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Pioneiros(as) na mobilização, na 
organização de entidades sindicais e nas 
greves, os(as) bancários(as) marcaram 
presença na história das lutas sociais 
no Brasil desde o início do século XX. 
Um dos momentos mais marcantes foi 
a greve de 1951, que, mesmo sob forte 
repressão, acabou durando 69 dias. 
Apesar das prisões, espancamentos e 
perseguições, a categoria conquistou, 
além de 31% de reajuste, o respeito 
de toda a classe trabalhadora. A luta foi 
tão reconhecida que consagrou o dia  
28 de agosto – data da deflagração des- 
sa paralisação histórica – como Dia do(a) 
Bancário(a).  

Neste ano, no entanto, os(as) 
bancários(as) vão precisar, mais do que 
nunca, estar de olhos abertos no seu dia. 
Uma tentativa de desmonte da categoria 
tem sido alavancada por uma série de 
irregularidades cometidas diariamente 
dentro dos bancos. Exemplos disso são os 
casos das reestruturações das RERET’s, 
que submeteram os(as) tesoureiros(as) a 
exercerem funções não especificadas em 
seus normativos, e, mais recentemente, o 
ataque aos(às) avaliadores(as) de penhor, 
com o anúncio da suspensão do pagamen-
to de adicional por insalubridade. Leia 
mais nas páginas 6, 7 e 8.

O pior é que, diante de um cenário 
político e econômico adverso, não apenas 
os(as) tesoureiros(as) e os avaliadores(as) 
penam para manter os seus direitos, 
mas toda a classe trabalhadora tem 
sofrido ameaças. Com um discurso de 
austeridade, a primeira coisa que o go-
verno interino põe em xeque é a CLT. 
Mas os(as) bancários(as), como sempre, 
estão dispostos a lutar. Durante a última 
Conferência Nacional, ocorrida nos dias 
29 a 31 de julho, em São Paulo, os(as) 
633 delegados(as) participantes deixaram 

Editorial

OPINIÃO

claro que a categoria não vai facilitar a 
vida dos banqueiros nessa Campanha 
Salarial que se inicia. Confira a pauta 
de reivindicações nas páginas 4 e 5 e se 
mobilize com a gente! 

Se politicamente o cenário está osso 
duro de roer, em compensação, boas no-
tícias vêm de outros âmbitos. Como pu-
demos acompanhar por todas as mídias, 
neste mês, o Brasil está sediando o maior 
evento esportivo do mundo: as Olimpí-
adas. E a APCEF não poderia ficar de 
fora do clima dessa grande festa. É com 
muito orgulho que acompanhamos os(as) 
associados(as) Karin Fonseca Kestering, 
atleta do vôlei da Associação, e Henrique 
Steibel Tabajara, do basquete/atletismo, 
no revezamento da Tocha Olímpica no 
Rio Grande do Sul. Veja, na página 11, que 
emoção foram esses momentos! Ainda 
sobre esporte, confira como a delegação 
gaúcha tem se preparado para os Jogos 
da Fenae, que ocorrem de 20 e 27 de 
agosto, em Blumenau, Santa Catarina.

Outra grande boa nova desta edição 
são as melhorias que a APCEF tem re-
alizado nas suas mais diversas sedes Rio 
Grande afora: a Regional Vale dos Sinos 
ganhou um galpão totalmente novo; a 
Nova Colônia de Tramandaí recebeu, do 
Núcleo de Cultura Gaúcha, uma lareira 
elétrica superaconchegante; e a Colônia 
de São Chico já se prepara para instalar 
o canteiro de obras de revitalização e 
ampliação da sede serrana. No social 
e na cultura, as novidades também vão 
de vento em popa. Saiba como foi o IX 
Costelão da APCEF e o Jantar Baile da 
Regional Serra, e veja como participar 
do pré-lançamento do livro e do CD da 
Oficina de Poesia e Declamação, no dia 
15 de setembro, no Acampamento Sinal, 
Marca e Tarca, no Parque da Harmonia.
Uma boa leitura e até a próxima edição!
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No úl t imo d ia  24 de ju lho, 
associados(as), familiares e amigos(as) 
provenientes de todo o Rio Grande 
lotaram o Galpão Crioulo, em Porto 
Alegre, para mais um tradicional evento 
da Associação: o Costelão da APCEF. 
Sucesso garantido há nove edições, o 
Costelão é uma promoção do Núcleo de 
Cultura Gaúcha. 

Mais uma vez, a tradição gauchesca 
se fez presente tanto nas rodas de chi-
marrão, nos vestidos de prenda e lenços, 
quanto na música da nossa terra. A gas-
tronomia, claro, foi um dos pontos altos 
desse evento. A fim de garantir a quali-
dade da boia, os assadores do Núcleo de 
Cultura Gaúcha acordaram de madrugada 
para preparar a carne e o fogo de chão, 
onde 11 costelões foram assados por vá-
rias horas. Na cozinha, foram preparados 
os acompanhamentos, tais como: feijão 

mexido, arroz, aipim e saladas. 
A caravana da Regional 

Sul, que é sempre presença confirmada 
nos eventos da APCEF, também compa-
receu ao IX Costelão. Loreni Oliveira, do 
PAJF/Pelotas, participou do evento pela 
primeira vez e ficou encantada: “Está 
tudo maravilhoso. O dia está lindo, a aco-
lhida é muito boa, o local é lindo. Muito  
bom mesmo. Pretendo participar sem-
pre”, afirmou. 

Já o associado Lídio Niesciur, apo-
sentado de Porto Alegre, que é veterano 
no evento, também aprovou o IX Cos-
telão: “Tenho frequentado esse evento 
há vários anos e, a cada vez que venho, 
noto que é melhor. Isso é ótimo para nós, 
associados(as), pois, além de preservar 
as nossas tradições, tanto na culinária, na 
cultura, é um dia diferente que a gente 
passa, de lazer”. Quem também presti-
giou o IX Costelão foi o ex-presidente 
da Associação, Armando Fonticielha. 
Fonticielha dirigiu a entidade entre  
1974 e 1982.

RADAR

IX Costelão da APCEF reúne 
associados(as) de todo o Estado

Mais de 130 pessoas no Jantar Baile da Regional Serra

Galpão Crioulo ficou lotado para mais um evento de sucesso do Núcleo de Cultura Gaúcha

Próximos eventos 
Ao longo de suas nove edições, 

o Costelão da APCEF se consolidou 
como um grande sucesso de público. 
Tanto que, a cada edição, reúne mais e 
mais associados(as). E como o objetivo 
da Associação é justamente congregar 
amigos(as), o Núcleo de Cultura Gaúcha 
já conclama os(as) associados(as) para 
se agendarem para os próximos even-
tos. “Gostaríamos de convidá-los(as) 
para nos encontrarmos novamente em 
setembro, para os festejos farroupilha, 
lá no Parque da Harmonia, no Acampa-
mento Sinal, Marca e Tarca, parceiro da 
APCEF. Também lembramos que, no dia 
24 de setembro, realizaremos mais um 
Jantar Baile Campeiro de Encerramento 
da Semana Farroupilha. Estão todos(as) 
convidados(as)”, declarou o coordena-
dor do Núcleo de Cultura Gaúcha, Paulo 
Cesar Ketzer. Confira, em breve, mais 
informações sobre os próximos eventos 
do Núcleo, em www.apcefrs.org.br.

Arquivo/APCEF

Agenda de Eventos

Terças-feiras - Encontro do 
Núcleo de Cultura Gaúcha
Agosto
19/8 - Caixa de Pandora no Fest-
carbo (Arroio dos Ratos)
20 a 27/8 - Jogos da Fenae (Blumenau)
27/8 - Assembleia com Avaliadores(as) 
de Penhor/Encontro de Tesoureiros(as)
28/8 - Dia do(a) Bancário(a)
Setembro
4/9 - Coral APCEF no Encontro de 
Coros (Porto Alegre)
15/9 - Pré-lançamento do livro da 
Oficina de Poesia e Declamação 
(Acampamento Farroupilha)
17/9 - Curso de Formação de Lide-
ranças Líder A - Parte III (Tramandaí)
24/9 - Jantar Baile Campeiro de 
Encerramento da Semana Farroupilha 
(Galpão Crioulo)

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

Animado, evento foi até a madrugada 
do dia seguinte

Assista ao programa de vídeo sobre o IX Costelão, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.

O escritório, especializado em ações trabalhistas, 
tem duas sedes, uma em Porto Alegre (Av. 

Getúlio Vargas, 774/301 e 602) e outra em São 
Leopoldo (Primeiro de Março, 113/101 e 401). 

Informações: (51) 3589-5507 •  (51) 3085-5587 
ou www.young.adv.com.br. Atendimento diário, 

8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30. 

Atendimento especializado com a equipe de advoga-
dos do Escritório de Direito Social em orientações 

sobre ações previdenciárias, tributárias, seguros, plano 
de saúde e defesa em processos administrativos e 

assessoria em saúde do(a) trabalhador(a). Atendimen-
to com hora marcada no escritório na Av. Borges de 

Medeiros, 612. cj 21 • Porto Alegre • Fone: (51) 
3215.9000. E-mail: segurojuridico@apcefrs.org.br.

YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA
Advogados Associados

INTEGRANTES DO
SEGURO JURÍDICO TÊM

ASSESSORIA EM SAÚDE
DO(A) TRABALHADOR(A)

Acolhimento, orientação e tratamento especializado com 
psicóloga clínica, psicanalista e mestre em Psicologia pela 
UFRGS, referente a doenças ocupacionai. Laudos periciais 

para instrumentalizar ações judiciais. Solicite a sua ficha 
de identificação, através do e-mail apcefrs@apcefrs.org.br, 
e faça um agendamento. Mais informações: (51) 3268-1611, 

3019-9344 e 8151-9947. Atendimentos na Av. Carlos 
Gomes, 1001/302, Porto Alegre.

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

ASSESSORIA JURÍDICA

Mais de 130 associados(as), familiares 
e amigos(as) participaram, no dia 9 de ju-
lho, do Jantar Baile da Regional Serra. De 
acordo com o coordenador da Regional, 
Rogério Capitani, além da qualidade da 

comida, o que contribuiu para o sucesso 
do evento também foi o show de Lucia-
no Freitas e Alex Cortes, que animaram 
os(as) convidados(as) com um repertório 
musical variado até às 2h da madrugada. 
“Esperamos continuar realizando eventos 
como esse nos próximos anos. É sempre 
um grande sucesso”, disse Capitani.

O jantar – servido às 21h - foi prepa-
rado pelo caseiro e cozinheiro da APCEF 
Serra, Neri Nepomoceno, e sua equipe. 
Neri é famoso na região pela qualidade da 
comida que faz. Foram servidas costelinha 
de porco, polenta, além de galeto assado, 

tortéi com tomate seco e rúcula, risoto 
de frango, saladas e pão. Na sobremesa, 
sagu, creme e café com grostoli. Tudo 
acompanhado por vinhos, cervejas, refri-
gerantes e água. 

Após o jantar, os(as) convidados(as) 
dançaram ao som de músicas gauchescas, 
sertanejas e forró. “Esse é o segundo baile 
que participo. Me arrependo de não ter 
me associado antes. É muito boa a integra-
ção com o pessoal. Encontramos colegas 
que há tempos não víamos. É um evento 
que esperamos todos os anos”, elogiou o 
associado Adriano Valar, da GIHAB. Para saber mais detalhes, acompanhe 

as notícias no site www.apcef.org.br

Assadores capricharam no
preparo das 11 costelas

Regina Azevedo/APCEF

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Boia de qualidade é marca registrada 
do Núcleo de Cultura Gaúcha

Convidados(as) aproveitaram o dia 
ensolarado para matear entre amigos(as)
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CAMPANHA SALARIAL 2016

Conferência Nacional dos Bancários defi-
ne pauta e estratégia da Campanha 2016
Categoria reivindica reajuste de 14,78%, defende emprego e manutenção dos direitos dos(as) trabalhadores(as)

Jaílton Garcia/Contraf-CUT

Diante de um cenário político e 
econômico adverso, em que os direitos 
dos(as) trabalhadores(as) estão sendo 
colocados em xeque por um governo 
ilegítimo, a categoria bancária deixa o 
seu recado: nenhum direito a menos! 
Após três dias de debates, os(as) 633 
delegados(as) que participaram da 18ª 
Conferência Nacional dos Bancários, 
nos dias 29 a 31 de julho, em São Paulo, 
decidiram que não vão facilitar a vida dos 
banqueiros. Afinal, a dita crise tem engor-
dado ainda mais os cofres dos bancos.

Com o lema “Só a Luta te Garante”, 
os(as) bancários(as) aprovaram que a 
Campanha 2016 terá como reivindica-
ções centrais o reajuste de 14,78%, a 
valorização do piso salarial (R$ 3.940,24 
em junho, pelo Dieese), PLR de três sa-
lários mais R$ R$ 8.317,90, a defesa do 
emprego, o combate às metas abusivas e 

ao assédio moral, o fim da terceirização, a 
luta contra a perda de direitos trabalhistas 
e previdenciários e a defesa das empresas 
públicas e da democracia.

Quanto à minuta específica da Caixa, 
membros da Comissão Executiva dos 
Empregados da Caixa (CEE/Caixa) se 
reuniram nos dias 4 e 5 de agosto para 
redigir o documento. A pauta inclui as 
resoluções do 32º Conecef, realizado 
entre os dias 17 e 19 de junho, em São 
Paulo (SP). Conforme noticiado no últi-
mo JB, na ocasião, os(as) delegados(as) 
aprovaram reivindicações referentes a 
melhores condições de trabalho, retoma-
da de contratações, Funcef, Saúde Caixa, 
defesa da Caixa 100% pública e fortaleci-
mento do papel social da empresa. Os(as) 
empregados(as) ainda querem intensificar 
a mobilização contra o processo de rees-
truturação, do Programa de Gestão por 
Desempenho (GDP), e pedem ações 
contra o assédio moral e sexual. 

Ambas as pautas – geral e específica 
- serão entregues aos bancos no dia 9 
de agosto. Resta aguardar para ver se os 
banqueiros vão surpreender, aceitando as 
reivindicações, ou vão ser intransigentes 

“Só a Luta te Garante” é o slogan da 
Campanha Nacional 2016

Bancários(as) aprovaram pauta de reinvidicações a ser entregue aos bancos no dia 9

como sempre. “Os bancos seguem apre-
sentando lucros exorbitantes, sempre ex-
plorando o(a) trabalhador(a) com pressão 
e metas abusivas. Não é hora de arrefecer 
a luta. A mobilização é agora!”, declarou 
o presidente da APCEF, Marcello Carrión.

Consulta Nacional

Para ajudar no debate da Conferên-
cia Nacional, o Departamento Intersindi-
cal de Estatísticas e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese) apresentou os resultados 
da Consulta Nacional 2016, realizada com 
bancários(as) de todo o País. Na pesquisa, 
os(as) trabalhadores(as) apontaram como 
prioridades emprego, saúde, melhores 
condições de trabalho e segurança ban-
cária. Também se posicionaram sobre 
temas nacionais, com destaque para a 
reprovação de 76% para a Reforma da 
Previdência e de 85% para a redução de 
direitos, propostas pelo governo interino. 
O Dieese também repassou informações 
e indicadores de conjuntura. As medidas 
restritivas que o governo interino está 
adotando poderão, ao invés de resolver, 
aprofundar a recessão.

Manifesto: 
Nenhum Direito a Menos!

Durante a Conferência, as centrais 
sindicais CUT, CTB, UGT e Intersindical 
assinaram, conjuntamente, um manifes-
to contra o governo interino de Michel 
Temer e seu programa de retirada de 
direitos dos(as) trabalhadores(as).

O documento foi aprovado por 
unanimidade pelos delegados(as) da 
Conferência Nacional.

Paridade de gênero

Os(as) bancários(as) ainda aprova-
ram o indicativo de paridade de gênero 
para a próxima Conferência Nacional, 
com linha de corte de 30%. A orientação 
visa o empoderamento das mulheres no 
setor. As bancárias, mesmo represen-
tando metade da categoria e sendo mais 
escolarizadas, permanecem discrimina-
das pelos bancos na sua remuneração, 
recebendo, em média, 26,3% a menos 
que os homens, conforme levantamento 
do Dieese.

Divulgação
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Principais reivindicações da 
18ª Conferência Nacional

Confira, abaixo, um resumo 
das principais reivindicações:

Antes de deliberar a pauta na 
plenária final, a 18ª Conferência 
Nacional dos Bancários debateu 
temas em quatro grandes grupos: 
emprego; saúde, segurança e con-
dições de trabalho; remuneração; e  
organização de luta.

No grupo sobre emprego, 
os(as) delegados(as) discutiram temas 
como geração de vagas, manuten-
ção de postos de trabalho e fim da 
rotatividade. Também defenderam 
a promoção de igualdade de oportu-
nidade para todos(as), com o fim das 
discriminações na contratação, nos 
salários e na ascensão profissional 
de mulheres, negros(as), LGBT’s e 
Pessoas com Deficiência (PCDs). 
Foi acordado que é inadmissível 
compactuar com a onda de cortes 
de posto de trabalho, sendo que os 
bancos seguem apresentando lucros 
exorbitantes em seus balanços.

Sobre saúde, segurança e 
condições de trabalho, os(as) 
delegados(as) trabalharam na atu-
alização da minuta sobre os temas. 
A maior parte dos artigos de saúde 
obteve consenso, como a melho-
ria nos programas de retorno ao 
trabalho, a participação dos(as) 

• Reajuste salarial: 14,78% (in-
cluindo reposição da inflação mais 
5% de aumento real)

• PLR: três salários mais R$ 8.317,90

• Piso: R$ 3.940,24 (equivalente 
ao salário mínimo do Dieese em 
valores de junho)

• Outros benefícios: vales alimen-
taçãorefeição, 13ª cesta e auxílio-
-creche/babá no valor de  R$ 880 
ao mês para cada (salário mínimo 
nacional)

• Melhores condições de tra-
balho: fim das metas abusivas e 
do assédio moral, que adoecem 
os(as) bancários(as)

• Emprego: fim das demissões, 
mais contratações, fim da rotati-
vidade, combate às terceirizações 
(diante dos riscos de aprovação 
do PLC 30/15 no Senado Fede-
ral); além da ratificação da Con-
venção 158 da OIT, que coíbe 

trabalhadores(as) e dos sindicatos nas 
questões de saúde, além do acesso a 
informações retidas pelos bancos. O 
combate ao assédio moral e sexual, 
por sua vez, está entre as principais 
reivindicações, assim como a questão 
das metas, que interferem na saúde 
do(a) trabalhador(a). Em relação à 
segurança, os(as) bancários(as) refor-
çaram a necessidade de portas gira-
tórias nas agências, de instalação de 
biombos nos caixas eletrônicos e do 
fim das guardas de chaves pelos(as) 
trabalhadores(as).

Os debates sobre remunera-
ção giraram em torno dos valores 
do piso, vales e da PLR que serão 
reivindicados aos bancos na Cam-
panha Nacional 2016. As discussões 
sobre índice de reajuste salarial e 
remuneração variável foram definidas 
na plenária final. Veja abaixo.

O grupo que discutiu a organi-
zação de luta avaliou 104 propostas 
enviadas por sindicatos e federações, 
em oito blocos de discussão dos se-
guintes temas: Organização, Campa-
nha Nacional Unificada, Organização 
do Movimento, Bandeiras de luta, Dis-
puta da Sociedade, Sistema Financeiro 
Nacional e Conferência Nacional.

dispensas imotivadas

• PCCS: Plano de Cargos, Car-
reiras e Salários para todos(as) 
os(as) bancários(as)

• Auxílio-educação: pagamento 
para graduação e pós

• Segurança: prevenção contra 
assaltos e sequestros, com a 
permanência de dois vigilantes 
por andar nas agências e pontos 
de serviços bancários, conforme 
legislação; instalação de portas  
giratórias com detector de metais 
na entrada das áreas de autoa-
tendimento; biombos nos caixas; 
abertura e fechamento remoto 
das agências; fim da guarda das 
chaves por funcionários(as)

• Igualdade de oportunidades: 
fim às discriminações nos salários 
e na ascensão profissional de mu-
lheres, negros(as), gays, lésbicas, 
transexuais e pessoas com defici-
ência (PCDs)

SEUS DIREITOS

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

O discurso de que a CLT, apro-
vada pelo Decreto-lei no 5.542, de 
1º de maio de 1943, está ultrapassa-
da e que deve ser flexibilizada repre-
senta uma armadilha modernizadora 
equivocada, tendo em vista que, na 
sua maioria, os artigos da CLT foram 
sendo reeditados e modernizados ao 
longo dos anos, especialmente a par-
tir da constituição de 1988, quando 
vários artigos foram adequados em 
obediência aos preceitos da própria 
constituição. São as únicas garan-
tias as quais podem contar os(as) 
trabalhadores(as) para fazer frente 
à voracidade do capital em desfavor 
do trabalho.

As mudanças propostas são o 
“canto da sereia” e vêm antecedida 
da promessa de geração de novos 
empregos – amparada pela sistemática 
campanha dos  meios de comunicação 
que não fazem a avaliação das conquis-
tas históricas dos trabalhadores, que 
devem ser preservadas e defendidas, 
sob pena de extinção.

As propostas de flexibilizar a 
legislação trabalhista, além de ferir 
a Constituição, ao contrário do que 
tem sido veiculado, não têm a ca-
pacidade de gerar novos empregos, 
tendo em vista que a real pretensão 
é apenas a redução de custos a partir 
do achatamento da remuneração e 
da extinção dos direitos sociais con-
quistados. Os direitos fundamentais 
de caráter individual e coletivos 
conquistados historicamente estão 
relacionados à dignidade da pessoa 
humana e, para tanto, devem ser 
protegidos como cláusula pétrea do 
não retrocesso. Essa garantia está 
inserida no art. 60 da CF.

Evidencia-se um grande risco 
aos direitos trabalhistas a partir do 
discurso da flexibilização da CLT, 
uma vez que se está se abrindo a 
porta para a restrição dos direitos 
assegurados pelo artigo art. 7º da 
Constituição Federal, onde, em seus 

diversos incisos, são assegurados 
direitos e garantias mínimas, dentre 
elas:  irredutibilidade do salário; dé-
cimo terceiro salário; remuneração 
do trabalho noturno superior à do 
diurno; participação nos lucros, ou 
resultados; duração do trabalho nor-
mal não superior a oito horas diárias e 
quarenta e quatro semanais; repouso 
semanal remunerado; gozo de férias 
anuais remuneradas, etc. 

Caso se admita o retrocesso, 
teremos um caminho sem volta, 
onde todas as demais garantias terão 
a mesma sorte, já que será admitido, 
por exemplo,  que as negociações 
coletivas possam legislar prevendo 
regras menos vantajosas para as 
categorias profissionais. Isso signi-
ficaria a prevalência do negociado 
sobre o legislado, sem considerar 
nem mesmo as garantias mínimas 
já incorporadas na realidade dos(as) 
trabalhadores(as). 

A premissa representaria efetivo 
prejuízo, já que pode gerar a preca-
rização - ou mesmo a extinção - de 
direitos. Desta forma, não há que se 
admitir que, em nome do capital, se 
possa permitir uma alteração legisla-
tiva tão perversa e que venha a ferir 
as garantias constitucionais.

A reflexão que emerge neste con-
texto é: qual a forma que deverá ser 
utilizada pelos(as) trabalhadores(as) 
para frear a voracidade do discurso 
da flexibilização/precarização? Não 
temos um movimento social capaz 
de barrar esse discurso, quando 
até mesmo alguns sindicatos, como 
sendo os maiores prejudicados, 
acabam por defender reformas que 
nem mesmo são abarcadas pelo 
próprio entendimento dos seus(suas) 
representados(as). O cenário politico 
e midiático é perigoso e tem levado 
alguns(mas) trabalhadores(as) a tor-
cer por reformas que serão a eles(as) 
perniciosas, sendo induzidos(as) ao 
erro e ao engano histórico.

Prejuízos da flexibilização 
de leis trabalhistas
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Encerramento das operações de retaguarda e tentativa de retirada de adicional por 
insalubridade desafiam trabalhadores(as). APCEF/RS está na luta pela categoria!

Fotos: Arquivo/APCEF

Quando um(a) trabalhador(a) tem seus direitos comprometidos, toda a 
classe trabalhadora também é atingida. O desmonte da categoria bancária tem 
sido alavancado por uma série de irregularidades cometidas diariamente dentro 
dos bancos. Exemplos disso são os casos das reestruturações das RERET’s, que 
submeteram os(as) tesoureiros(as) a exercerem funções não especificadas em 
seus normativos, e, mais recentemente, o ataque aos(às) avaliadores(as) de pe-
nhor, com o anúncio da suspensão do pagamento de adicional por insalubridade.

Mas essas tentativas de desbancar os(as) trabalhadores(as) não são exclu-
sivas da Caixa, diga-se de passagem. Apesar dos lucros exorbitantes divulgados 
periodicamente, os bancos não sabem mais o que fazer para ampliar seus ganhos. 

Acabam por explorar aqueles que mais contribuem com o seu crescimento: 
os(as) seus(suas) empregados(as). 

A APCEF/RS, como sempre, está de olhos abertos e com muita disposição 
para lutar pelos(as) seus(suas) associados(as). Afinal, se hoje são colocados em 
xeque os(as) direitos dos tesoureiros(as) e avaliadores(as) de penhor, amanhã 
serão os direitos de toda a categoria. 

Confira os desafios que esses grupos de trabalhadores(as) têm tido de 
enfrentar e como a Associação tem agido para garantir que seus direitos sejam 
assegurados.

A APCEF gaúcha tem acompanhado as 
dificuldades dos(as) tesoureiros(as), provo-
cadas pelas reestruturações das RERET’s, há 
um bom tempo. A situação, que já era ne-
bulosa, nos últimos meses, ficou ainda mais 
incerta. A Caixa lançou uma nova circular 
interna, determinando o encerramento das 
representações de retaguarda. 

De acordo com o documento, a 
extinção ocorrerá após a implantação do 
chamado Projeto Conformidade 100% 
Digital. Ainda conforme a circular, após a 
implantação do projeto, o(a) tesoureiro(a) 
será transferido para a agência para exercer 
a mesma função, e as chaves da sala do(a) 
servidor(a), dos cofres e equipamentos, e 
cartões serão de responsabilidade do ge-
rente geral da unidade.

Na opinião do vice-presidente da Asso-
ciação, Marcos Todt, o momento é de avalia-
ção e resposta firme em defesa dos direitos. 
“Vamos continuar atentos à situação dos(as) 
tesoureiros(as) nas agências. Promoveremos 
novas reuniões com o grupo para avaliar o 
andamento da ação judicial que temos em 
curso”, garantiu.

Relembre o processo

Em 2009, a Caixa promoveu uma rees-
truturação em seus setores de retaguarda. 
A antiga RETPV foi extinta e, junto com ela, 
a função de supervisor(a) de retaguarda. O 
setor ficou, então, subordinado às agências. 
Alguns meses depois, a Caixa voltou atrás e 
novamente separou as retaguardas – agora 
com o nome de RERET’s – das unidades, mas 

sem a figura do(a) supervisor(a). 

Isso fez com que os(as) tesoureiros(as) 
ficassem extremamente sobrecarregados(as), 
tendo que cumprir, além das atribuições de 
sua competência, funções como gestão da 
conformidade e da compensação, supervisão 
das tarefas exercidas pela RERET e respon-
sabilidade pela retaguarda perante outras 
áreas. Com uma estrutura mínima, os(as) 
trabalhadores(as) assumiram sozinhos(as) 
um grande número de tarefas não previstas 
em seus normativos, enfrentando estresse 
e insegurança permanente em suas rotinas. 

Apos vários debates com tesoureiros(as), 
a APCEF decidiu entrar na Justiça, com o ob-
jetivo de combater essa prática. Em outubro 
de 2014, a ação conquistou uma liminar que 
determinou que os(as) tesoureiros(as) não 
mais executassem funções não especificadas 
em seus normativos, sob pena de multa de mil 
reais por dia ao(à) empregado(a) prejudicado(a). 
No entanto, em dezembro de 2014, a Caixa, 
através de uma manobra desleal, lançou um 
novo Manual Normativo, atribuindo aos(às) 
tesoureiros(as) responsabilidades que seriam 
de supervisores(as) de retaguarda.

A partir disso, a Justiça reiterou a ordem 
da liminar, solicitando que a Caixa se abstives-
se de exigir dos(as) tesoureiros(as) o exercício 
de atividades não especificadas originalmente 
para as suas funções. Em sua defesa, a em-
presa informou, em março de 2015, que 
expediu uma ordem de serviço (GEOPE n.º 
001/2015), destinada a todas as GIRET’s do 

Estado e pessoalmente aos(às) tesoureiros(as) 
e técnicos(as) de operação de retaguarda, 
proibindo os(as) trabalhadores(as) de exer-
cerem funções não especificadas em seus 
normativos. 

A referida ordem de serviço seguiu 
não contemplando os(as) trabalhadores(as), 
visto que não efetuou qualquer alteração nas 
estruturas das RERET’s que possibilitasse 
que as atividades de supervisão e gerencia-
mento fossem desempenhadas por pessoa 
devidamente habilitada e deixassem de ser 
acumuladas pelos(as) tesoureiros(as).

No dia 3 de agosto, então, a APCEF deu 
um novo passo para comprovar que a Caixa 
seguia descumprindo a decisão judicial: além 
das testemunhas presenciais em audiência, 
entregou à Justiça o levantamento das respos-
tas que cerca de 200 tesoureiros(as) de todo 
o Estado deram a uma consulta realizada por 
uma assessoria especializada contratada pela 
Associação, em que reafirmavam que continu-
avam executando funções não determinadas 
em seus normativos. Em novembro passado, 
a Justiça voltou a reconhecer o direito dos(as) 
tesoureiros(as). 

De acordo com a assessoria jurídica da 
Associação, a Caixa tende a apresentar recurso, 
mas, como se trata de matéria fática, as chances 
de a empresa reverter a decisão são muito re-
motas. Agora, com o encerramento das repre-
sentações de retaguarda, a APCEF deve marcar 
uma nova reunião com os(as) tesoureiros(as) 
para avaliar o andamento da ação.

Tesoureiros(as)

APCEF tem promovido encontros com tesoureiros(as) para avaliar situação das RERET’s

NOVAS MEDIDAS DA CAIXA 

TESOUREIROS(AS) E AVALIADORES(AS) DE PENHOR 
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A profissão de avaliador(a) de penhor 
é muito delicada. Além dos riscos que o(a) 
trabalhador(a) corre por manipular substân-
cias tóxicas, muitas vezes, sem equipamentos 
de proteção individual (EPI’s), ele(a) ainda 
enfrenta outros desafios, como desvios de 
função e pressão por metas, sendo que suas 
responsabilidades deveriam se ater as de um 
cargo técnico bem específico.

Pois os(as) avaliadores(as) de penhor 
levaram um novo golpe da Caixa no último 
período. Em mensagem enviada no dia 5 de 
julho aos(às) empregados(as), a empresa in-
formou que retiraria, já a partir daquele mês, 
o adicional de insalubridade pago à categoria, 
correspondente a 40% do salário mínimo (R$ 
352). A medida estaria baseada em laudos 
técnicos realizados nas unidades que possuem 
esse tipo de atividade. 

Graças à pressão dos(as) representantes 
dos(as) trabalhadores(as) - como a Associação 
Nacional dos Avaliadores de Penhor (Anacef) e 
a Comissão Executiva dos Empregados (CEE/
Caixa) -, no dia 18 de julho, o banco recuou 
e prorrogou o pagamento por 90 dias, dando 
prazo até 11 de agosto para que as entidades 
de classe apresentem argumentos pela manu-
tenção do benefício. 

A CEE levou o caso à Fundacentro, 
vinculada ao Ministério do Trabalho e Previ-
dência Social, que tem experiência na área de 
segurança, higiene e saúde no trabalho. No 
documento protocolado, foram elencados 
alguns problemas no processo de avaliação de 
insalubridade feito pelos peritos contratados 
pelo banco. 

Quebra de caixa

Outro problema enfrentado pelos(as) 
avaliadores(as) de penhor foi utilização de 
sua força de trabalho para cobrir deficiências 
no quantitativo de caixas. Tal situação já foi 
reconhecida pela Justiça, que recentemente 
deu ganho de causa a um sindicato gaúcho, 
confirmando o pagamento de quebra de caixa.

No último Encontro Estadual de 
Avaliadores(as) de Penhor promovido pela As-
sociação, os(as) trabalhadores(as) confirmaram 
tal prática. Nesse sentido, a APCEF já está to-
mando medidas para garantir o cumprimento 
dos direitos de seus(suas) associados(as). Dessa 
forma, a APCEF convoca todo o seu quadro 
associativo para participar de uma assembleia 
geral extraordinária, a ser realizada no dia 27 de 
agosto, com primeira chamada às 9h e segunda 
chamada às 9h30, para autorizar o ajuizamento 
de ação coletiva, buscando o pagamento de 
quebra de caixa. João Ramalho, presidente da 
Anacef, estará presente para auxiliar o debate.

Mais informações, em www.apcefrs.org.
br, pelo e-mail apcefrs@apcefrs.org.br, ou pelo 
telefone (51) 3268-1611.

Em entrevista ao Jornal João de Barro 
– que você pode conferir na página 8 -, o 
presidente da Anacef, João Ramalho, defende 
que não cabe ficar confrontando laudos contra-
tados pela Caixa com laudos contratados pelos 
sindicatos, mas, sim, de se seguir o que diz a 
legislação brasileira sobre a matéria.

Ramalho, que esteve na Nova Colônia de 
Tramandaí no último dia 16 de julho, para o En-
contro Estadual de Avaliadores(as) de Penhor, 
promovido pela APCEF, afirmou que “não há 
como fazer esse trabalho sem manipular as 

soluções ácidas normatizadas pela empresa 
e outras que não constam dos normativos, 
bem como deixar de seguir procedimentos 
técnicos que foram banidos das normas in-
ternas justamente porque a empresa optou 
por esconder que a insalubridade existe”. 
Assim, a categoria espera que haja um mí-
nimo de bom senso da empresa e que ela 
recue na decisão de suspender o adicional, 
que já é insuficiente para todos os riscos de 
saúde que o(a) trabalhador(a) tem. Caso 
contrário, a briga terá de partir novamente 
para a Justiça.

Para o diretor de Relações de Trabalho 
da APCEF, Ricardo Hubba, a situação dos(as) 
avaliadores(as) de penhor é de máxima preo-
cupação, pois trata-se de uma categoria extre-
mamente especializada que tem sofrido uma 
tentativa injusta de desqualificação por parte 
da empresa. “Estamos muito atentos a esse 
movimento da Caixa, pois o ataque a esses(as) 
profissionais vem numa ‘esteira’ de retirada de 
direitos de toda a categoria. Nossa luta é para que 
não só eles(as) continuem recebendo o adicional, 
mas que todos os riscos presentes na natureza da 
profissão sejam eliminados”, afirmou.

Avaliadores(as) de Penhor

Jaqueline Carvalho, Marcos Todt  e João Ramalho  no Encontro Estadual de Avaliadores(as) de Penhor

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA APCEF/RS

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul - APCEF/RS, por sua 
diretoria legalmente constituída, CONVOCA todos(as) os(as) seus(suas) associados(as) a comparecerem 
na Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na Sede B da APCEF/RS, situada na Av. Cel. Marcos, 
851, em Porto Alegre/RS, às 9 horas, em primeira convocação, com no mínimo 50% de presença, ou às 
9h30min, em segunda e última convocação, com qualquer número de participantes, no dia 27 de agosto 
de 2016, sábado, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1 - Deliberação acerca do ajuizamento de ação coletiva pela APCEF/RS representando os(as) 
Avaliadores(as) de Penhor, buscando o pagamento do quebra de caixa;

2 - Assuntos gerais.

Marcello Husek Carrión
Diretor-presidente

Porto Alegre, 3 de agosto de 2016

ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APCEF/
RS AV. CORONEL MARCOS, 851. CEP: 91760-000 PORTO ALEGRE - RS
F O N E :  ( 5 1 )  3 2 6 8 - 1 6 1 1  -  F A X :  ( 5 1 )  3 2 6 8 - 2 7 0 0
E-MAIL: apcefrs@apcefrs.org.com.br - PORTAL WEB: www.apcefrs.org.br

NOSSA LUTA É POR SUAS CONQUISTAS



AGOSTO DE 2016       8

ENTREVISTA:

“Não cabe ficar confrontando laudos, mas, 
sim, seguir o que diz a legislação brasileira”
Presidente da Anacef diz que avaliadores(as) de penhor têm conseguido garantir seus direitos na Justiça e que, com 
isso, Caixa tenta descaracterizar a insalubridade

João Ramalho, presidente da Anacef

João Ramalho é presidente da Anacef desde 2005

Arquivo Pessoal

Empregado da Caixa desde 1982, 
João Ramalho foi aprovado num concurso 
interno para exercer a função de avaliador 
de penhor em 1987. Em 2003, participou 
do 1º Encontro Nacional de Avaliadores de 
Penhor, em Brasília, quando ajudou a fundar 
a Associação Nacional de Avaliadores de 
Penhor (Anacef), da qual é presidente desde 
2005. Hoje, com mais de 30 anos de Caixa 
e lotado na Agência Jardim Botânico, no Rio 
de Janeiro, afirma que continua acreditando 
em um serviço público de qualidade prestado 
pela empresa à população. “Tenho certeza 
que os(as) avaliadores(as), unidos e fortes 
com esse objetivo, têm um papel fundamental 
para que isso se torne realidade”, afirmou. 
Confira a entrevista.

João de Barro - No último dia 5 de 
julho, a Caixa anunciou que retiraria, 
ainda naquele mês, o adicional por 
insalubridade dos rendimentos dos(as) 
avaliadores(as) de penhor. Graças à 
pressão da categoria, o banco recuou 
e deu até o dia 11 de agosto para que 
as entidades de cla sse apresentassem 
argumentos para a manutenção desse 
valor, referente a até 40% do salário 
mínimo. Por que a categoria deve re-
ceber esse valor? Quais são os riscos 
da profissão?

João Ramalho - A atividade do(a) 
avaliador(a) consiste em identificar e precifi-
car objetos de liga metálica. Joias, na grande 
maioria das vezes. Para saber a quantidade 
(teor) de metal nobre (ouro, platina, etc) 
existente na liga, o(a) avaliador(a) tem 
que raspar a peça em uma pedra ou ce-
râmica (pedra de toque), para obter uma 
amostra da liga e, em seguida, manipular 
as substâncias ácidas nesta amostra ou 
direto na propria peça, caso considere 
necessário, sempre muito próximo às vias 
respiratórias e olhos. Os gases tóxicos que 
se desprendem das substâncias ácidas e da 
reação dessas com os metais é que geram 
a insalubridade, pois são reconhecidamente 
agressivos à saude.

JB - Que ações foram tomadas 
pela Anacef que garantiram esse recuo 
temporário da Caixa?

JR - A Caixa divulgou que retiraria o 
adicional de insalubridade no dia 5/7, com 
base em laudos de medição que havia 
contratado. Ainda no dia 7/7, encaminhei 
ofício da Anacef à presidência da empresa, 
enumerando uma série de irregularidades, 
inclusive legais, de todo o processo. Por 
outro lado, a CEE/Caixa conseguiu incluir 
o tema na reunião da mesa permanente de 

próximos anos, esse entendimento vá se 
solidificando. Essa realidade levou a Caixa 
a tentar, de todas as maneiras, descarac-
terizar a insalubridade da atividade do(a) 
avaliador(a) na última década.

JB - Como a APCEF/RS tem auxi-
liado a Anacef na defesa dos direitos 
dos(as) avaliadores(as) de penhor?

JR - A atitude da APCEF/RS tem 
sido muito positiva pela iniciativa de criar 
estrutura para que os(as) avaliadores(as) 
se reúnam de forma independente para 
discutir seus problemas, uma vez que as 
pautas de revindicação desse segmento 
dos(as) empregados(as) tem sido ignoradas 
na mesa de negociação. A Anacef foi criada 
em 2003, mas não possui estrutura, nem 
ninguém liberado pela empresa.

JB - A tentativa de retirada do 
adicional de insalubridade é mais uma 
dificuldade que os(as) avaliadores(as) 
de penhor têm passado. Sabemos que a 
categoria também enfrenta muitos casos 
de desvio de função. Recententemente, 
a Justiça deu ganho de causa a um sin-
dicato, confirmando o pagamento de 
quebra de caixa. A quais irregularidades 
você tem visto os(as) avaliadores(as) 
serem submetidos Brasil afora? 

JR - Sim, a prática de utilização dos(as) 
avaliadores(as) para cobrir deficiências 
no quantitativo de caixas tem sido uma 
constante desde que a empresa obrigou 
os(as) avaliadores(as) a trabalharem com 
numerário e incluiu as atividades dos caixas 
às atividades que os(as) avaliadores(as) já 
tinham. A mais nova modalidade de assédio, 
além da venda de produtos, é a cobrança de 
quantidade de avaliações e de valor de con-
tratos por avaliador(a). Isso em um produto 
exclusivo e público por lei. O(a) avaliador(a) 
é um técnico e não tem a prerrogativa de 
captar clientes.

JB - A convite da APCEF, no próxi-
mo dia 27, você estará no Rio Grande 
do Sul para uma grande assembleia 
com os(as) avaliadores(as) de penhor 
de todo o Estado. Por que é importante 
que os(as) trabalhadores(as) partici-
pem desse momento?

JR - Essa assembleia será necessária 
para se tomar decisão de ação frente aos 
últimos ataques da Caixa com os laudos que 
encomendou. Poderemos também aprovei-
tar para que sejam eleitos(as) representan-
tes estaduais dos(as) avaliadores(as) como 
delegados(as) da Anacef, o que está previsto 
em seu Estatuto, sendo de suma importância 
para a organização de nossas lutas.

negociação com a Caixa, que estava mar-
cada para o dia 12/7, e, de forma inedita, 
nos convidou para participar do encontro, 
onde, mais uma vez, denunciamos as 
ilegalidades cometidas pelas empresas 
contratadas.  

JB - Como a categoria vai com-
provar a necessidade de manutenção 
do adicional?

JR - A insalubridade da atividade do(a) 
avaliador(a) nasceu da necessidade de se 
reconhecer e precificar muitos teores de 
metal nobre em ligas metálicas. Não é per-
mitida a aceitação de ligas com teor inferior 
a 50% de ouro puro. A Caixa obriga o(a) 
avaliador(a) a ter que identificar e precifi-
car mais de dez ligas diferentes, conforme 
tabela fornecida pela própria empresa, 
responsabilizando-se integralmente pelas 
avaliações. Não há como fazer esse trabalho 
sem manipular as soluções ácidas normati-
zadas pela empresa e outras que não cons-
tam dos normativos, bem como deixar de 
seguir procedimentos técnicos que foram 
banidos das normas internas justamente 
porque a empresa optou por esconder que 
a insalubridade existe. Outra irregularidade 
é a exigência do uso de equipamentos de 
proteção ineficazes ou incompatíveis com 
o atendimento ao público.

JB - Você acredita que há chances 
de a categoria reverter a decisão em 

definitivo? Caso contrário, quais são 
os próximos passos a serem tomados?

JR - Os(as) avaliadores(as) nunca 
contaram com a ajuda da Caixa para o 
reconhecimento do tempo insalubre junto 
ao INSS na hora da aposentadoria. Por isso, 
têm que buscar seus direitos na Justiça jus-
tamente numa fase mais complicada da vida 
laboral. A maioria esmagadora dos laudos 
apresentados em juízo dão direito ao tem-
po especial. Acreditamos que não cabe ficar 
confrontando laudos contratados pela Cai-
xa com laudos contratados pelos sindicatos, 
mas, sim, de se seguir o que diz a legislação 
brasileira sobre a matéria. Não há dúvida 
de que a permanência da intransigência 
por parte da Caixa continuará levando a 
questão aos tribunais e exigindo laudos que 
explicitem a técnica correta de se trabalhar 
para um resultado de qualidade.

JB - Por que você acredita que, 
após tanto tempo de direito garantido, 
há essa manobra para retirar da ca-
tegoria o adicional por insalubridade?

JR - A Justiça brasileira ja apontou 
para a inconstitucionalidade do pagamento 
do adicional de insalubridade com base 
no salário mínimo, devendo tomar como 
base o salário do(a) trabalhador(a). Apesar 
da decisão ter sido embargada por uma 
liminar concedida à Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), a tendência é que, nos 
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Marcado pré-lança-
mento de livro e CD 
da Oficina de Poesia 
e Declamação

Após 13 meses de muita pesquisa, 
escrita e interpretação, os(as) alunos(as) 
da Oficina de Criação Literária de Poesia e 
Declamação encerraram mais uma gran-
de jornada ministrada pelo mestre Alcy 
Cheuiche na APCEF. No dia 28 de julho, 
o grupo teve a sua última aula. Agora, a 
turma se prepara para o pré-lançamento 
do livro e do CD resultantes dessa forma-
ção, com a gravação de duas poesias de 
cada poeta. O evento está marcado para 
o dia 15 de setembro, no Acampamento 
Sinal, Marca e Tarca, no Parque da Har-
monia. Já o lançamento oficial será no dia 
3 de novembro, durante a 62ª Feira do 
Livro de Porto Alegre. Todos(as) estão 
convidados(as) para prestigiar mais essa 
grande realização cultural da APCEF.

A Oficina de Poesia e Declamação 
iniciou em junho de 2015, com a pro-
posta inovadora de desenvolver  técnicas 
fundamentais para a arte de escrever 
poemas e declamá-los em público. No 
conteúdo programático, foram trabalha-
dos os valores fundamentais do poema, a 

A agenda do Coral APCEF está movi-
mentada. No último dia 30 de julho, o grupo 
regido pelo maestro João Araújo levou todo 
o seu talento para a cidade de Feliz, em 
mais um Encontro de Corais da Fecors - 
Federação de Coros do Rio Grande do Sul. 
Além do coro da Associação, participaram 
do evento os grupos Vozes da Forqueta, de 
Arroio do Meio; Coral Vocalize, de Lajeado; 

O Caixa de Pandora participará de 
mais um festival neste mês. No dia 19 de 
agosto, o grupo teatral da APCEF estará 
concorrendo no 11º Festival Estadual de 
Teatro da Região Carbonífera - Festcarbo, 

universalidade da poesia, as diferenças de 
elaboração escrita, as diferenças métricas 
e a adaptação de cada um(a) a seu estilo 
próprio de escrever. Durante as aulas, 
os(as) alunos(as) foram orientados(as) a 
declamar todas as poesias que escreve-
ram. Dessa forma, foram trabalhadas a 
expressão corporal, a interpretação vocal 
e a técnica de transmitir a emoção do 
poema ao ouvinte, com e sem microfone. 
“É a primeira vez que ministro uma ofi-
cina de poesia e declamação. Já vi oficina 
de poesia e de declamação, mas nunca 
as duas juntas. Foi um grande desafio”, 
afirmou Alcy Cheuiche

A aluna Berenice Maria Longo 
gostou muito da experiência. “O Alcy é 
um poeta e declamador nato. Ele trans-
pira poesia. Acrescentou-nos muito. Ele 
deixa transparecer a gratidão dele por 
estar neste projeto. Foi uma experiên-
cia bem boa e leve”, afirmou. “Sempre 
gostei de poesia. Agradeço aos(às) 
organizadores(as). Fiquei muito feliz por 
ter tido essa oportunidade”, concluiu.

e o Coral da Socef, de Feliz. 

A próxima apresentação pública 
do Coral está marcada para o dia 4 de 
setembro, no Encontro de Coros, a ser 
realizado na Igreja Evangélica Luterana da 
Cruz, em Porto Alegre. Já no dia 27 de 
agosto, o grupo realiza o seu tradicional 
galeto de confraternização. 

com o consagrado espetáculo “Retalhos 
da Morte”. O evento acontecerá de 15 
a 20 de agosto, na cidade de Arroio dos 
Ratos. Boa sorte!

* Com a colaboração de Regina Azevedo

SAÚDE DO(A) TRABALHADOR(A)CULTURA 

Evento ocorrerá no dia 15/9, no Acampamento Farroupilha

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

Coral APCEF participa de 
Encontro de Corais, em Feliz

Caixa de Pandora se apresenta 
no 11º Festcarbo

A saúde mental é o estado 
de bem-estar no qual o indivíduo 
realiza as suas capacidades. Pode 
fazer face ao estresse normal da sua 
vida, trabalhar de forma produtiva 
e contribuir para a comunidade em 
que se insere.

Então, o que define uma relação 
saudável com o trabalho? O apoio 
social, o sentimento de inclusão e 
de realização de um trabalho que 
seja significativo para o indivíduo. 
Encontrar sentido e prazer na ocu-
pação realizada, ter condições para 
organizá-la de acordo com o seu 
próprio ritmo e ter possibilidade de 
participar nos processos decisórios 
que envolvam sua função. A pro-
moção da saúde no trabalho pelas 
empresas e associações pode contri-
buir, pois objetiva a melhora do bem-
-estar mental do(a) trabalhador(a).

O ambiente de trabalho e a 
forma como este é organizado e 
gerido tem efeitos na saúde men-
tal. O trabalho pode ser benéfico, 
proporcionando um sentimento de 
inclusão social e identidade, estrutu-
rando a ocupação do tempo. Ou, em 
contrapartida, a existência de riscos 
psicossociais no trabalho aumentam 
quadros de ansiedade, depressão e 
esgotamento. É de grande impor-
tância a definição de políticas em 
matéria de saúde mental e questões 
relacionadas como a violência, o 
bullying e o assédio no trabalho.  
A integração das questões da saúde 
mental na política geral de segurança 
e saúde no trabalho da empresa e o 
reconhecimento dos sintomas de 
estresse nos(as) trabalhadores(as) 
para encontrar boas soluções  
para reduzir esse estresse também 
são fundamentais.

O acidente de trabalho ocorre 
pelo exercício do trabalho a servi-
ço da empresa, provocando lesão 
corporal ou perturbação funcional 
que cause a morte ou a perda ou 
redução permanente ou temporária 
da capacidade. A doença do trabalho 
é aquela que surge em função das 
condições especiais do trabalho 
realizado, situação na qual há 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 (nexo causal). Neste 
caso o(a) segurado(a) necessita de 
atestado médico citando a sua inca-
pacidade laboral, acompanhado do 
CID, laudo psicológico, pareceres e 
exames que apontem a ligação com 
a atividade desempenhada. Pode se 
dar o pleito da concessão de bene-
fício de auxílio-doença acidentário 
ou a aposentadoria por invalidez. É 
importante que o(a) trabalhador(a) 
tenha conhecimento de seus direitos 
e possa reconhecer as causas e sinto-
mas de seu adoecimento ocupacional.

Na sociedade contemporânea, 
os avanços tecnológicos, a globaliza-
ção da economia, a reestruturação do 
modo de produção e do trabalho, a 
intensificação da concorrência, o au-
mento da produtividade com redução 
dos custos no fornecimento de bens e 
serviços têm contribuído para o ado-
ecimento dos(as) trabalhadores(as). 
As empresas, por sua vez, para me-
lhorarem a produtividade e se mante-
rem no mesmo nível das exigências da 
economia globalizada, impõem uma 
crescente pressão que se traduz em 
aumento das horas extras, da carga 
de trabalho, metas abusivas impos-
síveis de serem cumpridas, trabalho 
por turnos ou noturno, etc.

A prevenção do adoecimento 
passa pela valorização da vida e pela 
humanização nos ambientes de traba-
lho. O ambiente ocupacional é definido 
pela política e cultura da empresa e 
pela atuação do(a) trabalhador(a). Re-
comenda-se a organização do tempo, 
o estabelecimento de metas humaniza-
das, elogios, investimento em formação 
e a melhora da comunicação. 

A busca do equilíbrio entre a vida 
profissional e pessoal e a conexão 
com o sentido da vida e dos projetos 
pessoais e profissionais também são 
essenciais. No caso de adoecimento, 
o(a) trabalhador(a) deve buscar aju-
da psicológica, apoio e orientação.  
Confira, na próxima edição, artigo 
sobre Burnout.

Saúde mental e doenças do trabalho: 
causas e consequências
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PATRIMÔNIO

Sede do Vale dos Sinos ganha 
galpão totalmente novo
Reforma no espaço proporciona mais conforto e segurança aos(às) associados(as)

Associados(as) do Vale dos Sinos 
agora têm uma sede ainda melhor. As de-
pendências da Regional – que já dispunha 

Núcleo de Cultura Gaúcha  
doa lareira elétrica para Nova 
Colônia de Tramandaí

Fotos: Arquivo/APCEF

de uma bela infraestrutura campestre no 
Bairro Feitoria, em São Leopoldo – ga-
nharam um galpão totalmente novo. De 

acordo com o coordenador da Regional, 
Nestor Imhoff, a ideia era revitalizar o 
espaço antigo, que estava deteriorado 

por conta de fatores naturais. “Aprovei-
tamos o piso existente e construímos 
em cima uma estrutura nova com as 
mesmas características arquitetônicas 
da anterior”, explicou. O galpão da sede 
é muito apreciado pelos associados(as), 
pois conta com amplas churrasqueiras e 
mesas e bancos para dezenas de pessoas.

A origem dos recursos dessa obra 
veio de verba extraordinária emergencial, 
além de recursos próprios da Regional 
Vale dos Sinos. Conforme explicou o 
diretor de Patrimônio da APCEF, Paulo 
Belotto, a decisão de investir na recupera-
ção da sede está em conformidade com a 
diretriz da gestão em priorizar a seguran-
ça e o conforto dos(as) associados(as) de 
todo o Estado. “Houve o entendimento 
que a estrutura antiga poderia oferecer 
risco aos(às) associados(as). Por isso, 
destinamos essa verba emergencial para a 
obra. É uma medida que beneficia direta-
mente os(as) associados(as), reforçando o 
seu vínculo associativo”, declarou.

Fotos: Arquivo/APCEF

Lareira elétrica otimizou sala de convivência

Convênios

LOCAÇÃO/VENDA 
DE TOALHAS 
PARA EVENTOS

Carmen Lessa - Av. Andaraí, 840, 
bairro Passo D’areia – Porto Alegre/
RS ou Rua Darcy Xavier, 371, bairro 
Fragata – Pelotas/RS 

Fones: (51) 3343-0107  
(51) 9191-6421 / (51) 9831-9618 / (53) 
3025-1376 / (53) 9165-7373 
(53) 8434-0790 

E-mail: 
comercial@carmenlessa.com.br ou 
pelotas@carmenlessa.com.br –

Site: www.carmenlessa.com.br

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

A Nova Colônia de Tramandaí é um 
dos destinos mais procurados pelos(as) 
associados(as) no verão. Agora, a sede 
apcefiana do litoral norte gaúcho ficou 
ainda mais atrativa para quem gosta de 
se hospedar na praia no inverno: o Nú-
cleo de Cultura Gaúcha fez a doação de 
uma aconchegante lareira elétrica para a 
colônia. O equipamento foi instalado na 
sala de convivência do andar térreo e já 

se tornou uma das atrações da sede nos 
últimos dias.

Conforme explicou o coordenador 
do Núcleo e então diretor de Patrimônio 
quando o projeto da Nova Colônia saiu 
do papel, Paulo Cesar Ketzer, a ideia da 
diretoria sempre foi de construir uma 
sede que pudesse ser utilizada pelos(as) 
associados(as) não só no verão, mas em 
todas as estações. Outra premissa era que 
tivesse o mínimo impacto ambiental pos-
sível. “Por isso, quando decidimos fazer 
a doação da lareira, em agradecimento a 
todo o apoio que recebemos da diretoria 
da APCEF, optamos por um equipamento 
ecológico, que funciona com eletricidade, 
sem a queima de madeira”, explicou.

Os preparativos para as obras 

na Colônia de São Francisco de Paula 

estão avançando. Após a otimização 

do projeto, a comissão de obras agora 

analisa novos orçamentos. “Estamos 

aguardando o licenciamento ambiental 

e a aprovação do projeto na Prefeitura.  

A expectativa é de iniciarmos a instalação 

do canteiro de obras ainda no mês de 

agosto”, destacou Paulo Belotto, dire-

tor de Patrimônio. Belotto igualmente 

afirmou que está mantida a data prevista 

para conclusão da obra: “O prazo para 

entrega das novas cabanas segue estima-

do para novembro de 2017”.

Canteiro de 
obras em São 
Chico será inici- 
ado em agosto

Galpão é muito apreciado pelos(as) associados(as) do Vale dos Sinos
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ESPORTES

Atletas da APCEF entram no clima 
das Olimpíadas 2016
Henrique Tabajara e Karin Kestering participaram de revezamento da Tocha Olímpica

Neste mês, o Brasil sedia o maior 
evento esportivo do mundo: as Olimpí-
adas. Entre os dias 5 e 21 de agosto, 42 
modalidades esportivas serão disputadas 
nas arenas do Rio de Janeiro por atletas de 
todo o planeta. E a APCEF não poderia 
ficar de fora do clima dessa grande festa. 
Os(as) associados(as) da Associação, 
Karin Fonseca Kestering, do vôlei, e 
Henrique Steibel Tabajara, do basquete/
atletismo, participaram do revezamento 
da Tocha Olímpica no Rio Grande do 
Sul. “Para a APCEF, foi uma satisfação 
ter associados(as) protagonizando esse 
importante momento, que são as Olim-
píadas. Isso demonstra que o espírito 

Em clima de Olimpíadas, vem aí mais 
um grande evento esportivo de nosso 

Tabajara é atleta do basquete e do atletismo na APCEF

APCEF gaúcha segue rotina de treinos

Karin é uma das estrelas do vôlei na Associação

Gustavo Ponce de Leon/Divulgação

Arquivo/APCEF

Arquivo Pessoal

Vem aí os Jogos da Fenae 2016! APCEF/RS segue intensa preparação!

como todos(as) os(as) demais, e cheguei 

lá com esse compromisso. Mas foi muito 

mais: com minha família e amigos(as) 

presentes, fui presenteada com uma das 

emoções mais fortes e significativas que já 

senti na vida”, declarou. “Uma energia tão 

contagiante que era impossível sentir outra 

coisa que não fosse felicidade”, sublinhou. 

A associada foi indicada pelo presidente da 

Câmara de Vereadores de Osório, Gilmar 

Luz, também através de uma promoção 

dos patrocinadores das Olimpíadas.

Parabéns, Tabajara e Karin! A APCEF 
orgulha-se de ter atletas comprometidos 
com o esporte como vocês!

lhas e 452 pontos. O primeiro lugar ficou 
com o Distrito Federal, com 756 pontos, 
seguido pelo Paraná, com 492.

A APCEF/RS se destacou em pratica-
mente todas as modalidades que participou, 
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. Neste ano, a Associação espera 
um resultado ainda melhor! Boa sorte 
aos(as) nossos(as) atletas!

esportivo está muito presente no nosso 
quadro de atletas. Estamos muito felizes, 
pois ambos trarão essa energia para a 
nossa delegação nos Jogos da Fenae”, 
destacou Sérgio Simon, diretor de Espor-
tes da Associação. A participação do cole-
ga Henrique Tabajara no revezamento da 
Tocha se deu em Porto Alegre, no dia 7 
de julho. A chama olímpica percorreu 15 
quilômetros nas áreas centrais da Capital, 
do Parque Moinhos de Vento até o Largo 
Glênio Peres, passando pelas avenidas 
Salgado Filho, Borges de Medeiros e Beira 
Rio. Tabajara foi um dos responsáveis por 
zelar pela chama nesse percurso. “Você 
não vê o tempo passar naqueles 200 

País: os Jogos da Fenae. Entre os dias 20 
e 27 de agosto, a competição irá reunir 

metros. Naquele momento, nós carrega-
mos uma chama que representa a paz no 
mundo, a união entre os povos. A emo-
ção é indescritível”, revelou Tabajara. O 
atleta foi escolhido para carregar a Tocha 
a partir de uma promoção feita pelos pa-
trocinadores, em que escreveu um texto 
justificando por que merecia carregar a 
chama. Com o apoio da esposa, família e 
amigos(as), o sonho tornou-se realidade. 

Em Torres, no dia 9 de julho, foi a vez 

de Karin Kestering participar do reveza-

mento na Praia da Guarita e ruas centrais 

da cidade. “Minha responsabilidade era 

conduzir a Tocha em um trecho pequeno, 

- em Blumenau, Santa Catarina - atletas 
de 27 APCEF’s de todo o Brasil, para 
mais uma linda integração em torno do 
esporte. E, para fazer bonito nessa 12ª 
edição dos Jogos, a APCEF gaúcha segue 
intensa preparação, com uma ampla 
rotina de treinos, tanto nas modalidades 
individuais quanto coletivas.

Na última edição, realizada em 
2014, em Goiânia, participaram 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 meda-




