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Editorial

Charge

O mês de agosto chega apontando 
um forte calendário de lutas. A pauta da 
isonomia está no centro do debate. Fruto 
do 2º Encontro Estadual pela Isonomia, 
a APCEF defende a realização ainda 
neste ano do Encontro Nacional, aberto 
à base da categoria. Para fortalecer esta 
reivindicação, criamos o Comitê Estadual, 
responsável por organizar nossa agenda 
de mobilização. 

O Projeto de Lei que garante a iso-
nomia foi aprovado na Comissão de Tra-
balho, Administração e Serviço Público e 
agora tramita na Comissão de Finanças e 
Tributação. Precisaremos de votos favorá-
veis nesta e na Comissão de Constituição 
e Justiça para que o projeto seja aprova-
do na Câmara Federal. Depois disto, ele 
ainda será submetido ao Senado.

Os debates e encaminhamentos so-
bre a  reestruturação e o PFG já geraram 
resultados. As entidades sindicais gaú-
chas comemoram a antecipação de tutela 
contra a discriminação na implantação do 
PFG. E é com essa perspectiva de vitória 

que queremos entrar na Campanha Sa-
larial de 2010.

A Conferência Nacional, realizada 
nos dias 23,24 e 25 de julho, aprovou 
uma importante pauta de reivindicações 
com avanços significativos. A recuperação 
das perdas salariais ocorridas no governo 
FHC volta à pauta. Da mesma forma que 
exigiremos a implantação imediata do 
piso do Dieese. Além disso, vamos cobrar 
fortemente o fim do assédio moral sobre 
os(as) empregados(as).

Em todas as agendas estão em dis-
puta os direitos dos(as) trabalhadores(as). 
A mobilização é fundamental para inter-
ferir na correlação de forças. Sabemos 
que estamos em um ano eleitoral, onde 
mais uma vez enfrentaremos uma disputa 
de projetos. É com esta preocupação, 
de analisar o que está em jogo neste 
processo eleitoral, que trazemos a en-
trevista de um cientista social. Afinal, nas 
eleições, não decidimos apenas um voto. 
Decidimos os rumos de nossas vidas. 
 
 Boa leitura!
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ANTENA

AGOSTO ----------------------

10/08: Início segundo semestre 
da Oficina de Canto (Inscrições 
abertas).

10 e 11/08: Curso de Noções Bá-
sicas de Seguridade Social e Previ-
dência Complementar, em Pelotas.

14/08:  Galeto do Coral APCEF 
(Local: Salão de Festas da sede A 
de Porto Alegre).

14/08: Início dos Jogos da FENAE, 
em Fortaleza.

19/08: Show Programa Eu Faço 
Cultura em Pelotas/RS – Zeca Ba-
leiro.

21/08: Show Programa Eu Faço 
Cultura em Passo Fundo/RS – Zeca 
Baleiro

21/08: Encerramento dos Jogos da 
FENAE - Fortaleza/CE.

27/08:  Jantar Regional Passo 
Fundo.

SETEMBRO -------------------

04/09:  IV Botequim do Esporte 
(Local: Ginásio de Esportes - Sede 
A de Porto Alegre).

11/09:  Festival de Música da 
APCEF/RS (Local: Galpão Crioulo - 
Sede B de Porto Alegre.

24/09: Jantar Regional Passo 
Fundo.

25/09: Jantar Baile Campeiro 
(Local: Galpão Crioulo Sede B).

OUTUBRO --------------------

16/09: Festa do Saci 

29/09: Jantar Regional Passo 
Fundo.

Confira toda a agenda no 
endereço eletrônico 
www.apcefrs.org.br

Agenda de Eventos

Curso de Seguridade Social

Alerta contra golpe 
Alguns aposentados e pensionistas da FUNCEF estão recebendo uma 

carta contendo informações falsas sobre um crédito a receber devido a ganho 
de ação indenizatória. Trata-se de um novo golpe na praça. Ao ligar para o 
telefone indicado na carta, o golpista, que se faz passar por atendente, informa 
o valor das custas do processo que deve ser depositado. O que dá ao golpe 
ares de realidade é uma rubrica no extrato da conta corrente do(a) pensionista 
ou aposentado(a) de “um depósito a confirmar”. Só que depois que a vítima 
deposita o suposto valor das custas, descobre que o depósito na sua conta foi 
realizado com cheque sem fundo.

DICAS IMPORTANTES:

1. Desconfie sempre de cartas ou e-mails com conteúdo de ganho de ações, 
indenizações, valor a receber etc. Sempre tome muito cuidado antes de fazer 
qualquer transação.

2. Não forneça dados a pessoas desconhecidas sem antes ter certeza de que é 
uma instituição idônea.

3. Não ceda a pressões. Geralmente, os golpistas têm pressa que você faça de-
pósitos. Se de fato houver um direito a receber é bem possível que haja tempo 
hábil para você tratar do assunto.

4. Em caso de dúvida, ligue para a Funcef ou para a APCEF para confirmar as 
informações.

IV Botequim 
do Esporte

A APCEF realizou o Curso de No-
ções Básicas de Seguridade Social e 
Previdência Complementar, nos dias 13 
e 14 de julho, na sede do Sindicato dos 
Bancários, em Caxias do Sul. Com uma 
turma no turno da manhã e outra no 
turno da tarde, o curso foi ministrado 
pelo assessor jurídico da da APCEF, o 
advogado Fábio Barbosa, e contou com 
21 participantes. Na opinião do diretor de 
Previdência e Jurídico da APCEF, Sérgio 

Simon, a iniciativa possibilitou a expansão 
de conhecimentos e a integração entre 
empregados(as) da Caixa e bancários 
de outras instituições. “Foi um valoroso 
espaço de troca”, resume Simon. O 
encerramento do curso contou com a 
participação do coordenador da Regional 
Serra da APCEF, Vladimir Bettiol. A pró-
xima edição do curso ocorre nos dias 10 
e 11 de agosto em Pelotas, no Sindicato 
dos Bancários.

Curso teve a participação de 21 pessoas. (Foto: arquivo APCEF)

Diretoria da APCEF e homenageados 
no III Botequim. (Foto:arquivo APCEF)

Acontece no dia 04 de Setem-
bro, às 21 horas, o IV Botequim do 
Esporte, no Ginásio de Esportes da 
Sede A, em Porto Alegre. Na progra-
mação desta edição, a homenagem 
aos participantes dos Jogos da FE-
NAE, que acontecem entre os dias 
14 e 21 de agosto, em Fortaleza. 
O Botequim é a integração, numa 
única noite do esporte, da cultura, 
do lazer e da confraternização, numa 
verdadeira celebração à prática 
esportiva. 

Na animação da festa, terá a 
apresentação de um grupo musical 
de samba de raiz e música com DJ. 
Como não poderia deixar de aconte-
cer, o chope é liberado! Venha par-
ticipar desta grande festa, celebrar 
o espírito esportivo e confraternizar 
com os(as) colegas! Os convites 
custam R$ 20,00 e já estão disponí-
veis no setor de eventos  da APCEF, 
através do telefone (51) 3268-1611 
ou eventos@apcefrs.org.br. Garanta 
já o seu! O convite também pode ser 
solicitado e enviado por malote.

ASSESSORIA TRABALHISTA
Av. Pedro Adams Filho,

5573/1206 • Centro - Novo Hamburgo/RS • Fone: 51 3595 3995

e-mail: assejurtrabalhista@apcefrs.org.br

www.fseadvogados.adv.br

Contato: Dr. MILTON FAGUNDES •

FAGUNDES, SCHNEIDER E
ADVOGADOSASSOCIADOSAAPCEF/RS oferece aos seus associados e associadas asses-

soria em ações trabalhistas, tíquetes e cesta-alimentação, para
aposentados e ativos. Para atendimento, os horários podem ser
marcados nos plantões semanais pelo telefone daAPCEF
(51)3268.1611.
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ENTREVISTA

1) Nosso país vive sua sexta eleição 
presidencial desde a redemocratização. 
Como você avalia esse processo de 
1989 até aqui?

Mesmo sendo um período relativa-
mente curto, eu creio que a população 
em geral começou a desenvolver no-
vos hábitos. A partir de 1989, com as 
primeiras administrações populares e a 
criação de mecanismos de participação 
popular para definir recursos e verbas 
da Administração Municipal, surgiu um 
processo pedagógico que fez com que as 
pessoas adquirissem conhecimentos que 
qualificaram suas decisões. A política, que 
até então era uma esfera dirigida apenas 
por especialistas, tornou-se algo para 
uma grande maioria. Passou a ocorrer 
uma democratização da democracia, que 
antes era algo somente para as elites. O 
ingresso do povo na esfera pública, to-
mando decisões, é algo novo na política 
e não pode passar batido.

2) É correta a afirmação do senso 
comum de que “brasileiro não sabe 
votar”?

A democracia representativa de 
certa maneira é um grande mercado. E 
os eleitores, independente de querer ou 
não, se tornam clientes. Historicamente, 
a clientela era uma ínfima minoria. A par-
tir do momento em que se criam políticas 
públicas como o Bolsa Família, o ProUni e 
o Pronasci, tem-se um alargamento deste 
mercado. Na medida em que essas pesso-
as se inserem no mercado, elas também 
entram na política. É o que se vê com 
os índices de aprovação do presidente 
Lula, por exemplo. Então é claro que o 
brasileiro sabe votar. Essa camada que 
hoje ingressa no mercado da política en-
tende que o seu voto é uma mercadoria, 
e ela decide sobre como comercializar: se 
troca por um benefício imediato só para 
si ou se troca por políticas estruturantes 
que realmente vão mudar centenas de 
vidas. Ao fazer esta segunda opção, as 
pessoas estão dando um voto racional e 
qualificado. 

3) O Brasil teve oito anos de governo 
FHC e oito anos de governo Lula. Afas-
tadas as paixões, é possível comparar 
as experiências?

No Brasil na década de 1960, o 
grande debate dos desenvolvimentistas, 
entre eles o Ministro Celso Furtado, era 
saber como acumular capital e ao mesmo 

tempo distribuir renda no país. Da década 
de 60 à chegada de Lula ao poder existe 
um traço em comum: a total ausência de 
um projeto de desenvolvimento nacional. 
O governo FHC caracterizou suas duas 
gestões por políticas tipicamente neolibe-
rais, de redução do Estado, onde buscava 
apenas estabelecer políticas regulatórias. 
Quando o Lula chega à presidência, 
encara esse grande desafio: pensar um 
projeto de desenvolvimento nacional que 
contemple ao mesmo tempo a acumula-
ção de capital e a distribuição de renda. O 
governo Lula unificou as políticas existen-
tes e ampliou a atuação do Estado, com a 
criação de políticas para aqueles setores 
que até então eram ignorados. Isto só 
foi possível pela redefinição do papel do 
Estado e de suas agências estatais. De 
certa forma o Brasil se tornou pioneiro 
neste modelo. 

5) E a Caixa e os demais bancos pú-
blicos federais? Como estes projetos 

podem afetar de fato sua atuação?

Nas suas inserções na TV, a candida-
tura do PSDB diz não temer e não descar-
tar as privatizações. Isso significa que as 
agências estatais são pensadas mais em 
seu papel regulatório das instituições pri-
vadas do que como fomentadoras de de-
senvolvimento. Se olharmos para a área 
da construção civil, dada a sua magnitude 
e risco, projetos como o Minha Casa, 
Minha Vida dificilmente seriam realizados 
exclusivamente pelo setor privado. E aí 
vemos o papel cumprido por instituições 
como o Banco do Brasil e a Caixa. Os que 
dizem que os dois projetos em disputa 
nestas eleições são iguais são justamente 
aqueles que sempre rotularam a esquerda 
como radical e inconsequente. No plano 
do “léxico”, da comunicação de massa, 
encontramos discursos semelhantes. No-
mes como Economia Solidária e Empresa 
Solidária, são exemplos disso. A diferença 
não está nos títulos das políticas, mas no 

resultado alcançado na melhora na vida 
da população.

6) Nestas eleições temos duas mulhe-
res disputando a presidência da Re-
pública. Como você vê a possibilidade 
de termos uma mulher na presidência 
da República? Ser mulher pode ser um 
diferencial? 

Os critérios que podem levar à elei-
ção de uma mulher não são nem os de 
um concurso para Rainha do Lar nem de 
Miss Simpatia. A possibilidade de eleger 
pela primeira vez uma mulher presiden-
te numa sociedade machista como é o 
caso do Brasil é algo fantástico. Se isso 
acontecer, vai modificar a percepção da 
sociedade em relação à mulher. Num país 
onde a mídia apresenta a mulher como 
Melancia e outras frutas, termos uma 
mulher se apresentando como Presidente 
da República será uma revolução. Quan-
to a ser mulher, acredito que este não 
será o diferencial. Prevalecerá o projeto 
a que esta candidata está vinculada e 
que ela pretende realizar. Esta candidata 
representa um projeto de alargamento 
ou redução das políticas públicas? Esta 
candidata representa o fortalecimento 
do papel do Estado ou a redução dos 
espaços públicos? Este será o diferencial 
para a escolha da população.

7) O RS tradicionalmente elege para 
o governo a candidatura do partido 
oposto ao da presidência. Esta tendên-
cia tende a se manter?

No RS, podemos nos encontrar num 
aparente paradoxo. Os gaúchos, pelas 
pesquisas, escolhem a candidatura do 
PSDB para a presidência e a do PT para 
o governo do Estado, aparentemente 
mantendo essa tendência. No Rio Grande 
do Sul, encontramos uma polarização 
muito forte entre siglas como PT e PMDB. 
Isso não corre no plano nacional, onde 
há uma aliança entre PT e PMDB. Neste 
retrato de primeiro turno, apresentado 
pelas pequisas, há um indicativo de que 
o PT estará no segundo turno. No se-
gundo turno, a política de alianças será 
definidora. O resultado das eleições no 
RS vai depender, ainda, do papel que as 
políticas públicas federais desenvolvidas 
terão na influência do voto, bem como 
o resultado da eleição presidencial no 
primeiro turno. Mais do que isso, é bola 
de cristal.

Adão Clóvis é mestre em Sociologia. (Foto: arquivo pessoal)

Para  analisar o pleito eleitoral deste ano e o processo democrático no 
Brasil, o João de Barro entrevistou o mestre em Sociologia Adão Clóvis Martins 
dos Santos. Ele é professor da PUCRS e da Faculdade da Serra Gaúcha.
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Conferência Nacional aprova 
pauta de reivindicações

Realizada nos dias 23 e 24 e 25 de 
julho no Rio de Janeiro, a 12ª Conferên-
cia Nacional dos(as) Bancários(as) reuniu 
mais de 600 pessoas, dos diferentes ban-
cos do país  e de 25 estados. O encontro 
construiu a pauta de reivindicações da 
campanha nacional de 2010. Do conjun-
to de propostas aprovadas destacam-se 
o índice de reajuste de 11% e o fim do 
assédio moral. O diretor da APCEF, Rafael 
Balestrin, participou da Conferência.

Outros pontos importantes da pauta 
de reivindicações são a preservação e 

ampliação do emprego, o fim das metas 
abusivas, mais saúde e melhores condi-
ções de trabalho e de segurança, PLR 
maior e valorização dos pisos salariais. 
A campanha agora entra na etapa de 
mobilização da categoria para pressionar 
os banqueiros na mesa de negociação. 
No dia 4 de agosto, foram realizadas 
assembleias em todo estado para discutir 
a agenda de mobilização.

Participaram da Conferência 628 
delegados de 25 estados mais o Dis-
trito Federal, eleitos nas conferências 
regionais, dos quais 433 homens e 195 
mulheres, além de 40 observadores. A 
Conferência é o coroamento de processo 
de discussão com a categoria, que incluiu 
consultas aos bancários por parte dos sin-
dicatos, assembleias nas bases, encontros 
estaduais e conferências regionais. “A 
12ª Conferência foi de intensos debates 
em torno do índice a ser reivindicado. 
Agora é hora de mobilizar a categoria 
para garantir estas conquistas. Só com 
mobilização venceremos os banqueiros 
nas demandas que são fundamentais 
para a vida dos bancários”, resume Ra-
fael Balestrin, que integra a Diretoria de 
Previdência e Jurídico da APCEF.

Avanços

A Conferência realizou dois impor-
tantes debates: o da implantação do piso 
do Dieese de imediato e a luta pelas per-
das acumuladas no governo FHC. Outra 
questão importante foi a construção do 
consenso em torno dos correspondentes 
bancários. A proposta de regulamentação 
foi retirada, e a conferência aprovou a 
ideia de extinguir a figura dos correspon-
dentes dentro da compreensão de que 
se trata de uma forma de terceirização e 
precarização do trabalho.

O índice de reajuste

A partir do debate realizado nas con-
ferências estaduais, foram levadas seis 
propostas de índice para a Conferência 
Nacional. Entre elas, a da conferência 
gaúcha, que se manifestou, por ampla 
maioria, em favor dos 20%.

A tendência, no entanto, era pela 
aprovação do menor de todos os índices 
apresentados. Diante disso, a maioria 
da bancada gaúcha, que defendeu a 
tese da CSD, buscou o diálogo com as 
delegações de todo o país com o intuito 
de construir o consenso em torno de um 
índice mais alto. 

Em nome da unidade por um ín-
dice mais adequado, o RS e mais 05 
delegações abriram mão de seus índices 
originais. Após muitos debates, a maior 
parte da delegação gaúcha, junto com 
delegados de diversos outros estados, de-
fendeu o reajuste de 17,96% (inflação+ 
aumento real+crescimento do PIB). 

Todo este esforço, no entanto, não 
conseguiu convencer a chapa da Articu-
lação Sindical que defendia o reajuste de 
11% a retirar essa proposta que, ao final, 
foi a aprovada pela maioria da plenária. 
Índice aprovado, disputa encerrada. 
Agora a categoria deve estar unificada 
para defender a pauta de reivindicações 
aprovada. Temos muito que avançar na 
mesa da Fenaban e na negociação espe-
cífica com a Caixa.

COMO VOTOU A DELEGAÇÃO 
GAÚCHA DA CAIXA:

Pelo índice de 17,96%:   Anaurelino 
Edenir Rodrigues de Oliveira;  Rafael 
Balestrin;  Rachel de Araújo Weber.

Pelo índice de 11%:   Devanir Ca-
margo da Silva.

A maioria da delegação gaúcha defendeu o índice de 17,96%. (Foto: site Fenae)



Presidente da Comissão onde 
está o projeto, Pepe Vargas, 
assume a isonomia

Com o auditório do Sindbancários lotado, empregados(as) da Caixa e do Banco do 
Brasil aprovaram uma agenda de mobilização em defesa da isonomia, durante o II Encontro 
Estadual pela Isonomia, realizado no dia 17 de julho. Representantes de diversos municípios 
do RS aprovaram, entre outras propostas, a criação do Comitê Estadual pela Isonomia,  
composto por representantes da APCEF, SindBancários, Fetrafi, além de quatro indicações 
diretas do Fórum de Delegados.

Organizado pela APCEF, em conjunto com o Sindbancários e Fetrafi, o encontro contou 
com a presença do deputado federal Pepe Vargas, que é presidente da Comissão onde tra-
mita o PL da isonomia. Também  estiveram presentes os deputados estaduais Raul Carrion e 
Adão Villaverde e os representantes do senador Paulo Paim, dos deputados 
estaduais Elvino Bohn Gass e Raul Pont e do vereador Todeschini, de Porto Alegre. 
Ao abrir o encontro, o vice-presidente da APCEF, Marcos Todt, lembrou 
que foram convidados para o encontro todos os parlamentares que 
compõem a bancada federal gaúcha e todos os deputados estaduais. 
A mesa de abertura contou, também, com o presidente do SindBancários, 
Juberlei Bacelo, e o diretor-financeiro do SindBancários, Tiago Pedroso. 
Todos os convidados posaram para a foto com as camisetas da luta 
pela isonomia, lançadas no encontro.

1995 /1996
 O DEST (Departamento de Coorde-

nação das Empresas Estatais Federais) 
edita, em 20/05/1995, a resolução nº 10, 
assinada pelo então Ministro do Planeja-

mento José Serra. No dia 08/10/96, o DEST 
edita a resolução nº 9. Ambas estabelece-

ram regras e direitos diferenciados para os(as) 
empregados(as) que ingressaram nos bancos 

públicos federais a partir de 1998.

1998
Os contratos de trabalho, a partir deste ano, excluíam 

uma série de direitos dos(as) novos(as) empregados(as).

2003
Na campanha salarial deste ano, foi conquistada 

a APIP para os contratos de trabalho pós-98. Entretanto, 
esta cláusula deve ser renovada a cada acordo coletivo.

2004
A partir do Acordo Coletivo deste ano, os cinco dias da APIP 

também podem ser convertidos em dinheiro. Entretanto, esta 
cláusula deve ser renovada a cada acordo coletivo.

2005
Os Deputados Federais Daniel Almeida (PcdoB/BA) e Inácio 

Arruda (PcdoB/CE) protocolam o Projeto de Lei 6.259/2005, 
que visa  a acabar com as diferenças de direitos e de bene-

fícios entre os  empregados dos bancos públicos federais. O 
projeto foi encaminhado para a Comissão de Trabalho,  

Administração e Serviço Público.

2006
Com o final da legislatura, o projeto ficou sem relator.

2007
A APCEF, em conjunto com a Fetrafi-RS e o  

SinBancários, realiza o 1º Encontro Estadual pela 
Isonomia, no dia 5 de maio. Presente  no encontro, 

o então Deputado Federal Tarcísio Zimmermann 
(PT/RS) comprometeu-se em assumir a relatoria 
do projeto. Cinco dias depois, Zimermmann foi  

nomeado relator do projeto de lei e apresen-
tou parecer favorável à proposta. A correla-

ção de forças no  interior da comissão não 
permitiu, no  entanto, levar o parecer à 

votação. Nesta data é apresentada a 
logomarca da campanha pela Iso-

nomia, que passa a ser usada na 
campanha.

Direção e convidados com as camisetas da Isonomia. (Foto: Cristiano/Fetrafi)

Pepe preside comissão que vai votar projeto da isonomia. (Foto: Cristiano/Fetrafi)



Presidente da Comissão de Finanças e Tributação na Câmara dos Deputados, o gaúcho 
Pepe Vargas cumpriu o compromisso assumido no Encontro da Isonomia, logo na retomada 
dos trabalhos no Congresso Nacional. No dia 3 de agosto, ele designou o deputado federal 
Osmar Junior (PCdoB/PI) relator do projeto de lei da isonomia. “Assim que o relator entre-
gar seu parecer, posso garantir que coloco na pauta de votação”, afirmou Pepe. Depois de 

votado nesta comissão, o PL precisa, ainda, ser aprovado na Comissão  
de Constituição e Justiça para seguir para o Senado.

ENCONTRO NACIONAL 
NESTE ANO E ABERTO À BASE

O 2º Encontro Estadual pela Isonomia aprovou, por unamimidade, uma importante 
resolução, que defende a realização, ainda este ano, do Encontro Nacional pela 

Isonomia, aberto à participação da base. Uma carta defendendo esta 
proposta já foi encaminhada pela Fetrafi-RS às entidades 

nacionais – FENAE e CONTRAF/CUT.

Também fazem parte das propostas aprovadas a elaboração de uma 
cartilha sobre a isonomia, a criação de um blog ou site específico, a 
utilização de outras ferramentas das redes sociais, como o twitter, o 

incentivo a criação de comitês regionais, e a incorporação do debate 
sobre o papel do banco público na sociedade.

O Rio Grande do Sul está mobilizado na luta pela isonomia. 
“Queremos contribuir e ter participação ativa numa grande 
campanha nacional pela conquista deste direitos a todos(as) 

empregados(as) da Caixa e dos outros bancos 
públicos federais”, destaca Marcos Todt, 

vice-presidente da APCEF. 

PL já tem relator
Uma história  
de resistência 
e vitórias

2009
Com a posse de Tarcísio Zimmermann como Prefeito de 
Novo Hamburgo, o Deputado Federal Eudes Xavier (PT/CE) 
assumiu a relatoria do projeto de lei. Com base no parecer 
de Zimmermann, Eudes Xavier apresentou um Substitutivo, 
aperfeiçoando a proposta. Em dezembro, no RS,  delegados 
e dirigentes sindicais da Caixa propõem que 2010 seja 
o ano da isonomia. 

2010
No dia 27 de janeiro, ocorre o Lançamento Oficial de 2010 
como o Ano da Isonomia. No dia 14 de julho, após cinco 
anos de tramitação, a Comissão de Trabalho, Administração 
e Serviço Público vota e aprova o Substitutivo apresentado 
pelo Deputado Eudes Xavier. No dia 15 de julho, o 
Projeto de Lei chega à Comissão de Finanças e Tributação. 
No dia 17 de julho, a APCEF realiza o 2º Encontro 
Estadual pela Isonomia, em conjunto com o Sindbancários 
e a Fetrafi-RS. O encontro contou com a presença do 
Deputado Federal Pepe Vargas (PT/RS), que é 
presidente da Comissão de Finanças e Tributação. 
Neste dia é feito o relançamento da logomarca 
da Luta pela Isonomia e das camisetas da campanha.

OS DIREITOS EXCLUÍDOS APÓS 
AS RESOLUÇÕES DO DEST:

• Licença-Prêmio:18 dias por ano que o empregado 
pode gozar ou converter em dinheiro;

• Anuênio, ou Adicional por Tempo de Serviço  
(ATS): 1% sobre o salário padrão a cada  
ano trabalhado;

• O gozo das APIPs foi conquistado em 2003. 
Em 2004, os trabalhadores obtiveram o di-
reito à conversão do benefício em remune-
ração. Entretanto, este ainda é um direi-
to que precisa ser renovado a cada ano 
no Acordo Coletivo, falta consolidá-
lo através da sua regulamentação.

Grande presença mesmo com chuva e frio. (Foto: Cristiano/Fetrafi)
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DIREITOS

ENTIDADES GAÚCHAS 
CONQUISTAM VITÓRIA CONTRA 

DISCRIMINAÇÕES NO PFG
A APCEF, em conjunto com o Sin-

dbancários e a Fetrafi-RS, comemora 
a mais nova vitória judicial contra a 
discriminação na implantação do PFG.
No dia 23 de julho, a juíza Simone de 
Oliveira Paese concedeu a antecipa-
ção de tutela na Ação Civil Coletiva 
nº 0000818.61.2010.5.04.0002, que 
tramita na 2ª Vara do Trabalho de Porto 
Alegre, com abrangência para todo o 
Estado. A magistrada atendeu ao pedido 
das entidades sindicais gaúchas para que 
não haja discriminação na implantação 
do Plano de Funções Gratificadas – PFG 
– da Caixa.

A decisão de ajuizar a ação foi toma-
da na plenária aberta a todos(as) os(as) 
empregados(as) da Caixa, realizada no 
dia 21, na Casa dos Bancários, em Porto 
Alegre. Na ocasião, foi realizado um 
debate sobre o novo Plano de Funções 
Gratificadas (PFG), com as presenças da 
diretora presidenta da APCEF, Célia Zin-
gler, e do vice-presidente, Marcos Todt. 
No dia seguinte, a assessoria jurídica do 
SindBancários e da APCEF/RS apresentou 
proposta  e ajuizou a ação coletiva para 
defender todos(as) que queiram se man-
ter no PCC 98, e os(as) empregados(as)  

que fazem parte do REG/REPLAN, que 
sequer têm direito a optar pela migração 
ao PFG.

Embora a Caixa anuncie que a 
migração é facultativa para quem tiver 
alteração na jornada e na remuneração, 
pelas regras atuais, quem não migrar 
sofrerá brutal discriminação. “O direito 
à opção só existirá de fato se os(as) 
empregados(as) que se mantiverem no 
PCC tiverem o mesmo tratamento que 
os colegas que migrarem para o PFG”, 
destaca Celia Zingler, diretora-presidenta 
da APCEF.

O QUE A DECISÃO 
JUDICIAL GARANTE:

• Garantia de que todos os empregados 
vinculados ao Reg/Replan não saldado 
junto à Funcef possam aderir ao PFG, sem 
qualquer tipo de restrição, com efeito 
retroativo a 01/07/2010;

• Garantia que os trabalhadores vincula-
dos ao PCC 98 que não tiveram migração 
automática para o PFG possam continuar 
no Plano de Cargos Comissionados/98, 
tendo assegurado todos os direitos ante-
riores ao PFG (anteriores a 30/06/2010). 

Ou seja, podem substituir gerentes e 
outros cargos superiores (qualquer fun-
ção diversa da sua), participar de PSI, 
ganhar pontos nas substituições, entre 
outros direitos.

APCEF ORIENTA: Os empregados 
que estão no REG/REPLAN e querem 
migrar para o PFG devem abrir SIA-
TE e enviar email à sua gerência com 
cópia para GIPES/PO, em que se faça 
referência à liminar concedida em 
virtude da Ação Civil • Coletiva nº  
0000818.61.2010.5.04.0002 da 2ª Vara 
do Trabalho de Porto Alegre.

O QUE DISSE A 
JUÍZA SIMONE PAESE

“(...)Entendo, assim, que a prática 
objetivada pela ré ao não permitir que a 
totalidade dos trabalhadores ocupantes 
dos cargos em comissão vigentes migrem 
de forma automática para o novo Plano 
criado, constitui ato discriminatório e le-
sivo aos contratos de trabalho, portanto, 
nulo frente às disposições do artigo 9º 
da CLT, até porque acaba por estagnar 
as carreiras dos que permanecerem vin-

culados ao PCC/98(...).” 

*A íntegra da decisão está disponível no 
site da APCEF.

A LUTA CONTINUA!

Além do ajuizamento da ação 
coletiva, a plenária aberta aprovou 
outros encaminhamentos para forta-
lecer a luta pela garantia dos direitos 
dos(as) empregados(as) da Caixa:

• A convocação de um encontro 
estadual (em data a ser divulgada) 
para todos os(as) participantes do 
Reg/Replan.

• Orientação a todos os(as) técnicos 
de fomento que se sentem lesados(as) 
com as diferenças na remuneração 
existentes no PFG para procurar o 
Sindbancários ou a APCEF/RS para 
formulação de sua defesa.

A APCEF seguirá engajada na mobili-
zação e nas ações jurídicas e políticas 
contra a discriminação que os(as) 
empregados(as) do Reg/Replan vêm 
sofrendo por parte da Caixa”, afirma 
o vice-presidente da APCEF, Marcos 
Todt.
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SERVIÇOS

Resultado das contribuições dos(as) 
empregados(as) da Caixa ao Movimento 
Cultural, o RS recebe no mês de agosto 
duas edições do show do cantor Zeca 
Baleiro. Os eventos acontecem em Pe-
lotas, no dia 19 de agosto, no Theatro 
Guarani, e no Flyer, em Passo Fundo, 
no dia 21 de agosto. Três dias antes do 
show cada cidade recebe, ainda, oficinas 

Zeca Baleiro faz shows 
em Pelotas e Passo Fundo

Zeca Baleiro em show do Movimento 
Cultural. (Foto: site Fenae)

de música percussiva com montagem 
de instrumentos a partir de material 
reciclável. As oficinas são gratuitas, e as 
inscrições podem ser feitas através do 
site www.mundocaixa.com.br/mcpc. 
Os participantes das oficinas farão uma 
apresentação no show com o cantor 
Zeca Baleiro.

Todos os empregados do MUNDO 
CAIXA que aderiram ao Movimento 
Cultural do Pessoal da CAIXA em 2009 
têm direito à PARTICIPAÇÃO GRATUITA 
nos eventos da sua cidade, sendo que 
no grande show de encerramento terão 
direito a levar um(a) acompanhante. 
Cada participante pode contribuir com 
um quilo de alimento não perecível a 
ser entregue na entrada do show e que 
beneficiará uma entidade do município. 
E não esqueça: você já pode fazer suas 
doações para o MCPC de 2011.

IMÓVEIS -------------------------------------------------------------------------

VENDE-SE apartamento central em São Francisco de Paula: Três quartos, suite 
com banheira de hidromassagem, banheiro auxiliar, sala, ampla cozinha, gás 
central, churrasqueira, pátio. 120 m² de área construida. Valor: R$ 140.000,00. 
Tratar com Dante, pelos telefones: (53) 3303-1151 ou (53) 9161-9453.

FISIOTERAPIA • Porto Alegre/RS • 
Art-Fisio Clínica de Fisioterapia Ltda • 
CREFITO. 57370-F • R. Dos Andradas, 
1643 sala 302 • Centro •(51) 3221-
5554. • E-mail: artfisioclinica@yahoo.
com.br

FISIOTERAPIA • Pelotas/RS • Juliane 
Fonseca Seelig • Clínica Alinhar Fisiote-
rapia • CRF  Nº 103.328. R. Almirante 
Barroso, 1499 9 Centro • CEP: 96010-
280 • (53) 3028-0668/ 9981.7019. • 
E-mail: julianaseelig@gmail.com

Para mais informações sobre os produtos anunciados 
consulte o endereço eletrônico www.apcefrs.com.br

APCEF SAÚDE - NOVOS CREDENCIADOS

Confira todos os convênios no site da APCEF: www.apcefrs.org.br

BRIQUE
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X FESTIVAL DE MÚSICA

A PEDIDO

Promoção de talentos da APCEF completa uma década
Já está fechada a lista das músicas 

classificadas para o X Festival de Música 
da APCEF, que acontece no dia 11 de 
setembro, com início às 20 horas, no 
Galpão Crioulo, em Porto Alegre. A data-
-limite para envio da música gravada  
para ser incluída no CD para a APCEF é 
o dia 10 de agosto. No dia 30 de agosto, 
acontece o sorteio e divulgação da ordem 
de apresentação no palco. 

Venha prestigiar o talento dos(as) 
colegas. O CD com todas as músicas clas-
sificadas será lançado no dia do Festival . 
Receberão troféus o(a) melhor intérprete, 
a melhor letra, a melhor melodia, o me-
lhor arranjo e o(a) melhor instrumentista, 
além da música mais popular.  O primeiro 
lugar irá representar a APCEF/RS no X 
Música Fenae, que acontece de 2 a 4 de 
dezembro  em Goiânia, com as despesas 
custeadas pela Fenae.

30/09/2010 - Data-limite de remessa 
para a APCEF/RS da partitura melódi-
ca, harmônica, dos arranjos e outras 
instruções para inscrição no X Música 
FENAE da música vencedora

02 a 04/12/2010 – X Música Fenae 
em Goiânia(GO)

MÚSICAS CLASSIFICADAS E QUE CONSTARÃO NO CD DO X FESTIVAL DE MÚSICA DA APCEF/RS

• Angelino Rogério - Aposentado/
Cruz Alta - Teu Olhar - Canção.

• Athos Ronaldo Miralha da 
Cunha (Agência Santa Maria) - 
Intérprete: Rogenio Dellinghau-
sen Reichemback (Ag. Tupanci-
retã) - Palavras - Toada

• Athos Ronaldo Miralha da Cunha 
(Ag. Santa Maria) Intérprete: Va-
léria Fialho Bassols (Aposentada/
POA) - Maria Catadora da  
Penha - Zamba

• Jorge Hugo Souza Gomes (Aposentado/
POA) Rock e Chimarrão - Rock Gaúcho

• Laerte Arizoli Fripp Fortes  
(Aposentado/Canela) Rio  
de Rimas - Milonga 

• Marcelo Antônio de Marchi  
(GIRIS / PO) Mente Sã Crack  
nem pensar - Pop Rock -  
Hip Hop / Rock 

• Nilo Sérgio Flores Motta (Ag. 
São João/POA) - Crinas de Cora-
ção - Milonga

• Tomas Antero de Andrade Barth 
(GIPES/PO) - Das Nossas Vidas - 
O sol nosso de cada dia - Serena-
ta - Rock

CRONOGRAMA - ETAPAS

10/08/2010 - Limite para a remessa 
da música gravada para a APCEF/RS

30/08/2010 - Sorteio e divulgação da 
ordem de apresentação no palco

11/09/2010 - Apresentação com 
divulgação dos resultados
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APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Encontro propicia orientações 
sobre Saúde Caixa 

Para que as pessoas conheçam me-
lhor a atuação da FUNCEF - Fundação 
dos Economiários Federais -, a APCEF 
apresenta as estruturas de deliberação 
da Fundação. Integrante da diretoria da 
APCEF, Gilmar Cabral Aguirre (lotado 
na RSMRAPO) é Suplente no Conselho 
Deliberativo da FUNCEF, eleito pelo 
voto direto dos associados. O Estatuto 
e demais instrumentos que norteiam 
a FUNCEF estão no site da fundação: 
www.funcef.org.br

Art.21. São órgãos da FUNCEF: 

I - de administração: 

a) Conselho Deliberativo 

b) Diretoria Executiva 

II - de controle interno: 

a) Conselho Fiscal 

SEÇÃO II - DA DURAÇÃO  
DOS MANDATOS 

Art. 24. Os mandatos dos membros dos 
órgãos estatutários da FUNCEF terão a 
seguinte duração: 

I- Conselho Deliberativo: quatro anos, 

contados da posse por eleição ou nome-
ação, permitida uma recondução; 

II- Conselho Fiscal: quatro anos,contados 
da posse por eleição ou nomeação, não 
sendo permitida a recondução; 

III- Diretoria Executiva: quatro anos 
contados da posse, permitida uma re-
condução. 

Parágrafo único – Os Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal renovarão metade de seus 
membros a cada dois anos, observado o 
disposto no artigo 63 deste Estatuto.

Art. 63. Na primeira investidura dos 
Conselhos Deliberativos e Fiscal, a partir 
da aprovação deste Estatuto (Estatuto 
aprovado pela Portaria nº 1.349, de 
31 de julho 2007(publicada na Seção I 
do Diário Oficial da União do dia 1º de 
agosto de 2007). 

I – Conselho Deliberativo: 

a) o segmento dos Participantes e 
Assistidos elegerá, na forma pre-
vista no artigo 55 deste Estatuto, 
dois conselheiros e seus suplentes 
para mandato de quatro anos e 

um conselheiro e seu suplente para 
mandato de dois anos; 

Ib) a Patrocinadora Caixa Econômica 
Federal indicará dois Conselheiros 
e seus suplentes para mandato de 
quatro anos e um Conselheiro e 
seu suplente para mandato de dois 
anos: 

II – Conselho Fiscal: 

a) o segmento dos Participantes 
e Assistidos elegerá, na forma do 
artigo 55 deste Estatuto, um Conse-
lheiro e seu suplente para mandato 
de quatro anos e um Conselheiro e 
seu suplente para mandato de dois 
anos. 

b) A patrocinadora Caixa Econômica 
Federal indicará um Conselheiro e 
seu suplente para mandato de dois 
anos. 

SOBRE O CONSELHO DELIBERA-
TIVO É IMPORTANTE FRISAR O 
SEGUINTE: 

Mesmo sendo ele paritário, cabe ao 
Presidente do Conselho o voto de qua-
lidade ou minerva, porém quem indica 

o Presidente do Conselho Deliberativo 
é a patrocinadora. No caso da FUNCEF, 
quem indica o presidente é a Caixa Eco-
nômica Federal. Já no Conselho Fiscal, o 
Presidente é escolhido entre os membros 
titulares eleitos pelo segmento dos Parti-
cipantes e Assistidos. 

Diretora-Presidenta, Célia Zingler, coordenou os trabalhos. 
(Foto: Eduardo Quadros / Interlig)

Na tarde do dia 21 de julho, na 
Casa dos Bancários, a APCEF realizou 
mais um encontro com aposentados(as) 
e pensionistas. A atividade reuniu 115 

pessoas e contou com a presença da 
diretora-presidenta, Célia Zingler, das 
diretoras de Aposentados e Saúde, Noeli 
Serra e Maria Tereza Bernd, e  do diretor 

de Previdência  e Jurídico, Sérgio Simon. 
Estiveram presentes um grupo de 15 
pessoas vindas de Pelotas junto com a 
Conselheira Lucia Leal e a Tesoureira da 
Regional Sul, Loiva Vallerão. Também um 
grupo de empregados da Caixa, recém-
aposentados, estiveram presentes.

A reunião de trabalho propiciou 
esclarecimentos sobre as principais ações 
judiciais, através da assessoria do Seguro 
Jurídico, representada pelo advogado 
Ricardo Só de Castro, bem como  sobre 
o Plano Saúde Caixa, através do repre-
sentante da  CAIXA da RSN Gestão de 
Pessoas (antiga GIPES), Silvio Ferrari.

O advogado Ricardo Sá e Cas-
tro, que também é assessor jurídico 
da ANAPAR (Associação Nacional dos 

Participantes dos Fundos de Pensão), 
fez um relato atualizando informações  
da legislação e os novos conflitos que 
têm acontecido em alguns fundos de 
pensão. Castro discorreu, ainda, sobre a 
tramitação de ações do Seguro Jurídico 
da APCEF/RS, como “Efeito Gangorra” 
(ação de proporcionalidade INSS/Funcef-
Prevhab) e Ação do BUA (Benefício Único 
Antecipado).

Por sua vez, Silvio Ferrari fez uma 
apresentação das coberturas e rotinas 
do Plano Saúde Caixa. As principais dú-
vidas dos aposentados(as) e pensionistas 
foram sobre documentação, coberturas 
e o descredenciamento de profissionais 
do Plano , tanto na capital quanto no 
interior do estado.

ACOMPANHE A GESTÃO

Para acompanhar a gestão da 
FUNCEF, cada associado(a) tem 
que criar uma senha na página 
eletrônica da FUNCEF, no link 
autoatendimento. A partir disso, 
é possível acessar a projeção do 
valor da sua aposentadoria, no 
caso dos ativos, ou os valores do 
demonstrativo de benefício no 
caso dos(as) aposentados(as). O 
site também disponibiliza as se-
guintes informações:

-Balanços Anuais

-Demonstrativo de Investimentos 

-Demonstrativos de Avaliação 
Atuarial 

-Política de investimentos 

-Votos da Assembleias

SAIBA MAIS SOBRE A FUNCEF
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III COSTELÃO

Participantes revivem a tradição campeira

viveram a tradição campeira do costelão 
inteiro assado na vala com fogo à lenha. 
“O que nos traz aqui é a motivação de 
quem organiza, é sempre uma satisfação 
participar deste ambiente”, resume o 
casal Otávio e Joelci. Morador de Porto 

SEGURO JURÍDICO APCEF: TEMOS MUITAS CAUSAS EM COMUM
Mais de 60% dos associados da Apcef já conhecem as vantagens de aderir ao Seguro Jurídico oferecido
pela entidade. Com ele, a categoria defendeu direitos e alcançou grandes conquistas em embates jurídicos
nos últimos nove anos.
OSeguro Jurídico dá acesso a uma série de serviços, como medidas judiciais e extrajudiciais, coletivas
e individuais, no campo do direito previdenciário, público e privado, e também medidas judiciais e
extrajudiciais coletivas e individuais nas áreas de saúde no trabalho, tributação sobre benefícios
previdenciários, plano de saúde daCEF, defesa administrativa e seguros em grupo.
Todos os associados da Apcef podem participar. A mensalidade é de R$ 5,00 e é debitada
diretamente

Para saber mais, acesse www.apcefrs.org.br/juridico e conheça as vitórias que já obtivemos e as ações que podem ser propostas com oSeguro Jurídico.
U M N O V O T E M P O

Associados(as), familiares e amigos(as) lotaram galpão crioulo da APCEF. 
(Foto: Caroline Bicocchi / Interlig)

Cerca de 200 pessoas atenderam 
ao convite do Núcleo de Cultura Gaúcha 
da APCEF e participaram do III Costelão, 
realizado no dia 18 de julho, no Galpão 
Crioulo da Sede B, em Porto Alegre. 
Alheias à chuva e ao frio, as pessoas re-

Alegre, Otávio é lotado na Agência Guia 
Lopes. Ele fez questão de mostrar, na sua 
máquina digital, as fotos do II Costelão, 
guardadas com carinho.

Prestigiar os amigos organizadores 
do evento também foi um dos motivos 
que fez os amigos Altair Alves e Matheus 
Crespo enfrentarem o frio e a chuva. Pre-
sença garantida nos eventos da APCEF, 
a caravana de Pelotas trouxe 15 partici-
pantes, sob a liderança da conselheira 
Lucia Leal. Entre eles o jovem João Pedro, 
de cinco anos, que fez questão de dar 
entrevista. Ao ser questionado se comeu 
costelão, ele ensinou à reportagem: “cos-
telão não, eu só comi carne”.

O domingo trouxe amigos da APCEF 
ao Galpão Crioulo. O casal Celso e Ere-
nita Echeli desmarcaram outros compro-
missos para atender ao convite do Núcleo 
de Cultura Gaúcha. Celso é  1º Capataz 
do CTG Descendência Farrapa e elogiou 
o ambiente do III Costelão: “É um ótimo 
ambiente para a participação de casais e 
das famílias”. Outra presença de desta-
que foi o gaiteiro Gaúcho Fontana, que 
brindou a todos com trovas e músicas 
gauchescas, saudando a gremistas e co-
lorados, numa grande confraternização 

que se estendeu por toda a tarde.

Importante registrar a dedicação e 
o empenho do Núcleo de Cultura Gaú-
cha – no trabalho dos(as) colegas Tuca e 
Sandra, Fernando Dal Forno, Valdir (o Lu-
minoso), Sergio, Rafael, Jorginho e Julio. 
A diretoria da APCEF esteve representada 
pelos colegas Paulo Cesar Ketzer, Rafael 
Balestrin, Gilmar Aguirre, Cláudio Jardim 
e o vice-presidente, Marcos Todt.

TRABALHO EM EQUIPE

Mas o trabalho, na verdade, iniciou na 
sexta-feira, onde contou, também, com 
o empenho dos empregados da APCEF. 
Com a previsão de chuva para o domin-
go, após a abertura da vala, foi necessária 
a colocação de lona no local onde foi 
assada a carne.

Nas panelas, a equipe da “tia Mara” deu 
aquele jeito caseiro no feijão mexido, 
aipim, saladas e até na sobremesa: fo-
ram saladas verdes, de tomate, cebola, 
beterraba, cenoura, além da salada de 
batata campeira. Nos pratos quentes, 
aipim, feijão de caldo e feijão mexido e 
arroz . De sobremesa, um delicioso arroz 
de leite.

Natural de Dom Pedrito, Juvêncio Pinheiro, 
presença garantida desde o I Costelão, não es-
conde o jogo. Conta passo a passo o segredo do 
assador. Não sem antes apresentar sua equipe de 
trabalho, com respectivos “cargos”: Serginho – o 
foguista, Beloni – o engenheiro de obras, Gaudério 
– salgador, Índio – ajudante. 

Funcionário da Corsan, Juvêncio e equipe 
começaram o trabalho na véspera, quando pre-
pararam as valas, colocaram a lenha e a lona e 
espetaram os 150 quilos de carne. No domingo, a 

lida começou às 6h, com o fogo feito à lenha. 
Às 7h30min a carne foi colocada no fogo, sem 
qualquer tempero. Durante as cinco horas e 
meia em que ficou assando, a carne recebeu 
quatro banhos de salmoura. O segredo da sal-
moura? Juvêncio conta também: água, sal fino e 
adobo, que é um tempero uruguaio muito usado 
em “parrillas”. “Eventos como este promovem 
o resgate do estilo campeiro, do interior do Rio 
Grande, renovando a cultura gaúcha”, destacou 
Juvêncio.Juvêncio e equipe a beira do fogo. 

(Foto: Caroline Bicocchi / Interlig)

O SEGREDO DO ASSADOR


