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Caro(a) leitor(a), 

Convidamos você a mergulhar em 
uma edição muito densa. Não só pelo 
maior número de páginas, que contem-
plam os acontecimentos dos últimos dois 
meses, mas especialmente pela comple-
xidade do conteúdo que perpassa este 
JB histórico. 

Histórico, sim. Nos últimos dias, a 
História de nosso País está sendo total-
mente remodelada. Após um processo 
com base jurídica frágil e questionado 
por ampla parcela da sociedade brasi-
leira e internacional, o País viu, no dia 
31 de agosto, um golpe parlamentar 
ser consolidado. Por 61 votos a 20, o 
Senado Federal aprovou o impeachment 
de Dilma Rousseff. Com o resultado, 
Michel Temer tomou posse e já começou 
a bombardear o povo com retrocessos 
que se instalam nas áreas de direitos 
humanos, educação, cultura, saúde, 
previdência e, especialmente, direitos 
trabalhistas. 

Os reflexos desses tempos som-
brios já se revelam na Campanha Salarial 
dos(as) Bancários(as). Até o fechamento 
desta edição, com 25 dias de greve e 
mais de 13.200 agências paralisadas 
em todo o Brasil - em uma das maiores 
mobilizações dos últimos anos -, os ban-
queiros mostraram que não têm nenhum 
respeito pelos(as) trabalhadores(as). 
Após nove rodadas de negociações, o 
máximo que a Fenaban fez foi manter a 
proposta rebaixada de 7% de reajuste 
nos salários, na PLR e nos auxílios refei-
ção, alimentação, creche, além de abono 
de R$ 3,3 mil. Com os cinco maiores 
bancos registrando um lucro de R$ 29,7 
bilhões no primeiro semestre, é uma 
vergonha que a proposta não tenha nem 
reposto a inflação. Só a luta nos garante!

Para avaliar a atual conjuntura, o 
João de Barro conseguiu uma entrevista 
exclusiva com o senador Roberto Re-
quião, um dos poucos nomes do PMDB 
que se posicionou contra o golpe e que 
tem denunciado as propostas nocivas do 
atual presidente, seu colega de partido. 
“Tudo que o governo anunciou até agora 
é prejudicial, nocivo, venenoso”, ressal-
tou o parlamentar. Sobre o programa 
“Ponte para o Futuro”, o senador não 
economiza críticas: “essa excrescência 
patrocinada pela cúpula dirigente do par-
tido não representa o PMDB de Ulysses, 
de Tancredo, de Teotônio Vilela”. 

Editorial

OPINIÃO

E enquanto a política anda aos 
trancos e barrancos em Brasília, no 
Rio Grande do Sul, a APCEF cumpre 
mais uma vez o seu papel na defesa dos 
direitos dos(as) trabalhadores(as). No 
último dia 27 de agosto, em assembleia 
geral extraordinária, a Associação foi au-
torizada por unanimidade a ajuizar uma 
ação coletiva a fim de garantir na Justiça 
o pagamento de quebra de caixa aos(às) 
avaliadores(as) de penhor. No mesmo 
dia, tesoureiros(as) provenientes de 
diversas regionais participaram de mais 
um Encontro Estadual promovido pela 
Associação para discutir as reviravoltas 
provocadas por recentes manobras 
da Caixa, como a determinação do 
encerramento de representações de 
retaguarda. 

A densidade desta edição também 
se deve a grandes alegrias obtidas no 
último período. Com a conquista de 15 
medalhas - cinco de ouro, quatro de 
prata e seis de bronze - a APCEF voltou 
da 12ª edição dos Jogos da Fenae com o 
terceiro lugar na classificação geral entre 
27 Apcefs do País. O evento ocorreu de 
20 a 27 de agosto, em Blumenau, Santa 
Catarina, com a participação de atletas 
de todo o Rio Grande.

Outra grande conquista diz respei-
to ao nosso patrimônio. No dia 22 de 
setembro, foram oficialmente iniciadas 
as obras que estão dando corpo ao 
projeto de ampliação e revitalização da 
Colônia de São Francisco de Paula. Com 
a liberação das licenças pela Prefeitura e 
com ótimas condições climáticas, a ex-
pectativa é que as obras fiquem prontas 
em dezembro de 2017.

E as novidades não param por aí. 
Veja como foram os Festejos Farroupi-
lhas na APCEF, a terceira etapa do Curso 
de Formação de Lideranças “Líder A”, as 
brilhantes atuações da Caixa de Pandora 
e do Coral,  e os últimos acontecimentos 
realizados nas nossas regionais. Também 
agende-se para os próximos eventos da 
Associação, como o Botequim do Espor-
te, a Festa do Saci e o lançamento dos 
livros das oficinas literárias de Poesia & 
Declamação e Mulheres Extraordinárias 
na Feira de Porto Alegre.

Boa leitura e até a próxima edição!
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O livro “Água: elemento essencial da 
vida”, resultante da Oficina de Criação Lite-
rária promovida pela APCEF, continua ren-
dendo muitos frutos. Os(as) escritores(as), 
juntamente com o mestre Alcy Cheuiche, 
foram convidados(as) para participar do 1º 
Ciclo de Palestras sobre o Meio Ambiente, 
em Pelotas, no último dia 11 de agosto. O 
evento, promovido pelo coletivo do Meio 
Ambiente do município, realizou uma 
grande troca de informações e reflexões 

A Festa do Saci, tão aguardada 
pelas crianças, já tem data marcada. 
O evento será realizado no sábado, 
dia 15 de outubro, a partir das 14h, 
na Sede A da APCEF (Av. Coronel 
Marcos, 627, bairro Ipanema, Porto 
Alegre). E como atração especial, 
nesta edição, os(as) personagens da 
Turma da Mônica confirmaram presen-
ça. Eles(as) vão fazer um show musical 
para toda a garotada. 

RADAR

Com muitas atrações, Festa do Saci 
ocorre em 15 de outubro

Regional Litoral Sul promove jantar de confraternização

Escritores(as) do livro “Água: elemento essencial da vida” 
participam de debate em Pelotas

Personagens da Turma da Mônica vão fazer espetáculo musical para a garotada. Agende-se e participe!

Agenda de Eventos

Terças-feiras - Encontro do 
Núcleo de Cultura Gaúcha
Outubro
8/10 - X Botequim do Esporte 
15/10 - Festa do Saci 
30/10 - 31 anos da Greve pelo direito 
à sindicalização e jornada de 6 horas 
dos(as) Empregados(as) da Caixa
Novembro
3/11 - Lançamento do livro “Poesia & 
Declamação” (62ª Feira do Livro de 
Porto Alegre) 
10/11 - Lançamento do livro 
“Mulheres Extraordinárias” (62ª Feira 
do Livro de Porto Alegre)

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

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.

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

Muitas brincadeiras serão realizadas 
em comemoração ao Dia das Crianças

Associados(as) desfrutaram de jantar e boa música em Rio Grande

Gabriel Cozza/Divulgação

Arquivo Pessoal

Escritores(as) estiveram presentes no 1º 
Ciclo de Palestras sobre o Meio Ambiente

Jéssica Sobreira/APCEF

Associados(as) da Regional Litoral 
Sul se reuniram em mais um tradicional 
jantar de confraternização em Rio Gran-
de. O evento ocorreu no dia 12 de agos-
to, com a presença de colegas da ativa e 
aposentados(as). Os(as) convidados(as) 
aproveitaram para desfrutar de um 
delicioso galeto, além da boa música ao 
vivo de “Ricardo do Sax” e “Volnei das 
guitarras”, presenças confirmadas nas 
festas da Regional.

A associada Marisa Morel Mello 
esteve presente, juntamente com a 
família, e aprovou o encontro. “Achei 
maravilhoso o evento. Todos(as) os(as) 
colegas foram unânimes na satisfação 
sobre a confraternização. A Regional 
está de parabéns por promover eventos 
como esse”, afirmou.

* Com a colaboração de Regina Azevedo
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Além desses(as) convidados(as) 
especiais, é claro que atrações tradi-
cionais como cama elástica, piscina de 
bolinhas, brinquedos infláveis, canti-
nho das fotos, espaço de pinturas, ca-
marim fashion,  baloneira e atividades 
promovidas pelos(as) animadores(as) 
não vão faltar. E o astro principal da 
festa, o Saci, também estará presente 
para recepcionar a galera. 

Como de praxe, as crianças re-
ceberão kit lanches, incluindo refri-
gerantes, sucos e água, além de pão 
de queijo, cachorro-quente, pipoca, 
algodão-doce e minipizza. Haverá, 
ainda, uma mesa recheada de delicio-
sas guloseimas. Agende-se e participe!

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

acerca do tema. 
Os(as) escritores(as) compartilharam 

com o público a leitura de alguns dos 52 
contos do livro, logo após a saudação de 
Alcy Cheuiche. Depois da leitura, ocorreu 
uma prestigiada sessão de autógrafos. “Foi 
um dia muito especial. Conscientizar é o 
nosso objetivo principal. Pelotas está de 
parabéns pela preocupação com o meio 
ambiente”, salientou a escritora e associada 

Salete Mattje. 
“Água: elemento essencial da vida” 

alerta, principalmente, para a importância 
da preservação da água pública, em um 
momento em que a escassez de recursos 
hídricos se dissemina e que a ideia de priva-
tização ganha força no País. Para contribuir 
com o debate, o livro já foi levado à discus-
são em eventos realizados em Porto Alegre, 
Gravataí, Caçapava do Sul e São Paulo.



CONJUNTURA

Impeachment de Dilma foi golpe 
coberto por verniz de legalidade
Por trás da justificativa das “pedaladas fiscais”, condenação da presidenta teve motivação unicamente política

Divulgação

Em um processo com base jurídica 
frágil e questionado por ampla parcela 
da sociedade brasileira e internacional, o 
Brasil viu, no dia 31 de agosto de 2016, o 
golpe parlamentar que se articulava desde 
as últimas eleições de outubro de 2014 ser 
consolidado. Por 61 votos a 20, o Senado 
Federal aprovou o impeachment de Dilma 
Rousseff, a primeira mulher a presidir o 
Brasil, reeleita por mais de 54 milhões de 
brasileiros(as). 

Com o resultado, Michel Temer, 
interino desde maio passado, tomou pos-
se e já começou a bombardear a classe 
trabalhadora com propostas que atacam 
direitos trabalhistas conquistados histori-
camente (leia mais na página ao lado). Isso 
sem contar os inúmeros retrocessos que 
se instalam nas áreas de direitos humanos, 
educação, cultura, saúde e previdência. 
Mas para entendermos a origem de todos 
esses retrocessos, é importante compreen-
dermos as circunstâncias as quais levaram 
Temer ao poder.

Golpe travestido  
e impeachment

A partir de um ato de retaliação do 
maior réu da República, Eduardo Cunha, 
367 deputados(as) federais conseguiram, no 
dia 17 de abril, em um verdadeiro picadeiro 
televisionado, afastar a presidenta reeleita 
até o julgamento final do Senado. No 
julgamento, em tese, os(as) senadores(as) 
avaliaram que a emissão de três decretos 
orçamentários sem autorização do Con-
gresso e o atraso no repasse do Tesouro 
Nacional ao Banco do Brasil por conta do 

pagamento do Plano Safra, a chamada 
“pedalada fiscal”, se configuraram como 
crimes de responsabilidade cometidos por 
Dilma Rousseff. 

Entretanto, se crimes fossem, as 
“pedaladas” teriam levado a impeachment 
todos os últimos presidentes da República. 
Assim, com o precedente aberto nesse 
cenário de vale-tudo, bastaria a perda de 
apoio político para que qualquer repre-
sentante democraticamente eleito pelas 
urnas tivesse seu o seu mandato cassado 
pelo legislativo. 

Até aí, a situação já era extremamente 
preocupante. Só que, quando acreditava-se 
que não havia mais como piorar, a condu-
ta de nossos(as) legisladores(as) desceu 
um degrau ainda mais embaixo: dois dias 
depois da aprovação do impeachment, foi 
sancionada uma lei que flexibilizou as regras 
para abertura de créditos suplementares 
sem necessidade de autorização do Con-
gresso. Ou seja, agora, as até então graves 
“pedaladas fiscais” estão autorizadas.

A votação no Senado foi o desfecho de 
um longo processo coberto por um verniz 
de legalidade, promovido pelo cumprimen-
to das regras procedimentais previstas na 
Constituição, mas definido por uma batalha 
política na qual os(as) vencedores(as) bus-
caram um motivo qualquer para legitimar a 
destituição da presidenta. Mas quais seriam 
os verdadeiros interesses para que Dilma 
fosse afastada?

Autonomia à Lava Jato

Dilma - a quem, até o momento, não 

Mesmo sabendo das intenções de seus algozes, Dilma se defendeu no Senado

pesa uma única denúncia de corrupção – 
não foi “sacrificada” por “pedaladas fiscais” 
ou qualquer desvio de dinheiro público. O 
seu governo - não há como negar - dei-
xou muito a desejar, especialmente para 
quem esperava uma guinada à esquerda. 
Teve muitos erros e poucos acertos. E é 
justamente por causa desses acertos que 
foi “abatida” pelos(as) golpistas de plantão.

Um deles diz respeito à autonomia 
dada às investigações da Operação Lava 
Jato, que não estava deixando “pedra so-
bre pedra”, nas palavras da ex-presidenta. 
Coincidência seria se os mais de 100 
deputados(as) que respondem a processos 
na Justiça e que votaram pelo impeachment 
o tivessem feito por causa de “pedaladas 
fiscais”.

Os motivos tornaram-se ainda mais 
evidentes a partir da divulgação, por parte 
da Folha de S. Paulo, no dia 23 de maio, do 
áudio do senador Romero Jucá (PMDB-RR) 
sugerindo ao ex-presidente da Transpetro, 
Sérgio Machado, um “pacto” para tentar 
derrubar a presidenta e barrar a Operação 
Lava Jato. 

Sem Dilma, as tentativas de livrar a 
pele de muita gente envolvida em cor-
rupção são ainda mais incisivas. A última, 
conforme revelou a revista Carta Capital, 
ocorreu nas horas finais do dia 19 de setem-
bro, quando a Câmara de Deputados(as) 
reservou ao País mais um momento em-
blemático da vergonhosa conjuntura política 
atual. Foi colocado em votação um projeto 
de 2007 que tinha como objetivo anistiar os 
políticos que utilizaram caixa dois em elei-
ções anteriores. O projeto surgiu na pauta 
sem que se soubesse qual deputado(a) ou 

partido pediu sua inclusão e sem que os(as) 
deputados(as) tivessem conhecimento so-
bre seu conteúdo.

“A proposta até possui um verniz 
nobre, a criminalização de doadores(as) e 
recebedores(as) de recursos “por fora”, 
uma irregularidade alcançada hoje somente 
pela legislação eleitoral. Mas esconde uma 
ideia talhada para esterilizar as delações de 
Odebrecht e da OAS. Seus(suas) dirigentes 
presos(as) estão propensos(as) a apontar o 
dedo para poderosos(as) do pós-impeach-
ment, como Temer (que teria pedido R$ 
10 milhões em dinheiro à Odebrecht), o 
chanceler José Serra (que teria levado R$ 23 
milhões da mesma empreiteira no exterior) 
e o senador Aécio Neves (que teria ficado 
com 3% de uma obra da OAS em Minas)”, 
revelou a revista.

Nesse cenário, terá a nossa jovem 
democracia forças para juntar os seus cacos?

Momento de participação 
política

Para a diretoria da APCEF/RS, trata-se 
de um momento delicado de nosso País, que 
requer muita conscientização e resistência. 
Por isso, é necessário que toda a sociedade 
esteja atenta aos passos que estão sendo da-
dos pelos(as) governantes, seja em Brasília, 
seja em nossas cidades, nossos bairros ou 
ambientes de trabalho. “Não podemos ter 
dúvidas de que para defender nossa jovem 
(e sob ataque) democracia, precisamos 
qualificá-la, e, para isso, é imprescindível o 
empoderamento coletivo, a participação 
política, a conquista de direitos sociais e 
o combate às desigualdades”, declarou o 
vice-presidente da Associação, Marcos Todt.
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Mal colocou os pés no Planalto e o 
Governo Temer já anunciou que fará uma 
reforma trabalhista de “arrasar quarteirão”. 
A partir do conteúdo do programa “Ponte 
para o Futuro”, anunciado por Temer ainda 
enquanto interino, as centrais sindicais já 
imaginavam que medidas nocivas à classe 
trabalhadora estariam a caminho. Entenda 
algumas das propostas e prepare-se para 
a resistência.

Flexibilização da jornada 
de trabalho

O ministro do Trabalho, Ronaldo 
Nogueira, afirmou que o governo pretende 
ampliar a jornada de trabalho a 48 horas 
semanais, com um teto de 12 horas diárias. 
Hoje, a carga diária é de oito horas. Após 
repercussão negativa, ele voltou a afirmar 
que o padrão legal continuará sendo o de 
oito horas, e que a reforma permitirá que 
as convenções coletivas tenham a opção 
de flexibilizar a forma como a jornada será 
realizada.

O governo estuda também a criação 
de dois novos contratos de trabalho: por 
horas trabalhadas ou por produtividade, 
com jornadas inferiores a 44 horas semanais 
e salários proporcionais. As centrais sindi-
cais refutam a proposta, pois entendem 
que, em uma negociação sob pressão do 
patrão, o(a) trabalhador(a) poderá perder 
os seus direitos.

Terceirização

Aprovado na Câmara (PL 4330/2004) 
e tramitando atualmente no Senado, o 
Projeto de Lei da Câmara PLC 30/2015 
autoriza a terceirização das atividades-fim. 
A proposta universaliza, assim, tipos de 
contratos que hoje só podem ser realiza-
dos quando se referem a atividades-meio, 
como limpeza e segurança. 

Além disso, o projeto diminui a res-
ponsabilidade da empresa que contrata a 
prestadora com a Justiça, caso não haja 
cumprimento de obrigações trabalhistas. 
Desde que exija da contratada compro-
vantes mensais, a empresa fica isenta da 
responder a processos judiciais.

“Ponte para o Futuro” 
prepara-se para 
enfraquecer a CLT
Programa do Governo Temer propõe medidas nocivas 
aos(às) trabalhadores(as)

Com mais de 3 mil agências 
paralisadas, bancários(as)  
fortalecem a greve

Em greve desde o dia 6 de setembro, 
os(as) bancários(as) têm mostrado que 
não entraram na luta desta campanha sa-
larial para brincadeira. No último dia 20 de 
setembro, 13.096 agências e 36 centros 
administrativos de todo o Brasil tiveram 
as atividades paralisadas, nesta que já é 
uma das maiores greves dos últimos anos. 
Só no Rio Grande do Sul, 970 unidades 
estavam paralisadas nessa data. 

A reação veio após oito rodadas de 
negociação, em que o máximo que os 
banqueiros fizeram foi manter a proposta 
rebaixada de 7% de reajuste nos salários, 
na PLR e nos auxílios refeição, alimenta-
ção, creche, além de abono de R$ 3,3 mil. 

Os(as) bancários(as) reivindicam 
reposição da inflação do período (9,62%) 
mais 5% de aumento real; valorização do 
piso salarial, no valor do salário mínimo 
calculado pelo Dieese (R$ 3.940,24); 
PLR de três salários mais R$ 8.317,90; 
combate às metas abusivas, ao assédio 
moral e sexual; fim da terceirização; mais 
segurança; e melhores condições de tra-
balho. A proteção das empresas públicas e 
dos direitos da classe trabalhadora, assim 
como a defesa do emprego, também são 
prioridades para a categoria. A data-base 
é 1º de setembro, e a pauta de reivindi-
cações foi entregue aos bancos no dia 9 
de agosto. 
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Negociado sobre o legislado

O termo diz respeito à prevalência das 
negociações em detrimento da lei. Atual-
mente em tramitação na Câmara dos De-
putados, o PL 4193 autoriza que os direitos 
previstos na CLT possam ser amplamente 
negociados entre trabalhadores(as) e con-
tratantes. Assim, todos os itens listados 
poderiam ser negociados e, após alterados 
em acordos coletivos, as novas regras não 
poderiam ser derrubadas na Justiça. Neste 
sentido, outro projeto de lei discutido é o 
PL 427, que institui a negociação individual 
entre empregado(a) e empregador(a). A 
negociação coletiva seria fragilizada.

Na prática, a iniciativa não revoga a 
CLT, mas a enfraquece a tal ponto que direi-
tos como o 13º salário, as férias de 30 dias, 
o adicional noturno, licença-paternidade e 
salário mínimo podem ser relativizados.

Desmonte da Previdência 
Social

A reforma da Previdência deverá au-
mentar a idade mínima de aposentadoria 
para 65 anos e igualar a idade entre homens 
e mulheres e entre trabalhadores(a) do 
campo e da cidade. A proposta também 
prevê a desvinculação dos benefícios pre-
videnciários ao salário mínimo e, para os 
demais, somente os reajustes pela inflação 
do ano anterior. Atualmente, são atuali-
zados pelo crescimento da economia nos 
dois últimos anos. A ideia é que as aposen-
tadorias passem a ser ajustadas apenas pela 
inflação, reduzindo os gastos do governo.

Congelamento para 
servidores(as) públicos(as)

Um dos maiores temores dos movi-
mentos sociais, já que congela em 20 anos 
o orçamento para Saúde e Educação, a 
PEC 241 também tem impactos no mun-
do do trabalho, mais precisamente sobre 
servidores(as) públicos(as). Complementar 
à reforma da Previdência, a PEC também 
congelará, se aprovada, a realização de 
novos concursos públicos e os salários de 
servidores(as), além de impedir a criação de 
novos cargos e a reestruturação de carreira.

Fonte: Revista Fórum

CAMPANHA 2016

Negociações específicas 

Após três rodadas marcadas por 
sucessivos nãos e respostas evasivas, a 
direção da Caixa também permanece 
em silêncio. Entre os principais itens da 
pauta estão a revogação do RH 184, com 
a consequente garantia da incorporação 
da função e o fim dos descomissiona-
mentos arbitrários. A contratação de 
mais empregados(as) é outra demanda 
urgente.

Lucros exorbitantes X 
desemprego

Com os lucros nas alturas, 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 corte de 
7.897 postos de trabalho nos primeiros 
sete meses do ano. Entre 2012 e 2015, o 
setor já reduziu mais de 34 mil empregos.

A população também “paga o pato” 
com a ganância dos banqueiros. A taxa de 
juros do cheque especial bate recordes 
a cada mês. De acordo com dados do 
Banco Central, chegou a 318,4% ao ano, 
no mês de julho. No cartão de crédito, os 
números são ainda piores, com taxa de 
juros de 470,7% ao ano.



ENTREVISTA:

“Tudo que o governo anunciou até 
agora é prejudicial, nocivo, venenoso”
Um dos poucos nomes do PMDB que se posicionou contra o golpe parlamentar, senador denuncia ataque aos direitos 
trabalhistas e entreguismo do governo Temer

Roberto Requião, Senador da República pelo PMDB-PR

Roberto Requião

PMDB/Divulgação

Roberto Requião de Mello e Silva tem 

quase 30 anos de vida pública. Formado em 

Direito pela Universidade Federal do Paraná 

e em Jornalismo pela Pontifícia Universida-

de Católica do Paraná, cursou Urbanismo 

pela Fundação Getúlio Vargas. Sempre 

pelo PMDB, Requião foi deputado estadual 

(1983-85), prefeito de Curitiba (1986-89), 

secretário do Desenvolvimento Urbano do 

Estado do Paraná (1989-90), governador 

do Paraná por dois mandatos (1991-95 e 

2003-07), e senador da República por duas 

vezes (1995-2002 e 2010-18), cargo que 

ocupa atualmente, defendendo opiniões for-

tes e coerentes com a sua trajetória política, 

independente da posição da cúpula de seu 

partido. Sobre a atual conjuntura, confira a 

entrevista exclusiva que o senador concedeu 

ao João de Barro.

João de Barro - O senhor foi um 

dos poucos nomes do PMDB que se 

posicionou (e atuou) publicamente 

contra o impeachment da presiden-

ta Dilma, inclusive alegando a sua 

inocência. Por quê?

Roberto Requião - Por se tratar 

de um golpe, uma vez que a presiden-

te é inocente. Nada se provou contra 

ela. Foi a conjunção de interesses das 

classes dominantes nacionais com os 

interesses geopolíticos do império que 

levaram à trama e à execução do gol-

pe. Aquilo de sempre: quando o povo 

avança milímetros em direção de uma 

vida mais digna, a nossa burguesia escra-

vocrata une-se aos interesses imperiais 

para golpeá-lo e para entregar o País. É 

um movimento recorrente.

JB - Como o PMDB reagiu ao 

seu posicionamento contra o impe-

achment?

RR - Pouco se me dá a reação da 

cúpula golpista do PMDB às minhas 

posições. Eu é que represento o PMDB 

autêntico, nacionalista, democrático 

e popular. O PMDB da “Ponte para o 

Futuro”, essa excrescência patrocinada 

eleições presidenciais, a mídia assumiu 

o comando, com as Organizações Globo 

à frente, liderando e dando o tom. É da 

natureza dos Marinho insuflar golpes de 

Estado no Brasil. Foi assim em 45, em 54, 

em 56, em 61, em 64, em 69, no golpe 

dentro do golpe. E será assim sempre. 

Enquanto não houver democratização 

dos meios de comunicação de massa - eis 

aqui outro brutal erro do PT - não haverá 

democracia no País. Não precisa ser nada 

radical, basta aplicar aqui a legislação 

norte-americana que já está bom.

JB - O senhor alertou que um dos 

objetivos do afastamento da presiden-

ta seria a desmobilização da Operação 

Lava Jato e que existiriam manobras 

no Senado para sabotar as investiga-

ções da Operação. Quais os interesses 

que estão por trás dessas manobras?

RR - Bom, está aí o ex-ministro da 

Advocacia Geral da União, nomeado e 

demitido por Temer, a denunciar isso. 

Basta olhar a lista de senadores, especial-

mente do PMDB, e de ministros, também 

especialmente do PMDB, denunciados na 

Operação para se concluir porque que-

rem liquidar a “Lava Jato”. Como disse o 

filósofo Romero Jucá: “Vamos acabar com 

esta p***”.

JB - Como o senhor vê a atuação 

do juiz Sérgio Moro?

RR - Talvez tenha sido um dos 

primeiros senadores a apoiar o juiz, por 

conhecê-lo, por ter atuado junto com ele, 

quando eu era governador do Paraná. Mas, 

como não sou cego, como sou advogado, 

fico horrorizado com os exageros da 

Operação. Chocam-me o exibicionismo, 

o espetáculo feito para a TV Globo, a vai-

dade, a soberba dos condutores da “Lava 

Jato”. Corre-se o risco de se pôr tudo a 

perder por causa disso. É uma pena. Ah, 

sim, não escapa a ninguém que tenha dois 

neurônios para raciocinar e não seja nem 

fanático e nem fundamentalista, a parcia-

lidade das investigações.

pela cúpula dirigente do partido, não 

representa o PMDB de Ulysses, de 

Tancredo, de Teotônio Vilela, sequer 

o PMDB de Sarney, que não era um 

entreguista. O verdadeiro programa do 

PMDB é ainda “Mudança e Esperança”, 

de 1982, o mais importante documento 

político lançado no Brasil nos últimos 

30 anos. Nada o supera. Do ponto de 

vista formal, esse é ainda o programa 

do PMDB, uma vez que foi debatido, 

votado e aprovado em convenção na-

cional, ao contrário da tal “Ponte para 

o Futuro”, que foi retirado de pauta de 

uma reunião nacional do partido, ano 

passado, em Brasília, porque houve 

unânime rejeição. Logo, não reconheço 

qualquer reação da cúpula peemedebis-

tas às minhas posições.  

JB - A imprensa internacional 

revelou ao mundo que o impeach-

ment no Brasil se caracterizou como 

golpe, fato negado ou ocultado 

pelos grandes veículos nacionais. 

Qual o papel (ou responsabilidade) 

da mídia brasileira nesse processo?

RR - A mídia monopolista nacional 

foi vital para a consecução do golpe. Os 

veículos de comunicação que dominam 

a informação no País são controlados 

por apenas quatro famílias. Inacredi-

tável! Ainda falam em democracia! Na 

verdade, a mídia assumiu a condução 

do processo. Diante da fragilidade da 

oposição, quatro vezes derrotada em 
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JB - O senhor afirmou que a 

queda de Dilma abriu espaço para 

o “entreguismo”. O senhor enten-

de que houve interesses interna-

cionais nesse processo? Por quê?

RR - Mas é claro que houve 

intervenção direta de algumas em-

baixadas no processo de impeach-

ment. É inegável. Você já viu algum 

golpe no Brasil sem intervenção 

norte-americana, por exemplo?  

A destruição de qualquer saída à 

esquerda na América Latina faz 

parte do grande plano imperial. 

Por quê? O petróleo, as reservas 

de água, as florestas, a prevalência 

dos primados do mercado sobre 

o Estado de Bem-Estar Social. A 

redução do Brasil e dos países da 

América Latina à condição de Esta-

dos associados aos Estados Unidos, 

uma penca de Portos Ricos.

JB - Em seu discurso na ses-

são do dia 28 de agosto, o senhor 

mencionou que, além do Pré-Sal, 

existe o interesse de entregar a 

empresas estrangeiras o Aquí-

fero Guarani, maior reserva de 

água potável do planeta. Como 

isso está se configurando? 

RR - Ora, o Serra não pro-

meteu entregar o Pré-Sal à Che-

vron? Estão cumprindo. Não estão 

l iberando a venda de terras a 

estrangeiros? Não querem abrir 

totalmente o espaço aéreo nacio-

nal às empresas estrangeiras? Não 

querem abrir todas as riquezas 

do subsolo, inclusive o Aquífero 

Guarani às empresas estrangeiras? 

Como isso está configurando? Ora, 

veja a pauta do Congresso e da 

mídia. Está tudo lá, sem disfarces, 

sem eufemismos.

JB - Há um projeto bastante 

polêmico tramitando no Sena-

do, que é o PLS 204/2016, de 

autoria de José Serra (PSDB), 

que propõe a cessão de di-

reitos creditórios originados 

de créditos tributários e não 

tributários de entes da Federa-

ção. No entanto, para isso, a lei 
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autorizaria a criação de empresas 

denominadas Sociedades de Pro-

pósito Específico (SPE), que ser-

viriam para emitir debêntures a 

juros estratosféricos, aumentando 

a dívida pública. O que o senhor 

acha desse projeto?

RR - É mais um, entre tantos, 

para l iquidar o Estado Brasileiro, 

subjugando-o aos interesses da ban-

ca, do mercado financeiro. Serra é 

um entreguista e um aliado do capital 

financeiro ardiloso, cheio de truques, 

de jogadas. Não dá ponto sem nó. É 

mais um projeto que eu chamaria de 

“arrasa quarteirão”, de destruição de 

qualquer possibilidade de se construir 

o Brasil-Nação. É a escravização do 

povo brasileiro a Mamon, o deus 

dinheiro, como diz o Papa Francisco. 

Vamos resistir a mais esta investida 

contra o País e o seu povo. Mas a coisa 

está avançando tanto, eles estão indo 

com tanta sede ao pote, que haverá 

reação popular a essas barbaridades. 

Eles estão cutucando com vara curta 

o espectro da guerra civil.

JB -  Em recente artigo,  o 

senhor defendeu que a crise bra-

sileira deve ser vista no contexto 

de crises similares em outros 

países da América Latina onde, 

por artifícios diversos, presiden-

tes democraticamente eleitos do 

campo progressista foram tirados 

do poder. Na sua opinião, esses 

movimentos políticos indicam uma 

guinada à direita ou a esquerda 

ainda pode retomar o seu espaço? 

De que forma?

RR - Não há dúvida que existe 

hoje uma guinada à direita, insuflada 

pelo capital, pelos que querem ver 

destruído o Estado de Bem-Estar So-

cial. Mesmo que tenhamos avançado 

um tiquinho só no estabelecimento de 

uma sociedade mais justa, isso inco-

moda a Casa Grande e o Império. São 

dias tenebrosos, tristes. Mas o povo 

que experimentou o gosto do avanço 

social e econômico não voltará de 

cabeça baixa à senzala. Haverá resis-

tência. A demonização da esquerda, 

os erros de partidos e governos de 

esquerda, a desestabilização e sabota-

gem econômica provocadas pela ação 

conjunta mídia-mercado, golpeou-nos 

fortemente. No entanto, não existem 

noites eternas. Sou otimista: antes do 

que se imagina, viraremos o jogo.

JB - Boa parte da população 

entende que a reforma trabalhista 

proposta por Temer é extremamen-

te prejudicial, especialmente no que 

diz respeito aos direitos trabalhis-

tas conquistados historicamente. O 

senhor está de acordo? Quais são os 

pontos que o senhor considera mais 

nocivos nesse “pacote”? 

RR -  Tudo o que o governo 

anunciou até agora é prejudicial , 

nocivo, venenoso. A prevalência do 

negociado sobre o legislado tão sim-

plesmente remeterá os trabalhadores 

a uma situação análoga à escravidão. 

Vão-se o 13º, as férias e o descanso 

remunerado, a jornada de oito horas, 

o aumento salarial, a remuneração das 

horas extras, licença para tratamento 

médico e assim por diante. Nada mais 

estará antecipadamente garantido. 

Tudo será negociado. Com a faca do 

desemprego no pescoço, o que o tra-

balhador vai negociar? Acrescentem-

-se ainda o fim da correção real do 

salário mínimo, da aplicação dessa 

correção nos reajustes da aposenta-

dorias e pensões, o aumento da idade 

para aposentadoria. Enfim, vem aí 

uma carnificina.

JB - Em uma rede social, o 

senhor publicou que a bancada do 

PMDB no Senado não se reúne há 

meses. Nesse cenário, em que nem 

o próprio partido do presidente 

está coeso, o senhor avalia que 

Michel Temer terá apoio político 

para aprovar seus projetos?

RR - Gramsci dizia que não existe 

o canalha absoluto, que o canalha abso-

luto é uma figura de literatura. Quero 

acreditar que essa figura de literatura 

não se imponha na bancada do PMDB.

JB - Com suas propostas impo-

pulares, o Governo Temer já está 

sentindo a resposta do povo nas 

ruas. O senhor acredita que a 

mobilização popular pode im-

pedir a aprovação dessas pro-

postas? 

RR - Poderá. Acredito mais 

nas ruas que no Parlamento. A 

resposta virá das ruas. Quando, 

principalmente, os trabalhadores e 

os desempregados se mobilizarem, 

aí sim, teremos a prova de fogo 

para os golpistas.

JB - Outro comentário re-

cente seu foi de que o País não 

pode esquecer das eleições 

municipais, alertando especial-

mente sobre “alianças espú-

rias”. A que tipo de alianças o 

senhor se refere?

RR - Do tipo das alianças fei-

tas no Paraná, especialmente em 

Curitiba, com líderes das manifes-

tações golpistas aliados ao PCdoB, 

por exemplo; com um ex-prefeito, 

crítico feroz do governador, agora 

aliado a Beto Richa. Mais ainda: 

pesquise e veja em quantos muni-

cípios temos a suposta esquerda 

antigolpista aliada ao DEM, ao PPS 

ao PSDB. E assim por diante. É mais 

uma prova de falência do sistema 

partidário brasileiro, da desideolo-

gização da política, do oportunismo 

eleitoral.

JB - O senhor defende a 

realização de novas eleições 

presidenciais. Considerando a 

atual conjuntura política, qual a 

probabilidade de isso se tornar 

realidade?

RR - Defendia antes do im-

peachment e defendo ainda mais 

agora. Depende das ruas, das mo-

bilizações, da ação do Congresso, 

da resistência parlamentar. Com 

o que estamos vendo, o governo 

não modera suas ações anti-povo e 

anti-Brasil. E isso será o combustível 

para as mobilizações por novas elei-

ções. O governo reagiu às manifes-

tações com arrogância, prepotência 

e estultícia. Venceremos!



APCEF/RS conclui
a competição entre
as melhores colocadas
do País
Associação gaúcha comemora a terceira classificação geral
e a participação massiva de atletas de todo o Estado

A APCEF/RS voltou da 12ª edição dos Jogos da Fenae com a 
bagagem mais pesada. Após uma semana de competições esportivas 
entre mais de 2500 atletas de 27 APCEFs de todo o País, os(as) 
gaúchos(as) trouxeram para casa nada menos que medalhas em 15 
modalidades esportivas, tanto individuais quanto coletivas, sendo 
cinco de ouro, quatro de prata e seis de bronze. Tal desempenho 
rendeu à nossa Associação o terceiro lugar na classificação geral
da competição, realizada de 20 a 27 de agosto, em Blumenau,
Santa Catarina.

Os ouros ficaram com o Vôlei Feminino (heptacampeão), o 
Basquete Masculino (bicampeão), o Futebol Soçaite Máster 
(bicampeão), o Atletismo/5km (primeiro lugar geral) e o Salto em 
Distância (com marca de 6,3m). As pratas foram conquistadas pelo 
Tênis de Mesa Feminino, Atletismo/100 e 200m rasos, e Natação/50m 
Peito Máster. Já os bronzes foram para o Futsal Feminino, o Tênis de 
Campo Duplas, o Xadrez, a Rústica/5km Masculino e Feminino e a 
Natação Feminino Máster (50m livres). Veja as premiações
na galeria de fotos.

Mas apesar desse excelente desempenho, é importante destacar 
a participação massiva de atletas de todo o Estado. De acordo com o 
diretor de Esportes da Associação, Sérgio Simon, cerca de 70% 
dos(as) 98 atletas que integraram a nossa delegação são do Interior. 
“Para nós, é uma alegria ver que a APCEF conseguiu reunir colegas de 
tantas localidades. Desses 98 atletas, 64 levaram medalhas para as suas 
regionais. Essa é a nossa maior gratificação”, ressaltou Simon.

Integração mais que campeã

Praticamente veterano no Atletismo da Associação, Luís Paulo 
Centeno de Oliveira, da Agência Partenon, fez, mais uma vez, uma 
participação mais que campeã nos Jogos da Fenae: conquistou nada 
menos que um ouro (no salto em distância) e duas pratas (100 e 200 
metros rasos). Mas, por mais que o pódio tenha um gosto especial, 
não foram as medalhas que o atleta destacou: “O que é mais legal nos 
Jogos é a integração de empregados(as) da Caixa de todo o Brasil. 
Com a correria da agência, do dia-a-dia, essas competições são um 
incentivo para que arranjemos um tempo para o esporte”, declarou.

Representando o time bicampeão do Basquete Masculino, Tomas 
Barth, da GIPES, também fez questão de lembrar o fator integração. 
“Essa é a segunda vez que participo dos Jogos da Fenae e cada vez eu 
gosto mais, especialmente por causa da integração com outras modali-
dades e com atletas de outras regionais e APCEFs do País”, sublinhou.

Karin Kestering, da GIFUG, que participou da equipe 
heptacampeã do Vôlei Feminino, por sua vez, acrescentou: 
“O sentimento que fica quando a gente participa desses 
Jogos é de uma família e, como uma família, a gente tem 
momentos de dificuldades e de superações. Agradeço ao 
apoio da APCEF, que muito contribuiu para que chegás-
semos onde chegamos”. 

A equipe do Futebol Soçaite Máster se tornou 
bicampeão (2010-2016)

Fotos: Arquivo/APCEF

A equipe do Vôlei Feminino é heptacampeã O time do Basquete Masculino conquistou
o bicampeonato (2010-2016)

César Machado Cabral ficou no primeiro lugar 
geral no Atletismo

Luís Paulo Centeno de Oliveira atingiu a marca 
de 6,3 metros no Salto em Distância

Liane Baumann conquistou a segunda posição 
no Tênis de Mesa Feminino

Luís Paulo Centeno levou a prata nos 100
e nos 200 metros rasos

Luciane Ballico recebeu a medalha de prata
na Natação/50m Peito Máster 

A equipe do Futsal Feminino ficou
na terceira posição

Traudi Meurer e Marilu Vianna levaram o 
bronze no Tênis de Campo Duplas Feminino Emmanuel Jardim conquistou o bronze no Xadrez

Luiza Inocente ficou em terceiro lugar
na Rústica/5km

Paulo Pasqualotti ficou com a terceira 
colocação na Rústica/5km

Luciane Ballico conquistou o bronze na 
Natação/50m Livre Máster
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E com esse desempenho de se orgulhar, agora é hora 
de comemorar. Agende-se para a 10ª edição do Botequim 
do Esporte. A tradicional festa com bebida liberada está 
marcada para o sábado, dia 8 de outubro, a partir das 20h. 
Na programação, estão previstas homenagens a atletas 
que se destacaram nos Jogos da Fenae, homenagens 
especiais, e o show da Banda Família (samba de raiz), além 
da animação musical do DJ Cristian. Haverá venda de 
petiscos, como fritas, risólis e tábua de frios. Chope, água e 
refrigerantes serão por conta da casa. Mais informações, 
em breve, em www.apcefrs.org.br. Não perca!

Confira a lista dos(as) homenageados(as):

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



APCEF/RS conclui
a competição entre
as melhores colocadas
do País
Associação gaúcha comemora a terceira classificação geral
e a participação massiva de atletas de todo o Estado

A APCEF/RS voltou da 12ª edição dos Jogos da Fenae com a 
bagagem mais pesada. Após uma semana de competições esportivas 
entre mais de 2500 atletas de 27 APCEFs de todo o País, os(as) 
gaúchos(as) trouxeram para casa nada menos que medalhas em 15 
modalidades esportivas, tanto individuais quanto coletivas, sendo 
cinco de ouro, quatro de prata e seis de bronze. Tal desempenho 
rendeu à nossa Associação o terceiro lugar na classificação geral
da competição, realizada de 20 a 27 de agosto, em Blumenau,
Santa Catarina.

Os ouros ficaram com o Vôlei Feminino (heptacampeão), o 
Basquete Masculino (bicampeão), o Futebol Soçaite Máster 
(bicampeão), o Atletismo/5km (primeiro lugar geral) e o Salto em 
Distância (com marca de 6,3m). As pratas foram conquistadas pelo 
Tênis de Mesa Feminino, Atletismo/100 e 200m rasos, e Natação/50m 
Peito Máster. Já os bronzes foram para o Futsal Feminino, o Tênis de 
Campo Duplas, o Xadrez, a Rústica/5km Masculino e Feminino e a 
Natação Feminino Máster (50m livres). Veja as premiações
na galeria de fotos.

Mas apesar desse excelente desempenho, é importante destacar 
a participação massiva de atletas de todo o Estado. De acordo com o 
diretor de Esportes da Associação, Sérgio Simon, cerca de 70% 
dos(as) 98 atletas que integraram a nossa delegação são do Interior. 
“Para nós, é uma alegria ver que a APCEF conseguiu reunir colegas de 
tantas localidades. Desses 98 atletas, 64 levaram medalhas para as suas 
regionais. Essa é a nossa maior gratificação”, ressaltou Simon.

Integração mais que campeã

Praticamente veterano no Atletismo da Associação, Luís Paulo 
Centeno de Oliveira, da Agência Partenon, fez, mais uma vez, uma 
participação mais que campeã nos Jogos da Fenae: conquistou nada 
menos que um ouro (no salto em distância) e duas pratas (100 e 200 
metros rasos). Mas, por mais que o pódio tenha um gosto especial, 
não foram as medalhas que o atleta destacou: “O que é mais legal nos 
Jogos é a integração de empregados(as) da Caixa de todo o Brasil. 
Com a correria da agência, do dia-a-dia, essas competições são um 
incentivo para que arranjemos um tempo para o esporte”, declarou.

Representando o time bicampeão do Basquete Masculino, Tomas 
Barth, da GIPES, também fez questão de lembrar o fator integração. 
“Essa é a segunda vez que participo dos Jogos da Fenae e cada vez eu 
gosto mais, especialmente por causa da integração com outras modali-
dades e com atletas de outras regionais e APCEFs do País”, sublinhou.

Karin Kestering, da GIFUG, que participou da equipe 
heptacampeã do Vôlei Feminino, por sua vez, acrescentou: 
“O sentimento que fica quando a gente participa desses 
Jogos é de uma família e, como uma família, a gente tem 
momentos de dificuldades e de superações. Agradeço ao 
apoio da APCEF, que muito contribuiu para que chegás-
semos onde chegamos”. 

A equipe do Futebol Soçaite Máster se tornou 
bicampeão (2010-2016)
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na Rústica/5km
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Natação/50m Livre Máster
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X Botequim do Esporte

E com esse desempenho de se orgulhar, agora é hora 
de comemorar. Agende-se para a 10ª edição do Botequim 
do Esporte. A tradicional festa com bebida liberada está 
marcada para o sábado, dia 8 de outubro, a partir das 20h. 
Na programação, estão previstas homenagens a atletas 
que se destacaram nos Jogos da Fenae, homenagens 
especiais, e o show da Banda Família (samba de raiz), além 
da animação musical do DJ Cristian. Haverá venda de 
petiscos, como fritas, risólis e tábua de frios. Chope, água e 
refrigerantes serão por conta da casa. Mais informações, 
em breve, em www.apcefrs.org.br. Não perca!

Confira a lista dos(as) homenageados(as):

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

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre os Jogos da Fenae, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.



FORMAÇÃO

Terceira etapa do Curso de Formação de 
Lideranças “Líder A” é realizado em Tramandaí
Evento ocorreu no dia 17 de setembro, com a palestra do sociólogo Thiago Ingrassia e um debate sobre a Campanha 
Nacional dos(as) Bancários(as) 2016

Fotos: Paulo Thies/Arquivo PessoalFotos: Jéssica Sobreira/APCEF

Associados(as) de todo o Estado 
participaram do Curso

Debate sobre a Campanha Salarial ocorreu 
durante a tarde

Confraternização teve jantar a atração 
musical

Sociólogo Thiago Ingrassia palestrou no 
terceiro encontro do curso

O Curso de Formação de Lide-

ranças “Líder A”, promovido pela 

APCEF, chegou ao seu terceiro en-

contro no último dia 17 de setem-

bro. Diretores(as), conselheiros(as) 

d e l i b e r a t i v o s ( a s )  e  f i s c a i s , 

coordenadores(as) e tesoureiros(as) 

de regionais e representantes da 

APCEF nas unidades da Caixa volta-

ram a se reunir na Nova Colônia de 

Tramandaí.

Conforme explicou a diretora 

de Formação da APCEF, Diva Maria 

Fernandes, o encontro foi pensado 

para contemplar três momentos: de 

formação, debate e confraternização. 

“Tivemos, pela manhã, a brilhante pa-

lestra do sociólogo e doutor em Edu-

cação, Thiago Ingrassia. À tarde, após 

o almoço, os(as) participantes tiveram 

um importante debate sobre o movi-

mento que está acontecendo agora, 

que é a Campanha Salarial dos(as) 

Bancários(as). Já, à noite, tivemos uma 

confraternização com todos(as) os(as) 

colegas e convidados(as)”, resumiu. 

Para abrir a jornada, Thiago Ingrassia 

t e v e  u m a  c o n v e r s a  b a s t a n t e 

    esclarecedora       com os(as) 

participantes sobre algumas questões 

relacionadas aos conceitos da Revolução 

Francesa: liberdade, igualdade e fraterni-

dade. “A nossa ideia foi fazer um resgate 

dessa perspectiva conceitual, tentando 

chegar até a provocação atual de 

como manter a  luta num mundo 

marcado pelo individualismo, pelo 

consumo, por processos de apatia e 

de desinteresse e de mobilizações, 

muitas vezes, sem foco definidos”, 

explicou. “Por outro lado, vivemos 

também um cenário desafiador em 

termos de ocupação do espaço públi-

co, em termos de posições políticas 

extremadas e do uso de redes sociais. 

Diante disso, como nos posicionar? 

De que forma a gente vai organi-

zar a nossa luta? Parece importante 

sempre perguntar: a favor de quem? 

Contra quem? Pensar sobre isso nos 

capacita a atuar de uma forma cons-

ciente e, portanto, com um potencial 

transformador bastante importante”, 

complementou o sociólogo.

Na segunda parte do encontro, 

o vice-presidente da APCEF, Marcos 

Todt; a diretora de apoio de Forma-

ção, Simoni Fernandes Medeiros; o 

representante do Sindicato dos(as) 

Bancários(as) do Espírito Santo, Idel-

mar Casagrande; e a representante da 

Federação dos(as) Trabalhadores(as) 

em Instituições Financeiras do Rio 

Grande do Sul (Fetrafi-RS), Cristiana 

Garbinatto, promoveram um caloroso 

debate sobre a Campanha Nacional 

dos(as) Bancários(as). “Nós conver-

samos com o pessoal sobre os nossos 

desafios, sobre como está sendo essa 

Campanha Salarial, sobre como nós 

vamos trabalhar pelos próximos dias 

para conseguir arrancar dos banquei-

ros uma proposta decente de reajuste 

e de condições de trabalho para toda a 

categoria bancária”, relatou Cristiana 

Garbinatto.

Idelmar Casagrande, por sua vez, 

mencionou o momento crítico que a 

Campanha está passando. “Estamos 

aí, completando vários dias de greve, 

e a proposta de reajuste que os ban-

cos fizeram até agora não contempla o 

que a categoria reivindica”, salientou. 

“Além disso, outra grande reivindica-

ção dos(as) bancários(as) é a questão 

do emprego, de aumentar o número 

de trabalhadores(as) nas agências, 

para que possamos atender melhor a 

população e para que o trabalho seja 

menos desgastante para a nossa saúde 

mental e física”, defendeu.

A p ó s  o  d e b a t e ,  o s ( a s ) 

participantes(as) então seguiram para 

o jantar de confraternização, com a 

apresentação musical dos associados 

de Santa Maria, Rochester Soares e 

Paulo Thies. Marcos Todt também fez 

uma participação especial, juntamente 

com os colegas.

Juarez Machado de Oliveira, da 
GIREC/PO, destacou a importância 
do Curso de Formação de Lideran-
ças: “Primeiro, pela oportunidade 
de unificar os(as) colegas de todo o 
Rio Grande do Sul. E até de colocar 
na mesma linha os pensamentos da 
diretoria com os(as) associados(as) 
da APCEF. Segundo, em relação ao 
conhecimento. É importante essa parti-
cipação de pessoas de fora, porque dá o 
aprendizado, além das nossas fronteiras. 
A gente consegue raciocinar melhor, re-
fletir melhor, como foi o caso da palestra 
com o Thiago Ingrassia”.A quarta e últi-
ma etapa do Curso de Formação de 
Lideranças “Líder A” para este ano 
já está agendada para novembro. 
Mais detalhes, em breve, em www.
apcefrs.org.br.

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o Curso de Formação de Lideranças “Líder A”, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook
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Grupo se reuniu para avaliar nova CI 
e destino de ação judicial

RELAÇÕES DE TRABALHO

Avaliadores(as) 
de Penhor autorizam 
ajuizamento de ação
Assembleia aprovou por unanimidade que APCEF solicite 
pagamento de quebra de caixa

A APCEF realizou, no último dia 27 

de agosto, em sua sede administrativa, 

em Porto Alegre, uma assembleia geral 

extraordinária para deliberar acerca do 

ajuizamento de uma ação coletiva a fim de 

garantir na Justiça o pagamento de quebra 

de caixa aos(às) avaliadores(as) de penhor. 

A sessão deu seguimento ao Encontro 

Estadual de Avaliadores(as) de Penhor, re-

alizado pela Associação em julho passado, 

em Tramandaí. Conforme revelado na última 

edição do JB, a categoria vem trabalhando com 

numerário, atendendo clientes do penhor 

Assessores(as) jurídicos(as), diretores(as) 
da APCEF e o presidente da Anacef

Fotos: Regina Azevedo/APCEF sem a devida remuneração pela função 

extra. O ajuizamento foi aprovado por 

unanimidade. Tal situação já foi reconhecida 

pela Justiça, que recentemente deu ganho 

de causa a um sindicato gaúcho, confirman-

do o pagamento de quebra de caixa.

 Além do problema do não pagamento 

do quebra de caixa, outras questões foram 

debatidas, como a ameaça de retirada do 

adicional de insalubridade e muitos outros 

temas de interesse do grupo. A partir do 

debate, foi sugerida como pauta para uma 

próxima assembleia a autorização de ajui-

zamento de uma ação a fim de requerer 

que os(a) avaliadores(as) não mais desem-

penhem serviços não especificados original-

mente para sua função, como a utilização 

dos(as) avaliadores(as) para cobrir deficiên-

cias no quantitativo de caixas. A assembleia 

contou com a presença do presidente da 

Associação Nacional dos Avaliadores de 

Penhor (Anacef), João Ramalho.

Tesoureiros(as) provenientes de 
diversas localidades do Rio Grande do 
Sul participaram, no dia 27 de agosto, na 
Capital, de mais um Encontro Estadual 
promovido pela Associação. No evento, 
o grupo discutiu as últimas reviravoltas 
provocadas por recentes manobras da 
Caixa, como o lançamento de uma nova 
circular interna (CI), determinando o 
encerramento das representações de 

Encontro Estadual de 
Tesoureiros(as) debateu novas 
manobras da Caixa

retaguarda, e um novo recurso (agravo 
de instrumento) apresentado ao Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) referente à 
ação judicial proposta pela APCEF, que 
conquistou uma liminar determinando 
que os(as) trabalhadores(as) não mais 
executem funções não especificadas 
em seus normativos, sob pena de mul-
ta de mil reais por dia revertida ao(à) 
empregado(a) prejudicado(a).

A APCEF acompanha essa situação 
desde 2009 e reiterou sua decisão de 
investir o que for preciso em Brasília para 
o acompanhamento da ação. O Encontro 
Estadual também aprovou a redação de 
um texto político sobre as discussões 
realizadas na reunião.

* Com a colaboração de Regina Azevedo
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RH 184: Possível supressão 
das gratificações de funções

No mês de julho de 2016, a Cai-

xa Econômica Federal apresentou 

mais uma atualização do RH 184. 

O Jurídico da APCEF teve 

acesso ao documento e debateu as 

informações divulgadas no encon-

tro realizado no último dia 27 de 

agosto, com os(as) tesoureiros(as) 

e com os(as) avaliadores(as) de 

penhor, na sede B da Associação. 

A atualização do RH 184 aponta 

possibilidades para uma possível 

retirada das funções gratificadas, 

já incorporadas, o que certamente 

causaria um enorme prejuízo para 

os(as) trabalhadores(as).

Como a atualização é recente, 

percebe-se que a categoria deve fa-

zer uma avaliação criteriosa de como 

se dará, na prática, a implementação 

das atualizações do documento que 

estão sendo impostas. No encontro 

promovido pela APCEF, ficou muito 

nítida a sensação de que a Caixa 

Econômica Federal vem adotando 

condutas e procedimentos distintos 

e que se alteram de agência para 

agência. E são essas posturas dife-

renciadas que muitas vezes acabam 

gerando demandas judiciais. 

É importante registrar que, 

sobre a questão da incorporação 

da gratificação de função, existe 

entendimento sumulado do Tri-

bunal Superior do Trabalho que 

determina a proibição da retirada 

da gratificação de função quando 

o(a) empregado(a) já a recebe por 

mais de dez anos. Vejamos o texto 

da súmula: 

 SÚMULA TST Nº  372 

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. 

SUPRESSÃO OU REDUÇÃO. 

LIMITES. 

I - Percebida a gratificação de 

função por dez ou mais anos pelo 

empregado, se o empregador, sem 

justo motivo, revertê-lo a seu cargo 

efetivo, não poderá retirar-lhe a 

gratificação tendo em vista o princípio 

da estabilidade financeira; 

II - Mantido o empregado no 

exercício da função comissionada, não 

pode o empregador reduzir o valor da 

gratificação. 

 Ou seja, nos termos da ju-

risprudência pacificada na Súmula 

nº 372, I, do TST, quando percebida 

a gratificação de função por dez ou 

mais anos pelo(a) empregado(a), se 

o(a) empregador(a), sem justo motivo, 

revertê-lo a seu cargo efetivo, não 

poderá retirar-lhe, tendo em vista o 

princípio da estabilidade financeira. 

No caso específico da nova 

atualização do RH 184, primei-

ramente será necessário obser-

var como se dará a conduta da 

Caixa Econômica Federal ,  po-

rém, caso haja prejuízos aos(às) 

trabalhadores(a), a APCEF alerta 

que a discussão poderá ser levada 

para a Justiça do Trabalho, no caso 

de qualquer tipo de ameaça aos 

direitos dos(as) trabalhadores(as), 

inclusive podendo ser proposta uma 

ação com pedido de tutela de ur-

gência para evitar e/ou restabelecer 

qualquer hipótese de supressão que 

venha a ser aplicada. 



PATRIMÔNIO

Obras em São Chico 
são iniciadas no dia 
22 de setembro
Novas cabanas serão construídas mantendo 
o estilo original da colônia

Regina Azevedo/APCEF

Comissão de obras comemora o início da construção

Associados(as) de todas as que-
rências já podem comemorar, pois o 
projeto de ampliação e revitalização 
da sede serrana da APCEF, em São 
Francisco de Paula, já saiu do pa-
pel. No dia 22 de setembro, foram 
oficialmente iniciadas as obras que 
estão dando corpo a mais esse gran-
de sonho que está sendo realizado 
coletivamente, com todo o corpo 
associativo, desde a consulta demo-
crática realizada no ano passado, 
que escolheu o projeto que hoje está 
sendo executado. “São Chico é uma 
das mais concorridas sedes da APCEF. 
Estamos muito felizes, pois essa obra 
possibilitará que os(as) usuários(as) 
aproveitem ainda mais a Colônia”, 
declarou o presidente da APCEF, 
Marcello Carrión.

 De acordo com o diretor de 
Patr imônio da Associação,  Paulo 
Belotto, com as ótimas condições cli-
máticas, as obras estão em ritmo ace-
lerado, indo além das expectativas. O 
primeiro passo está sendo a execução 
das fundações das novas cabanas. Em 
breve, será definido o início do novo 
centro de convivência, que está em 
fase de orçamentos e cálculo estru-
tural. “O cronograma para conclusão 
da obra está mantido para dezembro 
de 2017”, garantiu Belotto.

O projeto previsto para São 
Chico inclui a construção de cinco 

novas cabanas duplas (dez unidades 
no total), com um dos dormitórios 
no térreo, a serem construídas do 
lado esquerdo do núcleo de cabanas 
já existentes. A proposta prevê a 
capacidade para abrigar 60 pessoas, 
otimizando o espaço de dez hectares 
do terreno, além da revitalização das 
cabanas já existentes e de um novo 
projeto paisagístico.

Em agosto, a comissão de obras 
estava na expectativa de iniciar a 
instalação do canteiro de obras, mas 
aguardava a aprovação do projeto na 
Prefeitura. Com a aprovação, no dia 
24 de agosto, a diretoria da APCEF 
assinou o contrato com a empresa 
que está fornecendo material e mão 
de obra.

Convênios

DECORAÇÃO PARA INTERIORES

BELLE-JOSEPHINE - Av. 
Farroupilha, 4010, bairro Marechal 
Rondon – Canoas/RS

Fone: (51) 8136-8858 –

E-mail: gilmar@bellejosephine.com.br

Site: www.bellejosephine.com.br

Veja outros convênios em
www.apcefrs.org.br/convenios.html
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SAÚDE DO(A) TRABALHADOR(A)

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

A Síndrome de Burnout é o 
dano laboral de caráter psicossocial 
mais importante da sociedade atu-
al. A etimologia da palavra reflete 
seu significado Burn = queima 
e out = exterior. Caracteriza-se 
pelo(a) profissional, anteriormente 
empenhado(a), que se desinteressa 
de sua ocupação em resposta ao 
estresse e à alta tensão experi-
mentada no trabalho. Os sinais são 
exaurimento emotivo, despersona-
lização, reduzida realização pessoal, 
progressiva perda de idealismo, de 
energia e de objetivos (Nassif, 2005).

Os fatores de risco para o 
Burnout são, segundo Thomaé 
et. al. (2006):

• A falta de percepção da capacidade 
para desenvolver o trabalho;

• O excesso de trabalho, a falta de 
energia e de recursos pessoais para 
responder às demandas laborais;

• O conflito de papéis, a incompati-
bilidade entre a tarefa executada e a 
conduta que se desenvolve em fun-
ção da expectativa sobre a mesma;

• A ambiguidade, a incerteza ou a fal-
ta de informações sobre os aspectos 
do trabalho, tais como: a avaliação, 
a função, os objetivos ou as metas, 
os procedimentos, etc;

• A falta de isonomia ou justiça or-
ganizacional;

• As relações tensas e/ou conflituo-
sas com os(as) usuários(as)/clientes 
da organização;

• O impedimento, por parte da 
direção ou superior hierárquico, 
que o(a) empregado(a) exerça a sua 
atividade laboral;

• A falta de participação na tomada 
de decisões;

• A impossibilidade de progredir ou 
ascender no trabalho;

• As relações conflituosas com 
companheiros(as) e colegas.

Os sintomas físicos e psíquicos 
são:

• Fadiga física e mental;

• Falta de entusiasmo pelo trabalho 
e pela vida;

• Sentimento de impotência e inu-
tilidade;

• Baixa autoestima; 

• Cefaleias; 

• Esgotamento;

• Insônia, transtornos gastrointes-
tinais;

• Dor generalizada; 

• Mal estar indefinido;

• Dificuldade de concentração;

• Permanente estado de alerta;

• Irritabilidade;

• Impaciência;

• Depressão (risco de suicídio);

• Negativismo, frustração;

• Desesperança.

O Burnout é um estado crô-
nico de estresse que não diminui 
com descanso ou períodos de 
afastamento temporário do am-
biente laboral, por ser exatamente 
este seu ambiente de incubação 
(MOREIRA et.  a l . ,  2009).  Seu 
diagnóst ico possibi l i ta l icença 
do trabalho (afastamento) e, em 
casos graves, aposentadoria por 
invalidez. Indica-se para o trata-
mento a psicoterapia, medicação, 
atividade física, alimentação equi-
librada e lazer. 

A Síndrome de Burnout e o sofrimento 
no ambiente de trabalho



SOCIAL

APCEF celebra Mês Farroupilha em 
grande estilo
Na Capital ou no Interior, tradição gauchesca é cultivada com atividades em diversas regionais

A APCEF valoriza muito a cultura 
de nosso Estado. Uma boia de primeira, 
rodas de chimarrão e músicas tradicio-

em Porto Alegre, e diversas regionais 
capricham nas comemorações ao Mês 
Farroupilha.

nais gauchescas não podem faltar no Rio 
Grande do Sul, principalmente na época 
dos Festejos Farroupilhas. Por isso, to-

dos os anos, a Associação realiza uma 
parceria com o Acampamenrto Sinal, 
Marca e Tarca, no Parque Harmonia, 

Jéssica Sobreira/APCEF

Acampamento foi palco para o pré-lançamento do livro “Poesia & Declamação”

Fotos: Arquivo/APCEF

Regional Passo Fundo caprichou no costelão

Costelão da Regional Serra já é tradição 
há 20 anos

Regina Azevedo/APCEF

Evento tem a animação musical de Márcio 
Padula e o Grupo Alma Nativa

Assista aos programas de vídeo APCEF em Ação sobre os Festejos 
Farroupilhas, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação 
no Facebook.
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Parceria com o Acampamento Sinal, Marca 
e Tarca, no Parque Harmonia

Jantar Baile de Encerramento 
da Semana Farroupilha

Costelão da Regional Passo Fundo

Costelão da Regional Serra

Mais uma vez, o Acampamento 
Sinal, Marca e Tarca, em parceira com 
o Núcleo de Cultura Gaúcha da APCEF, 
abriu as portas do Parque da Harmonia 
para os(as) associados(as), em Porto 
Alegre. Durante os Festejos Farroupilhas, 
o local foi o ponto de encontro dos(as) 
apcefianos(as) no maior Acampamento 
Farroupilha do Estado.

Inúmeras festividades ocorreram 
no acampamento durante todo o mês de 
setembro, seja com o almoço do grupo de 
associados(as) de Pelotas ou do encontro 
de grupos de agências da Caixa, quanto 
com a presença de grupos culturais da 
Associação, como o Coral, a Caixa de 
Pandora e turmas de oficinas em anda-
mento. E no último dia 15, a APCEF teve 

Mais de 200 pessoas estiveram 
presentes na festa comemorativa ao 
Dia do(a) Gaúcho(a) da Regional Passo 
Fundo. Um almoço foi realizado no dia 
20 de setembro, na sede da Roselândia. 
O prato principal foi um costelão, com 
acompanhamentos tradicionais como 
saladas, mandioca cozida e arroz. Foram 
servidos mais de 150 quilos de costela.

Com objetivo de integrar 
associados(as), familiares e amigos(as), o 
coordenador da Regional, Ivo Luthi, orga-
nizou o evento com a participação de uma 
equipe que auxilia na venda de ingressos, 
juntamente com os(as) associados(as) e 
empregados(as) de todas as unidades da 
Caixa de Passo Fundo. 

De acordo com Ivan Canal, presi-
dente do Conselho Deliberativo da 

Mais de 150 pessoas compare-
ceram na 20ª edição do Costelão 
da Regional Serra. Associados(as), 
familiares e amigos(as) aproveita-
ram a estrutura da sede em Far-
roupilha para comemorar o feriado 
de 20 de setembro. O almoço foi 
marcado pela confraternização.

De acordo com Rogério Capi-
tani, coordenador da Regional Serra, 
o evento foi um sucesso. O salão da 
sede ficou completamente lotado e 
a festa foi muito boa. As sete coste-
las, com 139 kg de carne, foram ao 
fogo às 7h da manhã e servidas às 
13h. “Às 11h, os(as) associados(as) 
começaram a chegar, trazendo suas 
cuias de chimarrão e muita disposi-
ção pra conversar e festejar a data. 
Trinta minutos depois, começou a 
ser servido o aperitivo de salsichão 
com farinha de mandioca e o chopp. 
Já o almoço iniciou por volta das 
13h e foi muito apreciado pelos 
presentes”, complementou.

A sede da APCEF Serra, que 
tem “costelódromo”, dois salões 
de festas, campo de futebol, quadra 
de tênis e parque infantil, além de 
ajardinamento e árvores frutíferas, 
no dia 20 de setembro, recebeu 

E os festejos na APCEF não po-
deriam estar completos sem o Jantar 
Baile de Encerramento da Semana 
Farroupilha. O tradicional evento 
promovido anualmente pelo Núcleo 
de Cultura Gaúcha no Galpão Crioulo 
da APCEF, em Porto Alegre, ocorre 
no dia 24 de setembro. Como não 
poderia ser diferente, para o car-
dápio, está garantida uma boia bem 
campeira, com arroz de carreteiro, 
feijão, saladas e acompanhamentos. A 
animação musical fica, mais uma vez, 
por conta do músico Márcio Padula e 
o Grupo Alma Nativa, parceria antiga 
desse evento.

a honra de utilizar esse local tão sim-
bólico para fazer o pré-lançamento 
do livro-CD da oficina de Poesia & 
Declamação, ministrada pelo escri-
tor Alcy Cheuiche (leia mais sobre a 
oficina na página 14).

Cheuiche fez a apresentação 
dos(as) alunos(as), contou sobre a 
experiência inédita de uma oficina 
desse modelo e aproveitou para 
declamar o poema Que diacho! Eu 
gostava do meu cusco, de sua auto-
ria. Acompanhados(as) pelo violão 
do músico Anderson Tubino, os(as) 
alunos(as) também deram um verda-
deiro show de poesia e declamação 
de suas obras.

APCEF e aposentado de Passo Fundo, o 
preparo do costelão iniciou ao clarear do 
dia, e os acompanhamentos foram feitos 
por associados(as), que se engajaram na 
realização desse grande evento. “Muitos 
costumam ir trajados com roupas típicas dos 
gaúchos”, contou Canal.

O baile foi conduzido pelo Grupo Rio-
grande, do colega Evandro Gomes Vargas, 
da Agência Praça Passo Fundo.

mais um ambiente. “Inauguramos 
um Espaço Kids, ainda pela manhã, 
com brinquedos, mesas, jogos e 
material de pintura, para ficar à 
disposição das crianças nos eventos 
da APCEF”, destacou Capitani.

Os músicos Luciano Freitas e 
Alex Cortes animaram o Costelão 
da Serra com suas excelentes inter-
pretações de músicas gauchescas. 
O diretor de Esportes da APCEF, 
Sérgio Simon, também marcou 
presença no evento.



CULTURA

Caixa de Pandora coleciona mais um prêmio 
para “Retalhos da Morte”
Grupo teatral da APCEF se destacou no 11º Festcarbo, em Arroio dos Ratos

Mais uma vez, a Caixa de Pandora 
brilhou nos palcos e trouxe para casa outra 
premiação para o espetáculo “Retalhos da 
Morte”. O grupo teatral da APCEF con-
quistou o troféu de Melhor Conjunto de 
Atores Adulto, na 11ª edição do Festival de 
Teatro da Região Carbonífera (Festcarbo), 

No último dia 4 de setembro, a 
Associação organizou um grande evento 
de incentivo à prática do canto coral: o V 
Encontro de Coros. O evento ocorreu na 
Igreja Luterana da Cruz, em Porto Alegre. 
Além do Coral APCEF, o evento contou 

Alexandro Py/Arquivo Pessoal

Regina Azevedo/APCEF

ocorrido de 15 e 20 de agosto, em Arroio 
dos Ratos. A peça também recebeu as in-
dicações para Melhor Iluminação (Anilton 
Souza) e Trilha Sonora (Sandra Loureiro e 
Gustavo Petry). 

De acordo com a diretora teatral San-

dra Loureiro, o prêmio de Melhor Conjunto 
de Atores demonstra que todo o elenco 
está parelho numa qualidade espetacular. 
“A Caixa de Pandora é a máxima expressão 
da palavra grupo. Isso é muito gratificante, 
pois a essência do teatro é justamente o 
trabalho em conjunto”, avaliou.

O Festcarbo contou com espetácu-
los selecionados nas modalidades infantil 
e adulta, com a presença de grupos de 
diversas cidades, como Novo Hamburgo, 
Viamão, Gravataí, Esteio, Estrela, Tupandi, 
Rolante, Cachoeirinha, Sapiranga, Osório, 
Rio Grande, Taquara e Porto Alegre. O 
evento também teve a participação de 
grupos de outros estados do Brasil e da 
Argentina. “Neste ano, a concorrência 
estava num nível muito elevado, com 14 
grupos de peças adultas. Isso nos traz mais 
experiência e reconhecimento”, contou 
Sandra Loureiro.

Para a diretora de Cultura da APCEF, 
Maria Júlia Santos, que esteve presente no 
evento e acompanhou a apresentação dos 
atores e atrizes do Caixa de Pandora, o 
grupo foi impecável. “Foi um desempenho 
excelente, sem falhas. Deu para ver que es-
tavam à vontade no palco e a performance 
do grupo estava bem alinhada do princípio 
ao fim. Num Festival com competidores 
fortes, a atuação do Caixa de Pandora se 
destacou”, ressaltou.

“Retalhos da Morte” é uma peça já 
consagrada em outros festivais. Conquistou 
os prêmios de Melhor Atriz Coadjuvante, 
Melhor Ator, Melhor Ator Coadjuvante, 
Melhor Direção e Melhor Trilha Sonora, no 
Festival “Três Coroas em Ação 2015”; e os 
prêmios de Melhor Trilha Sonora, Melhor 
Direção e Melhor Ator Coadjuvante, no 
Festival “Art in Vento 2014”, em Osório.

Fotos: Arquivo/APCEF

Espetáculo “Retalhos da Morte” recebeu o troféu de Melhor Conjunto de Atores

Com a presença de seis grupos, APCEF promove V Encontro de Coros

Coristas confraternizaram ao final das apresentações

com outros cinco afinados grupos: Coral 
AACRT, Coral Caleidoscópio, Coral da 
Cruz, Coral do TCE e Grupo Vocal Herval. 

De acordo com a coordenadora do 
Coral APCEF, Iracema Mendes, o Encontro 

foi bastante elogiado. 

“A acústica do local era muito boa, 
dessa forma, todos os coros tiveram seu 
desempenho ainda mais valorizado. A 
organização do evento também se desta-
cou, só pontos positivos. Tivemos ainda 
um coquetel no final, no qual houve uma 
bela confraternização dos grupos. Foi uma 
integração maravilhosa”, relatou. Iracema 
ainda destacou o especial momento em 
que o maestro João Araújo, regente do 
Coral APCEF, fez o aquecimento dos coros: 
“Antes de começar, o maestro puxou uma 
música para quebrar o gelo. Foi lindo de 
ver todas as vozes dos corais se juntarem 
no salão”, completou.

Dando início às apresentações, o 
Coral da Associação interpretou um re-
pertório diversificado: desde “Love of my 
life” (Queen) e “Eleanor Rigby” (Beatles), 
até “Lata D’água” (Luiz Antônio e J. Jr) e 
“Ameno” (Grupo Era). O Coral AACRT, 
por sua vez, regido pelo maestro Ricardo 

Gerst, mostrou canções como “Você” (Tim 
Maia) e “Orvalho vem caindo” (Noel Rosa). 
Diretamente de Canoas, o Coral Calei-
doscópio, regido pela maestrina Lila Rosa 
de Lima, apresentou músicas como “Tiro 
ao Álvaro” (Adoniran Barbosa) e “Prima-
vera” (Cassiano/Silvio Rochael). Já o Coral 
do TCE, regido pela maestrina Maristela 
Zancan, interpretou “Michelle” (Beatles) e 
“Merceditas” (Ramón Sixto Rios). O Grupo 
Vocal Herval, de Dois Irmãos, regido pelo 
maestro José Ronei Pehls, apresentou “Vós 
Criatura de Deus Pai” (William H. Draper) e 
“Tocando em Frente” (Almir Sater). E, para 
finalizar, o Coral da Igreja da Cruz, regido 
por Ábner Elpino Campos, encerrou as 
apresentações. 

Os coros convidados foram presen-
teados com uma placa de homenagem 
e igualmente receberam certificado de 
participação.

* Com a colaboração de Regina Azevedo
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APCEF marca presença na 62ª Feira de Porto 
Alegre com livros de duas oficinas literárias
Em novembro, obras “Poesia & Declamação” e “Mulheres Extraordinárias” serão destaques no maior evento literário 
do Estado. Prestigie!

Fotos: reprodução

Com uma  produção  de  a l t a 
qualidade, a APCEF tem se desta-
cado anualmente no maior evento 
literário de nosso Estado, a Feira do 
Livro de Porto Alegre. No entanto, 
em 2016, a Associação vai dar mais 
que um show de participação na 62ª 
edição do evento, com lançamentos 
de nada menos que duas obras resul-
tantes de oficinas promovidas pela 

Após 14 meses de muita produção, 
as aulas da oficina “Poesia & Declama-
ção” foram finalizadas em julho passado. 
Durante o período, os(as) 11 alunos(as) 
foram orientados(as) a declamar todas 
as poesias que escreveram, modalidade 
inédita de oficina, mesclando escrita 
e interpretação. Para isso, além das 
técnicas de produção literária, foram 

Oficina de Criação Literária 
“Poesia & Declamação”

Feira do Livro de Porto Alegre é o maior 
evento literário do Estado

entidade e ministradas pelo mestre 
Alcy Cheuiche. 

“Neste ano,  rea l izamos uma 
oficina que nunca tinha sido feita, a 
de Poesia & Declamação. Pioneira 
não só na APCEF, mas também no 
Rio Grande do Sul, essa oficina nos 
resultou esse belíssimo livro, que 
tem todas as razões para ser come-
morado”, afirmou Alcy Cheuiche. “A 
oficina de contos já segue o caminho 
que estamos acostumados a fazer, 
mas com um tema excepcional, que 
é o das mulheres extraordinárias 
de diferentes períodos da história”, 
avaliou.

No dia 3 de novembro, quinta-
-feira, é a vez do lançamento oficial 

do livro e do CD da oficina literária 
“Poesia & Declamação”. Primeira-
mente, haverá uma exposição na 
Biblioteca Pública (Salão Mourisco), 
a partir das 17h30. Em seguida, a 
partir das 20h, os(as) escritores(as) 
estarão no térreo do Memorial do 
Rio Grande do Sul, para a sessão de 
autógrafos.

Já a oficina “Mulheres Extraor-
dinárias” lançará o livro homônimo 
no dia 10 de novembro, também 
quinta-feira. Haverá a exposição 
da obra na Sala Leste do Santander 
Cultural, a partir das 15h. A sessão 
de autógrafos está agendada para às 
17h, no térreo do Memorial do Rio 
Grande do Sul. 

Conforme Maria Júl ia Santos, 
diretora de Cultura da APCEF, é óti-
mo para a Associação poder realizar 
esses lançamentos tão importantes 
na Feira de Porto Alegre. “Nesse 
ano, conseguimos efetivar dois li-
vros: um deles, com muitos contos, 
com um assunto muito importante, 
no momento atual, em que algumas 
entidades estão voltando atrás na 
questão dos direitos adquir idos, 
principalmente no caso do gênero 
feminino. E, outro, resultado de 
uma oficina pioneira que, além de 
ensinar a escrever poesia, também 
ensinou a declamá-las, resgatando 
a questão do lirismo, romantismo, 
expressão do sentimento através de 
rimas”, destacou.

trabalhadas técnicas de expressão cor-
poral, interpretação vocal e técnica de 
transmitir a emoção do poema ao(à) 
ouvinte, com e sem microfone.  O 
resultado desse belo trabalho é um 
livro de 80 poemas, acompanhado 
por um CD com dois poemas decla-
mados por cada aluno(a). O público já 
pôde ter uma palinha da obra no seu 
pré-lançamento, real izado no dia 
15 de setembro, no Acampamento 
Farroupilha (leia mais sobre o evento 
na página 13).

Com uma linda homenagem a 
“Mulheres Extraordinárias” da his-
tória e da contemporaneidade, 11 
alunas e um aluno se reuniram todas 
as terças-feiras, desde abril, na sede 
da Agea, para trabalhar as técnicas 
ensinadas pelo professor Alcy Cheu-
iche. A cada semana, uma mulher 

SERVIÇO SERVIÇO

O QUÊ - Lançamento do livro-CD “Poesia & 
Declamação”

QUANDO - 3 de novembro, quinta-feira

ONDE - 17h30 (exposição da obra) 
e 20h (sessão de autógrafos)

LOCAL -  Salão Mourisco da Biblioteca Pública 
(exposição da obra) e Térreo do Memorial 
do Rio Grande do Sul (sessão de autógrafos), 
em Porto Alegre

Entrada franca

O QUÊ - Lançamento do livro “Mulheres 
Extraordinárias”

QUANDO - 10 de novembro, quinta-feira

ONDE - 15h (exposição da obra) 
e 17h (sessão de autógrafos)

LOCAL -  Sala Leste do Santander Cultural 
(exposição da obra) e Térreo do Memorial 
do Rio Grande do Sul (sessão de autógrafos), 
em Porto Alegre

Entrada franca

Oficina de Criação Literária 
“Mulheres Extraordinárias”

SETEMBRO/OUTUBRO DE 2016       15

extraordinária, seja ela conhecida 
ou anônima, era abordada em aula. 
Assim, o grupo concluiu as reflexões 
sobre mulheres extraordinárias do 
passado – mitologia, Egito Antigo, 
Idade Média – até o estudo sobre 
as grandes mulheres dos dias atuais, 
resultando na obra que será lançada 
na Feira do Livro de Porto Alegre.

Livro-CD é resultado de oficina inédita de 
escrita e interpretação

Livro é em homenagem a mulheres da 
história e da contemporaneidade



Greve
de 1985

Parece que
foi ontem. 
Mas era um
novo amanhã
que estava
nascendo.

Há 31 anos, no dia 30 de outubro de 1985, uma grande 
mobilização nacional deu início a uma nova era na luta pelos 
direitos dos(as) trabalhadores(as). Um feito histórico que 
merece ser lembrado hoje e sempre. Porque a defesa nos 
nossos direitos é um dever que a gente renova todos os dias.


