • Lucas Figueiredo dos Santos 
(Ag. Volta do Guerino) • Juarez Machado de 
Oliveira (GIREC/PO) • REGIONAL VALE DO 
RIO PARDO • Titular • Nelson Schlindwein 
(Aposentado/Santa Cruz do Sul) • Suplente • 
Adroaldo Schmidt Carlos (Aposentado/Cacho-
eira do Sul) • REGIONAL PASSO FUNDO • 
Titular • Ivan Canal (Aposentado/Passo Fundo) 

A pluralidade é uma riqueza especial 
da nossa querida APCEF. A cada mês, basta 
folhear as páginas do João de Barro para 
perceber que não se trata de uma asso-
ciação qualquer. Qual entidade consegue 
promover uma mostra musical de grande 
sucesso, com a presença de 17 bandas de 
todo o Estado, e ainda se manter firme 
na defesa dos direitos de seus(suas) as-
sociados(as), propondo ações judiciais de 
vanguarda e participando ativamente das 
decisões da categoria em seus espaços de-
liberativos? Qual entidade consegue, com 
total saúde financeira, revitalizar e ampliar 
seu patrimônio – que já é de primeira linha 
– e ainda participar de eventos esportivos 
em nível nacional? Qual entidade prioriza 
atividades para aposentados(as) e pensio-
nistas sem deixar de valorizar todo o seu 
quadro associativo? Sorria, associado(a), 
você está na APCEF, uma entidade que 
acabou de completar 63 anos com uma 
festa de alta gastronomia e o show da ban-
da de sucesso nacional Nenhum de Nós.

 Esses últimos dois meses foram 
exemplos de toda essa riqueza. No dia 21 
de maio, mais de 300 pessoas se reuniram 
no tradicional pub porto-alegrense Sgt. 
Peppers, para a quarta edição da Tertúlia 
Bancária - Mostra Musical de Todos os 
Estilos para Todo o Rio Grande, promovida 
pela Associação com o apoio de entidades 
parceiras. O evento teve a participação 
de talentos de Santa Maria, Pelotas, Santa 
Cruz do Sul, Marau, Eldorado do Sul, Gua-
íba e Porto Alegre, sendo um verdadeiro 
show de cultura e de integração.

 Em junho, a APCEF também par-
ticipou da 18ª Conferência Estadual de 
Bancários(as) e do 32º Conecef, dando o 
pontapé inicial à Campanha Salarial 2016. 
Após muitos debates sobre as prioridades 
da categoria, os(as) bancários(as) definiram 
a estratégia de negociação, aprovaram 
uma proposta de reajuste de 10% de au-

Charge• Suplente • Marlon Roberto Monteiro de 
Andrade (GIGOV/PF) • REGIONAL VALE 
DOS SINOS • Titular • Delamar Teixeira 
Albino (Aposentado/São Leopoldo) • Suplente 
• Ademir Spadotto (Aposentado/Sapiranga) 
• REGIONAL VALE DO PARANHANA • 
Titular • João Alberto Holsbach (Ag. Taquara) 
• Suplente • Dirceu D’Avila Sampaio (Ag. 
Taquara) • REGIONAL CENTRO • Titular • 
Paulo Adelmo Castaman (Aposentado/Itaara) • 
Suplente • Glaucia Maria Dorneles Lamberti da 
Silva (Ag. Ymembuí) • REGIONAL VALE DO 
TAQUARI • Titular • Milton Gustavo Schnack 
(Aposentado/Lajeado) • Suplente • Clecio 
Paulo Franz (Ag. Estrela – RERET) • REGIONAL 
SERRA • Titular • Romeu Pressi (Aposentado/
Caxias do Sul) • Suplente • Carlos Roberto Botti 
(Representação de Comunicação e Marketing 
Serra Gaúcha) • REGIONAL MISSÕES • Ti-
tular • Suzana Machado Ritter (Ag. Cruz Alta) 
• Suplente • Leandro Winter (Ag. Três Passos) 
• REGIONAL ALTO URUGUAI • Titular • 
Paulo Telles Garcias (Ag. Erechim) • Suplente 
• Hamilto de Jesus Fortes Câmara (Ag. Alto 
Uruguai)• REGIONAL LITORAL NORTE • 
Titular • Humberto Silva Solaro (Aposentado/
Imbé) • Suplente • Clodely Elisabete Soares 
(Aposentada/Imbé) • REGIONAL SUL • Titular 
• Gilberto dos Santos Netto (Aposentado/Pelo-
tas) • Suplente • Rogério Fernandes de Farias 
(Ag. Três Vendas) • REGIONAL LITORAL SUL 
• Titular • Petra Alexandra Melzert (Ag. Rio 
Grande) • Suplente • Sílvia Maria Cavalheiro Gi-
rardon (Aposentada/Rio Grande) • REGIONAL 
FRONTEIRA SUL • Titular • Ronaldo de Faria 
Nunes (Ag. Bagé) • Suplente • Jane Mara Bueno 
Lins (Ag. Bagé) • REGIONAL FRONTEIRA 
OESTE • Titular • Olivio Chervinski (Ag. Uru-
guaiana – RERET) • Suplente • Edgar Germano 
Cesar Gundlach (Ag. Santana do Livramento). 
CONSELHO FISCAL • Titulares: Telmo José 
de Boita (Aposentado/Frederico Westphalen) 
• Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF/
RS) • Gilmar Delvan (Aposentado/Canoas) • Su-
plentes • César Dias da Silva (REHMA) • James 
Avila Dominot (Aposentado/Porto Alegre) • 
Olívia Rodrigues Baptista (GIRET Leste Gaúcho).

mento real, mais a reposição da inflação do 
período, e também deliberaram os itens 
da pauta específica da Caixa. Mas a luta 
deste ano não vai ser nada fácil. Com a 
crise econômica e política, os(as) trabalha-
dores(as) deverão ficar ligados(as) contra 
a supressão de seus direitos, comumente 
a primeira sangria usada por governos 
liberais – e, neste caso, ilegítimo - para 
garantir a hegemonia dos(as) detento-
res(as) do capital. A mobilização é geral! 
A mobilização é agora!

 Ainda como parte da agenda desse 
último período, aconteceram eventos 
muito importantes, como reuniões em que 
os(as) associados(as) conheceram detalha-
damente o teor da ação judicial autorizada 
em assembleia prévia, contra o equaciona-
mento na Funcef, bem como ficaram a par 
das novas ações judiciais oferecidas pelo 
Seguro Jurídico em relação a benefícios 
do INSS. Saiba quais são as possibilidades 
dessas ações, nas páginas 11, 12 e 13, e não 
perca a oportunidade de reaver o que lhe é 
de direito! A APCEF também relata como 
conquistou a redução de R$ 300 milhões 
do montante a ser equacionado na Funcef. 
Tudo, é claro, à base de muita luta!

 Ainda nesta edição, você poderá con-
ferir como foi a segunda etapa do Curso 
de Formação de Lideranças, realizado no 
dia 25 de junho, em Tramandaí; e como 
estão as atividades culturais e esportivas 
da Associação, como a preparação para 
os Jogos da Fenae – que ocorrerão em 
agosto, em Blumenau -, e a oficina literá-
ria “Mulheres Extraordinárias”, de Alcy 
Cheuiche. E sobre o patrimônio, você 
ficará muito feliz em saber que o projeto 
arquitetônico para São Francisco de Paula 
está sendo otimizado. A comissão de obras 
estima que a instalação das fundações se-
jam iniciadas nos primeiros dias de agosto. 
São boas notícias ou não? 

 Uma ótima leitura e até a próxima edição!
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RADAR

Tradicional evento será no dia 24 de julho. Convites a R$ 35, apenas antecipados. Reserve já o seu!

A 9ª edição do tradicional Costelão 
do Núcleo de Cultura Gaúcha da APCEF 
está chegando. O evento, caracterizado 
por sua boia de primeira, ocorrerá no 
domingo, dia 24 de julho. O Núcleo de 
Cultura Gaúcha servirá o seu famoso 
costelão assado na vala, com acompa-
nhamentos, a partir das 13h, no Galpão 
Crioulo da APCEF.

Todos(as) os(as) associados(as), seus 
familiares e amigos(as) estão convida-

Um dos passeios mais apreciados da 
Regional Sul é o da Feira Nacional do Doce 
(Fenadoce). E neste ano, com a 23ª edição 
do evento, os(as) associados(as) de Pelotas e 
região novamente voltaram a se reunir para 
desfrutar de mais esse momento juntos(as). 
O encontro ocorreu no dia 9 de junho.

A Fenadoce promove a cultura do-
ceira da cidade de Pelotas. Os famosos 
doces pelotenses, herança da colonização 
portuguesa, alemã e italiana, são respon-
sáveis pelo desenvolvimento do setor, 
que exporta as iguarias para diversas 
cidades do Brasil.

dos(as) para desfrutar do clima campeiro 
deste evento. “Convidamos o pessoal para 
vir matear com a gente, às 12h, antes do 
almoço”, destacou Paulo Cesar Ketzer, co-
ordenador do Núcleo de Cultura Gaúcha.

Garanta já os seus convites, apenas 
antecipados, com o setor de eventos da 
APCEF, pelo telefone (51) 3268-1611 ou 
pelo e-mail eventos@apcefrs.org.br. O 
valor é de apenas R$ 35. Mais informações: 
www.apcefrs.org.br.

Agenda de Eventos

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

Terças-feiras 
Encontro do Núcleo de Cultura Gaúcha

Julho 
24/7 - Costelão da APCEF (Galpão Criolo) 

Agosto
20 a 27/8 –  Jogos da Fenae (Blumenau)

Setembro 
24/9 –  Jantar baile campeiro de 
encerramento da Semana Farroupilha 
(Galpão Criolo)

Costelão da APCEF é uma das especialidades no Núcleo de Cultura Gaúcha

Jéssica Sobreira/APCEF

Associados(as) da Litoral 
Sul participam de Costelão 
no CTG Mate Amargo

Mais de 70 mil participam 
das eleições na Funcef

A Regional Litoral Sul promoveu, no 
último dia 12 de junho, mais um delicioso 
costelão no CTG Mate Amargo, em Rio 
Grande. Os(as) associados(as) puderam 
vivenciar a cultura gaúcha, saboreando 
um churrasco de fogo de chão, arroz, 

Nos dias 16 a 18 de maio, a Funcef 
realizou processo eleitoral para eleger 
novos(as) representantes para integrarem 
seus conselhos Fiscal e Deliberativo. A 
Chapa 7 - Controle e Resultado, venceu a 
disputa. Já a Chapa 4 - Independência e Co-
nhecimento na Funcef -  que tinha o apoio 
da diretoria da APCEF, com a candidatura 
da diretora de Aposentados(as), Saúde e 
Previdência da Associação, Célia Margit Zin-

feijão mexido, frango, salsichão e sala-
das, ao som de um fandango pra lá de 
especial. Além disso, os(as) presentes 
aproveitaram o espaço junto à nature-
za para compartilhar as novidades e, 
é claro, o chimarrão.

gler, a conselheira fiscal - fez um excelente 
resultado, especialmente no Rio Grande do 
Sul, onde angariou 21% dos votos.

 Os eleitos para o Conselho Delibera-
tivo foram Luiz Henrique Muller (titular) e 
Antônio Schuck (suplente). Para o Conselho 
Fiscal, foram eleitos Analia Miguel Anui-
siewicz (titular) e Marta Turra (suplente). A 
posse ocorreu no dia 2 de junho.

Gabriel Cozza/Divulgação

Associados(as) aproveitaram o ambiente do CTG para colocar a prosa em dia

Regional Sul promove passeio 
à Fenadoce

Arquivo Pessoal

Associados(as) saborearam as delícias de Pelotas

Núcleo de Cultura Gaúcha convida para 
o IX Costelão da APCEF
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CAMPANHA SALARIAL 2016

Conferência Estadual e Conecef dão 
pontapé inicial à Campanha 2016
Trabalhadores(as) se preparam para enfrentar desafios da conjuntura política adversa

Delegados(as) de todo o País participaram do 32º Conecef

Augusto Coelho/Fenae

No último mês, a categoria deu a 
largada para Campanha Salarial 2016. Pri-
meiro, os(as) bancários(as) gaúchos(as) se 
reuniram para a 18ª Conferência Estadual 
de Bancários(as), realizada nos dias 4 e 5 de 
junho, em Porto Alegre. Depois, nos dias 
17 a 19 de junho, foi a vez de o 32º Con-
gresso Nacional dos(as) Empregados(as) 
da Caixa Econômica Federal (Conecef), 
em São Paulo, falar especificamente sobre 
a pauta dos(as) trabalhadores(as) da Caixa. 
As deliberações de ambas as plenárias 
serão encaminhadas à Conferência Nacio-
nal, que acontecerá de 29 a 31 de julho, 
também na capital paulista.

Após dois dias de debates sobre as 
prioridades da categoria, os(as) 493 dele-
gados(as) que participaram da Conferência 
Estadual definiram a estratégia de negocia-
ção e aprovaram uma proposta de reajuste 

de 10% de aumento real, mais a reposição 
da inflação do período. Já o Conecef – que 
foi marcado também pelo pioneirismo 
da adoção do princípio da paridade de 
gênero, com 185 homens (52%) e 168 
mulheres (48%) - aprovou a pauta de 
reivindicações específicas da Caixa, tendo 
como alguns dos eixos o movimento Fora 
Temer, a defesa da Caixa 100% pública, o 
fortalecimento do papel social do banco, 
condições dignas de trabalho e mais con-
tratação de empregados(as). Foi aprovada, 
ainda, a estratégia de campanha nacional 
unificada dos(as) trabalhadores(as) dos 
bancos públicos e privados. Confira, no 
box abaixo, as deliberações dos GT’s do 
Conecef sobre Saúde do(a) Trabalhador(a), 
Saúde Caixa, Condições de Trabalho, Fun-
cef, Aposentados(as), Segurança Bancária, 
Caixa 100% Pública, Contratação, Rees-
truturação, Carreira e Jornada.

Conjuntura complicada
Diante da ameaça real para os direitos 

dos(as) trabalhadores(as) e para as empresas 
públicas, um ponto comum, tanto no Conecef 
quanto no Encontro Estadual, foi a definição 
de uma forte mobilização pelo Fora Temer. 
A categoria entendeu que o ataque à CLT, a 
criminalização dos movimentos sociais, a pro-
moção da intolerância religiosa e sexual, dentre 
outros, devem ser combatidos sem trégua por 
todas as forças classistas do País. Para isso, os(as) 
delegados(as) decidiram juntar esforços para a 
construção de uma Greve Geral que mobilize 
toda a sociedade.

Mas ambos os encontros deixaram claro 

que a luta deste ano não vai ser nada fácil. Foram 
abordadas as consequências da crise econô-
mica, comumente usada como desculpa para 
supressão de direitos dos(as) trabalhadores(as), 
aumento de impostos, cortes em políticas so-
ciais e áreas essenciais como saúde e educação. 
Diante desse cenário, só nos resta lutar. “Neste 
ano tão atribulado, com muitas pautas sendo 
disputadas na rua, nossa campanha salarial 
precisará ser de muita luta. Percebemos que 
os(as) colegas estão mobilizados(as). Mas o 
desafio agora será estender aos(às) demais esta 
mobilização”, afirmou o diretor de Relações de 
Trabalho da APCEF, Ricardo Hubba. 

Relatórios dos grupos de 
trabalho do 32º Conecef

Grupo 1 Saúde do(a) Trabalhador(a),
Condições de Trabalho, Saúde Caixa e GDP

Grupo 3 Segurança Bancária,
Infraestrutura das Unidades e Terceirização

Grupo 4 Caixa 100% Pública, Contratação,
Sipon e Jornada

Grupo 5 Isonomia, Carreira e Reestruturação

Grupo 2 Funcef, Aposentados(as) e Prevhab

Os(as) delegados(as) discutiram itens 
prioritários sobre os temas que serão 
reivindicados na campanha salarial deste 
ano. Dentre as propostas debatidas e apro-
vadas, estão o fim do programa Gestão de 
Desempenho de Pessoas (GDP) e medidas 
de combate ao assédio moral e sexual. Fo-

Sobre a infraestrutura e segurança das 
unidades da Caixa, os(as) delegados(as) 
consideram que a empresa deve criar 
condições mais adequadas de trabalho e 
garantir um banco voltado aos interesses 
da sociedade. Quanto ao funcionamento 
das agências, entre outros pontos, foi de-

Os(as) participantes reafirmaram a luta 
por mais contratação de empregados(as) 
como a forma mais adequada para combater 
a carência de pessoal e reafirmar condições 
dignas de trabalho. Também aprovou-se a 
manutenção da campanha “Mais emprega-
dos para a Caixa – Mais Caixa para o Brasil” 
e o cumprimento da Lei 8.213/91, que 
determina que 5% dos postos de trabalho 
seja para portadores(as) de deficiência. Entre 

Foi reafirmada a luta por isonomia de 
direitos entre empregados(as) novos(as) e 
antigos(as), com extensão da licença-prêmio 
e do anuênio para todos(as), bem como dos 
direitos do Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT), da Estrutura Salarial Unificada (ESU) 
e do Plano de Cargos e Salários (PCS) da 
carreira administrativa. Em relação à car-
reira, se propôs a criação de um comitê de 

As discussões se concentraram em 
torno de pontos que preocupam os(as) 
participantes e assistidos(as) do fundo 
de pensão dos(as) empregados(as) da 
Caixa, como o contencioso judicial, o 
fim do voto de minerva, a incorporação 
do REB ao Novo Plano e o projeto de lei 
268/2016, da Câmara dos Deputados, 
que propõe o fim da representação 

ram definidas também reivindicações que 
visam a adoção de políticas de prevenção 
voltadas para a saúde do(a) trabalhador(as). 
Os(as) delegados(as) também debateram 
propostas em torno dos eixos de gestão, 
participação e melhoria no atendimento 
do Saúde Caixa.

fendido o fim do Caixa Minuto. O debate 
no grupo girou em torno ainda do combate 
à terceirização na Caixa, bem como da 
atuação no Congresso Nacional para der-
rubar a legislação favorável à terceirização, 
que precariza as relações de trabalho e tira 
direitos da classe trabalhadora.

as propostas sobre a Caixa 100% Pública, 
estão a defesa do papel social do banco e 
de sua participação como instrumento de 
políticas públicas. Sobre Jornada e Sipon, 
foi aprovado o pagamento obrigatório de 
horas extras, com acréscimo de 100% da 
hora normal, além de jornada de 6 horas 
para todas as funções; extinção da jornada 
indeterminada e proibição do trabalho em 
dias de descanso remunerado. 

acompanhamento dos Processos Seletivos 
Internos por Competência (PSCIs), a criação 
de função gratificada para empregados(as) 
que atuam no atendimento social e a con-
cessão de um delta a cada dois anos pelo 
período em que não houve promoção por 
mérito nos PCSs de 1989 e 1998. O fim do 
processo de reestruturação também deverá 
ser reivindicado.

dos(as) trabalhadores(as) nos fundos 
de pensão. Os(as) delegados(as) rati-
ficaram a continuidade da mobilização 
pela extinção do voto de minerva e a 
necessidade de continuar cobrando da 
Caixa a responsabilidade no passivo ju-
dicial da Funcef, que foi gerado pelo não 
cumprimento de obrigações trabalhistas 
por parte da patrocinadora.
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SAÚDE DO(A) TRABALHADOR(A)

Maria Isabel Perez Mattos
Psicóloga clínica, psicanalista e mestre em Psicologia pela UFRGS
misabelmattos@hotmail.com

A fibromialgia pode ser considerada uma doença do trabalho?

A Fibromialgia é uma síndrome 
do lorosa  não - in f l amatór i a , 
caracterizada por dores musculares 
difusas, fadiga, distúrbios de sono, 
rigidez matinal, parestesias (como 
formigamento ou dormência 
nos dedos), edema (inchaço) 
subjetivo, distúrbios cognitivos, 
problemas de concentração 
e memória; e dor em pontos 
específicos com sensibilidade 
aumentada. Tal enfermidade 
encontra-se incluída na Décima 
Revisão da Classificação Estatística 
Internacional  de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde 
(CID-10), da Organização Mundial 
da Saúde.

Várias pesquisas indicam 
que anormalidades na recepção 
dos neurotransmissores são 
frequentes em pacientes com 
fibromialgia. Essas alterações 
podem ser o resultado de estresse 
prolongado grave. Depressão 
e Transtornos de ansiedade, 
especialmente Transtorno de 
estresse pós-traumático, são os 
mais comuns dentre os causadores 
desta doença.

A fibromialgia não possui um 
método de diagnóstico direto, 
portanto há a necessidade de 
se diagnosticar tal síndrome 
por exclusão. Desta forma, o 
(a) médico (a) necessitará fazer 
vários exames de imagem e 
de laboratório para excluir a 
possibilidade dos sintomas serem 
provocados por outra doença.

No seio social e familiar, 
os portadores da Fibromialgia 
sofrem diversos julgamentos 
causados pelo desconhecimento 
que as pessoas possuem acerca 
da  doença,  po is  a té  a lguns 
médicos têm dificuldades em 
chegar a este diagnóstico o que 
procrastina o tratamento.

No ambiente de trabalho, 
se torna penoso e por vezes 
impossível a pessoa trabalhar 
com mal-estar permanente, com 
sintomas como dor crônica e 
generalizada, falta de energia e 
disposição em decorrência da 
fraqueza física, fadiga, alteração 
no sono, dores de cabeça e por 
fim distúrbios psicológicos.

Perante ao INSS o portador de 
Fibromialgia que estiver afastado 
do trabalho por mais de quinze 
dias, poderá requerer diretamente 
ao INSS o benefício de auxílio-
doença. Caso seja detectado a 
incapacidade total e permanente 
do portador para o trabalho e 
suas atividade habituais, deverá 
ser concedida a aposentadoria por 
invalidez. Mas se o(a) portador(a) 
/segurado(a) tiver seu benefício 
negado, poderá recorrer ao Poder 
Judiciário, a fim de ver seu direito 
reconhecido, onde este passará 
novamente por uma nova perícia, 
porém, tal avaliação será efetuada 
pelo médico perito de confiança 
do juiz, podendo o(a) segurado(a) 
dispor de seu assistente técnico. 

Tais benefícios previdenciários são 
concedidos em razão dos sintomas 
que provocam a incapacidade 
laborativa no(a) trabalhador(a), 
tais como: dores pelo corpo 
todo, quadro depressivo, falta de 
ânimo para o trabalho e demais 
atividades do dia a dia, perda de 
memória e outros problemas 
anteriormente mencionados.

Considerando-se que acidente 
de trabalho é o que ocorre pelo 
exercício do trabalho a serviço 
da empresa provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional 
que cause a morte ou a perda 
ou redução permanente ou 
temporária da capacidade para 
o trabalho. E, sendo a doença 
do trabalho àquela que surge em 
função das condições especiais 
do trabalho realizado, situação na 
qual necessita haver uma relação 
da doença com a atividade laboral 
desempenhada, não só em seu 
surgimento, mas também, quando 
o trabalho exercido causar a 
piora da enfermidade, onde 
não ficará caracterizada como 
uma doença preexistente. O/a 
segurado(a) necessita de atestado 
médico citando a sua incapacidade 
laboral, acompanhado do CID, 
laudos, pareceres e exames 
que apontem a ligação com a 
atividade desempenhada, ligação 
esta que aponte a origem ou 
o agravo do estado físico e/ou 
psíquico caracterizando acidente 
de trabalho, tornando possível, 

assim, o pleito da concessão 
de benefício de auxílio-doença 
acidentário, o qual não se exige 
tempo mínimo de contribuição, 
ou melhor, carência, e poderá 
ser pleiteada a aposentadoria por 
invalidez. Caso seja detectada 
a possibilidade do segurado em 
retornar ao mercado de trabalho, 
ou sendo consolidada a doença 
incapacitante, será efetuada a 
reabilitação do trabalhador, sendo 
alterada a sua função, onde haverá 
a transformação do auxílio-doença 
acidentário em auxílio-acidente.

O ( A )  p o r t a d o r ( a )  d e 
Fibromialgia, muitas vezes perde 
o seu emprego, causado por 
faltas e afastamentos médicos em 
decorrência das fortes crises de dor, 
associadas ao quadro depressivo 
o que causa, frequentemente, a 
impossibilidade de recolocação no 
mercado de trabalho, daí advém 
a necessidade de demonstrar que 
esta enfermidade pode ter seu 
surgimento relacionado às funções 
laborais desempenhadas, ou ter 
agravamento desta em virtude do 
aparecimento da tão conhecida 
LER/DORT. Uma vez que os 
fibromiálgicos, em razão de sua 
doença, necessitam de remédios, 
acompanhamento psicológico, 
t ra tamentos  f i s ioteráp icos , 
alimentação adequada, médicos 
especial izados, bem como o 
próprio sustento, não podem 
ficar desamparados.
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CULTURA

A literatura sempre foi bem repre-
sentada nas atividades culturais da APCEF 
e está a todo vapor na oficina de criação 
literária em andamento, ministrada, mais 
uma vez, pelo grande escritor gaúcho Alcy 
Cheuiche. Com um tema especial, que 
homenageia “Mulheres Extraordinárias”, 
11 alunas e um aluno se reúnem todas as 
terças-feiras, na sede da Agea, para tra-
balhar as técnicas ensinadas pelo mestre 

Cheuiche. “O grupo é muito interessante, 
porque são de diferentes profissões, além 
de bancários(as). Está sendo muito bom 
trabalhar com este grupo”, salientou Alcy.

A cada semana, uma mulher extraor-
dinária é abordada em aula. Recentemente, 
o grupo concluiu as reflexões sobre as 
mulheres extraordinárias do passado – 
mitologia, Egito Antigo, Idade Média – e 

Oficina “Mulheres Extraordinárias” 
está a todo vapor

iniciou o estudo sobre as grandes mulheres 
dos dias atuais. Para falar de seus feitos 
incríveis como empreendedora cultural à 
frente do Theatro São Pedro, Eva Sopher 
comparecerá em uma próxima aula. 

“Em algumas ocasiões, o meu olhar 
causou boas impressões às colegas, mulhe-
res extraordinárias”, contou James Domi-
not, associado aposentado de Porto Alegre, 

Publicação resultante da oficina deverá ser lançada na próxima Feira do Livro de Porto Alegre

único aluno do sexo masculino da turma. 
“Particularmente, acho que é importante 
o olhar masculino sobre a questão da mu-
lher. Ainda temos que avançar muito, pois 
vivemos em uma cultura machista. As várias 
formas de discriminação devem ser com-
batidas por homens e mulheres. É inad-
missível que ainda haja diferenças salariais 
motivadas pelo gênero, por exemplo. É 
importante que o maior número de homens 
se integre a essa causa”, complementou.

Beatriz Maria Berghahn, associada 
aposentada de Porto Alegre, já tem dois 
livros lançados e está editando mais um, 
além do que está escrevendo na oficina 
literária da APCEF. “Eu tenho o costume 
de escrever crônicas com a temática social 
e psicológica, principalmente. Então, está 
sendo bem legal pensar a participação da 
mulher na história da humanidade, que, 
com certeza, vai gerar um livro extraordi-
nário”, concluiu.  

As histórias de mulheres extraordiná-
rias se transformarão em um livro ao final 
desta oficina literária, com lançamento 
previsto na próxima Feira do Livro de Porto 
Alegre, em novembro.

Com o apoio da APCEF,  2ª Mostra Musical 
de Talentos Bancários de Pelotas foi um sucesso!

Oito bandas subiram ao palco do bar 
João Gilberto, em Pelotas, no dia 25 de 
maio, para mostrar um lado diferente da-
queles que vivem a rotina de uma agência 
bancária. Promovida pelo Sindicato dos 
Bancários de Pelotas e Região, com o apoio 
da APCEF, a 2ª Mostra Musical de Talentos 
Bancários foi um sucesso de público e de 
qualidade das apresentações.

A empregada da Superintendência 
Regional Extremo Sul da Caixa, Meri Elen 
afirmou que a mostra é uma excelente 
oportunidade para trocar experiências 
musicais com colegas de outros bancos. 
“Logo após minha apresentação, um colega 
do Banrisul, que toca sax, me procurou para 
fazermos uma parceria, então, essa integra-
ção é muito importante”, disse.

Fonte: Seeb/Pelotas

Nova oficina de Alcy Cheuiche na APCEF tem 11 alunas e um aluno

Associado da APCEF, Joni Bersch mostrou que talento é o que não falta

Regina Azevedo/APCEF

Convênios

Veja mais convênios em 
www.apcefrs.org.br/saude.html

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

APCEF Saúde

PSICOLOGIA – Bruna Moller Ferlauto 
- Av. Plínio Brasil Milano, 757/501, bairro 
Higienópolis – Porto Alegre/RS – Fone: 
(51) 3391-0121 – E-mail: bruna@korr.
com.br - Site: www.korr.com.br

PSICOLOGIA – Claudilene Pinheiro 
Basei - Av. Gal. Flores da Cunha, 903/406, 
bairro Centro – Cachoeirinha/RS – 
Fones: (51) 3471-9486 / (51) 9376-9271 
– E-mail: claudilenebasei@gmail.com - 
Site: www.altameta.net

PSICOLOGIA – Luciane Pereira de 
Barros - Av. Paraguassú, 1680/202, 
bairro Centro – Imbé/RS – Fones: (51) 
3627-1134 / (51) 8491-1887 – E-mail: 
luluzicabarros@hotmail.com – Site: 
http://luluzicabarros.wix.com/psicologa

 Juliano Luz de Lima/Divulgação



Mostra Musical de Todos

os Estilos para Todo o Rio Grande

reuniu 17 bandas de todo o Estado
Evento ocorreu com a presença de mais de 300 pessoas,

que lotaram o tradicional pub porto-alegrense  Sgt. Peppers

Luciana e Banda
Luciana Bohrer reuniu-se, pela primeira vez,

com os colegas da banda em 2015

Venceslau e Banda
Tocou em todas as edições da Mostra
de Talentos Bancários de Santa Maria

Engenheiros de Havaianas
A banda nasceu em Pelotas e apresentou

clássicos do rock no evento

Tri Rock's
Amigos de Guaíba realizaram

a primeira apresentação oficial

Banda Lecksotan
Iniciada em 1984, no auge do punk hardcore,

a banda tocou duas músicas autorais

Banda Ziriguidum
Bloco de carnaval de rua, criado em 2013, 

esteve presente nesta edição

Esquerda Volver
Apresentou “Don't let me down” (The Beatles) e a canção 

“Monogamia”, da rockeira gaúcha Izmália

Banda CLT 43
Foi montada em março de 2016 para

a 4ª Tertúlia Bancária

Marcelo de Marchi
Com premiada música autoral, Marcelo de Marchi

foi acompanhado pela banda virtual

Walking Dead
Recentemente, um grupo de amigos se conheceu

pela internet e formou a banda

Os Inconformes
A banda apresentou músicas
de Pearl Jam e Foo Fighters

Família Thies de Lima
Banda formada pelos colegas Paulo Thies e Rochester

de Lima, juntamente com os familiares

Tomas Rock
Formada por oito integrantes, a banda

contou com dois convidados

João Bonatto e Amigos da Escola Lisboa
Associado faz trabalho voluntário na escola para pessoas

com deficiência em Santa Maria

Claudenir e Banda
Interpretaram “Ainda existe um lugar” e “Canto do Sabiá”,

de Ivo Bairros de Brum e Miguel Marques

Geração MPB
Realizou a primeira apresentação
na 4ª edição da Tertúlia Bancária

NDA
Mais uma vez presente,

agitou com o estilo rock gospel

A cada ano que passa, a APCEF tem tido a oportunidade de mos-
trar que o ambiente bancário é, sim, espaço para o desenvolvimento 
de cultura e de integração. Prova disso foi a quarta edição da Tertúlia 
Bancária - Mostra Musical de Todos os Estilos para Todo o Rio Grande, 
ocorrida no dia 21 de maio, no tradicional pub porto-alegrense Sgt. 
Peppers, com a presença de mais de 300 pessoas.

O público numeroso lotou a casa para conferir as apresentações 
das 17 bandas inscritas, provenientes de diversas cidades do Estado: 
Santa Maria, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Marau, Eldorado do Sul, 
Guaíba e Porto Alegre. Os(as) artistas interpretaram canções originais 
e covers dos mais variados estilos musicais. O rock predominou, mas 
também teve muito MPB, samba, música tradicionalista, pop e gos-
pel. Confira as bandas participantes na galeria de fotos. Mais imagens 
podem ser visualizadas na página da APCEF no Facebook.

De acordo com a diretora de Cultura da Associação, Ma-
ria Julia Santos, a quantidade e a qualidade dos(as) músicos(as) 
consagraram a IV Tertúlia como um dos grandes eventos do 
ramo em nosso Estado. “Nós estamos muito contentes em 
receber esse grande número de bandas e cantores(as). É uma 

festa maravilhosa, que, pela quarta vez, é realizada com grande 
sucesso”, comemorou.

A associada Débora Nobre, da GIGOV, estreou na Ter-
túlia e se encantou. “A gente começou a banda faz pouco 
tempo. Montamos especialmente para a Tertúlia Bancária. 
O bar é muito bonito e está muito lotado. Dá gosto fazer 
show aqui”, revelou.

Caracterizado por ser um evento não competitivo, a verdadeira 
riqueza da Tertúlia se destacou ainda mais nessa edição: a integração. 
O fomento à cultura associado à confraternização amistosa entre co-
legas foi considerado o ponto alto da Mostra, especialmente durante 
o Palco Livre, espaço após as apresentações oficiais em que os(as) 
artistas puderam se divertir ainda mais através de números extras de 
música. “Eu me sinto muito bem de estar participando desse evento 
pela quarta vez. É uma grata satisfação estar reunido com todos(as) 
os(as) colegas para mostrar o que a gente faz além do trabalho no 
banco, num mesmo palco, sem concorrência. Existe um sentimento 
maravilhoso de união”, afirmou o colega Rochester Soares de Lima, 
da GIRET/Santa Maria.

A APCEF agradece a todos(as) os(as) artistas e espectadores(as) 
que abrilhantaram ainda mais a Tertúlia Bancária e, em especial, os 
sindicatos dos Bancários de Santa Cruz do Sul e Região, de Santa 
Maria e Região, de Pelotas e Região, do Vale do Caí e a Associação 
dos Funcionários das Empresas do Grupo Banrisul (Agban), entidades 
apoiadoras tão importantes para a grandeza desse evento. E depois 
de tanto sucesso, agora é aguardar o lançamento do DVD.

Confira, na página 10, a galeria de fotos do evento.

Grande destaque da IV Tertúlia foi a presença 
numerosa do público

Fotos: Regina Azevedo e Jéssica Sobreira/APCEF

Assista ao programa de vídeo sobre a IV Tertúlia 
Bancária, em www.apcefrs.org.br
ou na página da APCEF no Facebook.



O 63º aniversário da APCEF foi comemorado em grande estilo no último dia 18 de junho, com a 
tradicional Festa de Queijos & Vinhos. Como de praxe, o Ginásio de Esportes da Associação, em Porto 
Alegre, ficou lotado de associados(as), familiares e amigos(as), que desfrutaram do melhor da gastronomia 
de inverno e do inesquecível show da banda Nenhum de Nós, seguido da animação do DJ.

A banda gaúcha de sucesso nacional foi um show à parte, encantando os(as) presentes com um re-
pertório muito famoso, incluindo canções como Astronauta de Mármore, Camila e Amanhã ou Depois. 
O público cantou e dançou muito com o grupo. Já o vocalista da banda, Thedy Corrêa, respondeu com 
bastante simpatia: “Nós estamos muito felizes de estar aqui junto com vocês, fazendo este grande show e 
comemorando os 63 anos da Associação do Pessoal da Caixa. O Nenhum de Nós, que completa 30 anos 
em 2016, deixa um grande abraço para os(as) associados(as) da APCEF. Quem sabe nós chegamos aos 63, 
né?”, afirmou.

A associada Simone Cândia, da Agência Pelotas, estreou no evento e adorou. “Eu nunca tinha vindo 
no evento Queijos & Vinhos. Neste ano, decidi vir com a caravana de Pelotas para os 63 anos da APCEF 
e estou achando muito bom, muito bem organizado. Além de ver a banda tocar, está sendo muito bom 
rever os amigos, que há muito tempo não via”, declarou Simone. O associado Michel Michels, da Agência 
Charqueadas, também veio de longe especialmente para o evento e não se arrependeu: “É a primeira vez 
que eu participo dessa festa. Está sendo uma honra participar desse momento tão importante para essa 
grande Associação. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui”, completou.

Mas a festa, como sempre, foi muito além. O público, proveniente de diversas partes do Estado, se 
impressionou com um cardápio cada vez mais impecável: foram oferecidos vários tipos de queijos, frios, 
pastas, pães, cucas, cremes e sopa de capeletti, além, é claro, de uma variada carta de vinhos, sucos, refri-
gerantes, cervejas e água.

A alta gastronomia e a presença especial do Nenhum de Nós, no entanto, não apagaram o brilho da 
grande rainha da festa. Para fazer memória dos 63 anos dessa valorosa Associação, diretoria e associados(as) 
cantaram, em uníssono, um merecido “Parabéns à Você” para a nossa querida APCEF, uma entidade cada 
vez mais forte em todas as suas frentes de atuação. 

“Queremos saudar a presença de todos(as) os(as) associados(as) provenientes de diversas partes do 
Estado. É uma grande alegria poder comemorar a vida de uma Associação que tem uma longa história em 
vários tipos de atividades, sempre com a participação muito ativa de seus(suas) associados(as). Também 
agradecemos a presença de várias representações de entidades parceiras, que estão sempre junto conosco. 
Nesse período que começamos agora, de muitas ameaças de perda de direitos dos(as) trabalhadores(as), 
a gente tem que permanecer focado e manter a luta sempre acesa”, lembrou o presidente da APCEF, 
Marcello Carrión. 

E que venham muitos e muitos novos anos de lutas e conquistas! Parabéns, APCEF!

Evento de alta gastronomia contou com 
o show especial da banda Nenhum de Nós



Alta astronomia é um dos pontos altos do evento

Variada carta de vinhos agradou 
todos os gostos

Ginásio lotado demonstra o sucesso
dessa tradicional festa

Animado, público comemorou
o aniversário da Associação

Show da banda Nenhum de Nós foi
o presente especial dos 63 anos da APCEF

Diretoria unida para saudar a aniversariante com o “Parabéns”

Caravana de Pelotas é sempre presença confirmada

Regina Azevedo e Jéssica Sobreira/APCEF

Assista ao programa de vídeo
sobre o aniversário de 63 anos
da APCEF, com a Festa de
Queijos & Vinhos,
em www.apcefrs.org.br
ou na página da APCEF
no Facebook.
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FUNCEF

A ação impetrada pela APCEF 
contra o equacionamento na Funcef 
gerou mobilizações positivas também 
em outras entidades. Após o ajuiza-
mento da ação da APCEF, para sus-
pender o equacionamento imediato 
no Reg/Replan Saldado, realizado no 
dia 20 de abril, a Associação Nacional 
Independente dos Participantes e As-
sistidos da Funcef (Anipa) obteve uma 
liminar na Justiça Federal de Brasília 
para seus(suas) associados(as), para 
suspender a cobrança extraordinária 
de 2,78% que estava sendo feita des-
de o dia 1º de maio para reequilibrar 
o fundo. A juíza Solange Salgado disse, 
em sua decisão, que há indícios de que 
o resultado deficitário pode ter sido 
causado por irregularidades ou gestão 

Justiça suspende cobrança 
extra na Funcef
Após ajuizamento da ação da APCEF, Anipa conquista liminar na Justiça Federal de Brasília

fraudulenta. Dessa forma, determinou 
a suspensão da cobrança até que sejam 
apuradas as possíveis irregularidades. 

De acordo com a diretora de 
Aposentados(as), Saúde e Previdência 
da APCEF, Célia Zingler, essa é uma 
excelente notícia. “A vitória em Bra-
sília, além de ter conseguido barrar a 
cobrança, nos indica que temos boas 
chances de vencermos aqui no Rio 
Grande do Sul também”, declarou. 

A ação proposta pela APCEF so-
licita liminar a fim de evitar qualquer 
cobrança sem haver a apuração da 
dívida da Caixa para com a Fundação. 
Compõe também o objeto da ação a 
obrigação da Caixa em aportar em fa-
vor do plano de benefícios Reg/Replan 

(modalidades saldada e não saldada) os 
valores correspondentes aos impactos 
financeiro e atuarial decorrentes de 
ações judiciais movidas contra a Caixa 
que apresentaram reflexos no cálculo 
de benefícios.

Conforme informou o assessor 
jurídico da Associação, Ricardo Cas-
tro, o juiz responsável pela ação no 
Rio Grande do Sul concedeu até o 
dia 15 de junho para a contestação da 
Caixa e/ou da Funcef e, só a partir daí, 
voltaria a examinar o caso. O advoga-
do calcula que a Justiça se manifeste 
sobre o tema apenas em julho. “Sa-
bemos que a Justiça tem o seu ritmo, 
mas estamos confiantes de que temos 
condições de ganhar no mérito e, ao 
final do processo, a Funcef devolva 

tudo o que cobrou a mais dos(as) 
participantes”, afirmou Castro.

O posicionamento dos(as) gaú-
chos(as) é claro: é necessária a abertu-
ra do cálculo e composição do déficit, 
inclusive com a segregação do que 
é estrutural e do que é conjuntural. 
Qualquer valor referente ao provi-
sionamento do contencioso judicial 
trabalhista de responsabilidade da 
Caixa deve ser excluído do cálculo e 
cobrado exclusivamente da patrocina-
dora. Inclusive, é necessária a apura-
ção imediata dos valores que devem 
ser aportados pela patrocinadora para 
recomposição das reservas matemá-
ticas de benefícios já implementados 
em razão de incremento nos mesmos 
por conta de decisões judiciais.

Diante da possibilidade de equa-

cionamento do déficit da Funcef, a 

APCEF tomou, desde o princípio, 

uma posição de vanguarda na defesa 

dos(as) participantes e assistidos(as) 

da Fundação. Uma das grandes vitó-

rias conquistadas pela Associação foi 

a redução de R$ 300 milhões do mon-

tante a ser equacionado. Isso ocorreu 

graças à intervenção da APCEF junto 

à diretoria executiva da Funcef, em 

dezembro passado. 

Após a Funcef divulgar uma pro-

posta de equacionamento do déficit 

com índice de 3,3% sobre o benefício 

saldado dos(as) participantes para a 

taxa de contribuição extraordinária, 

o vice-presidente da APCEF, Marcos 

Todt, e a diretora de Aposentados(as), 

Previdência e Saúde, Célia Zingler, 

foram até Brasília para se reunir com 

o então presidente da Funcef, Carlos 

Caser, e com os diretores eleitos de 

Benefícios, Délvio de Brito, e de Ad-

ministração, Antônio Augusto e Souza. 

Na ocasião, a Associação apre-

sentou os cálculos realizados por sua 

assessoria previdenciária, que de-

monstraram que o índice deveria ser 

em torno de 2,8%, e não de 3,3%. 

Com base nos dados disponíveis, os 

cálculos da APCEF indicaram que o 

percentual proposto pela Funcef não 

excluía da composição do déficit a taxa 

de administração – operação consi-

derada indevida por caracterizar uma 

cobrança em duplicidade, visto que o 

custeio para administração dos recur-

sos do plano já havia sido imputado 

sobre a contribuição normal dos(as) 

participantes e assistidos(as).

Além da defesa da exclusão de 

qualquer custeio administrativo sobre 

o déficit, a APCEF também se mani-

festou pela exclusão de qualquer valor 

referente a provisionamento de con-

tencioso judicial de origem trabalhista 

da Caixa do valor a ser equacionado; 

pela apuração e cobrança da Caixa dos 

valores não aportados pela patrocina-

dora para recomposição das reservas 

matemáticas de benefícios já imple-

mentados em razão de incremento 

nos mesmos por conta de decisões 

judiciais; e pela apresentação do cál-

culo e composição do déficit, com a 

segregação do que é estrutural e do 

que é conjuntural.

Tal atuação da APCEF, por fim, 

garantiu que a Fundação voltasse 

atrás e divulgasse, em fevereiro de 

2016, a redução do percentual para 

2,78%. “Concluímos que se, não 

houvesse a manifestação da APCEF, 

a taxa de administração conforme 

anunciado em 7 de dezembro de 2015 

permaneceria no déficit apurado. 

Portanto, se o déficit total era de R$ 

5,1 bilhões, com R$ 1,9 bilhões a ser 

equacionado nesse momento, cujo 

percentual era 3,28%, com redução 

do percentual para 2,78%, houve, por 

consequência, a redução do montante 

a ser equacionado para R$ 1,6 bi-

lhões. Dessa forma, entendemos que 

cerca de R$ 300 milhões se referem 

ao custeio administrativo excluído”, 

afirmou o assessor previdenciário da 

Associação, Flávio Leite.

Atuação da APCEF reduziu R$ 300 milhões do equacionamento
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APOSENTADOS(AS), SAÚDE E PREVIDÊNCIA

Reuniões em Porto Alegre e Pelotas abordam 
novas ações judiciais em prol do grupo
APCEF esclareceu sobre ações contra equacionamento na Funcef e relativas a revisão de benefícios

NOVAS REGRAS DE APOSENTADORIA E DESAPOSENTAÇÃO

contribuição e 56. 

A desaposentação significa a renúncia à atual 
aposentadoria para recebimento de benefício mais 
vantajoso pela contagem das contribuições desde a 
data da primeira aposentadoria, para aqueles que 
continuaram trabalhando. Ou seja, a possibilidade 
do aposentado que continua trabalhando recalcular 
seu benefício.  

O STJ, assim como o Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, julgam pela possibilidade de desaposen-
tação sem a necessidade de devolução dos valores 
recebidos da primeira aposentadoria e sem a neces-
sidade de prévio requerimento administrativo para 
propositura de ação judicial, pela notória negativa do 
INSS. Ainda, o STJ ao julgar recurso representativo da 
matéria, aplicou entendimento de que não há prazo 
para tanto, podendo o aposentado, requerer novo 
benefício, mesmo após mais de 10 anos da data de 
sua primeira aposentadoria. 

A presidenta, ao sancionar as novas regras sobre 
aposentadoria, vetou o dispositivo da Lei 13183/15 que 
tratava da desaposentação. Segundo o trecho vetado, a 

A presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei 
13.183/15, que introduziu a Fórmula 85/95 para 
cálculos de aposentadoria, contudo, vetou o trecho 
da lei que tratava da possibilidade de desaposentação. 
Entenda a fórmula 85/95:

Para benefícios concedidos a partir de 18/06/15, 
caso o homem some 95 pontos e a mulher 85 pontos 
entre idade e tempo de contribuição, há a possibilidade 
de não aplicação do fator previdenciário, que quase 
sempre acarreta numa redução dos proventos de 
aposentadoria. Para aplicação desta fórmula, sempre 
o tempo mínimo de contribuição será de 35 anos para 
homens e 30 anos para mulheres. Por exemplo, o ho-
mem deve ter 60 anos de idade e 35 anos de tempo 
de contribuição para somar 95 pontos; e a mulher ter 
55 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição.

Ainda, a lei prevê uma progressividade: a partir 
de janeiro de 2019, a cada dois anos, será aumentado 
em 1 ponto a soma para homens e mulheres até que 
em janeiro de 2027 totalize 90 pontos para mulher e 
100 pontos para homem. Ou seja, em 2019, o homem 
deverá ter 35 anos de tempo de contribuição e 61 anos 
de idade e a mulher deverá ter 30 anos de tempo de 

desaposentação ocorreria se o aposentado tivesse mais 
de 60 contribuições (5 anos) após sua aposentadoria. 
As razões do veto são econômicas e atuariais, sob 
fundamento que tal alteração representaria um gasto 
de R$70 bilhões nos próximos vinte anos. 

Tendo em vista que o veto não derrubado pelo 
Congresso Nacional, as esperanças agora estão con-
centradas no STF. Assim, somente via Poder Judiciário 
pode se requerer a desaposentação. Há no STF Recur-
so Extraordinário 661.256 ações, onde se discute, em 
repercussão geral, a possibilidade de desaposentação. 
Tal julgamento encontra-se suspenso, com pedido de 
vista da Min. Rosa Weber. O relator Min. Barroso votou 
pela possibilidade de desaposentação, desde que utili-
zadas idade e expectativa de vida da data da primeira 
aposentadoria. O Min. Marco Aurélio votou pela desa-
posentadoria, e os Min. Teori e Toffoli votaram contra 
essa possibilidade. 

Documentos necessários para ajuizamento 
de ações: cópia do processo administrativo de 
concessão de aposentadoria, CTPS, CNIS com-
pleto com relação dos salários de contribuição 
após a aposentadoria.

No último dia 12 de maio, aposenta-
dos(as) e pensionistas voltaram a se reunir 
para mais um encontro promovido pela 
APCEF. Durante a reunião, os(as) associa-
dos(as) conheceram detalhadamente o teor 
da ação judicial autorizada em assembleia 
prévia, contra o equacionamento na Funcef, 
bem como conheceram as novas ações 
judiciais oferecidas pelo Seguro Jurídico 
em relação a benefícios do INSS. Para tais 
esclarecimentos, a reunião contou com par-
ticipação da diretoria da APCEF, dos advo-
gados(as) do Seguro Jurídico e da assessoria 
atuarial e de investimentos da Associação. Já 
no dia 30 de junho, os(as) associados(as) da 

Regional Sul tiveram a mesma oportunidade 
de se informar sobre tais ações, através de 
um encontro promovido pela APCEF na 
sede do Sindicato dos Bancários de Pelotas 
e Região, em Pelotas.

A primeira ação abordada nas reuniões 
foi a impetrada no dia 20 de abril, contra a 
Caixa e a Funcef, requerendo à Justiça a não 
cobrança de contribuição extraordinária de 
assistidos(as) ou participantes sem haver a 
devida apuração da dívida da Caixa com a 
Fundação, bem como que a Caixa aporte 
em favor do Reg/Replan Saldado e Não 
Saldado os valores correspondentes aos 

impactos financeiro e atuarial decorrentes 
de ações judiciais movidas contra a Caixa 
que apresentaram reflexos no cálculo de 
benefícios. Leia mais sobre o andamento 
dessa ação na página 5.

Já a ação de adicional de 25% sobre 
o benefício do INSS busca um acréscimo 
aos(às) aposentados(as) que adquiriram 
invalidez e que necessitem de assistência 
permanente de outra pessoa. Em recente 
decisão, o STF estendeu o direito, que era 
exclusivo de portadores(as) de doenças 
graves, para qualquer aposentado(a) aco-
metido(a) por doença que requeira ajuda 
permanente de um(a) cuidador(a). “A possi-
bilidade de 25% de adicional nos benefícios 
do INSS, incluindo as pessoas idosas é um 
direito que precisa ser buscado. O envelhe-
cimento conduz a invalidez na maioria das 
vezes com necessidades de cuidadores(as) e 
buscar este reconhecimento junto ao INSS 
é de muita importância. A velhice precisa 
de políticas públicas para preservar a dig-
nidade das pessoas”, defendeu a diretora 
de Aposentados(as), Saúde e Previdência, 
Célia Zingler. 

As reuniões também abordaram o 
direito a revisão de benefícios previdenci-
ários de aposentados(as) entre 05/10/88 e 

05/04/91, período conhecido como “buraco 
negro”, que tenham sido limitados ao teto 
legal na data de sua concessão. Importan-
te ressaltar que o INSS não faz a revisão 
administrativa destes benefícios, sendo 
necessário ajuizamento de ação previden-
ciária na Justiça Federal, onde será buscada 
revisão do valor do benefício e pagamento 
dos atrasados.

Outra ação apresentada nos encontros 
é a “desaposentação”, que possibilita a 
renúncia à atual aposentadoria para rece-
bimento de benefício mais vantajoso pela 
contagem das contribuições desde a data 
da primeira aposentadoria, para aqueles 
que continuaram trabalhando.

Para ajudar a entender essas novas 
ações, a assessora jurídica da APCEF, Isa-
dora Moraes, elaborou as explicações que 
você pode conferir nos seguintes boxes. 
Interessados(as) em saber mais sobre as 
ações podem contatar o Escritório Direito 
Social, através do email segurojuridico@
apcefrs.org.br ou pelo telefone (51) 3268-
1611, agendando um horário com a equipe 
de advogados(as).

* Com a colaboração de Regina Azevedo

Os(as) assessores(as) José Gautério, Lucas Dias, Isadora Moraes e Flávio Leite 
juntamente com Célia Zingler e Marcos Todt

Regina Azevedo/APCEF
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ADICIONAL DE 25%
NAS APOSENTADORIAS

POR TEMPO,
IDADE OU ESPECIAL

A lei previdenciária prevê 
direito a acréscimo de 25% 
aos aposentados por invalidez 
que necessitem de assistência 
permanente de outra pessoa. 
É o caso de aposentados por-
tadores de doenças graves, por 
exemplo, Alzheimer, Parkinson, 
acidente cardiovascular, câncer, 
dentre outras, que os impossi-
bilitem a realização de tarefas 
básicas do dia-a-dia.

No entanto, recentes de-
cisões do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região e da Tur-
ma Nacional de Uniformização 
dos Juizados Especiais Federais 
estenderam o direito a estes 
25% para qualquer aposentado 
acometido por doença grave 
que requeira ajuda perma-
nente de um “cuidador”. Ou 
seja, aposentados que recebam 
aposentadoria por tempo de 
contribuição, aposentadoria 
especial ou aposentadoria por 
idade, portadores de doenças 
que requeiram ajuda de um 
“cuidador” também têm os 
mesmos direitos que os apo-
sentados por invalidez. 

Para tanto, é necessário fazer 
o requerimento deste acréscimo 
de 25% numa agência do INSS. 
Caso seja indeferido, o aposenta-
do deve procurar a Assessoria Ju-
rídica da APCEF para ajuizamento 
de ação previdenciária.

Prazo para ajuizamento de 
ação referente ao saldamento 
do Reg/Replan vai até 31/8

Em agosto de 2011 – quando comple-

tavam-se cinco anos da data considerada 

como a do saldamento, ou seja, no prazo 

limite para o ajuizamento de ações judiciais 

referentes ao tema -, a APCEF ingressou 

com Protesto Interruptivo de Prescrição, a 

fim de prorrogar o prazo para conservação 

dos direitos dos(as) participantes da Funcef 

que efetuaram a adesão ao Reg/Replan 

Saldado. Prescrição é a perda do direito 

de ingressar com uma ação judicial pelo 

transcurso do tempo. Com o ajuizamento, 

o prazo de prescrição foi renovado por 

mais cinco anos, até 31 de agosto de 2016. 

Importante destacar que o Pro-

testo não é uma ação judicial, mas uma 

notificação judicial. No Protesto, não há 

a discussão de qualquer direito dos(as) 

associados(as), nem o recebimento de 

quaisquer valores, apenas a notificação 

da Funcef para que seja resguardado o 

prazo prescricional para a interposição 

de futuras ações pelos(as) associados(as). 

A preservação de direitos eventualmente 

desrespeitados por ocasião do saldamento 

depende do ajuizamento de ação individual 

pelo(a) interessado(a), o qual, para evitar 

discussões a respeito da ocorrência da 

prescrição, deve ocorrer até o dia 31 de 

agosto de 2016.

Para esclarecer dúvidas e encaminhar 

o ajuizamento de ações, o Seguro Jurídico 

coloca à disposição a assessoria jurídica do 

Escritório de Direito Social. Os questiona-

mentos podem ser enviados aos cuidados 

do advogado Ricardo Cantalice, através do 

e-mail ricardo.cantalice@direitosocial.adv.

br ou do telefone (51) 3215-9000. Tam-

bém é possível o agendamento de consulta 

com hora marcada com o Dr. Ricardo; as 

consultas podem ser agendadas através do 

fone (51) 3215-9000 e não são cobradas 

para os(as) integrantes do Seguro Jurídico.

REVISÃO DE TETO PARA BENEFÍCIOS
CONCEDIDOS ENTRE 05/10/88 E 05/04/91

que estes novos tetos fossem aplica-
dos tão-somente a benefícios con-
cedidos entre 16/12/98 e 31/12/03. 
Após isso, o STF havia decidido 
que todos os benefícios concedidos 
após 05/04/91 e que tivessem sido 
limitados ao teto em sua concessão, 
deveriam ser reajustados, de acordo 
com os novos tetos estabelecidos pe-
las Emendas Constitucionais 20 e 41. 

Agora, após o julgamento do RE 
937568, o Ministro Barroso estendeu 
aos aposentados entre 05/10/88 e 
04/04/91 o direito à revisão de seus 
benefícios, de acordo com os limites 
fixados pelas Emendas Constitucio-

Em recente decisão, o Supremo 
Tribunal Federal entendeu que os 
aposentados durante o período de 
05 de outubro de 1988 e 5 de abril 
de 1991, conhecido como “buraco 
negro”, também têm direito à revisão 
de seus benefícios previdenciários, 
desde que tivessem sido limitados ao 
teto legal na data de sua concessão. 
Além dos reajustes aplicados aos 
benefícios previdenciários, o teto dos 
benefícios sofreu duas majorações 
substanciais, nas Emendas Constitu-
cionais 20/1998 e 41/2003. 

No entanto, o INSS determinou 

nais 20 e 41. 

Importante ressaltar que o 
INSS não faz a revisão administrativa 
destes benefícios, sendo necessário 
ajuizamento de ação previdenciária 
na Justiça Federal, onde será buscado 
revisão do valor do benefício e pa-
gamento dos atrasados, referentes à 
diferença entre o valor pago e o valor 
do benefício revisto.

Documentos necessários: Carta 
de concessão do benefício com me-
mória de cálculo e cópia do extrato 
do último pagamento do INSS.
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ESPORTES/PATRIMÔNIO

O esporte está sempre em jogo na 

APCEF, e a Associação se prepara para 

mais um grande evento esportivo: os 

Jogos da Fenae. A competição - que 

acontecerá em Blumenau, de 20 a 27 

de agosto - já tem movimentado as 

Atletas gaúchos(as) se preparam para 
fazer bonito nos Jogos da Fenae
Competição nacional será nos dias 20 a 27 de agosto, em Blumenau, Santa Catarina

regionais gaúchas. Atletas dos mais 

diversos recantos do Estado têm parti-

cipado semanalmente dos treinamentos 

para modalidades coletivas promovidos 

pela Associação. Os treinos acontecem 

no Ginásio de Esportes da APCEF, em 

Porto Alegre.

Confira, na página ao lado, a lista 

de atletas, comissão técnica e direto-

ria que representarão o Estado nos 

jogos nacionais.

Jogos da Fenae

Na última edição dos Jogos da Fenae, 

realizada em 2014, em Goiânia, parti-

ciparam mais de dois(duas) mil atletas 

de 27 Apcefs do País. O Rio Grande do 

Sul conquistou um excelente resultado, 

ficando em terceiro lugar no ranking da 

competição, melhor classificação desde 

2004, com 16 medalhas e 452 pontos. 

O primeiro lugar ficou com o Distrito 

Federal, com 756 pontos, seguido pelo 

Paraná, com 492.

A APCEF se destacou em pratica-

mente todas as modalidades que parti-

cipou, tanto nas individuais quanto nas 

coletivas. O saldo final contou com a 

conquista de seis medalhas de ouro – no 

vôlei feminino, tênis e atletismo -, seis de 

prata - no futsal feminino, futebol society, 

tênis, atletismo e natação -, e quatro de 

bronze - também no tênis, atletismo e 

natação, além do basquete masculino. 

Agora, é se preparar para fazer bo-

nito também lá em Santa Catarina! Mais 

informações: esportes@apcefrs.org.br 

ou (51) 3268-1611.

Comissão de obras trabalha na otimização 
do projeto arquitetônico de São Chico

Seguem os preparativos para as 
obras na Colônia de São Francisco de 
Paula. Os projetos complementares 
(elétrico, hidrossanitário e de pre-
venção contra incêndios) estão sendo 
finalizados e, em breve, serão reque-
ridas as licenças necessárias junto aos 

órgãos competentes. 

No último mês, a comissão de obras 
da APCEF também analisou orçamentos 
de diferentes empresas. “A partir dos 
orçamentos colhidos, que se mostraram 
acima da expectativa, estamos trabalhan-

do na otimização do projeto arquitetôni-

co, buscando alternativas que nospropor-

cionem a mesma qualidade por preços 

menores, sem, é claro, descaracterizar 

a ideia original”, revelou Paulo Belotto, 

diretor de Patrimônio. 

No mês de maio, foram realizadas, 

além da limpeza e do cercamento do terre-

no, onde serão construídas as novas caba-

nas, a sondagem do terreno. A expectativa 

é de que a instalação das fundações sejam 

iniciadas nos primeiros dias de agosto.

No 15 de maio, aconteceu mais um 
torneio amistoso de Futebol Soçaite na 
sede da APCEF em Estrela. A competição 
contou com a participação das equipes 
de Porto Alegre, Arroio do Meio, Vale do 
Taquari e Venâncio Aires/Lajeado.

A equipe vencedora foi a de Porto 
Alegre, com os jogadores Davi Espíndola, 
Ruy Dalbem, Leandro Laste, Lucas Petter, 
Marcus Xavier (Maninho), Diego Feron 
e Roderjan Adami. O goleiro menos 

Torneio de Futebol Soçaite movimentou atletas em Estrela

vazado foi Davi Espíndola e o goleador, 
Leandro Laste. 

Os agradecimentos vão para Fer-
nando Gerhardt (coordenador da Re-
gional), Ricardo Luiz Sulzbach (tesou-
reiro da Regional) e Samuel Henrique 
Hauschild (Muca), pela organização do 
torneio. Após os jogos, aconteceu um 
almoço de confraternização. 

* Com a colaboração de Regina AzevedoTorneio da APCEF em Estrela

Arquivo/APCEF
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Nome Lotação Modalidade
ADILSON JOHANN 
CESAR MACHADO CABRAL
FLAVIA VALIM DA TRINDADE 
LUIS PAULO CENTENO DE OLIVEIRA
LUIZA INOCENTE SILVA
CHRISTIAN BORGES DE AVILA
DARLAN GUSTAVO DO NASCIMENTO
EDUARDO ONGARATTO
FRANCISCO PAULO SILVA DA SILVA
MARCIO WALLERIUS WELP
MAXSANDRO SESSIM DA SILVA
RAUL DE AVILA JUNIOR
TIAGO SCHILLING LAU
TOMAS BARTH
HENRIQUE TABAJARA
VALDIR GONÇALVES DE ABREU
VALDIR SANTIAGO BARRETO
FABIANE SOUZA DE CARVALHO
LAURA EMANUELA SAGER
MARIA CLARICE POGLIA PIGATTO
NICOLE ELYSEU DE LIMA
RAQUEL ARBUSA MARQUES
SABRINA QUINTEROS MUNIZ
VERA LUCIA TEIXEIRA DA SILVA
TATIANA BETTIO REDIVO
ANEMARI POTT
DIEGO MADRUGA GONCALVES
JATIR TONELLO JUNIOR
JEFFERSON KATSUMI ABE
LUCAS EDUARDO FIGUR DA ROSA
LUIZ FERNANDO F. SASSONE
MARCEL ANGELO STURBELLE GOMES 
MICHEL CARVALHO DE MOURA
TADEU VIEIRA DE ALMEIDA 
VALMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA
LUCIANE MARIA FINGER BALLICO
PEDRO DANIEL ROCHA DOS SANTOS
JULIO CESAR ARCARI
ALEXANDRE RODRIGUES DE FREITAS
DAVI GOULART ESPINDOLA
DIEGO ALVES FERON
DOUGLAS MISSIO MACHADO
EDUARDO JOSE HORN
GUILHERME SOARES HERNANDEZ
GUILHERME STIMAMIGLIO
LEANDRO MATIAS LASTE
MARIEL RAUBER
RAFAEL ADRIANO RITT
RICARDO HORACIO KOT
ROAN CARLOS BOFF
RICHARDSON NITZ DA ROSA
ADAUTO PEREIRA DE OLIVEIRA
ALEXANDRE LUIS SBARAINI
CASSIO DO CARMO GADONSKI
CESAR AUGUSTO GONCALVES PERELLO
CHARLES ALCIDES SCOPEL
CLAUDIO GRAF JARDIM
IVAN RIBAS VERARDI
JORGE LUIS MINUSSI
MARCUS ROBERTO XAVIER
PAULO LUIS KIELING
RENE MENEGUSSI
RODERJAN GOTTFRIED ADAMI
RODRIGO MOREIRA LINS PASTL
ROGERIO SILVA HOLLERBACH
PAULO ROBERTO PASQUALOTTI
LAURA MARIA DALCIN KERN
MARGARETH LUIZA MARQUARDT
TRAUDI INGRID MEURER
IVAN CANAL
MARCELLO HUSEK CARRION
RAFAEL DE AZEVEDO
BETINA MEINECKE
CATIA REGINA DELAVALD THOMAS
CLAUDIA DANIELA BRUNE
FABIANA FERREIRA
GABRIELA MORO
HELEN JUCHEM
KARIN FONSECA KESTERING
LIANA RUSCHEL
LORNA LEHENBAUER
ROSANE ISOLETE WEBER KESSLER
ADALBERTO JEAN DE SOUZA PIZZIO
GEOVANE EMERSON SIPPEL
JEISSON FALLER
JOAO FRANCISCO DA FONTE ABREU
LEANDRO SANTANA MARTINS
PAULO ANDRE KAHL SCHREIBER
ROBERTO FIM JUNIOR
SIDNEI RAGNER LANG OTTO
TIAGO CAMPOS DA SILVA
FABRICIO BASTOS CONSUL 
LUCAS FIGUEIREDO DOS SANTOS
EMMANUEL BRANDOLFF JARDIM
LIANE MARIA DALLEGRAVE BAUMANN

APOSENTADO / LAJEADO
PASSO FUNDO
JURIR/PO JURIDICO REGIONAL PORTO ALEGRE 
PATERNON
CEOCV / PO
VIAMAO
GRAVATAI
GIGOV / SANTA MARIA
PARCAO
07 DE SETEMBRO
OSORIO
PROTASIO ALVES
SANTA CRUZ DO SUL
GIPES/PO GESTAO DE PESSOAS 
GITEC/PO SUPORTE TEC. PORTO ALEGRE 
APOSENTADO / GRAVATAÍ
APOSENTADO / PORTO ALEGRE
SHOPPING TOTAL
SHOPPING IGUATEMI
GIREC / PO
GIGOV / PO
VIAMAO
PA PLATAFORMA GOVERNO PORTO ALEGRE
NOVA PETROPOLIS
GIREC / PO
VERANOPOLIS
TRES VENDAS
ERECHIM
PRAIA DE BELAS
PROTASIO ALVES
CAMAQUA
SR EXTREMO SUL 
CIDADE NOVA
CIDADE NOVA 
GARIBALDI
JURIR / CAXIAS DO SUL
APOSENTADO / PORTO ALEGRE
APOSENTADO / VACARIA
TAQUARA
GIREC / PO
PAB JUSTICA TRABALHO
PALMEIRA DAS MISSOES 
LAJEADO
CAVALHADA
ARROIO DO MEIO
SERTORIO
TERRA DO CHIMARRAO
ESTRELA
SAO LEOPOLDO
GIRET / NOVO HAMBURGO
GIREC / PO
QUARAI
ROCA SALES
SR LESTE GAUCHO
GIFUG/PO-GI FUNDO DE GARANTIA
FREDERICO WESTPHALEN
JUCA BATISTA
MONTE BELO
APOSENTADO / SANTO ANGELO
BOURBON IPIRANGA
APOSENTADO / SANTA ROSA
TEUTONIA
VILA IPIRANGA
CARLOS GOMES
UNIVERSIDADE SANTA MARIA
GIFUG / PO
APOSENTADA / PORTO ALEGRE
APOSENTADA / SANTA CRUZ DO SUL
APOSENTADA / SANTA CRUZ DO SUL
APOSENTADO / PASSO FUNDO
SANTA MARIA
SAO LEOPOLDO 
CORONEL VICENTE
GITEC / PO
TEUTONIA
LUPICINIO RODRIGUES
JURIR/PO JURIDICO REGIONAL PORTO ALEGRE
VOLTA DO GUERINO
GIFUG/PO-GI FUNDO DE GARANTIA
ARROIO DO MEIO
ARROIO DO MEIO
APOSENTADA / SAO LEOPOLDO
GIGOV/PO
TEUTONIA
SHOPPING IGUATEMI
JURIR / PO
ARROIO DO MEIO
BAIRRO LIBERDADE
GUAIBA
GIRET / PELOTAS
AVENIDA JOAO CORREA
CANOAS 
VOLTA DO GUERINO
SANTA CRUZ DO SUL 
APOSENTADA / PORTO ALEGRE

ATLETISMO
ATLETISMO
ATLETISMO
ATLETISMO
ATLETISMO
BASQUETE
BASQUETE
BASQUETE
BASQUETE
BASQUETE
BASQUETE
BASQUETE
BASQUETE
BASQUETE
BASQUETE / ATLETISMO
CANASTRA
CANASTRA
FUTSAL FEM
FUTSAL FEM
FUTSAL FEM
FUTSAL FEM
FUTSAL FEM
FUTSAL FEM
FUTSAL FEM
FUTSAL FEM / ATLETISMO
FUTSAL FEM / VÔLEI FEM
FUTSAL MASC
FUTSAL MASC
FUTSAL MASC
FUTSAL MASC
FUTSAL MASC
FUTSAL MASC
FUTSAL MASC
FUTSAL MASC
FUTSAL MASC
NATAÇÃO
NATAÇÃO PARALÍMPICA / DAMAS
SINUCA
SOÇAITE LIVRE
SOÇAITE LIVRE
SOÇAITE LIVRE
SOÇAITE LIVRE
SOÇAITE LIVRE
SOÇAITE LIVRE
SOÇAITE LIVRE
SOÇAITE LIVRE
SOÇAITE LIVRE
SOÇAITE LIVRE
SOÇAITE LIVRE
SOÇAITE LIVRE
SOÇAITE LIVRE / ATLETISMO
SOÇAITE MASTER
SOÇAITE MASTER
SOÇAITE MASTER
SOÇAITE MASTER
SOÇAITE MASTER
SOÇAITE MASTER
SOÇAITE MASTER
SOÇAITE MASTER
SOÇAITE MASTER
SOÇAITE MASTER
SOÇAITE MASTER
SOÇAITE MASTER
SOÇAITE MASTER
SOÇAITE MASTER
SOÇAITE MASTER / ATLETISMO
TÊNIS DE CAMPO FEM
TÊNIS DE CAMPO FEM
TÊNIS DE CAMPO FEM
TÊNIS DE CAMPO MASC
TÊNIS DE CAMPO MASC
TÊNIS DE MESA
VÔLEI QUADRA-PRAIA FEM
VÔLEI QUADRA-PRAIA FEM
VÔLEI QUADRA-PRAIA FEM
VÔLEI QUADRA-PRAIA FEM
VÔLEI QUADRA-PRAIA FEM
VÔLEI QUADRA-PRAIA FEM
VÔLEI QUADRA-PRAIA FEM
VÔLEI QUADRA-PRAIA FEM
VÔLEI QUADRA-PRAIA FEM
VÔLEI QUADRA-PRAIA FEM
VÔLEI QUADRA-PRAIA MASC
VÔLEI QUADRA-PRAIA MASC
VÔLEI QUADRA-PRAIA MASC
VÔLEI QUADRA-PRAIA MASC
VÔLEI QUADRA-PRAIA MASC
VÔLEI QUADRA-PRAIA MASC
VÔLEI QUADRA-PRAIA MASC
VÔLEI QUADRA-PRAIA MASC
VÔLEI QUADRA-PRAIA MASC
VÔLEI QUADRA-PRAIA MASC / NATAÇÃO
VÔLEI QUADRA-PRAIA MASC / NATAÇÃO
XADREZ
TÊNIS DE MESA FEM

Técnicos

Nome
CARLOS GUSTAVO
CANTARELLI

Lotação
PORTO ALEGRE

Modalidade
BASQUETE

Nome
EDUARDO FIGUEREDO
MACIEL

Lotação
PORTO ALEGRE

Modalidade
FUTSAL MASC

Nome
LUÍZ AUGUSTO BUSI
DE SEVERO

Lotação
PORTO ALEGRE

Modalidade
SOÇAITE LIVRE / MASTER

Nome
GUSTAVO FLORES
DA CUNHA MATTOS

Lotação
PORTO ALEGRE

Modalidade
TÊNIS DE CAMPO

Nome
ANDRÉ MATIAS PETTER

Lotação
PORTO ALEGRE

Modalidade
FUTSAL FEM

Nome
ERICK SOUZA DE OLIVEIRA

Lotação
PORTO ALEGRE

Modalidade
VÔLEI FEM / MASC



Segunda etapa do Curso de Formação
de Lideranças voltou a reunir dezenas
de associados(as) em Tramandaí
Evento aconteceu no dia 25 de junho, com palestra do historiador Célio Turino de Miranda e com debate
sobre nova campanha de associação, obra de São Francisco de Paula e serviços da APCEF

A Associação voltou a reunir, no dia 25 
de junho, na Nova Colônia de Tramandaí, 
dezenas de diretores(as), conselheiros(as) 
deliberativos(as) e fiscais, coordenado-
res(as) e tesoureiros(as) de Regionais e 
representantes da APCEF nas unidades da 
Caixa, para mais uma etapa do “Curso de 
Formação de Lideranças Líder A”. 

De acordo com a diretora de Formação 
da APCEF, Diva Maria Fernandes, o objetivo 
da iniciativa é de fortalecer a Associação, 
através do protagonismo de seus(suas) 
associados(as), bem como de aproximar 
líderes de todo o Rio Grande. No primeiro 
encontro, ocorrido no dia 30 de abril, os(as) 
participantes contaram com a palestra do 
jornalista Juremir Machado da Silva e com 
um seminário sobre a Funcef. “Estamos 
prevendo mais dois encontros como este 
para 2016. O próximo já está marcado para 
o dia 17 de setembro”, adiantou a diretora.

Nessa segunda etapa, a Associa-
ção promoveu, na parte da manhã, uma 
palestra com o historiador e escritor 
Célio Turino de Miranda, sobre políticas 
públicas que apostam no protagonismo 
das pessoas, o que ele chama de “Ponto 
de Cultura”. “Gostei muito da forma como 
a APCEF pensa e constrói a sua ação. Ela 
não é puramente sindical, mas de convi-
vência, de desenvolvimento humano. Isso 
envolve uma escuta sensível, uma relação 
de afeto. Às vezes, a gente pensa na luta 
como algo linear, mas não é assim. A his-
tória da humanidade vem de um processo 
de colaboração muito profundo”, declarou 
o historiador.

Após o almoço de confraternização, 
o diretor de Patrimônio da APCEF, Paulo 
Belotto, apresentou o projeto de revita-
lização e ampliação da Colônia de São 
Francisco de Paula, relatando o andamento 

dos trabalhos (leia mais sobre o assunto na 
página 14). Os presentes realizaram ques-
tionamentos e contribuições para essa 
grande obra, que irá oportunizar ainda 
mais conforto para os(as) associados(as).

Em seguida, o vice-presidente da 
APCEF, Marcos Todt, coordenou a apresen-
tação institucional da Associação, expondo 
uma panorama geral do funcionamento e 
dos serviços oferecidos pela APCEF e pro-
movendo um debate coletivo, que agrupou 
ideias que formatarão a nova campanha 
de associação que está sendo preparada 
com o envolvimento de todas as regionais. 

Para o associado Volmar Delgado, da 
GILOG/PO, a promoção de formações como 
essa tem um significado especial. “É com 
imensa satisfação que eu compareço a 
esse evento, no sentido de colaborar com 
o crescimento da Caixa, como empregado, 
como representante da APCEF nas unida-
des. Esse encontro nos traz uma nova visão 
a respeito daquilo que é necessário para 
que a gente possa fazer um país mais po-
pular, mais cultural, mais social e também 
mais igualitário”, avaliou.

Já a associada Carmen Rejane Ra-
mos, de Osório, destacou a importância 
do curso para formar um corpo associativo 
mais participativo. “Eu participei também 
do primeiro curso e estou achando a ini-
ciativa muito interessante. A palestra com 
o Juremir foi mais política. Esta, de hoje, 
com o Célio Turino, foi mais cultural. São 
momentos que nos fazem repensar a nos-
sa própria atuação enquanto cidadãos”, 
completou a aposentada.

Para fechar a segunda etapa do Curso 
de Formação de Lideranças com chave de 
ouro, os(as) participantes foram convi-
dados(as) para um jantar, com o show do 
colega Marcelo de Marchi.

Fotos: Jéssica Sobreira e Regina Azevedo/APCEF

Presidente da APCEF, Marcello Carrión, deu início à jornada de formação

Almoço foi momento de descontração e confraternização

Em seguida, público acompanhou palestra de Célio Turino de Miranda

À tarde, diretoria promoveu debate sobre 
assuntos internos da Associação

Assista ao programa de vídeo sobre a segunda
etapa do Curso de Formação de Lideranças,
em www.apcefrs.org.br ou na página
da APCEF no Facebook.


