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OPINIÃO

Charge

O ano não começou nada bem para 
os(as) trabalhadores(as), que veem o 
seu futuro ameaçado por mais uma 
manobra do Governo em exercício. Com 
a justificativa de que a Previdência estaria 
deficitária – teoria facilmente derrubada 
por economistas -, Michel Temer e seus 
colegas de golpe alegam a necessidade 
de uma “reforma”. Para isso, propõem a 
PEC 287, maior e mais radical conjunto 
de mudanças na Previdência Social desde 
a promulgação da Constituição, em 
1988. A proposta, dentre outros abusos, 
inclui itens como a exigência de idade 
mínima de 65 anos para aposentadoria, 
em um País onde, em algumas regiões, 
a expectativa de vida não chega a 
esse número.

Apesar da falta de diálogo, entidades 
e movimentos sociais têm se organizado 
para debater o assunto e alertar a 
população para os efeitos da “Reforma”, 
que está mais para “Desmonte da 
Previdência”. A APCEF, é claro, endossa 
mais essa luta, e traz uma reportagem 
especial neste JB sobre o tema, além 
de uma entrevista com a advogada 
previdenciária, Jane Berwanger, que 
explica como essa armadilha pode afetar, 
na prática, a vida dos(as) contribuintes. 
Confira as páginas 8 e 9 e compreenda 
por que é necessário resistir a 
essa emboscada.

Outro embaraço que os(as) 
trabalhadores(as) - mais especificamente, 
os(as) participantes e assistidos(as) da 
Funcef - estão tendo que passar é 
a iminência de mais uma cobrança 
extraordinária na Fundação sem 
que haja total clareza sobre o plano 
de equacionamento aprovado pelo 
Conselho Deliberativo da entidade. 
Há muitas dúvidas que precisam ser 
esclarecidas, a começar pelo próprio 
valor a ser equacionado, sem a devida 
responsabilização da Caixa sobre os 
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passivos que acabaram incidindo no 
déficit. Outros problemas dizem respeito 
a irregularidades nas contribuições 
extraordinárias anunciadas para 
os(as) assistidos(as) do Reg/Replan 
Não Saldado e dos(as) participantes 
autopatrocinados(as). Nesse sentido, a 
APCEF está promovendo a campanha 
“TRANSPARÊNCIA JÁ”, que pede o 
pronunciamento oficial da diretoria da 
Funcef a fim de esclarecer todos os 
questionamentos que pairam sobre os 
valores a serem equacionados. Veja mais 
nas páginas centrais.

Mas diante de uma conjuntura 
tão complicada, a sociedade busca 
instrumentos para resistir. Um deles foi 
o Fórum Social das Resistências, ocorrido 
de 17 a 21 de janeiro, em Porto Alegre. 
Inspirado no Fórum Social Mundial, o 
evento foi realizado em contraposição, 
nos mesmos dias, ao Fórum Econômico 
de Davos, na Suíça, reunindo vozes de 
diversos países contra a globalização 
neoliberal, os avanços da direita, que 
elimina direitos da classe trabalhadora, 
e em favor de agendas democráticas. 
Um resumo do encontro pode ser 
encontrado na página 4.

Confira, também, nesta edição, 
notícias que são um sopro de oxigênio 
em meio a tantos contratempos. Na 
contracapa, a cobertura completa do 
evento em comemoração ao Dia dos(as) 
Aposentados(as) e Pensionistas na APCEF. 
Na página 11, veja as opções de oficinas 
culturais que a Associação está oferecendo 
para este ano. Além disso, você poderá 
começar – ou voltar – a estudar com 
as vantagens que só os convênios que a 
Associação tem com universidades pode 
proporcionar a seus(suas) associados(as) 
(leia na página 10). Ademais, confira como 
está a obra de ampliação e revitalização da 
colônia de São Chico, no Radar. Uma boa 
leitura e até a próxima edição!
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RADAR

Novas cabanas 
em São Chico terão
telhados metálicos

Com a obra de ampliação e revita-
lização em andamento, a colônia de São 
Francisco de Paula já apresenta novos 
ares. O cenário, que já é belíssimo, está 
em transformação, com as cinco novas 
cabanas duplas em construção. Agora, é 
a vez da colocação dos telhados, feitos de 
um material de alta qualidade. 

Conforme explica o diretor de Patri-
mônio da APCEF, Paulo Belotto, trata-se 
de um “telhado metálico do tipo sandu-
íche”, com três camadas que propiciam 
isolamento térmico e acústico. “Desde 
o princípio, nós primamos por utilizar 
materiais de qualidade. Assim, estamos 

garantindo a valorização do patrimônio 
da Associação. A colônia de São Chico fi-
cará muito melhor. Os(as) associados(as) 
merecem conforto e tranquilidade”, 
defendeu. Belotto estima que essa etapa 
seja concluída até o final de abril. 

Enquanto isso, outros encaminha-
mentos serão conduzidos na obra, como 
o calçamento das vias que darão acesso 
às novas cabanas. Para o segundo semes-
tre, está prevista a jardinagem, inclusa 
no novo projeto paisagístico da colônia, 
entre outros acabamentos. “Se o tempo 
colaborar, no final do ano esta obra estará 
concluída”, calculou Belotto.

Novas cabanas já estão prontas para receberem os telhados

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.

Ajuizada ação contra perda
de direitos no PDVE

Justiça suspende aumentos 
no Saúde Caixa

A APCEF ingressou, no dia 10 
de fevereiro, com uma Ação Judicial 
Coletiva com pedido liminar contra a 
Caixa, requerendo a nulidade do Termo 
de Adesão ao Programa de Demissão 
Voluntária (PDVE). A ação recebeu o 
número 0020156-29.2017.5.04.0017 
e tramita na 17ª Vara do Trabalho de 
Porto Alegre.

A diretoria da Associação, logo que 
tomou conhecimento dos termos de re-
núncia de direitos divulgados pela Caixa, 
passou a analisar, junto com a assessoria 

A Justiça do Trabalho do Distrito Fe-
deral concedeu liminar, no último dia 31 
de janeiro, suspendendo o aumento que 
a Caixa impôs aos(às) usuários(as) do 
Saúde Caixa. Na ação da Fenae, o argu-
mento foi que os aumentos no plano de 
saúde contrariam o Acordo Coletivo de 
Trabalho, que determina que mudanças 
desse tipo sejam negociadas no Conse-
lho de Usuários e na Mesa Permanente, 
mediante apresentação de dados.

De acordo com documento emi-
tido pela diretoria da Caixa, a partir de 
1º de fevereiro a cobrança da mensa-
lidade passaria de 2% para 3,46% da 
remuneração base; a coparticipação das 
despesas assistenciais subiria de 20% 
para 30% e o valor limite da coparti-
cipação passaria de R$ 2,4 mil para R$ 

Agenda de Eventos
Março

19/3 – Almoço Campeiro

25/3 – I Líder A

25/3 – Festa Boteco da Regional Serra

Abril

1 e 2/4 – Jogos de Integração (Tramandaí)

8/4 – Festa de Páscoa

8/4 – Assembleia Geral Ordinária

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

Instalação de material que propicia isolamento térmico 
e acústico deve ser concluída até abril

jurídica, medidas cabíveis para que não 
se concretizem injustiças para os(as) 
empregados(as) do banco. Para os advo-
gados Paulo Lauxen e Jeverton Lima, que 
elaboraram a inicial, a Caixa não poderia 
ter proposto o PDVE sem negociação 
prévia com as entidade representativas 
dos(as) trabalhadores(as). O programa 
altera e propõe o desligamento coletivo 
de mais de 10 mil trabalhadores(as), com 
cláusulas de adesão que abordam um 
rol de direitos e obrigações, tais como 
a quitação de direitos trabalhistas e a 
renúncia a ações judiciais.

4,2 mil ao ano. Através de estudos, uma 
empresa contratada pela própria Caixa 
apresentou o cenário do plano, preven-
do superávit. Ou seja, o argumento de 
um cenário financeiro desfavorável não 
se aplica. 

“Este movimento da Caixa está 
combinado com a visão de País que está 
sendo implantado, com uma política 
cada vez mais financeira e menos social. 
A nova direção da Caixa foi nomeada 
para cumprir rigorosamente este tipo 
de programa. Esperamos que a liminar, 
que tem caráter nacional, se confirme 
em sentença definitiva”, declarou a di-
retora de Aposentados(as), Previdência 
e Saúde da APCEF, Célia Zingler.

* Com a colaboração de Regina Azevedo
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Evento realizado na Capital reuniu vozes de diversos países contra a globalização neoliberal
Guilherme Santos/Sul21

Fotos: Fórum Social das Resistências/Divulgação

Marcha dos Povos em Resistência

Araújo Vianna também foi palco para o Fórum

Debates no Parque Farroupilha Atividade Cultural Empoderarte

Fórum Social das Resistências 
valorizou agendas democráticas

CONJUNTURA

“A conjuntura mundial nos pede 
coragem. E frente ao crescente processo 
de retrocessos políticos, sociais e eco-
nômicos e ao aprofundamento da crise 
ambiental, há várias iniciativas de coletivos, 
movimentos e organizações sociais em 
lutas e resistências. Reunir essas várias 
experiências para troca de informações, 
criar pontos de contato e pensar formas 
de unir e acumular forças é uma neces-
sidade”. Essa foi a motivação do Fórum 
Social das Resistências - Por democracia e 
direitos dos povos e do planeta, ocorrido 
de 17 a 21 de janeiro, em Porto Alegre. 
Inspirado no Fórum Social Mundial, o 
evento foi realizado em contraposição, 
nos mesmos dias, ao Fórum Econômico 
de Davos, na Suíça. 

Com menos recursos para custear 
as atividades, a resistência também se 
fez presente para manter o caráter livre 
do espaço, rejeitando, por exemplo, a 
proposta do Governo Sartori em financiar 
o encontro, pois trata-se de um governo 
que está promovendo a retirada de direi-
tos do povo gaúcho, com  privatizações, 
desonerações fiscais, parcelamento de 
salários de servidores(as) e desmonte 
na educação, saúde e segurança. A crise 
econômica impediu que certas delegações 
participassem do evento, como Senegal e 
Índia, que não conseguiram enviar repre-
sentantes. Mas, apesar dos desfalques, o 
Fórum ocorreu com a representatividade 
de diversos países e de bancadas brasileiras 
das mais distintas regiões.

Conforme definiu na sua Carta de 
Princípios, o Fórum foi um espaço inter-
nacional para a reflexão e organização 
de todos(as) os(as) que se contrapõem 
à globalização neoliberal e que desejam 
construir alternativas para favorecer o 
desenvolvimento humano e buscar a 
superação da dominação dos mercados 
em cada país e nas relações internacionais. 

Conforme explicou Mauri Cruz, do 
Comitê de Apoio Local do Fórum Social 
das Resistências, “a ideia do Fórum é natu-
ral até pela dinâmica da conjuntura, não só 
aqui no Brasil, mas já há bastante tempo na 
América Latina, onde vem crescendo um 

movimento conservador de tentar barrar 
a ascensão de agendas democráticas e, em 
especial, de agendas que estão incidindo 
no tema do combate às desigualdades”.

Para isso, como dinâmica do evento, 
houve palestras e oficinas que debateram 
temas como mudanças climáticas, violên-
cia, rumos políticos do mundo, conjuntura 
internacional e latina, plenárias sobre dife-

rentes temas ligados à resistência e cami-
nhos pra melhorar a qualidade de vida no 
planeta. Além disso, o Fórum contou com 
uma infinidade de atividades autogestiona-
das político-culturais, mostras, expressões 
artísticas, atos políticos, exibição de filmes, 
Feira de Economia Solidária e Festival das 
Culturas de Resistência. Boa parte dessas 
atividades foi realizada no auditório Araújo 
Vianna e no Parque Farroupilha, reforçan-
do ainda mais o caráter democrático do 
evento. Como destaque especial, teve a 
Marcha dos Povos em Resistência, que 
fechou o primeiro dia do Fórum, partindo 
do Largo Glênio Peres e seguindo pelas 
ruas do centro até a Cidade Baixa. O ato 
reuniu movimentos sindicais e sociais, 
assim como representantes de partidos 
políticos e de diferentes causas.

Fonte: FSR e Sul 21
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SAÚDE DO(A) TRABALHADOR(A) SEUS DIREITOS

Jeverton LimaMaria Isabel Perez Mattos
Assessoria Jurídica Trabalhista
jeverton@young.adv.br 

Psicóloga clínica, psicanalista e mestre 
em Psicologia pela UFRGS
misabelmattos@hotmail.com

Vivemos num mundo cheio de 
comparações e de rankings. Todo 
dia, o(a) consumidor(a) recorre 
a eles para comparar os gadgets 
mais recentes. Mas e quando 
o ranking é usado no escritório 
ou no local de trabalho para 
avaliação do desempenho dos(as) 
empregados(as)?

Tradicionalmente, o(a) empre- 
gador(a) costuma elogiar ou 
promover o(a) empregado(a) que 
julga ser o(a) mais produtivo, o(a) 
mais ágil e o(a) que toma decisões 
que agregam o maior número 
de negócios à empresa. Todavia, 
estudiosos(a) como Iwan Barankay, 
professor de administração da 
Wharton e pesquisador do tema, 
coloca em xeque esse pressuposto 
em um novo estudo intitulado: 
“Rankings e torneios sociais: 
evidências de uma experiência 
de campo” [“Rankings and Social 
Tournaments:  Evidence from 
a Field Experiment.”].

O interesse do cientista 
por analisar os efeitos perversos 
dos rankings como ferramenta 
motivacional aumentou depois 
da crise financeira de 2008: “A 
crise nos mostrou que quando se 
oferecem incentivos financeiros 
aos(às) empregados(as) com base no 
seu desempenho, as consequências 
podem ser  imprev is íve is” , 
diz ele referindo-se aos bônus 
estratosféricos pagos em Wall 
Street nos dias que antecederam 
o colapso financeiro. 

 “Se a pergunta prática que 
desejo responder for a seguinte: o 
que o(a) empregador(a) deve fazer 
para que seus(suas) funcionários(as) 
trabalhem com mais empenho? 
A resposta NÃO É O RANKING. 
Todos(as) dizem que as pessoas 

A proposta de visão integral 
do ser humano é fundamental 
para compreendermos a complexa 
interdependência entre corpo, 
mente e ambiente social. Corpo e 
mente não são instâncias separadas. 
Atuam em conjunto, produzindo 
disposição, saúde e bem-estar, ou, 
ao contrário, expressando doenças 
que implicam em sofrimento físico 
e mental. A palavra psicossomática 
advém de psique, que significa 
processos mentais que envolvem 
pensamentos e emoções, e de 
soma, que significa corpo. A 
psicossomática, portanto é muito 
importante para a área da saúde 
e do direito do(a) trabalhador(a).

O trabalho pode ser fonte 
de satisfação e realização de 
necessidades e desejos, mas 
também, ao contrário disto, pode 
ser causa de sofrimento, revolta, 
frustração e adoecimentos.

As doenças físicas e mentais 
relacionadas ao trabalho geram 
a necessidade de licença-saúde e 
tratamentos, mas o afastamento 
definitivo ou mesmo temporário 
pela desestruturação psicossocial 
que acarreta pode causar um 
agravamento ou surgimento de 
depressão, desvalia e baixa auto 
estima e de sentimentos de perda 
da identidade profissional. Nesses 
casos, é muito importante o(a) 
trabalhador(a) buscar orientação e 
atendimento psicológico. A APCEF 
dispõe desse serviço, visando o 
acolhimento e orientação ao(à) 
trabalhador(a).

A pessoa acometida de 
distúrbio psicossomático implode 
suas emoções no próprio corpo. 
A tensão sentida como excessiva, 

se preocupam com sua situação 
quando comparada com a dos(as) 
outros(as) - isto é, que elas se 
sentem satisfeitas, ou não, ao saber 
que são melhores ou piores do que 
o grupo a que são comparadas”.   

Ora, o que está se dizendo, 
em outras palavras, é que, quase 
sempre, o que as pessoas querem 
no trabalho é sentir que estão 
sendo dignamente remuneradas 
e que trabalham em um ambiente 
humanizado, que as vê como 
indivíduos, as renumera de forma 
justa e não as trate como meros 
números produzindo números.

Diante das recentes inicia- 
tivas no setor bancário de instituir 
o  ranqueamento,  v io lando 
frontalmente o artigo 37 da 
Convenção Coletiva de Trabalho da 
nossa categoria, cumpre questionar: 
e se, em vez do ranking, o elemento 
motivacional fosse uma real 
participação nos lucros e resultados?

A simples contraposição desta 
questão desmascara o que está por 
trás do jogo. Se a intenção fosse 
criar um meio ambiente de trabalho 
justo e motivacional, uma boa PLR 
seria o instrumento mais lógico, e 
não o ranqueamento.

Cláusula 37 – No monitoramento 
de resultados, os bancos não exporão, 
publicamente, o ranking individual 
de seus empregados.

Par. Único – É vedada, ao gestor, 
a cobrança de cumprimento de 
resultados por mensagens, no telefone 
particular do empregado.

 A regra disposta na Convenção 
Coletiva é clara e deve ser 
fiscalizada, devendo ser denunciada 
qualquer tentativa descumprimento.

e não havendo possibilidade 
de elaboração psíquica e de 
ação construtiva, escolhe a via 
corporal para se manifestar. A 
mente, ao não conseguir assimilar 
situações traumáticas, descarrega 
a tensão através de substâncias 
neuroquímicas e hormonais no 
corpo. A desregulação se mani- 
festa de forma diferente em cada 
sujeito, de acordo com suas vivências 
no ambiente social e ocupa-
cional, suas vulnerabilidades físicas 
e psíquicas prévias.

Quando a organização do 
trabalho, de alguma forma, avilta 
a subjetividade, o indíviduo pode 
adoecer. Considera-se, portanto, a 
psicossomática de grande valia para 
a área de prevenção, diagnóstico 
e  tratamento das  doenças 
ocupacionais.

As pesquisas demonstram a 
alta incidência de sintomas como 
dor de cabeça, estresse, cansaço 
físico, insônia, gastrite, depressão, 
ansiedade, dores no corpo, Ler-
Dort, inflamação do nervo ciático, 
angústia, indisposição e variação no 
humor relacionados às condições e 
organização do trabalho. A pressão 
no trabalho, a falta de autonomia 
e a sensação de ameaça causam 
insegurança, desvalorização, falta 
de oportunidade e sobrecarga, e 
são os fatores predisponentes de 
adoecimento mais frequentes.

Se você, trabalhador(a), se 
identifica ou percebe no seu familiar 
esse tipo de sofrimento, busque 
auxílio. Não espere os sintomas se 
agravarem. A APCEF dispõe desse 
serviço, visando acolhimento e 
orientação ao(à) trabalhador(a) e 
a sua família.

A Ilegalidade do Ranking no 
Sistema Bancário - Parte I

A influência do ambiente de 
trabalho na saúde física e mental 

do(a) trabalhador(a)
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Em novembro passado, o Con-
selho Deliberativo da Funcef apro-
vou o plano de equacionamento 
do déficit registrado em 2015 para 
o Reg/Replan Saldado e o Não 
Saldado. No entanto, há muitas 
dúvidas que precisam ser esclare-
cidas antes que qualquer cobrança 
extraordinária seja efetuada. A 
Fundação, entretanto, não parece 
estar disposta a abrir as suas contas 
e expôr as fragilidades de seus cál-
culos. Por isso, a APCEF, mais uma 
vez, se move em defesa dos(as) 
participantes e assistidos(as) da 
Funcef, promovendo a campanha 
“TRANSPARÊNCIA JÁ”. O movi-
mento, que foi lançado no evento 
em comemoração ao Dia dos(as) 
Aposentados(as) e Pensionistas 
(leia mais na contracapa), quer o 
pronunciamento oficial da diretoria 
da Fundação para esclarecer todos 
os questionamentos que pairam 
sobre os valores a serem equacio-
nados.

A primeira dúvida é premissa 
de toda a questão: o próprio valor 
a ser equacionado. Tramita, em es-
fera federal, ação ajuizada pela As-
sociação com o objetivo de retirar 

CAMPANHA DA APCEF PEDE ESCLARECIMENTOS
SOBRE PLANO DE EQUACIONAMENTO DA FUNCEF 
Dúvidas sobre montante a ser equacionado e sobre significativo valor da contribuição 
extraordinária precisam ser esclarecidas

TRANSPARÊNCIA JÁ

do montante a ser equacionado a 
parcela correspondente ao conten-
cioso judicial, sobretudo trabalhis-
ta, de responsabilidade exclusiva 
da Caixa, que acabou incidindo no 
déficit da Funcef. O pagamento 
desse valor - que a Funcef não faz 
nenhum movimento no sentido 
de cobrar da patrocinadora - está 
sendo transferido à conta dos(as) 
participantes, que deverão arcar 
com uma dívida que não é de sua 
responsabilidade.

Outro sério problema é que 
o percentual de contribuição ex-
traordinária anunciado para os(as) 
participantes assistidos(as) do Reg/
Replan Não Saldado é de pratica-
mente o dobro do valor que será 
equacionado pelos(as) ativos(as). 
Essa postura, erroneamente ado-
tada pela Caixa também para o 
custeio normal do plano de bene-
fícios, viola o princípio da igualdade 
contributiva a todos(as) os(as) 
participantes, previsto na norma 
legal. Ou seja, caso não haja uma 
correção no plano de equaciona-
mento, os(as) assistidos(as) possi-
velmente terão de arcar com uma 
parcela maior do déficit, que seria 

de responsabilidade da Caixa.

U m  t e r c e i r o  p o n t o  d i z 
respeito à contribuição extra-
ordinária dos(as) participantes 
autopatrocinados(as), cujas contri-
buições efetuadas em substituição à 
patrocinadora deveriam ser conta-
bilizadas na proporção contributiva 
da patrocinadora, sob pena de 
onerar indevidamente a totalida-
de do segmento de participantes 
e assistidos(as). Segundo consta, 
também não há contribuição ex-
traordinária da Caixa em relação 
aos(às) participantes em benefício 
proporcional diferido (BPD), que 
também deverão realizar o custeio 
em duplicidade.

Diante dessas dúvidas, re-
vela-se a falta de transparên-
cia da Fundação em relação 
aos(às)  participantes, ativos(as) e 
aposentados(as), que estão vendo 
ameaçados(as) os seus benefícios 
com a implantação de sucessivas 
contribuições extraordinárias. 
“Estão nos cobrando valores que 
não estão bem esclarecidos. Como 
explicar tanto déficit? É muito para 
pagar e pouca explicação. Por isso, 

estamos iniciando essa campanha 
“TRANSPARÊNCIA JÁ”, em nível 
nacional, pois não podemos aceitar 
pagar uma conta que não temos 
certeza que seja nossa”, afirmou a 
diretora de Aposentados(as), Pre-
vidência e Saúde da APCEF, Célia 
Zingler.

O assessor jurídico Ricardo 
Só de Castro, por sua vez, frisou a 
importância da campanha liderada 
pela Associação: “Num momento 
de crise como esse que estamos 
atravessando, é fundamental que a 
pessoa que está sendo atingida por 
esse tipo de medida tenha consci-
ência do que está sendo cobrado. 
Por isso, nós louvamos essa inicia-
tiva da APCEF, sempre pioneira na 
busca pela garantia dos direitos de 
seus(suas) associados(as)”.

E a APCEF segue atenta a to-
dos os movimentos da Funcef, re-
forçando a importância da transpa-
rência para que a Fundação cumpra 
o papel que lhe compete: o paga-
mento de benefícios e a segurança 
de todos(as) os(as) participantes: 
ativos(as), aposentados(as) e pen-
sionistas. TRANSPARÊNCIA JÁ!
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CONJUNTURA

Desmonte da Previdência Social é mais um 
golpe aos direitos dos(as) trabalhadores(as)
Proposta de Temer inclui abusos como aumento da idade mínima para aposentadoria e do tempo de contribuição

Uma das primeiras medidas de 
Michel Temer (PMDB-SP) ao assumir 
a Presidência da República, em maio de 
2016, foi extinguir o Ministério da Pre-
vidência Social e transformá-lo numa 
simples secretaria subordinada ao Mi-
nistério da Fazenda. O então governo 
interino deixava clara a sua concepção 
de Previdência Social: deixou ser uma 
questão social, tornando-se somente 
uma questão financeira.

Com a justificativa de que a Pre-
vidência estaria deficitária, em dezem-
bro passado, o Governo apresentou ao 
Congresso, sem nenhuma consulta à 
sociedade, a PEC 287, maior e mais 
radical conjunto de mudanças na Pre-
vidência Social desde a promulgação 
da Constituição, em 1988. A propos-
ta, dentre outros abusos, inclui itens 
bastante polêmicos, como a exigência 
de idade mínima de 65 anos para 
aposentadoria, em um País onde, em 
algumas regiões, a expectativa de vida 
não chega a esse número. Para piorar 
a situação, logo após ser reeleito, no 
começo de fevereiro, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse 
que pretende aprovar a Reforma da 
Previdência até a metade deste ano. 

Para a pesquisadora e professora 
de Economia da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, Denise Gentil - que 
comprovou a falsa crise da Seguridade 
Social no Brasil em sua tese de dou-
torado -, não haverá beneficiados(as) 
com essa Reforma. A PEC 287 altera 
praticamente todas as regras definidas 
para o acesso aos benefícios previden-
ciários. Pelas regras ainda em vigor, a 
aposentadoria pode ser adquirida por 
tempo de contribuição: 30 anos para 
mulheres e 35 para homens. Se for 
por idade, exigem-se 60 anos para 
mulheres e 65 para homens, com 
no mínimo 15 anos de contribuição. 
Além disso, existem diferenças para 
algumas categorias. Pela PEC 287, 
acaba a aposentadoria por tempo 
de contribuição. Exige-se a idade 

mínima de 65 anos e um mínimo de 
25 anos de contribuição de todos(as) 
os(as) trabalhadores(as), sem distin-
ção para mulheres, servidores(as) 
públicos(as), trabalhadores(as) rurais 
ou professores(as) da educação fun-
damental. “Os(as) brasileiros(as) não 
têm ideia da gravidade dessa reforma”, 
resumiu Denise.

De acordo com a economista, 
há uma gigantesca farsa contábil que 
defende que o sistema previdenciário 
apresenta déficit, quando, ao contrá-
rio, ele é superavitário. Nos cálculos 
da pesquisadora da UFRJ, o superávit 
da Seguridade Social – que abrange a 
Saúde, a Assistência Social e a Previ-
dência – chegou a R$ 72,2 bilhões em 
2006. Boa parte desse excedente, no 
entanto, vem sendo desviada para 
cobrir outras despesas, especialmente 
de ordem financeira.

“O cálculo do resultado pre-
videnciário leva em consideração 

apenas a receita de contribuição ao 
Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), que incide sobre a fo-
lha de pagamento, diminuindo dessa 
receita o valor dos benefícios pagos 
aos(às) trabalhadores(as). Há outras 
fontes de receita da Previdência que 
não são computadas nesse cálculo, 
como a Cofins (Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social), 
a CSLL (Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido), a CPMF (Contribui-
ção Provisória sobre Movimentação 
Financeira) e a receita de concursos 
de prognósticos. Isso está expres-
samente garantido no artigo 195 da 
Constituição e acintosamente não é 
levado em consideração”, defendeu 
Denise. Além disso, uma parte desses 
recursos, cerca de R$ 38 bilhões, foi 
desvinculada da Seguridade para além 
do limite de 20% permitido pela DRU 
(Desvinculação das Receitas da União).

Nesse sentido, a proposta de Re-
forma da Previdência, feita às pressas, 

faria parte de um conjunto de medidas 
que visam ao desmonte do Estado, 
em favor do mercado, especialmente 
os bancos, para vender previdência 
complementar. Mas apesar da falta 
de diálogo, entidades e movimentos 
sociais têm se organizado para debater 
o assunto e alertar a população para os 
efeitos das medidas em debate no Le-
gislativo. A APCEF/RS, é claro, endossa 
mais essa luta. “A palavra reforma é 
uma palavra positiva e enganosa. A 
PEC 287 é uma verdadeira destruição 
da Previdência Social brasileira. E as 
informações sobre déficit são mentiro-
sas. No próximo período, precisamos 
nos somar a todos os movimentos de 
luta. Alerto, ainda, que as regras que 
querem implantar atingirão também 
quem já esta recebendo algum benefí-
cio, pois não estará garantida nenhuma 
correção monetária”, afirmou a dire-
tora de Aposentados(as), Previdência 
e Saúde, Célia Zingler.

Fonte: Carta Capital e Carta Maior
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É muito cruel que justamente as pessoas mais 
pobres terão que trabalhar até os 70 anos”
Doutora em Direito Previdenciário, Jane Berwanger esclarece a inviabilidade da Reforma da Previdência de Temer

Dra. Jane Berwanger é presidente do IBDP

Manoela Tomazzi/Divulgação

Jane Lucia Wilhelm Berwanger é ad-
vogada, doutora em Direito Previdenciário 
pela PUC-SP e presidente do Instituto 
Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP). 
Professora de Direito Previdenciário em 
diversas instituições, como a Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná, o Insti-
tuto Cenecista de Ensino Superior de Santo 
Ângelo, a Universidade Ritter dos Reis, a 
Universidade Feevale, a Rede LFG, o Com-
plexo de Ensino Renato Saraiva, o Instituto 
Latino Americano de Direito Social, dentre 
outras. Jane também é autora de várias 
obras de Direito Previdenciário e integrante 
do Conselho Editorial da Editora Juruá.

João de Barro - O que signifi-
ca, para idosos(as) e deficientes, a 
elevação da carência mínima de 65 
para 70 anos para a concessão do 
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), que hoje é de um salário 
mínimo? Esse é um benefício pre-
videnciário ou da assistência social? 

 Dra. Jane Berwanger - Esse 
benefício é da assistência social. É 
muito cruel que justamente as pessoas 
mais pobres (só quem é de baixa renda 
pode acessar o benefício assistencial) 
terão que trabalhar até os 70 anos. Não 
há qualquer estudo que demonstre a 
viabilidade disso na realidade brasileira.

JB - As pensões por morte po-
derão ser acumuladas com outro 
benefício previdenciário? Como se-
ria o cálculo das pensões por morte?

Dra. Jane - As pensões não pode-
rão mais ser acumuladas com aposen-
tadoria. Isso se aplicaria inclusive para 
aposentadorias e pensões de regimes 
distintos. Assim, uma pessoa que rece-
be pensão só vai se aposentar se abrir 
mão da pensão. Da mesma forma, uma 
pessoa só vai receber pensão se não 
estiver aposentada ou se abrir mão 
da aposentadoria.

A pensão por morte será de 50% 
da média de todas as contribuições, 
mais 10% por dependente. Assim, 
se, por exemplo, falecer uma mãe, 
o filho, ainda que recém-nascido, re-
ceberá menos de 60% dessa média. 
E esse benefício poderá ser inferior  

para atingir os 100% da média, terá que 
trabalhar 49 anos.

 JB - Como fica a situação das 
mulheres que já têm 45 anos e os 
homens de 50 anos?

Dra. Jane - Esses entram na 
regra de transição. Na aposentadoria 
por tempo de contribuição, tem que 
cumprir, além do tempo mínimo de 30 
anos de contribuição para a mulher e 
35 anos de contribuição para o homem, 
um pedágio de 50% do tempo que falta 
para atingir os 30/35. Exemplo: mulher 
de 45 anos e 25 anos de contribuição. 
Faltam 5 anos. 50% desse período: 2,5 
anos. Tempo total a cumprir: 32,5 anos 
de contribuição.

Na aposentadoria por idade, terá 
que atingir os 60 anos de idade, se 
mulher, e 65 anos de idade, homem. E 
tem que completar as 180 contribuições 
mensais, além de um pedágio de 50% 
das contribuições que faltam. Exemplo: 
mulher de 55 anos e 10 anos de contri-
buição. Faltam 5 anos. 50% desse pe-
ríodo: 2,5 anos. Tempo total a cumprir: 
17,5 anos de contribuição.

Para o empregado, contribuinte 
individual e trabalhador avulso rurais 
que tenha exercido atividade exclusiva-
mente na qualidade de trabalhador rural, 
os requisitos de idade previstos serão 
reduzidos em 5 anos.

 JB - Qual a fórmula e impacto 
no cálculo de benefícios de invalidez 
e por acidente de trabalho?

Dra. Jane - Desde 1995, não há 
mais diferença no valor do benefício 
ser for acidentário ou não. Até 1995, 
quando o benefício era decorrente de 
acidente de trabalho, era de 100% 
da média. E quando não decorrente 
de acidente, era de 92%. A proposta 
da PEC 287 para o cáculo do valor 
da aposentadoria por incapacidade 
permanente para o trabalho, quando 
decorrente de acidente do trabalho, será 
de 100% da média de todos os salários 
de contribuição. Nos demais casos, será 
proporcional: 51% da média de todos 
os salários de contribuição, mais 1% a 
cada ano de contribuição.

a um salário mínimo.

 JB - A idade mínima que pas-
sará a ser exigida, de 65 anos, 
para homens e mulheres, inclusive 
trabalhadores(as) rurais, é compa-
tível com a população brasileira? É 
compatível com o mercado de tra-
balho? Como está sendo enfrentada 
a longevidade populacional versus 
Previdência Social em outros países?

Dra. Jane - O Governo tem com-
parado a realidade brasileira com a de 
outros países mais desenvolvidos. As 
condições de vida dos brasileiros são 
distintas de uma região para outra. Não 
se pode comparar alguém que sofre 
com a seca no Sertão Nordestino com 
quem mora em Copacabana. Há regiões 
em que a expectativa de vida é inferior 
a 65 anos. No meio rural, é muito difícil 
imaginar uma pessoa trabalhando até 
essa idade. Segundo o IBGE, 80% dos 
trabalhadores do campo começam a 

trabalhar antes dos 14 anos de idade. 
Se a aposentadoria for de 65 anos, terão 
que trabalhar por 51 anos. No meio 
urbano, a situação também é difícil. As 
mulheres é que sofrerão maior impacto 
no trabalho, porque elas se aposentam 
por idade (portanto, terão que traba-
lhar cinco anos a mais), enquanto os 
homens se aposentam mais por tempo 
de contribuição.

JB - Além da idade mínima de 65 
anos, está previsto um alongamento 
de tempo de contribuição. Qual é a 
proposta da PEC 287 para calcular 
os valores de aposentadoria?

Dra. Jane - Para chegar a 100% 
da média das contribuições, o segurado 
terá que trabalhar 49 anos. Isso porque 
o benefício será calculado da seguin-
te forma: 51% da média de todas as 
contribuições, mais 1% por ano de 
contribuição. Como o mínimo será de 
25 anos, chegaria a, no mínimo, 76%. E 

ENTREVISTA: Jane Berwanger, advogada 
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Convênios com universidades oportunizam 
economia para associados(as)
Instituições de ensino oferecem descontos em cursos presenciais e à distância. Aproveite!

CONVÊNIOS

Convênios

ACADEMIA – Moinhos Fitness - Rua Comendador Caminha, 60, bairro Moinhos 
de Vento – Porto Alegre/RS – Fone: (51) 3023-8885 / (51) 8162-8924 – E-mail: 
empresarial@moinhosfitness.com.br - Site: www.moinhosfitness.com.br.

ÓTICA – Studio Ótica – Rua Vigário José Inácio, 485, bairro Centro – Porto 
Alegre/RS – Fone: (51) 3228-6151 – E-mail: comercial@studiooticapoa.com.br.

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA – LM Informática - Av. do Forte, 1297, bairro 
Vila Ipiranga – Porto Alegre/RS – Fone: (51) 3204-0017 / (51) 3204-0028 – 
E-mail: michele@lmrs.com.br – Site: www.lmrs.com.br. 

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

O mês de fevereiro marca o início 
do ano letivo para muitas instituições de 
ensino. Por isso, aqueles(as) que desejam 
começar – ou retomar – sua formação 
devem ficar atentos às diversas opor-
tunidades de estudos que surgem nessa 

e facilitar o acesso de seus(suas) 
associados(as) à qualificação, a APCEF 
buscou parcerias com conceituadas 
instituições de ensino do Estado e do 
País, tanto na modalidade presencial 
quanto à distância (EaD), através de 

A PUCRS oferece descontos aos(às) associados(as) titulares em cursos de 
Extensão e de Pós-Graduação Lato Sensu. Para os Cursos de Pós-Graduação 
Latu Sensu, o(a) associado(a) pagará apenas o valor referente a 90% do valor 
integral das parcelas, a partir da segunda parcela. Já nos Cursos de Extensão, 
pagará 90% do valor integral de todo o curso. Mais informações: (51) 3320-
3643 ou www.pucrs.br/educacaocontinuada. 

O Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter), com três campi em 
Porto Alegre e um campus em Canoas, oferece aos(às) associados(as) da 
APCEF descontos de 10% nas mensalidades dos cursos de graduação e de 
pós-graduação. Para grupos de cinco ou mais alunos, o bônus é ainda maior. 
Mais informações sobre cursos, valores e demais condições podem ser obtidas 
no site www.uniritter.edu.br, pelo e-mail uniritter@uniritter.edu.br ou pelos 
telefones (51) 3230-3333 e (51) 9276-9661.

Com campi em várias cidades do Estado, a Universidade Luterana do 
Brasil oferece aos(às) associados(as) descontos de 10% em todas as suas 
instituições, com exceção de alguns alguns cursos de pós-graduação. A uni-
versidade também concede descontos por pagamento antecipado: 10% na 
rematrícula, cumulativo ao benefício do convênio, e 5% nas demais parcelas 
do semestre. Saiba mais através do e-mail convenios.ulbra@ulbra.br ou no 
site www.ulbra.br.

Localizadas nas cidades de Porto Alegre, Passo Fundo e Pelotas, as Fa-
culdades do Senac oferecem cursos de graduação, pós-graduação e extensão, 
nas mais diversas áreas de conhecimento. A APCEF também possui convênio 
com a instituição para cursos técnicos e de formação e aperfeiçoamento. 
Associados(as) APCEF têm 10% de desconto, inclusive na matrícula. Mais 
detalhes: www.senacrs.com.br.

Considerada a 4ª melhor universidade comunitária gaúcha, a Universidade 
de Santa Cruz do Sul (Unisc) está oferecendo aos(às) associados(as) APCEF 
10% de desconto nos cursos de pós-graduação em Educação à Distância 
(EaD). Confira a disponibilidade de cursos em http://ead.unisc.br. Mais infor-
mações:  comercial-ead@unisc.br.

O convênio estabelece a integração entre a Fundação Escola Superior 
do Ministério Público (FMP/RS) e a APCEF, objetivando viabilizar aos(às) 
associados(às) descontos em seus cursos. Nos Cursos Preparatórios à Carreira 
do Ministério Público, para matrículas individuais, o desconto será de 10% 
sobre a mensalidade. Informe-se pelo site www.fmp.com.br.

A Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (Fadergs) oferece 
aos(às) associados(as) desconto de 10%, podendo variar de acordo com a 
quantidade de créditos cursados. Para grupos a partir de cinco pessoas, a 
Faculdade possui desconto diferenciado. Consulte mais informações sobre 
cursos no site www.fadergs.edu.br ou pelos telefones 0800 604 1211 ou 
(51) 99276-9661.

época. Centenas de cursos – sejam técni-
cos, de educação complementar, de gra-
duação ou pós-graduação - estarão com 
inscrições abertas nos próximos dias.

E com o objetivo de incentivar 

vantagens exclusivas. Dentre elas, 
destacam-se universidades de reno-
me como PUCRS, Ulbra, Uniritter 
e Unisc. Confira qual universidade 
se adequa melhor às suas necessi- 
dades e aproveite!
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CULTURA/ESPORTES

Oficina “Gaia, a Mãe 
Terra” tratará sobre 
meio ambiente
Alcy Cheuiche ministrará nova oficina de criação 
literária a partir de março

Andréa Iunes/Arquivo Pessoal

Desenvolva seu corpo e sua mente 
com a Oficina “Vivências na Dança”!

Oficina “Inspiraturas”, da 
Regional Sul, segue em 2017

Pelo segundo ano consecutivo, 
a qualificada bailarina Janine de Santi 
Marques vai ministrar na APCEF a oficina 
“Vivências na Dança”, e você, associado(a), 
é convidado(a) para fazer parte dessa 
emocionante jornada. Desenvolva a 
sua musicalidade, expressão corporal, 
coordenação, equilíbrio, força e flexibilidade 
com a oficina de dança livre da APCEF! 

O curso, que terá duração de dois 
semestres, iniciará no mês de março e 

 Oficina de Escrita Criativa 
“Inspiraturas”, da Regional Sul, está prestes 
a lançar o primeiro fruto de uma jornada 
literária que já dura mais de um ano. 
Desde setembro de 2015, o grupo de dez 
alunos(as) vem escrevendo textos literários 
enquanto se diverte com atividades lúdicas 
de escrita criativa em poesia ou em prosa 
propostos pelos professores Andréa Iunes 
e Wasil Sacharuk.

Sandra Loureiro ministra 6ª  edição da 
oficina “Da Iniciação à Encenação”

Jogos de Integração vêm aí.  Participe!

Que tal fazer uma atividade que 
desenvolve a consciência corporal, 
aprimora a habilidade de relacionar-se, 
melhora o autoconhecimento e expande 
o seu repertório cultural? Para isso, a 
APCEF oferece, mais uma vez, a oficina 
de teatro “Da Iniciação à Encenação”, 
com a atriz e diretora Sandra Loureiro. 

O curso, que já chega a sua 6ª edição, 
atende tanto os indivíduos que buscam a 
iniciação teatral como os profissionais de 
qualquer área de atuação que desejam 
melhorar a sua performance. Com o 
instrumental das técnicas teatrais como 
improvisação, expressão corporal e jogos 
dramáticos, o(a) aluno(a) se apropria de 

O esporte está voltando com tudo 
na APCEF. Já estão marcados, para os dias 
1º e 2 de abril, na Colônia de Tramandaí, 
os tradicionais Jogos de Integração. Serão 
realizadas competições nas modalidades 
futebol soçaite (livre e máster), vôlei misto, 
xadrez, dama, dominó, canastra, futebol 
de mesa de botão, tênis de mesa, além de 
corrida 5 km.

Os(as) atletas(as) que têm interesse 

A APCEF apresenta mais uma 
oportunidade de aprendizado do fazer 
literário, com um tema que busca 
promover um debate essencial para 
a vida no planeta. Além de formar 
escritores(as), a oficina “Gaia, a Mãe 
Terra”, que será ministrada pelo mestre 
Alcy Cheuiche todas as terças-feiras, a 
partir de março, realizará uma profunda 
reflexão sobre o meio ambiente. O curso 

tem previsão de término para novembro 
de 2017. 

Além das vivências em sala de aula, 
que serão enriquecidas com a presença 
de palestrantes, com a indicação de filmes 
e de outros materiais complementares, 
serão feitas saídas de campo para que 
os(as) alunos(as) tenham experiências que 
estimulem a criatividade e o aprendizado. 

elementos que pode aplicar em cena e 
na sua vida cotidiana.  

Não é necessário qualquer 
conhecimento prévio em teatro para 
participar, apenas ter a idade mínima de 
14 anos. Os encontros serão semanais, 
com duração de dois semestres, todas 
as terças-feiras, na sala central da APCEF. 
O investimento para associados(as) é de 
R$ 70 mensais. Convidados(as) pagam 
R$ 95 mensais. Contate o setor cultural 
da APCEF, através do e-mail cultural@
apcefrs.org.br ou do telefone (51) 3268-
1611, e inscreva-se já!

* Com a colaboração de Regina Azevedo

trabalhará muitos ritmos e dança criativa. 
Os encontros serão semanais, todas as 
segundas-feiras, das 19h30 às 20h45, na 
sala central da Associação (Av. Otávio 
Rocha, 134/81), em Porto Alegre. Para 
participar, não é necessário conhecimento 
prévio em dança. O investimento para 
associados(as) da APCEF na Oficina é de 
R$ 70 mensais, e, para convidados(as), R$ 
95 mensais. Mais informações, através do 
e-mail cultural@apcefrs.org.br ou pelo 
telefone (51) 3268-1611.

O curso - que vem sendo realizado 
semanalmente - está aberto para 
receber novos(as) oficinandos(as), 
sejam iniciantes ou aqueles(as) que 
buscam aprimoramento da escrita. As 
aulas acontecem todas as quintas, das 
19h às 22h, no Clube Gonzaga, em 
Pelotas. Mais informações: (53) 98406-
9329 (Lúcia Leal) ou (53) 99125-2743 
(Andréa Iunes).

Oficineiros(as) aprendem e se divertem com a escrita

em participar já podem ir se preparandoe 
e organizando suas equipes. As inscrições 
podem ser realizadas pelo e-mail 
esportes@apcefrs.org.br ou pelo telefone 
(51) 3268-1611.

Em 2016, os Jogos da Integração 
tiveram a participação recorde de 250 
atletas, provenientes de diversas regionais 
de todo o Estado, que disputaram 12 
modalidades esportivas, em Tramandaí. 
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Uma grande festa foi realizada na 
Sede A da Associação, no dia 25 de 
janeiro, para comemorar o Dia dos(as) 
Aposentados(as) e Pensionistas. A nona 
edição do evento, promovido pela AP-
CEF com o apoio da Fenae, contou com 
uma programação repleta de atrações. 
“Esse evento já é uma tradição na APCEF, 
e nós fazemos questão de realizá-lo. 
Os(as) aposentados(as) são uma parcela 
muito importante do nosso quadro asso-
ciativo, pois contribuíram e continuam a 
contribuir para manter a nossa Associa-
ção firme e forte há mais de 60 anos”, 
afirmou a diretora de Aposentados(as), 
Previdência e Saúde, Célia Zingler.

A jornada comemorativa começou 
cedo, com um saudável café da manhã. 
Na chegada, os(as) presentes foram 
brindados(as) com uma bolsa térmica e 
um exemplar do livro “Mulheres Extra-
ordinárias”, fruto de mais uma Oficina 
de Criação Literária de Alcy Cheuiche 
na APCEF. Ainda de manhã, os(as) 

A diversão e o bem-estar foram mar-
cas registradas de todo o evento. Os(as) 
presentes relaxaram com sessões de 
shiatsu, massagem que busca reequilibrar 
a energia vital. Também foi promovida 
uma minioficina literária com o escritor 
Alcy Cheuiche. Já a cabine “Emoções 
em Fotos” registrou os momentos de 
diversão dos(as) aposentados(as) e 
pensionistas, que também aproveitaram 
a estrutura da Associação para descan-
sar e confraternizar entre familiares e 
amigos(as). 

Na hora do café da tarde, uma 
oficina surpreendente encantou os(as) 
participantes, que tiveram contato com a 
cultura irlandesa, através do Bando Celta. 
Usando figurinos e instrumentos típicos, 
os(as) aposentados(as) e pensionistas 
tiveram a oportunidade de aprender 
uma dança circular irlandesa, além de 
cantar junto com o grupo, que focou na 
música europeia da Idade Média. A inte-
gração e a alegria seguiram com um show 

Aposentados(as) e Pensionistas aprenderam
dança circular irlandesa

Minioficina de criação literária
com o escritor Alcy Cheuiche

Comemoração também contou
com comida boa

Evento foi marcado por lançamento da campanha “Transparência Já”, palestra
sobre longevidade, oficinas, sessões de shiatsu e show musical

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

participantes, provenientes de diversas 
regiões do Estado, assistiram à palestra 
“Espiritualidade: Longevidade e Pro-
pósito de Vida”, com o psicoterapeuta 
Gustavo Garcia.

A abordagem foi no sentido de 
estimular as pessoas buscarem bem-
-estar, fazendo uma reflexão permanente 
para alcançar os objetivos de viver com 
serenidade. A Psicologia tem diversas 
linhas de embasamento teórico e a 
espiritualidade é uma linha de atuação 
mais recente. Busca incentivar a aten-
ção à importância de reconhecer os 
sentimentos e enfrentar a somatização 
de sentimentos que adoecem.

 Para o almoço, foram oferecidas 
diversas opções no cardápio, inclu-
sive vegetarianas. Como aperitivo, 
os(as) participantes ouviram as decla-
mações poéticas dos(as) escritores(as) 
que participaram da oficina literária 
“Poesia & Declamação”.

Assista ao programa de vídeo APCEF  

em Ação sobre o Dia dos(as) Aposentados(as)  

e Pensionistas, em www.apcefrs.org.br 

ou na página da Associação no Facebook.

Célia Zingler fez lançamento da campanha “Transparência Já!”

especial do Bando Celta.

O evento também serviu para fazer 
o lançamento da campanha “Transpa-
rência Já”, mais uma iniciativa pioneira 
da APCEF no sentido de cobrar escla-
recimentos da Funcef sobre a situação 
financeira da Fundação, uma grande 
preocupação dos(as) presentes na oca-
sião (confira mais sobre a campanha nas 
páginas centrais). 

O associado Marcelino de Oliveira, 
de 80 anos, elogiou o evento: “Cheguei 
cedo e gostei muito. Tomara que se repi-
ta outras vezes. Estava tudo excelente”. 
Já a associada Irene Diogo Michielin 
aproveitou para demonstrar sua grati-
dão à Associação. “Estou simplesmen-
te, encantada com o progresso dessa 
Associação. Me faltam palavras para 
expressar a grandiosidade dos eventos 
que a APCEF organiza, principalmente 
hoje. Esse dia glorioso é um presente”, 
agradeceu a aposentada de 90 anos e 
grande disposição.

Apresentação especial com o Bando CeltaPalestra com o psicólogo e psicoterapeuta 
Gustavo Garcia

Diretores(as) da APCEF endossam “Transparência Já”

Shiatsu foi uma novidade que agradou os(as) 
participantes


