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OPiniÃO

DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2009 - 2012 • Titulares • Presidência: Célia Mar-
git Zingler (Aposentada / Santa Cruz do Sul) • Vice-Presidência: Marcos Leite de 
Matos Todt (Ag. Praça Rui Barbosa) • Relações de Trabalho: Marcello Husek Carrion 
(Ag. Santa Maria) • Esportes: Gilmar Cabral Aguirre (RSMRA/PO) • Patrimônio: 
Paulo Cesar Ketzer (Aposentado/POA) • Social e Lazer: Marisa Zancan Godoy (Ag. 
Gravataí) • Cultura: Paulo Daisson Gregório Casa Nova (CRMRA/PO) • Previdência 
e Jurídico: Sérgio Edgar Simon (Aposentado/POA) • Aposentados e Saúde: Noeli 
Maria Serra (Aposentada/POA) • Administrativa: Rafael Balestrin (RSJUR/PO) 
Diretoria de apoio • Carlos Alberto Träsel (RSJUR/PO) • Cláudio Graf Jardim (Ag. 
Juca Batista) • Luciano Fogaça Falkenbach (Ag. Guia Lopes) • Paulo Ricardo Belotto 
(Aposentado/POA) • Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (CRMRA/PO) • César Dias 
da Silva (CRMRA/PO) • Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF RS) • Maria Tereza 
Guerra Bernd (Aposentada/PO)

CONSELHO DELIBERATIVO • Presidência: Felisberto Machado (CRMRA/PO)• 
Secretaria-Geral: Clélio Luiz Gregory (Aposentado/POA) • REG. PORTO ALEGRE 
• Titulares • Júlia Estelita Claudino Brito (Ag. Cachoeirinha) • Marta Silva de Jesus 
(RSMRA/PO) • Pedro Andre Marchese Sessegolo (Ag. Shopping Iguatemi) • Amanda 
Angélica Gonzáles Cardoso • Suplentes • Marcelo Antonio de Marchi (RSRCR/PO) 
• Stella Maris Germer Moraes (Ag. Rua da Praia) • Maria Regina Pereira Figueiró 
(Aposentada/POA) • Horácio Lopes de Moraes (SR Porto Alegre) • Maria Júlia Silva 
Santos (RSMRA/PO) • Cláudio Níveo da Silva Terra (Ag. Praça Rui Barbosa) • REG. 
VALE DO RIO PARDO • Titular • Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do 
Sul) • Suplente • João Aristeu Moraes de Oliveira (Ag. Cachoeira do Sul) • REG. 
PASSO FUNDO • Titular • Ivan Canal (PAB Justiça do Trabalho Passo Fundo) • 
Suplente • Eroni Rodrigues Schleder (Aposentado/Passo Fundo) • REG. VALE DOS 
SINOS • Titular • Sonia Streb (Aposentada/Novo Hamburgo) • Suplente • Nestor 
Francisco Imhoff (Ag. São Leopoldo) • REG. VALE DO PARANHANA • Titular • 
Jorge Ferrari Freitas (Ag. Três Coroas) • Suplente • Ademir Arizoli Volkart (Aposen-
tado/Três Coroas) • REG. CENTRO • Titular • Rogênio Dellinghausen Reichembach 
(Ag. Tupanciretã) • REG.VALE DO TAQUARI • Titular • Milton Gustavo Schnack 
(Ag. Lajeado) • REG. SERRA • Titular • Luís Carlos Bianchi (RSLOG/PO – Extensão 
Caxias do Sul) • Suplente • Cezar Zavistanovicz (PAB Justiça Federal Caxias do Sul) 
• REG. MISSÕES • Titular • Moacir Scheuer Deves (Ag. Ijuí) • Suplente • Arlindo 
Antônio Bertolo (Ag. Santo Ângelo) • REG. ALTO URUGUAI • Titular • Hamilto de 
Jesus Fortes Câmara (Ag. Viadutos) • REG. LITORAL NORTE • Titular • Carmen 
Rejane Ramos (Ag. Osório) • Suplente • Nei Glades de Francisco (Aposentada/
Torres) • REG. LITORAL SUL • Titular • Carla Nogueira Petruzzi (Aposentada/
Rio Grande) • Suplente • Michael Vinicius da Silva Evangelista (Ag. Rio Grande) • 
REG. SUL • Titular • Lúcia Helena Leal da Silva (Aposentada/Pelotas) • Suplente • 
Luiz Antonio Reck Araújo (Ag. Pelotas) • REG. FRONTEIRA SUL • Titular • Cleo 
Fernandes Rodrigues (Ag. Bagé) • REG. FRONTEIRA OESTE • Titular • Jorge Daniel 
Casal Andina (Aposentado/Santana do Livramento) • Suplente • Riograndino Vieira 
de Oliveira (Ag. São Gabriel)

CONSELHO FISCAL • Titulares • Presidente: Regis Moreno Nogueira Santos (Ag. 
Passo Fundo) • Secretário: Telmo José de Boita (Aposentado/Frederico Westphalen) 
•Juarez Machado de Oliveira (RSMRA/PO) • Suplentes • Gilmar Delvan (CRMRA/
PO) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Menino Deus) • Antônio Gabriel Bueno 
Bones (Aposentado/POA)

editorial

Neste mês, voltamos nossas aten-
ções para um assunto que tem trazido 
muita dor-de-cabeça aos associados. O 
Saúde Caixa deixou, há muito, de ser 
um serviço de plena confiança entre os 
seus usuários. Não é apenas o interior 
que sofre com a escassez de médicos 
especialistas e o frequente descaso com 
o conveniado na Capital, esse desmonte 
do plano de saúde da Caixa também vem 
se tornando notório. Está mais do que na 
hora de dar um basta a esse impasse, e 
nada melhor do que mobilizar a catego-
ria para que participe ativamente desse 
processo, e a situação seja revertida o 
quanto antes.

Outro ítem que preocupa os(as) 
associados(as) é a campanha salarial.
Além da mesa com a FENABAN, há a 
mesa específica, cuja pauta definida 
pelos empregados da CAIXA tem, entre 
as prioridades, cinco itens: a recompo-
sição do poder de compra dos salários, 
o já citado Saúde Caixa, a isonomia 
para empregados admitidos após 1998 
(contemplando Licença-Prêmio, Adi-
cional por Tempo de Serviço e APIP), 
o fim da discriminação aos colegas do  
Reg/Replan, e tíquete e cesta-alimenta-
ção para aposentados e pensionistas).

Claro que nem só de assuntos 
indelicados é feita esta edição do João 
de Barro. Os alunos da Oficina Literária 
“Entre o Sena e o Guaíba”, por exemplo, 
terão a chance (e o orgulho) de comemo-

rar o lançamento do seu livro em terras 
parisienses, do outro lado do Atlântico. 
O segundo semestre da Associação ainda 
oferece novas e disputadas oficinas cultu-
rais, sempre ministradas por profissionais 
de renome.

A construção da Nova Colônia de 
Férias está em ritmo acelerado, e fomos 
até Tramandaí acompanhar uma das re-
centes vistorias da diretoria da APCEF à 
obra, considerada um dos carros-chefes 
da atual gestão.

Para tanto, a APCEF dá sequência 
à Campanha de Associação. Ela busca 
mostrar aos(às) novos(as) associados(as) 
as vantagens de participar do movimento 
associativo e de ter locais cada vez mais 
estruturados para práticas esportivas e 
socioculturais.

Outro tópico em andamento que 
merece destaque é o ingresso de Pro-
testo Interruptivo de Prescrição perante 
a Justiça. Seu objetivo é conservar os 
direitos dos participantes da FUNCEF 
que efetuaram a adesão ao REG/Replan 
Saldado, interrompendo a prescrição e, 
assim, renovando o prazo prescricional 
por mais 5 anos.

Nossas páginas trazem ainda um 
registro da Marcha das Margaridas, em 
Brasília, e da mais recente Plenária Esta-
tutária da CUT/RS, que mobilizaram cen-
tenas de sindicalistas no mês que passou.

A todos, uma ótima leitura!



radar

O Centro de Professores do Rio 
Grande do Sul lançou, no dia 19 de 
agosto, uma campanha em Defesa da 
Educação Pública. O ato aconteceu no 
Gigantinho, logo após a cerimônia de 
posse da nova diretoria e de núcleos do 
CPERS/Sindicato. 

A proposta é lançar o maior movi-
mento da história do CPERS na defesa 
da educação. A campanha exige o pa-
gamento do piso nacional como ven-

cimento básico das carreiras e também 
discute as condições da escola pública no 
Estado. A categoria sustenta que todos 
os serviços públicos têm sido desprezados 
pelos sucessivos governos do Estado. A 
crise engloba tópicos como a falta de 
recursos humanos e materiais (refeitó-
rios, laboratórios e prédios em condições 
dignas), carência de verba e a falta de 
segurança para estudantes e professores. 
O CPERS vai adiante, revelando que o 
Rio Grande do Sul paga aos educadores 

cPers lança movimento em defesa da educação Pública
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Jantar campeiro celebra 
semana Farroupilha

O Núcleo de Cultura Gaúcha da AP-
CEF convida para o Jantar Baile Campeiro 
alusivo ao Encerramento da Semana 
Farroupilha. O evento acontece no dia 
24 de setembro, às 20h30, no tradicional 
Galpão Crioulo.

O cardápio vai privilegiar a gastro-
nomia gaúcha, destacando pratos como 
arroz de carreteiro, feijão mexido, salada 
e outros acompanhamentos. De acordo 
com o diretor da APCEF e coordenador 

do Núcleo de Cultura Gaúcha, Paulo 
Cesar Ketzer, o encontro já virou tradi-
ção na instituição. “Alguns associados 
chegam pilchados, encarnando o espírito 
da Semana Farroupilha”, observa. Ket-
zer ressalta que os convidados também 
terão a chance de conferir vários tipos 
de modalidades de dança, apresentados 
pelo grupo de danças tradicionais da 
Associação. A animação ficará a cargo 
do grupo Marcio Pádula & Alma Nativa.

Empregados ativos e aposentados 
da Caixa Econômica Federal já podem 
aderir a mais uma edição do Movimento 
Cultural do Pessoal da Caixa (MCPC). 
Entre as atividades previstas para 2012, 
está a continuidade do projeto “Eu Faço 
Cultura”, que leva shows musicais e ofi-
cinas de percussão a diversas regiões do 
Brasil. O prazo para adesão fica aberto 
até dezembro. 

O Diretor Cultural da APCEF, Paulo 
Casa Nova, adianta que a Federação Na-
cional das Associações de Empregados da 
Caixa (Fenae) pretende realizar algumas 
mudanças na próxima temporada. Uma 
delas é concentrar recursos diretamente 
nas diretorias culturais da APCEF ao 
redor do país. “Estamos concentrando 
esforços em uma série de projetos cul-
turais, já na torcida para que essa verba 
chegue até nós. Isso representaria uma 

grande valorização institucional da nossa 
instituição”, afirma Casa Nova. Entre os 
prováveis beneficiados locais com a nova 
forma de captação de recursos estudada 
pela Fenae, ele cita os grupos teatrais, 
o coral e o grupo de tradições gaúchas.

Através do “Eu Faço Cultura”, 
cidades gaúchas já serviram de palco 
para artistas consagrados da MPB. Desde 
2006, associados e convidados puderam 
conferir de perto nomes como Nando 
Reis, Zeca Baleiro, Diogo Nogueira e o 
grupo Monobloco. Para participar do 
MCPC, o empregado deverá acessar o 
endereço www.programapar.com.br/
mcpc. Com base no último Imposto de 
Renda devido, será calculado o valor da 
doação - graças à Lei Rouanet, cada cida-
dão pode destinar até 6% para projetos 
culturais, sem ter nenhum custo.

encontro de corais acontece 
em outubro

Será realizada em outubro uma nova 
edição do Encontro de Corais. O evento 
acontece no dia 22, na Igreja Evangéli-
ca Luterana da Cruz (Rua João Obino, 
130, Bairro Petrópolis), a partir das 20h. 
Cinco corais da região devem participar 
do encontro.

O Coral da APCEF, fundado em 
1993, é um deles. Às vésperas de mais 

uma apresentação, a coordenadora Ira-
cema Mendes ressalta que o grupo está 
precisando de vozes. “Sopranos e baixos 
são muito bem-vindos”, destaca ela. Os 
ensaios acontecem às quintas-feiras, das 
19h às 22h, na Cia. de Artes (Rua dos 
Andradas, 1780, 5º andar). Interessados 
devem entrar em contato através do e-
-mail cultural@apcefrs.org.br ou pelo 
telefone (51) 3268-1611.

um dos piores salários entre todos os 
estados brasileiros – e que a valorização 
do profissional pode vir através da Lei 
do Piso.

Para tanto, o CPERS quer unificar 
nesse movimento a sociedade como um 
todo, englobando entidades e pessoas 
físicas preocupadas com a educação. A 
partir deste mês, uma série de caravanas 
irá ganhar as ruas em várias regiões do 
Estado, a fim de mobilizar todos em torno 
do movimento.

as exigências

• Cumprimento dos 35% do  
Orçamento destinados à educação;

• Pagamento imediato da Lei do Piso 
Salarial Nacional como básico das 
carreiras dos educadores;

• Melhoria das condições físicas das 
escolas e concurso público com  
imediata nomeação de professores  
e funcionários;

• 10% do PIB para a educação pública.

“eu Faço cultura” : aberto 
período de adesão

aGenda de eVenTOs

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

24 (Sábado) - Jantar Baile  

Campeiro (Local: Galpão  

Crioulo Sede B) 

28 (Quarta) - Reunião dos 

aposentados(as) e pensionistas, com 

a presença do Presidente da FUNCEF, 

Carlos Caser (Local: Salão de Bridge, 

Clube do Comércio - 14h).

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

15 (Sábado) - Festa do Saci  

(Dia das Crianças)

22 (Sábado) - Encontro de  
corais promovido pelo coral  
da APCEF (Igreja Luterana  
da Cruz).

Coral da APCEF apresentando-se no acampamento farroupilha

Arquivo APCEF



JurídicO

Justiça concede decisão favorável aos escriturários básicos
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Após longos anos de trâmite perante 
a Justiça Federal, que até o advento da 
CF/88 detinha a competência para apre-
ciar as reclamatórias trabalhistas contra a 
Caixa transitou em julgado decisão favo-
rável em relação ao processo integrado 
por 157 reclamantes. 

Trata-se de uma das reclamatórias 
apelidadas de ações dos EB (Escriturários 
Básicos), onde, fundamentalmente, foi 
reconhecido o direito de enquadramento 
inicial para o nível inicial do cargo de 
Escriturário e, a partir de 01/01/1985, 
de Escriturário Intermediário “A”, com 

diferenças salariais decorrentes, para 
um grupo de quatro reclamantes que 
não foram atingidos pela prescrição, e 
diferenças salariais por desvio de função 
para os demais 153 autores. 

Por despacho do juiz, para que a 
liquidação e a execução sejam processa-
das de forma mais adequada e célere, foi 
determinada a cisão do processo original 
em grupos de cinco autores, devendo 
todas as petições ser distribuídas por 
dependência e classificadas como “Li-
quidação por Arbitramento” até que seja 
apurado o quantum debeatur.

“A medida adotada pelo juiz é ab-
solutamente louvável, pois a tramitação 
de uma execução com um número tão 
elevado de exequentes determinaria 
grande tumulto processual”, segundo 
avalia o Dr. Francisco Loyola de Souza, 
da Camargo, Catita, Maineri Adv. Asso-
ciados, escritório que patrocina a causa 
em nome dos reclamantes.

Ainda por determinação judicial, as 
liquidações deverão tramitar pelo cha-
mado processo virtual, sendo necessário 
para tanto que os reclamantes informem 
perante o escritório de advocacia o ende-

reço atualizado e o número do CPF, sem 
o que é impossível sequer a distribuição 
das liquidações. Além destes dados, o 

reclamante deverá passar nova procu-

ração, o que também foi determinado 

no processo. 

Por esta razão, o Dr. Francisco 

orienta para aqueles que ainda não 
procederam desta forma, que contatem 
o escritório com a máxima prioridade. 
O contato pode ser feito pelo telefone 
3211-4233 (Roberta), ou pelo e-mail 
tatiana@ccm.adv.br (Tatiana). 

relaçÃO dOs  
reclamanTes  
da açÃO dOs  
escriTuráriOs  
básicOs 

Pedro Lair Kunh
Altair Rodhe
Ana Beatriz Dias Bónfante
Ana Margarete Doncato
Ana Maria Thiesen
Ari Sergio Ribas Silva
Ana Maris Araldi Sotile
André Francisco Passaglia
Armando Gomes Junior
Antonio Kronbauer
Aurora Diani Rauber
Beatriz Maria Bergahn
Carla Franzoi
Carlos Alberto Borghetti
Carlos Baroni
Carmen Helena Fachini Zorzi
Celeide Meneghini
Celso Luiz Meneghetti Berbigier
Cesar Antonio Furianetto
Cirleine Maino
Clademir Luiz Brandalise
Claimar Luiz Furlanetto
Claudia Beatriz Canani
Claudio De Nale Zambeli
Claber Ferreira Silveira
Cleides Colassiol Mazzotti
Clovis Alfeu Riguez
Cristiane Pagot Gobbi
Cynthia Regina Krauss
Darwin Evaristo Ortigara
Denise Bandeira Vargas
Denise Sanders
Diana Maria Rocha

Dirceu D’avila Sampaio
Dolores Ivani De Oliveira Saraiva
Domingos Giotti  Lorandi
Domingos Tadeu Galvão Bueno
Edson Luiz Iserhard
Eliana Frizzo
Eliana Roncada Fernandes Da Silva
Eliane Farenzana
Eliane Hypolito Fucks
Eliane Maria Bays Silveira
Elisabete Lumena Becker
Eloir Dal’pra
Elyana Piva Romeu
Ernesto Dos Santos Oviedo
Euclides Echer
Fabíola Antonina Da Silva Reis Voges
Fátima Dorneles
Fausto Do Prado Bystronski
Geni Meneghetti Carniel 
Gilberto Ongaratto
Gilmarês Solano Variani 
Giovanni Ercolani Roos
Giovane Loureiro
Gisele Da Silva Hipòlito
Gustavo Meinhard Neto
Heloisa Schramm Moraes
Inês Bergesch
Ingrid Molz
Iracema Bolzan Mattana
Irene Maria Anzanello
Ivan Jorge Christofari
Jane Beatriz Esteves
Jane Maria De Oliveira Roratto
Janete Maria Fontana Marcon
Joaquim Paulo Machado Nunes
José Carlos Doncatto
José Carlos Kulzer
José Francisco Duranti
João Francisco Simioni
Jorge Luiz Zanchetti
José Carlos Tonetto
José Pires Bastos

Juares Henrique Suzin
Julia Estelita Claudino
Justina Ines Dal Pozzolo Angst
Karin Faber Steyer
Ladia Conceição Pitol Dutra
Leila Teresinha Ferreira De Oliveira
Lenira Inês Guerra Zago
Liliane Mendez Porciuncula
Lisete Diehl
Lorita Berton
Luiz Antonio Zambonin
Luiz Cândido Favero Pinto
Luiz Carlos Chisini
Luiz Fernando Peixoto Martins
Luiz Garcia Filho
Luiza Maria Facchinetto
Madelone Metzdorf
Mara Cristina Schnack
Mara  Suzana Cittolin
Marcia Pestana Leques Tonial
Marco Antonio Mussatto
Marcos Augustinho Wavzeniak
Maria Estela Magagnin Campiolo
Maria Helena Ramos Flores
Maria Luiza Da Silva Silveira
Mario Cezar De Almeida Souza
Mario Coser
Mario João Walter
Marlene Leipnitz
Martinho Segundo De Biasi
Nara Susana Dexheimer
Neiva Bottega Zanelatto
Neiva Panissi
Neiva Pistorello
Neiva Smiderle
Nelson Tonon
Nelva Marmentini
Nilto Da Cruz Escobar
Norberto Henrique Andreis
Odete Maria Pandolfo
Olita Bald
Otavio Tonetto Filho

Patricia Edelurdes Bastos Barros
Paula Raquel Paraboni
Paulo Gelindo Zamin
Paulo Ricardo Marmitti
Paulo Roberto Lima Da Silva
Pedro Luciano Bitzic
Pedro Meneghel
Rejane Pivato
Ricardo Antonio Hermes
Ronaldo Luiz Lentz Da Silva
Rosa Maria Spinelli Ramos 
Rosana Kathia Siviero Caron
Rosane Vivaldina Mello De Mello
Rosangela Frare
Rôsangela Suzete Baptista de  
Azevedo
Rute Regina Santos De Souza
Sandra Maria De Mello Helesheim
Sandra Ravizonni Onzi
Sandra Regina Conrad
Semiramis Juno Delling
Sergio Antonio Olivo
Sergio Pereira Fadel
Silvana De Sottomaior
Silvana Pinheiro
Sirlei Pedroni Chemello
Sônia Maria Cristaldo Sarmento
Sônia Maria Rodrigues Natali
Stella Maria Dos Santos Telles
Teresinha De Almeida Custòdia
Thermisa Leny Shaffer Petry

Valéria Maria Grazziotin Selau

Vera Lúcia De Matos

Vera Lucia Furlanetto Barichello

Vera Maria C. Lain

Vera Nagila Mello

Vladimir Corte

Vladimir Tadeu Bettiol

Volnei Turcati

Vitor Mauricio Horn
Zélia Ana Gomes Camello
Zildo José Bohnenberger



JurídicO seus direiTOs

mesmo tempo, lançados no sistema. 
De que valerá atender alguém que vá 
pagar a conta de luz se tal ato não 
for registrado?  

Assim, pode-se defender o en-
tendimento de que o cotidiano de 
quem trabalhe como Caixa pressupõe 
a necessidade de regular alimentação 
e lançamento de dados no sistema 
do banco!

Além disso, a cláusula da Norma 
Coletiva em nenhum momento se 
refere a quem exerça exclusivamen-
te atividades de entrada de dados. 
Refere-se, isso sim, a “todos os em-
pregados que exerçam atividades de 
entrada de dados” – no que, salvo 
melhor juízo, podem estar incluídas 
as funções de Caixa!

Desse modo, é defensável que 
se diga que as atribuições de Caixa 
se enquadram  no direito previsto na 
Norma Coletiva. 

E repete-se não sendo gozada 
a pausa, esta pode mais adiante ser 
cobrada como hora extra. Trata-se 
de direito a ser requerido – para que 
possa ser gradativamente construído. 
É assim que nasce o Direito.

Por fim, outro intervalo na jor-
nada que merece referência. O(a) 
bancário(a) com jornada normal de 
seis horas diárias tem direito a um 
intervalo de 15 minutos. Mas o(a)
trabalhador(a) com jornada superior 
a seis horas tem direito a um intervalo 
de uma hora. Assim, se a jornada  
do(a) bancário(a) for regularmente 
estendida pela necessidade do tra-
balho, ele terá direito a um intervalo 
não de apenas 15 minutos, mas sim 
de uma hora diária. 

Sobre os 15 minutos de interva-

lo, é importante destacar que só os 

funcionários da Caixa têm o direito 
de trabalhar apenas 5:45 minutos. 
Todos os demais trabalhadores pre-
cisam trabalhar 6 horas, pois os 15 
minutos não fazem parte da jornada.

Em caso de dúvida, não hesite: 
entre em contato.

Tem crescente relevância o de-
bate a respeito do intervalo, previsto 
no Acordo Coletivo de Trabalho, 
para os empregados que exerçam 
atividades de digitação de dados, 
sujeitos a movimentos ou esforços 
repetitivos dos membros superiores 
e coluna vertebral. Estes emprega-
dos têm direito a uma pausa de 10 
minutos a cada 50 trabalhados. E, se 
não for possível o gozo de tal pausa, 
os 10 minutos a cada 50 trabalhados 
também podem ser cobrados como 
jornada extra.

Mas quem pode usufruir de tal 
direito?

A questão que se impõe é se 
quem trabalha como Caixa tem 
direito a ele. Trata-se de matéria 
controvertida no âmbito da Justiça do 
Trabalho - mas ainda que a maioria da 
jurisprudência ainda seja refratária à 
matéria, já se verificam decisões em 
favor de tal tese. 

Afinal, as atribuições comumen-
te exercidas por quem desempenha 
as funções de Caixa (mesmo o 
atendimento ao público, contagem 
de dinheiro e outras) pressupõem a 
imediata necessidade de intenso re-
gistro de dados no sistema. Ou seja, 
quem é Caixa trabalha regularmente 
com digitação de dados.

Pegue-se o cotidiano de alguém 
que trabalhe como Caixa. Se atende 
alguém que vai pagar a conta da luz, 
este atendimento é necessariamente  
seguido da inserção de dados no 
sistema. Se, logo após, atende al-
guém que vá pagar um outro boleto 
bancário, tal pagamento precisa ser 
imediatamente lançado no sistema. 
Depois, atende alguém que vai pagar 
a conta do telefone – e logo precisa 
proceder ao lançamento de tais da-
dos no sistema. E assim por diante, 
durante toda a jornada.

Ou seja: o atendimento às 
pessoas é sempre concomitante à 
necessidade de lançamento de dados 
no sistema!  É inútil o atendimento 
sem que os dados deste sejam, ao 

O direito a intervalos na 
jornada de trabalho
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A APCEF ajuizou 
Protesto Interrup-
to de Prescrição 
perante a Justiça 
para conservar os 
direitos dos(as) 
participantes da 

FUNCEF que efetuaram a adesão ao 
REG/Replan Saldado. O objetivo é no-
tificar a FUNCEF, avisando que se está 
interrompendo a prescrição e, assim, 
renovando o prazo prescricional por 
mais 5 anos.

“Não é uma ação típica, é um 
procedimento mais instrumental, uma 
notificação judicial que garantirá que, no 
futuro, os associados possam reivindicar 
na justiça os direitos que não foram 
respeitados no saldamento”, explica o 
assessor jurídico e previdenciário da AP-
CEF, Ricardo Cantalice. O prazo afixado 
por lei para pleitear seus direitos em 
juízo é de 5 anos. “Qualquer pessoa que 
queira discutir com a FUNCEF o valor dos 
benefícios, por exemplo, agora poderá 

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

aPceF ingressa com protesto 
judicial para interromper  
prescrição referente  
ao saldamento

fazê-lo até o dia 31 de agosto de 2016”, 
acrescenta o advogado.

Cantalice explica que foi feita 
uma listagem com todos(as) os(as) 
associados(as) da APCEF, reunindo-
-os nessa notificação judicial. Também 
foram beneficiados(as) todos(as) os(as) 
trabalhadores(as) da Caixa que se asso-
ciaram na APCEF até o dia 29 de julho. 
“Quem não for associado(a) está fora 
do processo, a não ser que tenha feito 
uma ação individual”, ressalta o assessor.

O advogado Milton Fagundes, da 
área trabalhista, destaca que esse pro-
testo judicial vai beneficiar uma parte 
dos(as) associados(as) que trabalhavam 
com remuneração, incluindo o seu 
CPVA (complemento salarial variável) 
ou ainda a gratificação de função, que 
não era incorporada até agosto de 2006. 
“Essa medida judicial busca preservar 
o direito para quem recebe isso e não 
foi incorporado ao seu salário, de que 
possa entrar com ação pedindo essa 
incorporação”afirma.

Ricardo Cantalice



Pressão nas  
mesas da  
Fenaban  
e da caixa

O Comando Nacional dos Bancá-
rios reivindica junto à Fenaban reajuste 
salarial de 5% acima da inflação, PLR de 
três salários mais valor fixo de R$ 4,5 mil, 
piso do Dieese, plano de cargos e salários 
para todos, mais contratações, fim da 
rotatividade, reversão das terceirizações 
e banco para todos, sem exclusão e sem 
precarização.  No início de setembro, 
em recente rodada de negociação da 
campanha de 2011, os bancos recusaram 
as principais reivindicações apresentadas 
pela categoria. Os representantes dos 
bancos chegaram ao absurdo de negar 
que haja metas abusivas nas instituições 
financeiras. 

Os empregados da Caixa, por sua 
vez, definiram uma pauta específica a ser 
negociada diretamente com o banco. As 
reivindicações foram aprovadas no 27º 
Congresso Nacional dos Empregados 
da Caixa (Conecef), realizado em julho, 
em São Paulo. A entrega oficial da pauta 
específica foi feita em Brasília (DF), onde 
os bancários gaúchos foram representa-
dos pelo Diretor de Relações de Trabalho 
da APCEF, Marcelo Carrion. “A pauta 
específica que negociamos com a Caixa 
é tão importante quanto a discussão de 
índice com a Fenaban. Faremos uma 
grande mobilização para que os avanços 
aconteçam”, conclama. 

Para Carrion, o eixo da campanha 
representa bem as principais reivindica-
ções que são de interesse de todos os 
empregados. Entre as prioridades estão 
a luta por isonomia para os pós-98, a 
recomposição do poder de compra dos 
salários, a solução dos problemas do 
Saúde Caixa, o pagamento do tíquete 
e da cesta-alimentação para todos os 
aposentados e pensionistas e o fim 
da discriminação aos participantes do  
REG/Replan não-saldado. 

PrinciPais POnTOs 
da PauTa

Recomposição do poder de 
compra dos salários

Saúde Caixa: encaminhamen-
to de soluções para os proble-
mas relacionados ao plano, em 
especial a insuficiente rede de 
credenciados

Isonomia para os empregados 
admitidos após 1998

* Licença-Prêmio (18 dias 
por ano, que o empregado 
pode gozar ou converter em 
dinheiro)

* Adicional por Tempo de Ser-
viço (ATS): 1% sobre o salário 

padrão a cada ano trabalhado

* APIPs: o gozo das APIPs foi 
conquistado em 2003. Em 
2004, os trabalhadores obti-
veram o direito à conversão 
do benefício em remuneração. 
Entretanto, este ainda é um di-
reito que precisa ser renovado 
a cada ano no Acordo Coleti-
vo, falta consolidá-lo através 
de sua regulamentação

Fim da discriminação aos co-
legas do Reg/Replan

Tíquete e cesta-alimentação 
para todos os aposentados e 
pensionistas

O eixo da campanha específica, composta por cinco itens, foi proposta 
pelas delegação gaúcha e aprovada por unanimidade no Conecef:

2
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4
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basta! Por uma saúde 
melhor

Uma das principais reivindica-

ções na pauta específica aprovada 

pelo Congresso Nacional dos Empre-

gados da Caixa (Conecef) é a solu-

ção dos problemas do Saúde Caixa. 

Nos últimos anos, ocorreram 

muitos descredenciamentos de mé-

dicos no plano de saúde do banco. 

Paralelamente, a instituição encontra 

problemas para credenciar novos 

profissionais, uma vez que seria fi-

nanceiramente mais vantajoso aos 

médicos atender de forma particular. 

O valor pago no plano é o indicado 

pela Associação Médica Brasileira 

(AMB).

“Médicos e hospitais estão se 

descredenciando em todo o Estado e 

não podemos continuar nessa inér-

cia. É preciso dar um basta, isso não 

pode continuar”, desabafa o vice-

-presidente da APCEF, Marcos Todt.

O Saúde Caixa tem sido alvo de 

duras críticas dos empregados devido 

à falta de credenciados e à desqua-

lificação dos serviços prestados, que 

muitas vezes obriga os empregados a 

procurarem em atendimento particu-

lar ou cidades próximas para suprimir 

suas necessidades.

Na região Sul do Estado, a asso-

ciada da APCEF e delegada sindical 

Simoni Medeiros, diz que o principal 

problema é não ter à disposição 

serviços de pronto-atendimento ou 

emergência. “Pelotas é uma cidade 

polo, com quatro agências da Caixa 

e quase 500 funcionários, e não tem 

um único hospital credenciado”, ex-

plica. “A Caixa segue impondo muita 

burocracia para credenciar hospitais e 

médicos. É um problema que vem de 

muito tempo, e não dá para esperar 

mais um ano”, analisa a integrante 

do Comitê de Acompanhamento  

do Saúde Caixa.

Samuel Sanches Larangeira, da 

Agência Pelotas, foi um dos inúmeros 

associados que tiveram de recorrer a 

esse tipo de atendimento. Em 2004, 

seu filho Frederico sofreu um aciden-

te em casa e teve de ser atendido às 

pressas no Pronto Socorro do Hospi-

tal da Santa Casa. Qual não foi sua 

surpresa ao constatar que a institui-

ção não atendia mais através de con-

vênio com o Saúde Caixa. “Tive que 

procurar um atendimento particular, 

porque o menino sangrava muito e 

estávamos assustados”, lembra o pai. 

Os gastos com a cirurgia (na orelha) 

superaram R$ 800,00, e o usuário 

não foi ressarcido desse valor. “O 

valor ressarcido não chega a 10%.  

É sempre um prejuízo”, ressalta ele. 

Cinco anos depois, seu outro 

filho, Felipe, foi vítima de acidente 

semelhante. Resultado: novos gas-

tos com consulta particular. “Hoje, 

quando acontece algum imprevisto, 

decidimos por não utilizar o Saúde 

Caixa. Só posso recorrer a ele para 

fazer exames corriqueiros, nada de 

urgência”, declara.

Na Metade Norte, a situação 

não é muito diferente. O Sindicato 

dos Bancários do Litoral Norte está 

formando um grupo de trabalho 

regional para tratar do assunto, 

adianta o diretor de Cultura, Esportes 

e Lazer, João Luiz Batista. “A situação 

está cada vez pior. Tramandaí e Osó-

rio não têm hospitais credenciados, 

e Capão da Canoa, Torres e Santo 

Antônio da Patrulha possuem um 

mínimo de médicos especializados. 

A única saída é Porto Alegre, a 200 

quilômetros. O descaso é revoltan-

te”, lamenta. Ele também destaca 

que, em casos mais delicados, o 

paciente empregado ainda depende 

da “boa vontade do INSS”, pois só 

começa a receber o benefício do 

auxílio-doença a partir do 16º dia de 

afastamento.

GruPO de 
TrabalHO

Preocupada com a precária 
situação em que se encontra o 
Saúde Caixa no Rio Grande do 
Sul, a Federação dos Trabalhado-
res e Trabalhadoras em Institui-
ções Financeiras do RS (Fetrafi-
-RS) encaminhou a criação de 
um grupo de trabalho específico 
para debater os problemas. A 
criação do fórum foi sugerida 
por dirigentes sindicais da Caixa, 
em reunião ocorrida no dia 2 de 
agosto, na sede da Fetrafi.

A constituição do grupo de-
ve-se à necessidade de acumular 
conhecimento para encaminhar 
as demandas reivindicadas pe-
los empregados da Caixa. A 
complexidade dos problemas 
relacionados à saúde suplemen-
tar, planos de saúde e ao Saúde 
Caixa passou a exigir ações mais 
efetivas no sentido de garantir os 
direitos dos usuários.

O grupo de trabalho é com-
posto por representantes da  
APCEF (Marcelo Carrion e Ricar-
do Hubba), Fetrafi-RS, SindBan-
cários, AGEA, um representante 
de cada uma das regionais da 
Fetrafi-RS, totalizando seis in-
dicados pelo fórum de cada 
Regional e dois eleitos no Fórum 
dos Delegados Sindicais da Caixa 
que se integrarão ao GT durante 
a vigência do seu mandato de 
delegado sindical. 
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temas como o combate à violência contra 
a mulher através da ampliação de recur-
sos para o cumprimento da Lei Maria da 
Penha, a regulamentação da agricultura 
familiar como processo fundamental 
para o desenvolvimento sustentável e 
a isenção de impostos a toda a cadeia 
orgânica e agroecológica. Além, claro, 
da reforma agrária.

No último dia da Marcha das Mar-
garidas, a presidenta Dilma Rousseff 
entregou o caderno de respostas às 
reivindicações feitas. Ela afirmou que o 
governo federal ainda não acatou todas 
as exigências, mas se comprometeu a dar 
sequência ao diálogo. 

luta contra a exploração

A Marcha ganhou esse nome para 
homenagear a trabalhadora rural e líder 
sindical Margarida Maria Alves, símbolo 
da luta das mulheres por terra, trabalho, 
igualdade, justiça e dignidade.

Ela rompeu com padrões tradicionais 
de gênero ao ocupar por 12 anos a presi-
dência do Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais de Alagoa Grande, 
na Paraíba. À frente do sindicato, fundou 
o Centro de Educação e Cultura do Tra-
balhador Rural.

Sua trajetória sindical foi marcada 
pela luta contra a exploração, pelos di-
reitos dos trabalhadores e trabalhadoras 
rurais, contra o analfabetismo e pela 
reforma agrária. Margarida Alves foi 
brutalmente assassinada pelos usineiros 
da Paraíba em 12 de agosto de 1983.

mulheres de todo o  
país engajadas na  
marcha das margaridas

“2011 razões para marchar por 
desenvolvimento sustentável com justi-
ça, autonomia, igualdade e liberdade”. 
Com este lema, foi lançada oficialmente 
no Distrito Federal, no mês passado, a 
Marcha das Margaridas. 

Mais de 100 mil trabalhadoras do 
Norte ao Sul marcharam rumo ao Con-
gresso Nacional, nesta 4ª edição da Mar-
cha. Sindicatos de todo o país atenderam 
ao chamado da Contraf-CUT e compa-
receram à manifestação. Debaixo de um 
sol intenso, elas entoavam palavras de 
ordem como “Margarida, Margarida, 
nossa marcha tem seu nome. É melhor 
morrer na luta do que morrer de fome’. 
A referência era a líder sindical Margarida 
Maria Alves, presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande 
(PB), morta brutalmente em 1983.

Entre os objetivos da Marcha das 
Margaridas, estão contribuir para a or-
ganização, mobilização e formação das 
mulheres trabalhadoras rurais; atuar para 
que as mulheres do campo e da floresta 
sejam protagonistas de um novo pro-
cesso de desenvolvimento rural voltado 
para a sustentabilidade da vida humana 
e do meio ambiente; dar visibilidade 
e reconhecimento à contribuição eco-
nômica, política e social das mulheres 
no processo de desenvolvimento rural; 
propor e negociar políticas públicas para 
as mulheres do campo e da floresta; e 
denunciar e protestar contra a fome e 
a pobreza, avançando na construção da 
igualdade para as mulheres.

No discurso, estiveram presentes 

o diretor da APCEF, Rafael Balestrin, 
participaram dos debates. Todt relata 
que “foram aprovadas duas Resoluções 
que dizem respeito diretamente aos 
bancários: Contra os Correspondentes 
Bancários e Em Favor da Regulamentação 
do Sistema Financeiro”. 

recomposição da direção

Durante a Plenária Estadual da 
“CUT-RS”, foram apresentadas as altera-
ções na direção estadual da Central, com 
a saída dos diretores Eliane Valenzuelo, 
Domingos Buffon, Milton Viário e Paulo 
Mendes. Foram agregados à direção 
ampliada Marcos Leite Todt, Vitalina 
Gonçalves, Ademir Maia, Carlos Alberto 
Pauletto e Daniela Pereti.

no caminho certo

O presidente da CUT-RS, Celso 
Woyciechowski, lembrou que a conquista 
de novos sindicatos mostra a importância 
da entidade para os trabalhadores “e 
mostra que estamos no caminho certo”. 
Woyciechowski declarou ainda que os 
delegados têm pela frente a missão de 
debater o rumo da CUT-RS e fortalecer 
o combate ao neoliberalismo. 

No debate sobre a conjuntura in-
ternacional e nacional, o professor da 
PUC-RS e diretor técnico da Fundação de 
Economia e Estatística (FEE), André Sche-
rer, abordou a crise econômica mundial 
dos últimos anos e como isso configura 
um novo mapa financeiro no mundo.

Para reverter a situação, o professor 
defendeu uma grande revolução tecnoló-
gica, e foi além com uma alternativa mais 
ousada: “a destruição do que temos e 
do que causou tudo isso, o capitalismo.” 

A 13ª Plenária Estadual da CUT-RS 
serviu para ampliar o diálogo entre os tra-
balhadores sindicais. Realizada entre os 
dias 26 e 27 de agosto, a Plenária contou 
com a presença de 313 delegados, sendo 
189 homens e 114 mulheres. Antes da 
despedida, foi eleita a delegação para a 
Plenária Nacional, que acontecerá de 4 
a 7 de outubro, em São Paulo.  

Fortes debates marcaram os dois 
dias do evento. As três forças que com-
põem a CUT-RS entraram em acordo 
sobre as propostas de Resoluções, que 
englobam a construção da unidade da 
classe trabalhadora, autonomia e inde-
pendência da Central, fortalecimento das 
regionais, piso regional, auxílio-moradia 
dos juízes e promotores do RS, sistema 
financeiro, correspondentes bancários, 
Fórum da Igualdade, agricultura familiar, 
defesa da água pública, constituição da 
rede Ecosindical e mulheres. As Resolu-
ções foram discutidas e aprovadas pelos 
grupos de trabalho no primeiro dia do 
evento. Foram aprovadas ainda as Mo-
ções de apoio à greve dos servidores da 
saúde e à obrigatoriedade do diploma 
para o exercício da profissão de jornalis-
ta. Também foi analisada e aprovada uma 
emenda ao texto-base da CUT Nacional 
defendendo a qualificação profissional na 
formação dos dirigentes do movimento 
sindical. 

Outros assuntos em foco foram o 
Plano Nacional de Educação, o pagamen-
to do Piso Nacional para os professores 
e a criação do piso para as demais cate-
gorias dos trabalhadores da educação 
- além do Plano de Sustentabilidade do 
RS, que traz no seu bojo uma ameaça às 
conquistas dos trabalhadores. 

O vice-presidente Marcos Todt e 

13ª Plenária estadual  
da cuT-rs reúne mais  
de 300 delegados

aPedidO



nOVa cOlÔnia de Tramandaí

comissão segue 
vistorias à colônia de 
Férias de Tramandaí
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Vice-presidente, diretores e conselheiros integraram a comitiva em  
nova visita

Antigo sonho da Associação, a Nova 
Colônia de Férias está com obras a pleno 
vapor em Tramandaí. A construção teve 
início em março e vem sendo acompa-
nhada de perto pela diretoria da APCEF. 

Em recente vistoria, o vice-pre-
sidente Marcos Todt, os diretores de 
Patrimônio Paulo Cesar Ketzer e Paulo 
Ricardo Belotto, e os integrantes do 
Conselho Fiscal, Antônio Gabriel Bueno 

Bones, e do Conselho Deliberativo, Clélio 
Luiz Gregory, testemunharam o avanço 
da obra. Entre as realizações, já foram 
concluídos o contrapiso do térreo e a 
laje do segundo pavimento (garagem), e 
a concretagem da laje do terceiro pavi-
mento será iniciada a qualquer momento. 
Mesmo com a frequência de chuvas, os 
encaminhamentos seguem o cronogra-
ma inicial apresentado e aprovado em 

ocorreu a Oficina de Cenografia, cujo 
objetivo foi abordar as principais técnicas 
de caracterização do espaço teatral. Os 
quatros encontros foram ministrados 
pelo premiado cenógrafo, ator, diretor 
e produtor Cláudio Benevenga. Des-
pertando a consciência dos elementos 
cênicos, ele destacou a importância da 
familiarização com a cenografia entre 
aqueles que têm interesse em trabalhar 
com teatro.

Para outubro, está prevista a última 
Oficina de Figurino, com o figurinista 
Daniel Lion. O período de inscrições terá 
sua data divulgada no site da APCEF. 
Mais informações podem ser obtidas no 
setor cultural, através do telefone (51) 
3268-1611 ou pelo e-mail cultural@

novo comando

Houve mudança na diretoria artísti-
ca do Grupo de Teatro Caixa de Pandora. 
A atriz, professora e diretora de teatro 
Sandra Loureiro assumiu o cargo. Ela 
possui bacharelado em Artes Cênicas 
pela Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Sandra iniciou suas atividades na 
função de atriz em 1984 e já participou 
de mais de 30 espetáculos teatrais. Sob 
seu comando, a trupe já ensaia uma 
nova peça, cuja estreia acontece no final 
do ano.

Oficinas

As oficinas culturais têm sequência 
neste segundo semestre. Neste mês 

Antes disso, no dia 10 de outubro, 
uma sessão de cinema especial irá cele-
brar o grupo de alunos. O filme Xeque-
-Mate (2008), de Caroline Bottaro, será 
exibido para associados e convidados. A 
sessão acontece no Cine Bancários, às 
19h, com entrada franca.

As aulas da Oficina Literária tra-
balham o ofício de escrever com uma 
proposta original: aprender a falar e 
escrever o francês através da arte. Ao 
longo de um ano, foram utilizados textos 
literários, poesias e canções que levaram 
à descoberta do idioma e a consequente 
criação de histórias curtas em francês e 
português. A formatura da turma acon-
tece em dezembro. 

Alunos de Criação Literária lançarão 
livro em Paris; Cenografia e Figurino 
atraem interessados.

Os próximos meses serão de ativida-
de intensa para os alunos da Oficina de 
Criação Literária Entre o Sena e o Guaíba. 
Organizada pela APCEF e ministrada pelo 
escritor Alcy Cheuiche, a oficina prevê 
o lançamento do livro bilíngue na Feira 
do Livro de Porto Alegre, no dia 10 de 
novembro.

Em seguida, os 30 alunos partici-
parão de um roteiro cultural durante 8 
dias em terras francesas. A compilação de 
contos, de autoria do grupo, será lançada 
em Paris, antecipa o Diretor Cultural, 
Paulo Casa Nova. Os alunos já garanti-
ram suas passagens e hospedagem.

a cada mês, dependendo da evolução 
da obra.” Segundo o vice-presidente, é 
importante que a Comissão Executiva, 
que visita a obra ‘in loco’, tenha maior 
participação de membros da Comissão 
de Acompanhamento. E recomenda a 
adesão dos(as) associados(as) às ativi-
dades e ações da APCEF, como a Ação 
Entre Amigos, que sorteou uma moto no 
mês passado. “Estamos trabalhando para 
construir um patrimônio para todos”, 
ressalta Todt. 

O andamento da construção tam-
bém pode ser acompanhado online, 
através do site da APCEF, onde são feitas 
atualizações frequentes em um hotsite 
especial. 

segurança e bom  
andamento

Integrante do Conselho Fiscal, An-
tônio Gabriel Bones também destaca o 
andamento e elogia a decisão de priorizar 
a segurança. “É importante destacar 
todos os cuidados que estão sendo to-
mados: além de ser uma obra limpa, os 
cuidados com equipamentos de proteção 
(EPI), dando condições de segurança 
para os trabalhadores. Há um cabo de 
aço circundando a obra, isolando-a.” 
E o integrante do Conselho Fiscal des-
taca: “A Colônia ainda está disponível 
para ocupação. Os associados podem 
se hospedar e aproveitar para fazer o 
acompanhamento da obra.”

Assembleia, garante a Comissão.

A comitiva teve também a adesão 
da associada Clodely Soares, que está 
junto com a APCEF desde 1976. Para ela, 
acompanhar a construção do prédio traz 
muita emoção. “Usei muito a sede com 
meus filhos. A obra é muito importante 
para os associados, que desfrutarão 
de um espaço moderno e com toda a 
comodidade. Os associados devem se 
inteirar mais e também acompanhar a 
obra, porque este é um patrimônio de 
todos nós.” 

A futura Colônia de Férias conta 
com a participação de associados(as) de 
todo o Estado. Depois de 14 assembleias 
em todas as regionais APCEF, foi decidida 
a proposta de construção, com base em 
estudo preliminar realizado em 2009. 
O projeto arquitetônico definitivo seria 
aprovado no ano seguinte, após a soma 
de todas as contribuições de aperfeiço-
amento aprovadas nas regionais. Ainda 
em 2010 foram idealizados projetos 
complementares, além do encaminha-
mento para aprovação e regularização 
pela prefeitura e órgãos ambientais. 

Em fevereiro deste ano, através de 
Assembleia, foi aprovado o cronograma 
físico-financeiro da obra. O lançamento 
da pedra fundamental ocorreu em 19 de 
março, com grande celebração, e a obra 
teria início dois dias depois. 

De acordo com Marcos Todt, es-
tão sendo feitas “duas ou três visitas 

Vice-presidente, diretores e conselheiros integraram a comitiva em nova visita.

Arquivo APCEF

Oficinas culturais ganham destaque  
nos próximos meses



arTiGO

A crise econômica mundial que se 
agudizou desde 2007 recoloca a política 
diante da economia e desconstitui mitos 
erguidos contra o trabalho e os direitos 
sociais. Muito mais que uma crise finan-
ceira é uma crise do capitalismo, mas que 
não significa o fim do capitalismo.

A afirmação de poder do (e no) 
capitalismo mundial nas últimas déca-
das se assentou em alguns conceitos 
símbolos que normatizam uma pretensa 
naturalidade do predomínio das “livres 
forças” do mercado sobre a sociedade. 
Globalização, liberalização, privatização, 
mais mercado, flexibilização da legisla-
ção trabalhista, responsabilidade fiscal, 
austeridade monetária, são conceitos e 
políticas que prometeram o crescimento 
econômico, a criação de empregos e a 
melhora de vida no planeta. Não só não 
entregaram o prometido, como a história 
tratou de evidenciar que nada tinham de 
ciência, apenas ideologias e mitos.

Assim iniciamos esta década, com 
um cenário há pouco inimaginável: o 
centro da economia mundial é o epicen-
tro da crise e está estagnado (EUA-Reino 
Unido-Comunidade Europeia) e a peri-
feria puxa o crescimento e o emprego. 
Ao mesmo tempo, é o centro que segue 
sustentando políticas conservadoras de 
proteção das finanças e precarização de 
direitos, enquanto a periferia se equili-
bra entre ameaças de entrada e saída 
de capitais e políticas de crescimento e 
geração de empregos.

A desregulamentação dos mercados 
de capitais, financeiros e comerciais não 
levaram ao crescimento e tampouco 
livraram o capitalismo de crises. A libera-
lização gerou uma esfera financeira que 
se auto reproduz concentrando riqueza. 
Dinheiro não gera dinheiro, a menos 
que no meio haja trabalho. Riqueza só 
é real, sustentada, se tiver uma contra-
partida material, útil. E esta só existe 
se for produzida pelo trabalho. Esta é a 
principal lição desta crise, só o trabalho 
é que gera riqueza.

Em alguns países, aplicou-se a pro-
posta de que concentrando a renda, ha-
veria mais poupança (os ricos poupam) e 
com esta mais investimentos, empregos 
e renda. Os EUA resistem a um progra-
ma minimamente público e universal 
de saúde. Na Europa, o Estado de Bem 
Estar foi destruído, uma verdadeira 
contrarreforma produzida pelas políticas 
neoliberais em detrimento de direitos 
sociais. É justamente nestes países onde 
a crise econômica e social se apresenta 
de forma mais crítica. Igualmente no 
Brasil, enquanto até os anos 90 houve 
concentração de renda e precarização 
de serviços públicos, o crescimento 
foi medíocre e a geração de empregos 
pífia. Foi só com a reversão de política 
no governo Lula, com distribuição de 
renda via políticas públicas sociais e de 
transferência de renda, que retomou-se 
o crescimento e a geração de trabalho.

O peso dos juros no orçamento 
público é crescente, levando a déficits e 
mais endividamento, além de constituir 
os maiores programas de transferência 
de renda do mundo. Os governos arre-
cadam de toda população e distribuem 
para poucos. Este é o principal estrangu-
lamento macroeconômico do Brasil. Cul-
par os gastos sociais pela crise da dívida 
pública é apenas retórica para justificar o 
salvamento de bancos enquanto cortam 
aposentadorias e outros direitos sociais.

O capitalismo se confirma como 
uma economia de crises. Os conser-
vadores constroem mitos e ideologias 
e usam do poder do dinheiro. Até os 
capitalistas mais sensatos sabem que os 
lucros e juros ganhos sem o trabalho, 
podem ser sólidos por um tempo, mas 
estão destinados a se desmanchar. E 
junto com ele, outras rendas, postos de 
trabalho e até riquezas.

mitos de uma  
economia de crises 
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nOVOs cOnVêniOs

CARDIOLOGIA - Bento Gonçalves - 

Clibecor - Clínica Bentogonçalvense 

do Coração Ltda. Rua General Osó-

rio, 309 Sala 203 - Bairro: Centro. 

Fone: (54) 3452-4469. E-mail: 

clibecor@brturbo.com.br

PEDIATRIA - Santa Maria - Carolina 

Silva Beltrame. Rua Pinheiro Ma-

chado, 2350, Térreo Bloco B - Bair-

ro: Centro. Fone: (55) 3222-3033.  

E-mail: meirelles@miguelmeirelles.com

PEDIATRIA - Santa Maria - Gilmor 

José Farenzena. Rua Pinheiro Ma-

chado, 2350, Térreo Bloco B - Bair-

ro: Centro. Fone: (55) 3222-3033. 

E-mail: meirelles@miguelmeirelles.

com

FONOAUDIOLOGIA - Santa Maria 

- Maria Tereza de Paula Azambuja. 

Rua Pinheiro Machado, 2350, Tér-

reo Bloco B - Bairro: Centro. Fone: 

(55) 3222-3033. E-mail: meirelles@

miguelmeirelles.com

PEDIATRIA - Santa Maria - Miguel 

Camargo Lucio. Rua Pinheiro Ma-

chado, 2350, Térreo Bloco B - Bair-

ro: Centro. Fone: (55) 3222-3033. 

E-mail: meirelles@miguelmeirelles.

com

PEDIATRIA - Santa Maria - Paulo 

Roberto Castro de Oliveira. Rua 

Pinheiro Machado, 2350, Térreo 

Bloco B - Bairro: Centro. Fone: (55) 

3222-3033. E-mail: meirelles@

miguelmeirelles.com

PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA - San-

ta Maria - Roberta Carlesso Colpo. 

Rua Pinheiro Machado, 2350,  

Térreo Bloco B - Bairro: Centro. 

Fone: (55) 3222-3033. E-mail: mei-

relles@miguelmeirelles.com

PEDIATRIA - Santa Maria - Thais 

Aparecida C. Moreira de Oliveira. 

Rua Pinheiro Machado, 2350, Tér-

reo Bloco B - Bairro: Centro. Fone: 

(55) 3222-3033. E-mail: meirelles@

miguelmeirelles.com

NUTRICIONISTA - Santa Maria - 

Valéria Marchiori Nussbaumer. Rua 

Pinheiro Machado, 2350, Térreo 

Bloco B - Bairro: Centro. Fone: (55) 

3222-3033. E-mail: meirelles@

miguelmeirelles.com

PEDIATRIA - Santa Maria - Wani 

Heliene Hermes Bonine. Rua Pi-

nheiro Machado, 2350, Térreo, 

Bloco B - Bairro: Centro. Fone: (55) 

3222-3033. E-mail: meirelles@

miguelmeirelles.com

PEDIATRIA - Santa Maria - Wil-

son Roberto Crivellaro Juchem. Rua 

Pinheiro Machado, 2350, Térreo 

Bloco B - Bairro: Centro. Fone: (55) 

3222-3033. E-mail: meirelles@mi-

guelmeirelles.com

CLÍNICA MÉDICA - Esteio - C.A.F.E. 

Clínica de Atendimento Familiar e 

Empresarial Ltda. Rua Padre Felipe, 

69 Sala 218 - Bairro: Centro. Fones: 

(51) 3033-5181/ 8528-1216/ Fax: 

(51) 3033-5111

CLÍNICA MÉDICA - Tramandaí - 

UrgemedmServiços Médicos Ltda. 

- Bairro: Centro. Av. Atlântica, 1810 

Sala 03. Fones: (51) 3661-1900/ 

3661-2944/ 8414-5061

aPceF saÚde 

Sérgio Kapron, economista

Veja todos os convênios em www.apcefrs.org.br/convenios/saude.htm



nOVOs cOleGas

confraternização entre os novos associados

A APCEF continua focada em dar 
as boas-vindas aos(às) colegas novos(as) 
da Caixa. No mês passado, a Associação 
ofereceu, através do Núcleo de Cultura 
Gaúcha, mais uma edição do seu já tra-
dicional jantar de confraternização.

Em um descontraído bate-papo, 
os(as) novos(as) colegas puderam saber 
mais sobre a APCEF, além de se inteira-
rem da construção da Nova Colônia de 
Tramandaí, a maior obra da história da 
Associação. O diretor de patrimônio, 
Paulo Cesar Ketzer, falou um pouco sobre 
a construção.

Após o passeio guiado pelas 
sedes, os(as) convidados(as) foram 
recebidos(as) no Galpão Crioulo da Sede 
B da Associação, onde puderam saborear 
o churrasco preparado pelo Núcleo de 
Cultura Gaúcha. Estavam presentes o 
vice-presidente da APCEF, Marcos Todt, 
os diretores Ricardo Hubba e Geraldo 
Otoni Xavier, além do diretor e coor-
denador do Núcleo de Cultura Gaúcha, 
Paulo Cesar Ketzer.

Em seguida ao jantar, a diretoria 
da APCEF falou sobre a importância da 
Associação, não só como um espaço de 
convivência dos associados, mas também 
como uma entidade que defende os di-
reitos dos empregados da Caixa.

Entre os(as) novos(as) associados(as), 
estava Cleo de Medeiros, 30 anos. Ca-
sado e pai de três filhos, o funcionário 
da agência de Guaíba teve seu primeiro 
contato com a Associação naquela noite. 

“Foi muito bacana. Pudemos ter uma 
boa noção sobre os benefícios propor-
cionados ao associado, conhecemos uma 
infra estrutura de primeira e os serviços 
espalhados pelas APCEFs em todo o 
país, além da preocupação social da 
Associação”, disse ele, que de agora em 
diante pretende aproveitar as férias com 
a família nas colônias do litoral gaúcho.

Outra nova associada era Gabriela 
Freitag, 25 anos, da agência de Triunfo. 
Ela não conhecia a sede em Porto Ale-
gre, e saiu encantada com o que viu. 
“Minha mãe sempre foi associada e está 
prestes a se aposentar. Ser titular era um 
sonho meu, e a partir de agora pretendo 
usufruir desses benefícios todos, espe-
cialmente nas férias de verão”, contou 
Gabriela.

E a Campanha de Associação con-
tinua. O objetivo é conquistar novos 
associados e fortalecer o movimento 
associativo dos(as) empregados(as) da 
Caixa. Entre as vantagens que os novos 
associados terão ao seu dispor, estão o 
acesso a colônias de férias em todo o 
Brasil, sedes com piscinas, churrasquei-
ras, quadras esportivas e salões de festas, 
além da chance de participar de eventos 
esportivos regionais e nacionais e facili-
dades como a APCEF Saúde, Assistência 
Jurídica, previdenciária e trabalhista, 
oficinas e eventos culturais e uma série 
de convênios.

O grande mote da campanha gaú-
cha está concentrado na construção da 
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maior obra da história da Associação: a 
Nova Colônia de Férias de Tramandaí. O 
futuro espaço teve suas obras iniciadas 
em março, e conta com a participação de 
associados(as) de todo o Estado.

clube de amigos

Lançada no final de junho, a campa-
nha Clube de Amigos tem movimentado 
as APCEFs em todo o país. Os partici-
pantes da promoção, organizada pela 
Federação Nacional das Associações do 
Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fe-
nae), concorrem a prêmios mensais e ao 
prêmio final, um carro zero quilômetro.

Essa campanha consiste em mostrar 
as vantagens de participar do movimento 
associativo e de ter locais cada vez mais 
estruturados para práticas esportivas e 
socioculturais à disposição dos associados 
e de seus dependentes.

O primeiro sorteio da campanha 
foi realizado no dia 1º de setembro, em 

Bate-papo descontraído foi a tônica da noite no Galpão Crioulo da Associação

Arquivo APCEF

Diretoria da APCEF recebe novos colegas da Caixa

Arquivo APCEF

Brasília. A vencedora foi a associada 
Cláudia de Oliveira Mierlo, da GIPES/PO, 
que ganhou um kit cinema da Campanha 
Clube de Amigos. Foram sorteados cinco 
kits cinema – um por cada região do país. 
O kit contém DVD player, vale de 22 mil 
pontos em filmes e pipoqueira.

Além da associada Cláudia de Oli-

veira Mierlo, ganhadora da região Sul, 

os demais contemplados foram: Karyne 

Barbosa Dias – associada da APCEF/RJ 
(região Sudeste), Adna dos Santos Reis – 
associada da APCEF/TO (região Norte), 
Gilberto Vilela de Rezende – associado 
da APCEF/DF (região Centro-Oeste) e 
Luciano Xavier dos Santos – associado 
da APCEF/BA (região Nordeste). Partici-
param dos sorteios regionais 259 novos 
associados.

A dinâmica do Clube de Amigos é 
a seguinte: o empregado indicado por 
um associado receberá uma mensagem 
com um link por e-mail e, ao clicar, será 
direcionado à página do passaporte dessa 
campanha. Esse passaporte possibilitará 
que o convidado e seus dependentes 
passem um dia na APCEF do estado 
onde estiver lotado, com data marcada 
e disponível na hora da impressão do 
convite. O participante só poderá utilizar 
o passaporte na data escolhida.

Se o convidado tornar-se um asso-
ciado, receberá um cupom para concor-
rer aos prêmios. O Cupom também será 
dado ao associado que indicar colegas, 

um para cada associação efetivada.

Mesmo sem indicação, o não-as-
sociado poderá participar da promoção 
Clube de Amigos, bastando acessar o 
site (www.mundocaixa.com.br/clube-
deamigos) e imprimir o passaporte para 
conhecer a APCEF. Se a visita não for 
feita no prazo de duas semanas da data 
marcada, o participante terá outras datas 
disponíveis.



esPOrTe

Uma emocionada celebração espor-
tiva marcou o último dia 20 de agosto na 
APCEF. Cerca de 380 pessoas marcaram 
presença na quinta edição do Botequim 
do Esporte, evento onde a Associação 
reconhece e homenageia o trabalho de 
seus atletas em competições nacionais, 
estaduais e regionais. 

Atletas homenageados pelo Botequim do Esporte
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Grande público marcou presença no V Botequim do Esporte Fotos Marcelo Oliveira

Entrega da chave da moto

Diretoria da APCEF presta homenagem aos(às) atletas

Logo no início da noite, o Diretor 
de Esportes, Gilmar Aguirre, destacou o 
empenho dos atletas que participaram 
da segunda edição dos Jogos do Sul/
Sudeste em Belo Horizonte (MG), em 
junho. “Novos atletas foram descobertos 
no atletismo e na natação, trouxemos 
medalhas importantes nessas modali-

dades”, comemorou Aguirre. Ao total, 
a APCEF gaúcha conquistou 13 ouros, 
4 pratas e 7 bronzes. 

Para o presidente da AGEA e asso-
ciado da APCEF, Sérgio Altair dos Santos, 
“o esporte faz parte da integração para 
o bem-estar, é bom para o convívio, 
motivação e a saúde”. Ao término do 

seu discurso, ele fez uma doação ao 
acervo do Memorial APCEF, entregando 
material da edição inaugural dos Jogos 
Internos da APCEF, em 1972. A Fetrafi-
-RS também foi lembrada.

Quem comandou as homenagens 
foi o vice-presidente da APCEF, Marcos 

Todt. Ele destacou o papel da Gestão Um 
Novo Tempo e o projeto Revitalização 
das Sedes, que permitiu a reforma do 
Ginásio de Esportes.

Entre os homenageados, o clima 
era de descontração. Um dos destaques 
da delegação gaúcha em BH, o nadador 
Lucas Figueiredo dos Santos, de 28 anos, 
revelou que sempre teve vontade de 
competir, desde que entrou na Caixa em 
2008. “Este ano criei coragem e me dei 
bem. Pretendo representar bem o Rio 
Grande do Sul nas próximas competi-
ções”, resumiu o atleta, que conquistou 
a medalha de ouro na natação.

Outro homenageado, o jogador 
de futsal César Perelló afirmou que o 
Botequim do Esporte é fundamental 
pelo congraçamento, reencontro e a 
celebração esportiva. Sobre a construção 
da Nova Colônia de Tramandaí, disse que 
será de suma importância. “É um anseio 
dos associados e vai contribuir na área 
esportiva, uma vez que a final dos Jogos 
de Integração acontece no litoral”, frisou 
o atleta.

As medalhas do basquete feminino, 
encaminhadas pela APCEF/MG, foram 
entregues à atleta Vanessa Landmeier, 
outra a receber homenagem.

A cerimônia de entrega das home-
nagens teve sequência com a presença 
dos treinadores Raphael Catalogne (bas-
quete masculino e feminino), Lucindo 

Júnior (vôlei masculino e feminino) e 
Leandro Vargas (futebol soçaite master 
e livre). O técnico Nei Ramires, que não 
pode comparecer, também foi saudado 
por seu trabalho no futsal.

Ao término das homenagens, o 
som ficou por conta de Ângela Angel e 
banda que animou os convidados com 
um aplaudido samba de raiz, seguido de 
som com DJ.

 Foi realizada entrega da chave da 
moto sorteada através da “Ação Entre 
Amigos”, iniciativa planejada para ar-
recadação de fundos para a Colônia de 
Tramandaí. O ganhador foi o associado 

Paulo Machado Mendes, agraciado com 
a Honda CB 300-R pelo vendedor do 
bilhete premiado, o diretor Sérgio Simon.

Os atletas  
homenageados

• Adauto Pereira de Oliveira - Futebol

• Alzemiro Barboza Nardes - Jogos 
de Salão

• Anemari Pott - Futsal Feminino

• Betina Meinecke - Voleibol Feminino

• César Augusto Gonçalves Perelló - 
Futsal Masculino

• Elias Ritter - Tênis de Campo Mas-
culino

• Liane Kogler - Tênis de Campo 
Feminino

• Lucas Figueiredo dos Santos - Na-
tação

• Horácio Lopes de Moraes - Atle-
tismo

• Jeisson Faller - Voleibol Masculino

• Júlio César Arcari - Sinuca

• Tomas Antero de Andrade Barth - 
Basquete Masculino

• Vanessa Landmeier - Basquete 
Feminino


