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Charge

Em tempos sombrios, quando direitos 
constituicionais como saúde, trabalho, 
previdência, lazer e educação são postos 
em xeque, é quase que uma questão de 
sobrevivência acreditar que nem tudo está 
perdido, que resistir é preciso. Para isso, 
podemos contar com entidades como a 
APCEF, que nunca se cansam de lutar pelos 
direitos de seus(suas) associados(as) em 
qualquer conjuntura.

Exemplo dessa resistência é o que 
a APCEF tem feito através das suas 
realizações culturais. Na contramão dos 
retrocessos que vemos por aí, a cultura na 
Associação vai de vento em popa. Só nesta 
edição, você poderá conferir cinco páginas 
exclusivas de eventos socioculturais que 
motivaram pessoas de todo o Rio Grande 
e também de estados vizinhos: Talentos 
Fenae/APCEF, Festas do Saci, lançamentos 
de livros e CDs de associados(as) e 
colaboradores(as), participação do Coral 
em eventos Estado afora e o lançamento 
de nada menos que dois livros resultantes 
de oficinas de criação literária na 62ª Feira 
de Porto Alegre, “Poesia & Declamação” e 
“Mulheres Extraordinárias”. Um oásis no 
meio do deserto. 

Mas a resistência diante de um 
cenário pouco otimista também passa 
por compreender quais são os desafios 
que a conjuntura nos apresenta. Neste 
momento atual, em que se acampa a 
tentativa de desmontar os direitos dos(as) 
trabalhadores(as) através da PEC 241/55, 
mais conhecida como PEC da Morte ou 
PEC da Maldade, a APCEF traz uma análise 
especial para ajudar-nos a compreender o 
terreno arenoso em que estamos pisando 

Editorial

e por que é importante lutarmos juntos(as) 
contra ele. 

Ainda no âmbito da luta política, fizemos 
uma avaliação da última campanha salarial, 
que terminou com uma proposta bianual 
rebaixada, diminuindo o nosso poder 
aquisitivo e colocando o movimento em 
uma posição passiva nos próximos dois 
anos. Sem dúvida, uma peleia que está 
apenas começando.

Enquanto isso, a APCEF vai avançando 
também em outras frentes. No Patrimônio, 
já podemos comemorar a conclusão 
dos alicerces e contrapisos das novas 
cabanas que estão sendo construídas 
na Colônia de São Francisco de Paula. 
A Colônia do Cassino, por sua vez, foi 
totalmente reformada, com a pintura de 
todo o prédio, a substituição dos pisos dos 
apartamentos, de toda a rede de esgoto, 
da rede de energia das áreas do camping, 
garagens e churrasqueiras. Agora, é só 
aproveitar o verão que se aproxima.

O Esporte, como sempre, também 
arrasou no último mês. Além de valorizar 
o excelente resultado da Associação na 
última edição dos Jogos da Fenae - com 
homenagens a atletas que se destacaram na 
competição nacional e outras homenagens 
especiais – a APCEF promoveu a 10ª 
edição de seu Botequim, reunindo mais 
de 300 associados(as) de todo o Estado, 
em uma singular integração.

E, apesar de as férias estarem chegando, 
a agenda da APCEF não descansa. Confira, 
na seção Radar, quais são os próximos 
eventos da sua Associação e participe!
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RADAR

Noite Cultural aconte-
ce em 2 de dezembro.
Agende-se e prestigie!
Evento congrega participantes das mais variadas atividades
culturais realizadas pela APCEF ao longo do ano 

Regional Sul realiza mais um 
Café de Confraternização

Associados(as) e amigos(as) da Regio-
nal Sul se reuniram em mais um Café de 
Confraternização em Pelotas. O evento 

ocorreu no dia 22 de setembro, com a 
presença de mais de 40 pessoas. Os(as) 
convidados(as) aproveitaram para desfru-
tar de um delicioso buffet, com uma ampla 
variedade de doces e salgados, acompa-
nhados de café, chá e outras bebidas. 

Acompanhe a intensa agenda da 
Regional Sul neste final de ano, em www.
apcefrs.org.br, e participe!

* Com a colaboração de Regina Azevedo.

A cultura e a arte se fazem presen-
tes em diversas atividades realizadas pela 
APCEF ao longo do ano, seja através das 
oficinas literárias, teatrais ou de dança, 
ou através dos grupos consolidados, 
como o Coral, a Caixa de Pandora e o 
Núcleo de Cultura Gaúcha. São dezenas 
de associados(as) que enriquecem a 
Associação com sua dedicação!

Por isso, para comemorar essas 
presenças talentosas, a Associação pro-
moverá, mais uma vez, a sua tradicional 
Noite Cultural, um momento singular de 

balanço anual e confraternização. Neste 
ano, o evento acontecerá no dia 2 de 
dezembro, sexta-feira, às 20h, no Galpão 
Crioulo da APCEF, em Porto Alegre.

Leitura de contos, declamações de 
poesia, apresentações de esquete tea-
tral, canto em coral e danças de diversos 
estilos, e emocionantes homenagens se-
rão os destaques deste grande momento 
artístico. Agende-se e prestigie! 

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

Confraternização de artistas de diversas modalidades culturais

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Festa à Fantasia de Abertura das 
Piscinas será no dia 26 de novembro

Os relógios já foram adiantados, o 
verão se aproxima e a APCEF se prepara 
para essa calorosa estação, com a Festa de 
Abertura das Piscinas. O evento está mar-
cado para o dia 26 de novembro, sábado, 
a partir das 20h30, no Ginásio de Espor-
tes da Sede A, em Porto Alegre, e terá 
como tema o Cinema. Todos(as) os(as) 

associados(as), familiares e amigos(as) 
estão convidados(as) para dar asas a imagi-
nação e capricharem nas fantasias, além, é 
claro, de usarem e abusarem de adereços 
para dar ainda mais brilho à festa.

O evento contará com muitas atra-
ções especiais, como cabine fotográfica, 
drinks, animação com DJ e com a banda 
Tribo Brasil. No cardápio, serão servidos 
pratos quentes, pratos frios, além do já 
tradicional buffet com frutas da estação! 

Garanta já o seu convite (somente 
antecipado) com o setor de eventos da 
APCEF, a R$ 45 para convidados(as) e R$ 
35 para associados(as), através do e-mail 
eventos@apcefrs.org.br ou do telefone 
(51) 3268-1611.

Mesa de frutas é uma deliciosa
tradição da festa

Dezembro

2/12 – Noite Cultural

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

Associados(as) desfrutaram
a amizade em Pelotas

Arquivo/APCEF

YOUNG, DIAS, LAUXEN & LIMA
Advogados Associados

INTEGRANTES DO
SEGURO JURÍDICO TÊM

ASSESSORIA EM SAÚDE
DO(A) TRABALHADOR(A)

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

ASSESSORIA JURÍDICA

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). Atendi-

mento 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.

Acolhimento, orientação e tratamento especializado com 
psicóloga clínica, psicanalista e mestre em Psicologia pela 

UFRGS, referente a doenças ocupacionais. 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.

Novembro

19/11 – 7ª Mostra de Talentos
Bancários de Santa Maria 

26/11 – 2º Encontro de Colegas da 
Caixa de Santo Ângelo

26/11 – Festa de Abertura das Piscinas

Agenda de Eventos
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Todos(as) na luta contra a PEC 241/55!
Proposta que limita investimentos sociais foi aprovada na Câmara está prestes a ser votada no Senado. 
É hora de mobilizar!

CONJUNTURA

Nos últimos meses, a sociedade brasileira 
tem tido de enfrentar uma das maiores 
ameaças aos direitos sociais garantidos 
pela Constituição de 1988, a Proposta de 
Emenda Constitucional 241 (PEC 241), 
conhecida como “PEC da Morte” ou “PEC 
da Maldade”. Apesar da forte pressão popular, 
o projeto – considerado um dos pilares do 
Governo Temer -  já foi aprovado em dois 
turnos na Câmara de Deputados e também 
pela Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado, nessa última instância, como PEC 55. 
A matéria segue para votação no plenário e 
deverá ser votada, no dia 29 de novembro, 
em primeiro turno, e no dia 13 de dezembro, 
em segundo turno.

A polêmica proposta estabelece um 
limite para os gastos federais ao orçamento 
do ano anterior, corrigidos pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), por um período de 20 anos. Propõe, 
assim, congelar os investimentos públicos em 
saúde e educação, por exemplo, acabando 
com as vinculações constitucionais e retirando 
a decisão de investimento da esfera da política 
ao estabelecer um indexador econômico 
fixo que não possui qualquer relação com 
capacidade de arrecadação ou com as 
demandas por bens e serviços públicos. Ou 
seja, não importa se a população crescer, se 
a economia melhorar ou se futuros governos 
quiserem investir mais no social, os cinco 
próximos presidentes da República estarão 
condenados a viver sob congelamento. Uma 
medida drástica, nunca antes adotada no País.

De acordo com Daniel Vazquez, doutor 
em Desenvolvimento Econômico e professor 
da Unifesp, caso a PEC seja aprovada, os 
recursos cativos para a educação, saúde, 

previdência e assistência social serão limitados 
à correção monetária, ignorando o fato de 
que o PIB varia não só pela inflação, mas 
também pelo aumento de todos os bens e 
serviços produzidos no País. “Se realizarmos 
uma simulação para o período de 2003 a 
2015, em vez da trajetória ascendente do 
Gasto Social Federal (GSF) aplicado nos 
governos Lula e Dilma, o Plano Temer teria 
retirado R$ 3,2 trilhões de recursos federais 
aplicados na política social. Caso ela estivesse 
em vigor desde 2003, o GSF seria 37% 
menor”, calculou o especialista.

Um novo regime fiscal, decorrente 
da PEC 241/55, poderá inviabilizar o 
cumprimento das metas de melhoria da 
educação previstas no Plano Nacional de 
Educação (PNE), lei sancionada em 2014 
que estabelece metas e estratégias para 
melhorar a qualidade da educação até 
2024. Atualmente, a União deve investir em 
educação o equivalente a 18% das receitas, 
regra que deixaria de valer com a PEC. 

O mesmo ocorreria com a saúde. 
Conforme projeção realizada pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em 
um cenário de crescimento do PIB de 2% 
ao ano, a perda acumulada na área seria de 
R$ 654 bilhões em 20 anos. “Essa decisão 
do Congresso é uma condenação de morte 
para milhares de brasileiros que terão a saúde 
impactada por essa medida irresponsável. 
Estamos falando de fechamento de leitos 
hospitalares, de encerramento de serviços 
de saúde, de demissões de profissionais, de 
redução do acesso, de aumento da demora 
no atendimento”, declarou o ex-ministro da 
Saúde, José Gomes Temporão, em entrevista 
à Revista Carta Capital.

Ato reúne milhares em Porto Alegre contra “PEC da Morte”

Guilherme Santos/Sul21

7 Erros sobre a PEC 241/55

Com o intuito de barrar a PEC 241/55, 
a categoria bancária se uniu a toda sociedade, 
participando do Dia Nacional de Greve 
e Paralisações, realizado no dia 11 de 

novembro. Milhares de brasileiros já estão 
mobilizados contra essa proposta descabida, e 
a APCEF convida você, associado(a) a se juntar 
a nós em mais essa importante luta.

Erro 1: A PEC 241/55 reduz
gastos públicos.

Correção 1: Ela não reduz gastos de 
imediato, mas limita seu aumento no 
futuro. Deste modo, não resolve nada 
em curto prazo e não terá grandes 
efeitos sobre a crise econômica. Como 
o PIB voltará a crescer, limitando gastos, 
o Estado se contrairá. Com o aumento 
populacional, a despesa per capita com 
educação, saúde, saneamento - que já é 
pequena - ficará muito menor. Ou seja, 
a PEC engessará as políticas públicas 
e desacelerará o progresso socioe-
conômico, reduzindo gastos sociais e 
investimentos.

Erro 2: Foram as despesas primárias 
que geraram o déficit fiscal.

Correção 2: Os juros nominais pagos 
devem girar em torno de R$ 418 bilhões 
este ano. Apesar de o Governo Temer 
vir se esforçando para aumentar o dé-
ficit fiscal, fazendo jantares milionários 
para convencer políticos a votarem a 
favor da PEC, ele não deve chegar a 
metade do gasto com juros. A previsão 
no Governo Dilma era de R$ 97 bilhões 
e passou a R$ 170,5 bilhões com um 
mês de Governo Temer. Se o objetivo 
do governo fosse reduzir despesas, não 
estaria aumentando o déficit de forma 
estrondosa mês a mês.

Erro 3: As despesas explodiram por 
conta do governo do PT.

Correção 3: As despesas primárias 
tiveram crescimento mais ou menos 
constante - na média de 4,2% ao ano 
- nos últimos 15 anos, ou seja, desde o 
governo FHC. O Governo Temer - que 
usa números distorcidos, por exemplo, 
pelas desonerações fiscais e pelo desfa-
zimento das pedaladas fiscais, que não 
são efetivamente despesas - alega que o 
número seria 6,2%.

Erro 4: O aumento constante de 
despesas gerou o déficit fiscal de 
agora.

Correção 4: Déficits são gerados 
por despesas superarem as receitas. 
Se as despesas aumentaram de forma 
constante, o problema está na queda 
das receitas por conta da grave crise 
econômica, que derrubou a arrecadação 
tributária. Seria preciso reorganizar a 
tributação, para que o poder de renda 
do mais pobre seja aumentado, gerando 

imediatamente aumento da demanda 
agregada, que está baixíssima. Deveria-
-se atacar as despesas maiores, mas 
nunca culpar gastos sociais, aumentos 
de salário mínimo e investimentos em 
infraestrutura, cujos valores, mesmo 
que somados, são menores do que os 
gastos com juros.

Erro 5: O descontrole nos gastos 
levou à crise econômica.

Correção 5: Um conjunto complexo de 
causas gerou a crise brasileira. A maio-
ria dos países ainda não se recuperou 
totalmente da crise de 2007-2009. O 
conhecimento da Ciência Econômica 
tradicional foi insuficiente para permitir 
que os economistas previssem a crise, 
assim como vem sendo insuficiente 
para que eles consigam recuperar os 
seus países. Uma das principais críticas 
é direcionada à austeridade fiscal, so-
bretudo àquela que ataca gastos sociais 
e investimentos, exatamente o caso da 
regra da PEC.

Erro 6: Sem a PEC 241/55, as des-
pesas não pararão de crescer e o 
déficit fiscal vai aumentar.

Correção 6: Para as despesas pararem 
de crescer, é preciso reduzir os juros. 
A regra da PEC não é necessária e não 
é adequada, pois há medidas melhores 
do que ela, como, por exemplo, o es-
tabelecimento de um limite vinculado 
à taxa média do PIB de longo prazo. 
O problema do Brasil é que a desarru-
mação institucional (política, tributária, 
previdenciária, administrativa etc.) 
trava a economia, endividando o setor 
privado e fazendo despencar a arreca-
dação. Com receitas menores, gera-se 
o déficit fiscal.

Erro 7: A recuperação da economia 
depende da PEC 241/55.

Correção 7: A recuperação depende 
de corrigir os graves desequilíbrios 
brasileiros, exigindo reformas profun-
das. Isso, por sua vez, requer muito 
conhecimento, debate e algum tempo. 
A PEC não terá qualquer efeito positivo 
sobre demanda e oferta, apenas sobre 
as expectativas dos rentistas.

* Por Dr. Marcos de Aguiar Villas-Bôas, 
pesquisador independente na Harvard Law 

School e no Massachusetts Institute of 
Technology, para a Revista Carta Capital.
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Principais itens do acordo com os bancos

Pauta geral:

• Reajuste de 8% e abono de R$ 3.500 
em 2016;

• Reposição integral da inflação (INPC/
IBGE), mais 1% de aumento real em 
2017 para salários e todas as verbas;

• PLR regra básica: 90% do salário, mais 
R$ 2.183,53 limitado a R$ 11.713,59;

• PLR parcela adicional: 2,2% do lu-
cro líquido dividido linearmente para 
todos(as), limitado a R$ 4.367,07;

• 2017: os valores vigentes em 

Greve é finalizada 
com proposta 
abaixo da inflação 
Aceitação de proposta bianual da Fenaban significa redução
de poder aquisitivo e nada de avanços nos próximos dois anos

CAMPANHA 2016

Após 31 dias da maior paralisação 
dos(as) bancários(as) nos últimos anos 
e inúmeras rodadas de negociação sem 
nenhuma resposta decente dos banqueiros, 
no dia 5 de outubro, a Federação Nacional 
dos Bancos (Fenaban) apresentou uma 
proposta que previu 8% de reajuste mais 
abono de R$ 3,5 mil, em 2016, além do abono 
total dos dias de greve. No vale-alimentação, 
o reajuste foi de 15% e, no vale-refeição e no 
auxílio creche/babá, de 10%. Para 2017, os 
banqueiros propuseram repor integralmente 
a inflação (INPC/IBGE), mais 1% de aumento 
real nos salários e em todas as verbas.

Já a Caixa, por sua vez, também 
apresentou ao Comando Nacional dos 
Bancários e à Comissão Executiva dos 
Empregados (CEE/Caixa) uma proposta 
bianual às reivindicações específicas, incluindo 
a criação de uma comissão paritária para a 
discussão do aprimoramento do RH 184, a 
manutenção da PLR Social e da promoção 
por mérito. 

Com a orientação do Comando 
Nacional dos Bancários, as assembleias da 
categoria aceitaram as propostas, finalizando a 
greve na maioria das mais de 13 mil unidades 
paralisadas em todo o País. A Convenção 
Coletiva de Trabalho (CCT) 2016/2018 
e o acordo aditivo (ACT) da Caixa foram 
assinados no dia 13 de outubro. A primeira 
parcela da PLR, o abono e verbas retroativas 

a setembro foram pagos no dia 20 passado. 

A orientação de aceitação da proposta 
bianual gerou grande polêmica entre os(as) 
bancários(as), pois, se, por um lado, poderia 
significar uma salvaguarda para 2017 diante 
da crise político-econômica brasileira, por 
outro, representa uma redução do poder 
aquisitivo da categoria, com um índice de 
reposição abaixo da inflação. “Infelizmente, 
tivemos que aprovar uma proposta rebaixada 
de um modelo que já foi rechaçado pelos(as) 
trabalhadores(as) nos anos 90, além de 
ficarmos sem avanços por dois anos”, avalia 
o presidente da APCEF, Marcello Carrión.

Outra dúvida que permanece a cada ano 
é se, com uma mobilização tão forte quanto 
a de 2016, a categoria não teria conseguido ir 
mais além nos seus objetivos. Nesse sentido, 
Carrión lembra que não há razão para a 
categoria “baixar a guarda” com os patrões, 
pois, mesmo com a crise, o setor bancário 
segue apresentando lucros estratosféricos. 
“Precisamos lembrar que os cinco maiores 
bancos (Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, 
Santander e Caixa) lucraram R$ 29,7 bilhões 
no primeiro semestre de 2016. Por outro 
lado, houve cortes de mais de sete mil postos 
de trabalho nos primeiros sete meses do ano. 
Entre 2012 e 2015, o setor já reduziu mais 
de 34 mil empregos. Por isso, é nosso dever 
nunca esmorecer a nossa luta”, ponderou.

SEUS DIREITOS

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

Nas últimas semanas, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) tem julgado 
temas de suma importância para a 
classe trabalhadora, porém, as decisões 
não estão sendo satisfatórias. Além 
da questão da desaposentação, 
podemos destacar dois temas que 
foram analisados recentemente pelo 
Supremo, cujas decisões terão impacto 
para os(as) trabalhadores(as): o primeiro 
foi a suspensão dos efeitos da Súmula 
277 do Tribunal Superior do Trabalho e 
o segundo foi o fim do direito de greve 
dos(as) servidores(as) públicos(as). 

A Súmula 277, que entrou 
em vigor em setembro de 2012, 
foi muito elogiada pelos(as) juristas, 
advogados(as) e sindicatos, pois 
representou uma segurança jurídica 
para os(as) trabalhadores(as), uma vez 
que as cláusulas de um acordo coletivo 
ficariam incorporadas ao contrato 
individual de trabalho até uma nova 
convenção. Juridicamente, isso se 
chama princípio da ultratividade. A 
súmula vinha sendo aplicada em todo 
o País, porém, no dia 14 de outubro, 
o ministro Gilmar Mendes proferiu 
uma decisão liminar que suspende os 
processos em andamento na Justiça 
do Trabalho que versam sobre o tema 
da ultratividade de normas coletivas, 
pois, no seu entendimento, o Superior 
Tribunal do Trabalho estaria fazendo 
uma intepretação arbitrária da norma 
constitucional. Essa decisão é provisória, 
pois se trata de uma decisão liminar e o 
ministro irá levar o tema para ser julgado 
perante o plenário do Supremo. 

O outro tema que também 
ganhou destaque nas últimas semanas 
foi o julgamento ocorrido no dia 27 
de outubro, que decretou o fim do 
direito de greve dos(as) servidores(as) 

públicos(as), autorizando expressamente 
o desconto dos dias de paralisação, 
tornando letra morta texto constitucional 
que é resultado de uma luta alcançada 
pela classe trabalhadora, mas que, nesse 
momento, se confunde com o processo 
de redemocratização do nosso País. 
Essa decisão foi proferida em um caso 
especifico que envolvia servidores(as) 
públicos(as) e, com esse julgamento, foi 
aberta expressamente a possibilidade 
dos órgãos públicos cortarem o salário 
de servidores(as) em greve desde o 
início da paralisação. No entanto, como 
a decisão tem repercussão geral, poderá 
ser aplicada pelas demais instâncias 
judiciais em processos semelhantes, 
inclusive em casos de empregados 
públicos, regime CLT. 

Essas duas decisões demonstraram 
o frágil momento que nosso País está 
vivendo, pois direitos que foram 
adquiridos como muita luta e resistência 
da classe trabalhadora estão sendo 
aniquilados por decisões políticas que 
claramente visam beneficiar os interesses 
de uma minoria, dos(as) empresários(as) 
e do capitalismo. 

O próximo tema que estará 
em debate pelo Supremo será a 
terceirização, que também deverá gerar 
grandes repercussões em diversas áreas 
e categorias, caso seja aprovada. 

Devemos estar atentos(as) a esses 
julgamentos e às mudanças que estão 
sendo impostas pelo Supremo Tribunal 
Federal, pois essas decisões irão 
causar impactos e prejuízos para todos 
nós, seja como classe trabalhadora, 
seja como sociedade em geral, 
representando um grande retrocesso 
aos direitos dos(as) trabalhadores(as). 

Para onde caminham os direitos 
dos(as) trabalhadores(as)?

Pauta específica:

• PLR Social: manutenção por dois anos;

• RH 184: criação de GT para discutir 
e estabelecer critérios objetivos de 
descomissionamento; e implantação de 
comissão paritária para discutir a situa-
ção dos caixas;

• Promoção por mérito: assegurada por 

31/08/2017 serão reajustados pelo 
INPC/IBGE de setembro/2016 a agos-
to/2017, acrescido de aumento real de 
1%.

dois anos, da mesma forma que o GT 
que discute o aprimoramento constante 
dos critérios de promoção;

• Concessão de 1,6 mil bolsas de es-
tudos;

• Licença-amamentação: dois descansos 
diários de meia hora cada ou descanso 
único de uma hora;

• Vale-cultura: a quem ganha até oito 
salários mínimos, se benefício for reno-
vado pelo governo;

• Saúde Caixa: manutenção do GT 
Saúde do Trabalhador, do Saúde Caixa 

e da mesa permanente de negociação;

• Fim das metas abusivas: Caixa se com-
prometeu a discutir com o movimento 
sindical questões relativas ao estabele-
cimento, cobrança, dimensionamento 
e avaliação de desempenho das metas, 
fatores de grande adoecimento na cate-
goria bancária;

• Fim do tesoureiro minuto;

• Reestruturação: a empresa se com-
prometeu a discutir, em mesa perma-
nente, reestruturação, remodelagem 
e outras mudanças, como as que 
ameaçam as Direts.



ASSOCIAÇÃO SEDIA ETAPAS
ESTADUAL E REGIONAL DO

FENAE/APCEF

A APCEF/RS foi palco de verda-
deiros espetáculos musicais no último 
mês. No dia 8 de outubro, o Ginásio de 
Esportes da Associação, na Sede A, em 
Porto Alegre, recebeu artistas de todo o 
Estado para a classificatória do Talentos 
Fenae/APCEF. Já no dia 22 de outubro, 
associados(as) selecionados(as) nas 
estaduais do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná participaram da fase 
regional do concurso, nas categorias 
Interpretação e Composição. Agora, 
os(as) vencedores(as) seguem para a 

etapa nacional, que ocorrerá no dia 2 de 
dezembro, em São Paulo.

“Nós estamos muito honrados(as) 
de poder sediar esse evento, pois a 
nossa APCEF já tem um longo trabalho 
na cultura, em várias áreas. Gostarí-
amos de agradecer imensamente a 
presença de todos(as) que vieram pres-
tigiar esse megaevento, com colegas 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
e Paraná”, declarou o presidente da 
APCEF/RS, Marcello Carrión.

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Associados(as) do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná realizam verdadeiro
espetáculo musical. Gaúchos(as) vão representar a Região Sul na etapa nacional

Para a classificatória estadual, ocor-
rida no dia 8, vindos de Santa Maria, 
participaram Ilberto Trentin e Athos 
Ronaldo Miralha da Cunha; de Porto 
Alegre, Milton Magalhães, Wilson Tu-
bino Júnior, Fabiano La Falce e Rodrigo 
Canani Medeiros; de Pelotas, Meri Elen 
Barbosa Soares; de Passo Fundo, Daniela 
Tavares; e de Rio Grande, Luiz Sérgio 
Quintian Costa.

A partir da composição das notas da 
votação do júri popular e de um renoma-
do júri técnico - formado pelos artistas 
Nei Lisboa, Mônica Tomasi e Luciano 
Maia – quem seguiu para a fase regional 
foram o associado Ilberto Trentin, com 
a música “América Inteira”, na categoria 
Composição; e a associada Meri Elen 
Barbosa Soares, com a canção “I do”, 
na modalidade Interpretação. Confira 
as notas ao lado:

ETAPA REGIONAL

Já na etapa regional, no dia 22, pela 
categoria Composição, a primeira par-
ticipação da competição foi a de Márcio 
Aroldo Liparotti Deflon, da APCEF/PR, 
com a música “Meu Melhor Amigo”. 
Em seguida, os(as) gaúchos(as) foram 
representados por Ilberto Trentin. E, 
como última apresentação da categoria, 
Gerson Knochenhauer, da APCEF/SC, 
cantou a música “Manhã”. Já na modali-

dade Interpretação, Rosalvo Aparecido 
dos Santos, da APCEF/PR, concorreu 
com “Sons de Carrilhões”. Meri Elen 
Barbosa Soares, por sua vez, se encarre-
gou de representar o Rio Grande do Sul.

As notas dos(as) jurados(as) Izmália 
Ibias, Monica Tomasi, Marcelo Delacroix, 
Fátima Gimenez e Pedro Munhoz, soma-
das às do júri popular (confira as notas 
abaixo), garantiram ao Rio Grande do 
Sul as duas vagas da Região Sul na etapa 
nacional do evento. Ilberto Trentin, 
na Composição, e Meri Elen Barbosa 
Soares, na Interpretação, serão os nos-

sos representantes na final nacional do 
Talentos Fenae/APCEF. Acesse http://
talentos.fenae.org.br e vote pelos nossos 
artistas!

“Foi a primeira vez que eu parti-
cipei de um concurso desse nível, com 
essa organização. Estou muito honrada 

e feliz da vida com o primeiro lugar. 
Agora, rumo à fase nacional”, declarou 
Meri Elen Barbosa Soares. Já Ilberto 
Trentin completou: “Agora que vamos 
para a próxima etapa, contamos com 
a torcida e os votos dos(as) nossos(as) 
queridos(as) colegas, para que a nossa 
região faça bonito lá em São Paulo”.

ETAPA ESTADUAL

EFERVESCÊNCIA
CULTURAL

Diretorias da Fenae e APCEFs com 
os(as) vencedores(as) do evento

Ilberto Trentin garantiu a vaga
na modalidade Composição

Meri Elen Soares representará
a Região Sul na categoria Interpretação

Ginásio de Esportes ficou lotado na etapa
regional do Talentos Fenae/APCEF

PARTICIPANTE

Meri Elen Barbosa Soares

Meri Elen Barbosa Soares

Rodrigo Canani Medeiros

Rodrigo Canani Medeiros

Rodrigo Canani Medeiros

Fabiano La Falce

Milton Julio Sica Magalhães

Milton Julio Sica Magalhães

Milton Julio Sica Magalhães

Daniela Tavares Alexandre

Athos Ronaldo Miralha da Cunha

Ilberto Luis Trentin

Ilberto Luis Trentin

Ilberto Luis Trentin

Wilson Tubino Junior

Luiz Sergio Quintian Costa

Daniela Tavares Alexandre

Wilson Tubino Junior

Wilson Tubino Junior

I Do

Zombie

Que cais é esse

ENERGIA

Vodoo

Samba Devagar

Lugar Comum

TODOS OS SONHOS

VIAJAR

A História de Lily Braun

Desilusões

AMÉRICA INTEIRA

PRELUDIO NRO. 1 VILLA LOBOS

PASSARIM

Afinal

A ARCA DO AMOR

Eu te Amo

Deixa Rolar

“Uma Canção”

Interpretação

Interpretação

Composição

Composição

Composição

Composição

Composição

Composição

Composição

Interpretação

Composição

Composição

Interpretação

Interpretação

Composição

Composição

Interpretação

Composição

Composição

1,45

1,55

1,37

0,77

1,16

0,15

1,14

0,54

0,7

0,34

0,31

0,55

0,43

0,43

0,28

0,23

0,49

0,33

0,28

8,5

7,5

7,5

7,5

6,5

8,5

7,5

7

6,5

7

7

8

7,5

6,5

6

6

5,5

8

7,5

9,95

9,05

8,87

8,27

7,66

8,65

8,64

7,54 

7,2

7,34

7,31

8,55

7,93

6,93

6,28

6,23

5,99

8,33

7,78

OBRA DISCIPLINA VOTOS POPULAR MÉDIA JURI NOTA FINAL

PARTICIPANTE

Ilberto Luis Trentin

Meri Elen Barbosa Soares

Gerson Samuel Knochenhauer

Rosalvo Aparecido dos Santos

Márcio Aroldo Liparotti Deflon

América Inteira

I Do

Manhã

Sons de Carrilhões

Meu melhor amigo

OBRA

Composição

Interpretação

Composição

Interpretação

Composição

CATEGORIA

RS

RS

SC

PR

PR

ESTADO

8,44

6,5

2,88

4,42

2,32

VOTOS POPULAR

7

8,7

9,1

6,4

5,2

TOTAL MÉDIA JÚRI

1º COLOCADO COMPOSIÇÃO

1º COLOCADO INTERPRETAÇÃO

2º COLOCADO COMPOSIÇÃO

2º COLOCADO INTERPRETAÇÃO

3º COLOCADO COMPOSIÇÃO

COLOCAÇÃO

15,44

15,2

11,98

10,82

7,52

TOTAL



Aproveitando a ocasião festiva, 
outras categorias do Talentos Fenae/
APCEF também foram premiadas na 
noite da etapa regional. Fernanda Ferreti 
recebeu o troféu de 2º lugar na categoria 
Artes Visuais. Nelson Ferreira Filho, por 
sua vez, levou o 1º lugar na categoria 
Foto e Filme; e sua filha, Clarissa Fer-
reira, ganhou o 1º lugar na categoria 
Desenho Infantil. 

O Talentos Fenae/APCEF ainda teve 
outros(as) vencedores(as) gaúchos(as). 

Um reino encantado com muitas 
cores e diversão. Os(as) soberanos(as) 
desse reino: todas as crianças. Foi esse 
mundo mágico que a APCEF quis pro-
porcionar a seus(suas) associados(as) 
mirins na tarde do dia 15 de outubro, 
com a 8ª edição da Festa do Saci. O 
evento - realizado com o apoio da Fenae 
- reuniu um público recorde de mais de 
400 pessoas, na Sede A da Associação, 
em Porto Alegre. E quem recepcionou 

Cristina Gularte/Arquivo Pessoal

OUTRAS ATRAÇÕES

FESTA DO SACI TEM PÚBLICO RECORDE EM PORTO ALEGRE

FESTA DO SACI TAMBÉM É REALIZADA EM PELOTAS

Na categoria Contos e crônicas, a asso-
ciada Sandra Maria Zanetti Milani con-
quistou o segundo lugar. Já a modalidade 
Poesia foi dominada pelos riograndenses 
Alfredo Marins Ferreira da Silva Filho (1º 
lugar), Miguel da Silva Quevedo (2º lugar) 
e Eduardo Kanaan da Silva (3º lugar).

O evento também contou com a 
presença do Coral APCEF, que inter-
pretou famosas canções nacionais e 
internacionais. Após as apresentações da 
competição musical, o público apreciou 

a garotada e deu o clima da festa já na 
entrada foi o próprio Saci Pererê, atra-
ção que combinou perfeitamente com o 
brinde dado a cada criança - uma raquete 
e livros sobre personagens do folclore 
brasileiro.

“É muito gratificante para nós ter-
mos a APCEF cheia, com muitas crianças 
aproveitando esse espaço maravilhoso 
que a gente tem aqui em Porto Alegre. 
Nós contamos com a presença das crian-
ças da Casa Brasil. É uma alegria para nós 
poder proporcionar, compartilhar com 
eles(as) esses momentos alegres que a 
gente desfruta aqui da nossa APCEF/RS”, 
enfatizou a diretora de Social e Lazer, 
Stella Moraes.

Para a alegria da criançada, foi mon-
tada uma estrutura completa com tobo-
gã, cama elástica e piscina de bolinhas. 
Além disso, uma turma de recreacionistas 
comandou o Cantinho da Pintura e ou-
tras atividades lúdicas. Também teve o 
Estúdio Fotográfico, com fotos impressas 
em alguns minutos para serem levadas 
de lembrança. 

Já os espaços da Sede A também 
foram muito bem aproveitados. Na pra-
cinha, na brinquedoteca e no cantinho da 

um saboroso jantar, embalado pela voz 
e violão do cantor Rafael Brasil. E para 
fechar a noite com grande animação, o 
Grupo Samba de Família colocou todos 
para dançar.

Gerson Knochenhauer, da AP-
CEF/SC, destacou a confraternização 
entre colegas: “Para mim, é um prazer 
participar do Talentos Fenae/APCEF. 
É um momento muito bom de estar 
entre os(as) amigos(as). Apesar da 
competição, é uma alegria muito 

leitura, as crianças se divertiram muito 
com os brinquedos, os jogos e a mesa 
de pingue-pongue. E a tarde ficou ainda 
melhor com o teatro dos(as) persona-
gens da Turma da Mônica, que encantou 
não somente as crianças, mas também 
os(as) adultos(as).

Cesar Felipe Oliveira da Silva, da 
GITEC, compareceu pela primeira vez 
no evento e se surpreendeu positiva-
mente. “Eu trouxe meus dois filhos. Eles 
estão adorando, brincando o tempo 
inteiro. A festa está ótima para as crian-
ças. Elas ficam realizadas e brincam sem 
parar”, disse. Já Dhieili Alexandra de 
Moura, da GIFUG, trouxe os sobrinhos. 
“É a primeira vez que a gente está aqui 
na festa da APCEF, e estamos aprovei-
tando muito. Está sendo um espaço 
bem bacana para a gente ficar junto”.

E para repor as energias gastas 
com tanta diversão, as crianças conta-
ram com muitas guloseimas gostosas. 
Entre elas: cachorro-quente, minipizza, 
algodão-doce e pão de queijo. Os(as) 
adultos(as) também aproveitaram a 
confraternização, seja curtindo a alegria 
dos(as) pequenos(as) com as recreações 
infantis, quanto na mesa de sinuca e 

grande em crescer juntos(as) como 
músicos(as) e artistas”.

Assista ao programa de vídeo APCEF 

em Ação sobre o Talentos Fenae/

APCEF, em www.apcefrs.org.br ou na 

página da Associação no Facebook.

Veja o programa de vídeo APCEF

em Ação sobre a Festa do Saci,

em www.apcefrs.org.br ou na página 

da Associação no Facebook.

no Cantinho do Chimarrão, espaço do 
Núcleo de Cultura Gaúcha para a família 
nessa grande festa. 

A Regional Sul também promoveu 
uma linda comemoração ao mês das 
crianças. Muitas brincadeiras e diversão 
não faltaram na tarde do dia 29 de outu-
bro, na Festa do Saci da Regional. O even-
to foi realizado na sede da Associação 
Beneficente dos Economiários Federais 
Agências de Pelotas e região (Abefap), 
parceira da APCEF nessa promoção.

Assim como no evento realizado 
na Capital, a Regional também promo-
veu atividades lúdicas. Recreacionistas 
deixaram a criançada encantada ao 
contar as lendas do Saci e do Curupira. 
Um mágico também fez um show para 
todos(as) os(as) presentes e, em segui-
da, ensinou os seus truques. 

Cristina Gularte, coordenadora 
da Regional Sul, relatou que a festa foi 
maravilhosa. “Todos (as) adoraram. 
Distribuímos pipoca, cachorro-quente, 
sanduíche e doces. E, claro, os brindes 
que a APCEF mandou, que fizeram o 
maior sucesso”, destacou.

Saci recepcionou as crianças

Atividades recreativas e brinquedos
infláveis foram atrações da tarde

Cantinho da Pintura transformou a pele em arte

Crianças se encantaram com o show de mágicas 
e as lendas do Saci e do Curupira

Turma da Mônica encantou a garotada
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EFERVESCÊNCIA CULTURAL

Confira os últimos lançamentos
de livros e CDs e adquira já o seu!
Grande incentivadora da cultura, APCEF divulga trabalhos culturais de associados(as) e amigos(as)

A cultura é uma das prioridades de 
atuação da APCEF. Há muitos anos, a 
Associação mantem grupos como o Coral, 
a Caixa de Pandora e Núcleo de Cultura 
Gaúcha, pilares da agenda cultural da entidade. 

A APCEF ainda vem desenvolvendo iniciativas 
como oficinas literárias, teatrais, de dança, 
canto e outras expressões artísticas, nas 
quais os(as) associados(as) e amigos(as) são 
incentivados(as) a desenvolver suas aptidões, 

através de obras coletivas. 

O fomento dado pela APCEF também 

rende frutos-solo. Neste ano, a Associação 

orgulha-se de divulgar vários lançamentos 

culturais. São 14 obras, entre livros e CDs. Boa 

parte foi lançada na 62ª edição da Feira do Livro 

de Porto Alegre, mas o talento dos associados(as) 

e amigos(as) não se limita apenas a esta ocasião. 

Confira e prestigie!

“Cadeira
de Balanço”,

de Maria de Jesus 
Monteiro

O livro “Cadeira de 
Balanço”, de Maria de Jesus 
Monteiro, tem como tema 

central o olhar curioso de 
uma menina que relata 
tudo o que percebe dentro 
de uma família numerosa, 
sendo ela a 12ª filha de 14 
irmãos e a caçula entre as 
mulheres. Este é o oitavo 
trabalho literário da autora 
e seu primeiro romance 
solo. Pela APCEF, ela 
participou de duas oficinas 
literárias do mestre Alcy 
Cheuiche. O lançamento 
do livro ocorreu no dia 
7 de novembro, na 62ª 
Feira do Livro de Porto 
Alegre, com painel e sessão 
de autógrafos. A obra foi 
editada pela AGE.

“E se não for 
amor...”,

de Simone Oliveira 

E se não for amor...”, 
de Simone Oliveira, 
conta a história de uma 
mulher contemporânea 
que se descobre em uma 

“Feminino, plural/ 
Femenino, plural”, 

de Neiva Santos Silva 

“Feminino, plural/
Femenino, plural” é o 
primeiro livro de contos 
solo da escritora Neiva 
Santos Silva. Bilíngue, 

nova situação em sua vida 
tranquila: uma nova paixão. 
Ela tem tudo o que quer, mas 
gostaria de não ter que fazer 
maiores escolhas e conviver 
com as consequências 
sociais e psicológicas delas. 
De acordo com a escritora, 
a  APCEF contr ibuiu 
para a sua inserção na 
literatura. “A Associação 
me incentiva de várias 
formas, há bastante tempo, 
e tem uma participação 
cultural muito importante 
tanto na vida de seus(suas) 
associados(as)”. “E se não 
for amor...” foi lançado pela 
AGE na 62ª Feira do Livro 
de Porto Alegre, no dia 7 
de novembro, com painel e 
sessão de autógrafos.

Fotos: Reprodução

“A Cruz e as 
Laranjas”,
de Beatriz

Maria Berghann 

O livro “A Cruz e 
as Laranjas”, de Beatriz 
M a r i a  B e r g h a n n ,  é 
u m a  h o m e n a g e m 
aos pais da associada. 

“A  c ruz  represen ta 
a  esp ir i tua l idade de 
minha mãe e as laranjas 
representam o amor 
de meu pai pela terra”, 
explicou. O livro é formado 
por poesias e contos que 
abordam o ponto de vista 
filosófico da autora sobre 
temas como a aceitação, 
a corrupção, a confiança, 
a depressão, a música, 
o(a) corrupto(a) e o(a) 
corruptor(a). Beatriz, que 
já participou das oficinas 
literárias de Alcy Cheuiche 
na APCEF, lançou a obra 
solo na 62ª Feira do Livro de 
Porto Alegre, com palestra 
e sessão de autógrafos. 
O livro foi impresso pela 
Martins Livreiro.

“Raidman”,
de Gilmar Delvan 

O livro “Raidman”, 
do associado e conselheiro 
deliberativo da APCEF 
Gilmar Delvan, é baseado 
em fatos reais e conta a 
história de um imigrante 

“Capuccino”,
de Ariane Severo 

A obra “Capuccino”, 
de Ariane Severo, é uma 
coletânea de contos 
que pretende registrar a 
trajetória da escritora que 
nasceu das oficinas literárias 

alemão que resolve migrar 
de Porto Alegre para Nova 
Iorque na década de 30, com 
a mulher e a filha pequena. 
Nada mais factível, se não 
fosse o meio de transporte: 
um barril transformado em 
habitação, que seria rolado 
por todo o percurso com 
a família morando em seu 
interior. Gilmar, que iniciou 
os estudos de escrita no 
início dos anos 2000, com 
uma oficina promovida 
pela APCEF, lançou a obra 
no dia 5 de novembro, 
também na 62ª Feira de 
Porto Alegre. O livro é 
editado pela Metamorfose, 
com 140 páginas.

de Alcy Cheuiche desde 
2009. A obra, publicada pela 
AGE, é uma reconstituição 
dos trabalhos feitos nos 
cursos, além de contos 
inéditos. “Já tenho vários 
livros publicados, mas este 
é o meu primeiro livro 
solo de ficção. Estou muito 
feliz e muito emocionada 
também por poder fazer 
essa homenagem para o 
nosso mestre Alcy, que 
tem formado tantos(as) 
escritores(as)”, declarou. 
O lançamento ocorreu 
no dia 7 de novembro, 
na 62ª Feira de Porto 
Alegre, com painel e 
sessão de autógrafos.

em Português e Espanhol, 
o livro aborda o amor, 
a finitude, a igualdade, a 
democracia, o gênero e 
os caminhos abertos pela 
palavra: recortes de vida 
e de sonhos femininos e 
plurais por meio da ficção. 
A obra foi lançada pela AGE 
na 62ª Feira do Livro de 
Porto Alegre, com painel 
e sessão de autógrafos. 
Neiva ingressou na 
l iteratura em 2013, 
com a oficina de criação 
literária Alcy Cheuiche 
e, desde lá, já lançou 
três livros. “Agradeço, 
com carinho, o apoio da 
APCEF, sempre atenta e 
corajosa, investindo na 
cultura”, valorizou.
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“Nos caminhos de 
Santo Cristo/ Auf 
Spuren in Santo 

Cristo”, de Eloi Wilges

O livro “Nos caminhos 
de Santo Cristo/Auf Spuren 
in Santo Cristo”, de Eloi 
Wilges, tem como palco 
a cidade natal do escritor, 

Lançamentos
do advogado 

Fernando Rubin

“Os Olhos do 
Mundo”, do advogado 

Jeverton Lima

Santo Cristo, no Rio Grande 
do Sul. O autor revive a 
saga dos(as) pioneiros(as) 
que atravessaram o 
Atlântico em busca de uma 
nova querência. Desde as 
façanhas do desbravamento 
até o modo de viver nos dias 
atuais, tudo é narrado, em 
cada conto, com veracidade 
e bom humor, merecendo 
também a tradução de 
Helmut Burger para a língua 
alemã. A APCEF incentivou 
a inserção do associado no 
mundo da literatura por 
meio das oficinas de Alcy 
Cheuiche. O lançamento 
da obra pela AGE foi no 
dia 7 de novembro, na 62ª 
Feira do Livro de Porto 
Alegre, com painel e sessão 
de autógrafos.

O  p a d r ã o  d e 

Fernando Rubin é articular 

nas suas obras temas de 

Processo e Previdência, 

objetos de sua atuação 

no Escritório de Direito 

S o c i a l  e m  d e f e s a 

principalmente da saúde 

do(a) trabalhador(a) 

bancário(a). O advogado, 

que é assessor jurídico 

da APCEF e também 

professor da Faculdade 

O  a d v o g a d o 

Jeverton Lima, também 

assessor jurídico da 

APCEF, reúne mais 

de  170  poes i a s  e 

prosas poéticas, em 

264 páginas, em “Os 

Olhos do Mundo”. Nos 

seus textos, ele tem 

como objetivo resgatar 

nos(as) leitores(as) a 

c a p a c i d a d e  d e  s e 

s e n s i b i l i z a r  c o m 

CD “Os Sonhos e 
os Sons”, de Álvaro 

Barcellos

O associado Álvaro 
Barcellos, de Pelotas, 
lançou, no dia 22 de 
julho, um CD chamado 
“Os Sonhos e os Sons”, 
na Biblioteca Pública 
Pelotense. O CD, que foi 

aprovado pelo Procultura, 
contém 15 letras escritas 
pelo associado, com 
melodias de 15 diferentes 
c o m p o s i t o r e s ( a s ) . 
“Agora, queremos fazer 
a divulgação em casas 
noturnas de Pelotas e região 
e, em 2017, levar também 
o nosso trabalho para Porto 
Alegre”, revelou Barcellos. 
Em 2015, Álvaro fez o 
lançamento de um livro 
de poemas chamado “Um 
céu de tantos remendos”, 
uma antologia que reuniu 
55 poemas compostos ao 
longo de vários anos. A obra 
também foi divulgada no JB.

CD “O lendário 
Dick Jones e a sessão 

interrompida”, de 
“Os Horácios”

A banda independente 
“Os Horácios”, do associado 
Rodrigo Borba, lançou mais 
uma obra no dia 29 de 
julho: o CD “O lendário 
Dick Jones e a sessão 

interrompida”. O novo 
trabalho apresenta pitadas 
de punk, rock “setentista” 
e jovem-guarda. Ao longo 
de 15 anos de formação, 
“Os Horácios” já tocaram 
em inúmeras cidades, 
festivais e aberturas de 
shows importantes, fixando 
o seu nome no cenário do 
rock independente do Rio 
Grande do Sul. E, com seu 
jeito particular, denominado 
de “rock horaciano”, a banda 
divulga seu contato para 
shows: (51) 9340-0569. Site: 
www.oshoracios.com.br. 
Facebook: www.facebook.
com/bandaoshoracios. 

Single “Punk do 
Bom Fim”,

do associado Jorge 
Hugo Souza Gomes

O associado Jorge 
Hugo Souza Gomes, 
popularmente conhecido 
como Jottagá,  está 
trabalhando, juntamente 
com a sua banda Fróide 

Explica, em um novo 
single, “Punk do Bom 
Fim”. O hit estará incluso 
no CD Magra do Bonfa, 
que tem lançamento 
previsto para 2017. “A 
música Punk do Bom Fim 
foi apresentada na mostra 
musical promovida pela 
APCEF. A Associação 
está sempre prestigiando 
a cultura feita pelos(as) 
seus(suas) associados(as)”, 
sublinhou o cantor e 
músico. Jottagá também 
está em cartaz com uma 
comédia musical, “Só 
Love, o Show do Amor”. 
Mais informações, pelo site 
www.froideexplica.com.

“Raízes da 
Timbaúva”, de Danci 

Caetano Ramos 

O livro “Raízes da 

Timbaúva” é recheado 

de contos. A maioria 

deles são autobiográficos, 

ambientados na Cabanha 

“Estórias de Boteco 
et alii”, de Valmor 
Braga Simonetti 

O livro “Estórias 
de Boteco et alii”, de 
Valmor Braga Simonetti, 
resgata a memória de 
fatos e personagens que 

Santa Terezinha, fazenda 

que era do pai da escritora 

Danci Caetano Ramos. A 

autora, que já é veterana 

na Feira do Livro de 

Porto Alegre, com nove 

lançamentos, não deixa 

de elogiar o incentivo 

da APCEF à cultura. “A 

Associação nos acolheu 

em sua casa, prestou 

assistência e colaboração 

inestimáveis”. “Raízes da 

Timbaúva” foi lançado 

pela AGE no dia 7 de 

novembro ,  na  62ª 

Feira do Livro de Porto 

Alegre, com painel e 

sessão de autógrafos.

frequentavam os botecos 
nas décadas de 1980 e 
1990. Em Porto Alegre, o 
palco principal é o bairro 
Cidade Baixa, por onde 
transitam intelectuais, 
artistas e boêmios(as). 
Alguns contos contemplam 
botecos de Montevidéu, 
Paris, Rivera e Santa Maria. 
O escritor argumenta que 
a APCEF teve um papel 
fundamental na sua inserção 
cultural através das oficinas 
literárias. “Foram muitas 
oficinas. Muito aprendizado”, 
afirma. O lançamento do 
livro ocorreu no dia 7 de 
novembro, na 62ª Feira do 
Livro de Porto Alegre, com 
painel e sessão de autógrafos.

de Direito da UniRitter, 

fez o lançamento de cinco 

livros na 62ª Feira do Livro 

de Porto Alegre, no dia 9 

de novembro. Foram eles: 

Acidentes de Trabalho; 

Grandes temas do novo 

Código de Processo 

Civil; Introdução Geral à 

Previdência Social; O novo 

Código Processo Civil e 

Primeiras linhas de Direito 

Processual Civil.

a realidade e com o 

cotidiano. No dia 11 

de novembro, o livro 

foi lançado no Pavilhão 

de Autógrafos da 62ª 

Feira do Livro de Porto 

Alegre. Pela editora 

AGE, “Os Olhos do 

Mundo” já havia sido 

lançado no dia 27 de 

setembro, na Livraria 

Saraiva do Shopping 

Praia de Belas.
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EFERVESCÊNCIA CULTURAL

APCEF lança duas grandes obras
na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre 
“Poesia & Declamação” e “Mulheres Extraordinárias” são frutos de oficinas literárias ministradas 
por Alcy Cheuiche na Associação

Assista aos programas de vídeo APCEF em Ação sobre os lançamentos na 62ª Feira do Livro, em www.apcefrs.org.br ou no Facebook da Associação.

Com uma produção de alta qualidade, 
a APCEF tem se destacado anualmente no 
maior evento literário do Rio Grande do Sul: 
a Feira do Livro de Porto Alegre. Neste ano, 
a Associação voltou a marcar presença na 
62ª edição do evento, com nada menos que 
duas grandes obras resultantes de oficinas 

literárias ministradas pelo renomado escritor e 
poeta Alcy Cheuiche. No dia 3 de novembro, 
a APCEF teve a honra de lançar o livro-CD 
“Poesia & Declamação”. Já no dia 10 de 
novembro, aconteceu o lançamento do livro 
“Mulheres Extraordinárias”. A obras, editadas 
pela Martins Livreiro, já podem ser adquiridas 

a preços promocionais na loja virtual da APCEF, 
em www.apcefrs.org.br.

Conforme destacou o vice-presidente 
da APCEF, Marcos Todt, a Associação orgulha-
se muito de poder contribuir com a cultura, 
uma área considerada pilar da entidade. “Nós 
entendemos que é cada vez mais importante, 

especialmente na conjuntura que vivemos 
hoje, investir na cultura. A cultura é um dos 
instrumentos mais poderosos no combate 
ao ódio, no fortalecimento da fraternidade e 
na construção de uma sociedade melhor. Por 
isso, nós agradecemos a todos(as) que, com 
muita dedicação, nos ajudaram a tornar esses 
lançamentos uma realidade”, destacou.

Arquivo/APCEF

“Poesia & Declamação” “Mulheres Extraordinárias”

No dia 3 de novembro, a APCEF teve 
a honra de lançar oficialmente na Feira do 
Livro de Porto Alegre o livro-CD “Poesia 
& Declamação”.  A solenidade contou com 
um sarau, realizado no Salão Mourisco da 
Biblioteca Pública Municipal de Porto Alegre, 
seguido de prestigiada sessão de autógrafos, 
no Memorial do Rio Grande do Sul. Durante 
o sarau, cada escritor(a) declamou um 

O lançamento de “Mulheres 
Extraordinárias” na 62ª Feira do Livro de Porto 
Alegre ocorreu no dia 10 de novembro, com 
uma exposição, na Sala Leste do Santander 
Cultural, seguida de sessão de autógrafos, no 
Memorial do Rio Grande do Sul. 

poema de sua autoria, ao acompanhamento 
do violão do músico Anderson Tubino.

O livro-CD “Poesia e Declamação” é 
fruto de 14 meses de uma oficina literária 
inédita promovida pela APCEF e ministrada 
por Alcy Cheuiche, que trabalhou não 
só escrita como também interpretação. 
Durante o período, os(as) 11 alunos(as) 
foram orientados(as) a declamar todos 
os poemas que escreveram. O resultado 
dessa bela jornada é um livro de 80 poemas, 
acompanhado por um CD com dois poemas 
declamados por aluno(a). São eles(as): Ana 
Helena Diniz Soares Rilho, Berenice Longo, 
Célia Zingler, Danci, Caetano Ramos, Karin 
Fonseca Kestering, Marcos Perini, Mirian 
Bolzan, Pacek, Ramon Franco, Salete Maria 
Mattje, Tania de Fatima Dellani Mendonça

Conforme Alcy Cheuiche, o diferencial 
desse trabalho foi produzir poesia para ser 
declamada. “É agradável ler um poema, mas 
como é bonito ouvir um poema! E a APCEF 
está de parabéns, porque abriu está nova 
oportunidade de oficina. Este grupo também 
trabalhou de uma maneira harmônica, afetiva 
e com muito talento. Eu me sinto realizado 
como professor e escritor”, afirmou.

Ambos os momentos foram de 

muita emoção, com inúmeras rosas 

enfeitando o ambiente, em homenagem 

às mulheres extraordinárias do passado 

e da contemporaneidade, famosas ou 

anônimas, lembradas a partir desse 

pert inente trabalho. Um públ ico 

numeroso esteve presente, prestigiando 

as escritoras Anna Hagel Ledur, Beatriz 

Maria Berghahn, Célia Zingler, Denise 

Maia, Eneida Ferrari, Luiza Cheuiche, 

Magda Letieri Costa, Maria Isabel da 

Cunha, Neusa Tolfo, Sonia Maria Tizoni 

e Tania de Fatima Dellani Mendonça, e o 

escritor James Dominot.  

De acordo com a escritora Elma 

Santana, que participou do debate 

expositivo da obra, o trabalho está 

primoroso em todos os aspectos: “Eu 

me encantei com o livro, tanto pelo 

título, pela capa, pela condução de 

todo o trabalho, porque tem variadas 

histórias, cada uma mais bonita que a 

outra”, justificou.

Regina Azevedo/APCEF

Regina Azevedo/APCEF

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Público prestigiou sessão de autógrafos 
de “Poesia & Declamação”

Escritores(as) comemoram lançamento 
de “Mulheres Extraordinárias”

Poetas e o mestre Alcy Cheuiche durante 
o lançamento do livro-CD

Muitas rosas ambientaram e emocionaram 
o público na sessão de autógrafos

Coral APCEF no Encontro
de Coros da Fundarte

Mais uma vez, o talento musical do Coral 
APCEF brilhou nos palcos Rio Grande do Sul 
afora. O grupo esteve presente no Encontro 
de Coros da Fundarte, que foi realizado no dia 
15 de outubro, no Teatro Therezinha Petry 
Cardona, em Montenegro. Além do Coral 

APCEF e dos corais anfitriões - Coral Cantarte 
e Coral Infantil Criarte -, se apresentaram 
também os corais da Sefaz (Secretaria da 
Fazenda) e Confraria do Canto. 

* Com a colaboração de Regina Azevedo. Encontro de Coros da Fundarte foi realizado em Montenegro
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PATRIMÔNIO

Obras na Colônia
de São Chico
estão a todo vapor

Colônia do Cassino
é revitalizada para o verão

Alicerces e contrapisos das novas cabanas já foram concluídos

As obras de ampliação e revitalização 
da Colônia de São Francisco de Paula 
iniciaram no dia 22 de setembro e, desde 
lá, avançam a todo vapor. Recentemente, 
foram concluídos os alicerces e contrapi-
sos das novas cabanas. O projeto, eleito 
em consulta democrática realizada no 
ano passado, prevê a construção de cinco 
novas cabanas duplas (dez unidades no 
total), com capacidade para abrigar 60 
pessoas, além da revitalização das caba-

Com a proximidade do verão, a Colônia 
de Cassino sempre é muito procurada. 
Para melhor conforto e segurança dos(as) 
associados(as), a APCEF providenciou 
uma grande revitalização na sua sede 
localizada na praia mais extensa do mundo. 

nas já existentes e de um novo projeto 
paisagístico para a sede serrana.

Conforme relatou o diretor de Pa-
trimônio da Associação, Paulo Belotto, 
os próximos passos serão as construções 
das paredes e alicerces da área de apoio 
e recepção. “A área de convivência teve 
seu orçamento finalizado. Agora, passa-
remos às adequações orçamentárias. O 
cronograma está mantido para dezembro 
de 2017”, garantiu.

As reformas incluíram a substituição dos 
pisos dos apartamentos, de toda a rede 
de esgoto, da rede de energia das áreas 
do camping, garagens, casa do caseiro e 
churrasqueiras. Além disso, o prédio foi 
todo pintado.

APOSENTADOS(AS)

Isadora Costa Moraes
Assessoria Jurídica Previdenciária
isadoramoraes@direitosocial.adv.br

O Supremo Tribunal Fede-
ral, em 26/10/2016, ao julgar 
três Recursos Extraordinários 
de relatoria dos ministros Marco 
Aurélio e Luís Roberto Barroso, 
considerou inviável a desapo-
sentação. Assim, afastou a pos-
sibilidade de concessão de novo 
benefício previdenciário para 
os(as) aposentados(as) do Regime 
Geral de Previdência Social que 
continuem a trabalhar, com base 
nas novas contribuições.

Em que pese votos favoráveis 
dos ministros Marco Aurélio, Luís 
Roberto Barroso, Rosa Weber 
e Ricardo Lewandowski aos(às) 
aposentados(as), a maioria do 
plenário foi contrária à desapo-
sentação. Prevaleceu o entendi-
mento do ministro Dias Tóffoli 
no sentido da impossibilidade de 
desaposentação devido à ausên-
cia de previsão legal que garanta 
a obtenção de benefício de maior 
valor a partir de contribuições 
recolhidas após a concessão de 
aposentadoria.

Foi fixada a seguinte tese: 
“No âmbito do Regime Geral de 
Previdência Social, somente lei 
pode criar benefícios e vantagens 
previdenciárias. Não havendo, 
por ora, previsão legal do direi-
to à “desaposentação”, sendo 
constitucional a regra do artigo 
18, parágrafo 2º da lei 8213/91”.

No entanto, tal decisão so-
mente produzirá efeitos após a 
publicação do acórdão, o que 
deve ocorrer somente no ano que 
vem, visto que o prazo regimental 
para publicação do acórdão é de 
60 dias, não correndo tal prazo 
durante o recesso, de 20/12/16 a 
31/01/17.

Assim, somente a publicação 
do acórdão e da interposição de 
eventuais embargos de declaração 
para solução de contradições, obs-
curidade, omissão e até mesmo al-
gum erro material do julgado que 
teremos condições de examinar 
sobre a possibilidade de outras 
abordagens sobre o tema.

O STF optou por não deci-
dir sobre situações pendentes, 
ou seja, pessoas que se desapo-
sentaram em decisão transitada 
em julgado, que tenham obtido 
desaposentação em tutela provi-
sória, e todos os outros casos em 
processos ainda em tramitação. 
Assim, tais situações deverão ser 
tratadas de forma individualizada, 
com seu(sua) advogado(a).

A assessoria jurídica da AP-
CEF retornará ao assunto tão 
logo tenha mais informações so-
bre todos os termos do julgado, 
para propor as melhores medidas 
possíveis  cabíveis  a todos(as) 
os(as) aposentados(as) que este-
jam nesta situação.

STF julga a desaposentação

Alicerces e contrapisos concluídos

Arquivo/APCEF

ALUGO - Apto no Centro de Capão, a 2 quadras do mar, prédio com elevador. 
Um quarto de casal, sacada com churrasqueira, geladeira, micro, TV, lava-roupas, 
sofá-cama, ventiladores de teto. Proibidos animais e festas. Período mínimo: 7 
dias. Tratar com Irio: impelizzaro@gmail.com ou (51) 9371-7415.

Brique

Convênios

APCEF Saúde
CLÍNICA MÉDICA – Corpore Assistência Médica - Rua Jari, 210, 1º andar, bairro 
Passo D’Areia – Porto Alegre/RS – Fone: (51) 3061-3681/ (51) 3061-3682 – E-mail: 
julibrelotto@yahoo.com.br
NUTRICIONISTA – Priscila de Oliveira Soares - Av. Independência, 181, Salas 1001 
e 1002, bairro Centro – São Leopoldo/RS – Fone: (51) 3572-6481/ (51) 9695-3959 – 
E-mail: prioliveiranutri@gmail.com

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

Outros convênios
ASSADOS PARA EVENTOS – Assado do Chef – Rua São Manoel, 1411, bairro 
Rio Branco – Porto Alegre/RS – Fone: (51) 9350-3636/ (51) 9733-5517 – E-mail: 
assadodocgeff@gmail.com – Site: www.assadodochef.com.br

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



X BOTEQUIM DO ESPORTE COROOU O DESEMPENHO
DA DELEGAÇÃO GAÚCHA NOS JOGOS DA FENAE
Festa com bebida incluída foi momento singular de integração entre atletas de todo o Estado

Regina Azevedo/APCEF Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

No dia 8 de outubro, mais de 300 
atletas, familiares e amigos(as) se reuni-
ram no Ginásio de Esportes da APCEF, 
em Porto Alegre, para a 10ª edição do 
tradicional Botequim do Esporte. Além 
de valorizar o excelente resultado da 
Associação na última edição dos Jogos 
da Fenae, com homenagens a atletas 
que se destacaram na competição na-
cional e outras homenagens especiais, 
a festa com bebida incluida foi um 
momento singular de integração entre 
associados(as) de todo o Estado.

“Os Jogos em Blumenau foram 
bastante difíceis, e nós conseguimos o 3º 
lugar entre 27 APCEFs do País, ou seja, 
uma ótima classificação. Então, estamos 
muito orgulhosos(as) de nossos(as) atle-
tas. Esse momento serve para coroar, 

entre amigos(as) e familiares, a nossa 
excelente participação nessa importante 
competição nacional”, declarou o diretor 
de Esportes da Associação, Sérgio Simon.

Neste ano, as homenagens foram 
divididas em três categorias: Destaque 
Esportivo, para atletas que se destacaram 
nos Jogos da Fenae; Homenagens Espe-
ciais, àqueles(as) que muito contribuíram 
com a área esportiva da APCEF; e Atletas 
que Conduziram a Tocha Olímpica. Con-
fira, no box abaixo, quem foram os(as) 
homenageados(as) desta edição.

E para animar a festa, além da 
bebida liberada, a Associação trouxe a 
banda Samba de Família, que agitou a 
galera com o melhor do samba de raiz. 
O Botequim ainda teve a participação 

dos(as) colegas que abrilhantaram a etapa 
estadual do Talentos Fenae/APCEF, que 
havia ocorrido na tarde do dia 8.

Silvana Baccin, que recebeu uma 
homenagem especial, revelou a emoção 
de reencontrar tantos(as) amigos(as) 
por causa do esporte. “Estou fora do 
Rio Grande do Sul há mais de 10 anos e 
muito feliz por encontrar várias pessoas 
que fizeram parte da minha vida. O vôlei 
construiu grande parte da minha carreira 
como pessoa, da minha personalidade. 
Conquistei quatro medalhas de ouro, 
junto com pessoas maravilhosas que 
encontrei neste ambiente. Muito vivi 
dentro deste ginásio, que agora é uma 
festa. Então, hoje eu trago uma grande 
vontade de comemorar as conquistas, as 
amizades e a própria vida que construí 
aqui”, declarou a atleta, que atualmente 
mora em Brasília.

A homenageada Fabiane Souza de 
Carvalho, da Agência Shopping Total, por 
sua vez, dedicou o prêmio às colegas e 
fez projeções otimistas para o futuro de 
seu time. “Gostaria de agradecer a toda 
equipe de futsal, que está realmente de 
parabéns. Em questão de um ano, nós 
progredimos bastante e já estamos fo-

cando em 2018”, salientou.

É homenageando os(as) atletas que 
participaram dos Jogos da Fenae que 
APCEF orgulhosamente parabeniza a 
todos(as) os(as) seus(suas) associados(as) 
que se dedicam às atividades, seja na 
Associação ou fora dela. Para 2017, a 
promessa é de continuar cultivando o es-
porte, na certeza de estarmos trilhando 
juntos um caminho de saúde e bem-estar.

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o X Botequim do Esporte, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.

Diretoria, técnicos e homenageados(as) 
no X Botequim do Esporte

Samba de Família agitou o público
com o melhor do samba de raiz

Colegas que participaram do Talentos Fe-
nae/APCEF deram uma palinha no Botequim

Festa é tradicional pela bebida liberada

Valmir Francisco de Oliveira - Futsal Masculino
Betina Meineck - Vôlei Feminino
Eduardo José Horn - Soçaite Livre
Fabiane Souza de Carvalho - Futsal Feminino
Henrique Steibel Tabajara - Condução da Tocha Olímpica
Júlio Afonso Wallauer - Soçaite Máster
Karin Fonseca Kestering - Condução da Tocha Olímpica
Luis Paulo Centeno de Oliveira - Atletismo
Paulo Roberto Pasqualotti - Soçaite Máster
Pedro Daniel Rocha dos Santos - Natação Paralímpica
Lucas Figueiredo dos Santos - Vôlei Masculino
João Luis Clezar Costa - Super Máster Futebol
Rosane Isolete Weber Kessler - Super Máster Vôlei
Márcia Danzberg - Especial
Moacir Antonio Lima - Especial
Paulo Roberto Massetti Moretti - Especial
Paulo César Cotrim - Especial
Silvana Baccin - Especial
Sérgio Moretti Torgo – Especial

CONFIRA A LISTA DOS(AS) HOMENAGEADOS(AS) 
DO X BOTEQUIM DO ESPORTE:


