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Milhares de pessoas tomaram conta 
de mais de 200 cidades brasileiras no 
último dia 15 de maio, contra  o corte de 
30% no orçamento discricionário de uni-
versidades e institutos federais, anunciado 
pelo Ministério da Educação do Governo 
Bolsonaro. Diante da ultrajante reação do 
presidente - que chamou os(as) manifes-
tantes de “idiotas úteis” -, a resposta do 
povo veio em “enxurrada”. No dia 30 de 
maio, o #TsunamiDaEducação – como 
se consagrou o movimento nas redes 
sociais digitais – marcou a maior onda de 
protestos no País desde junho de 2013.

Com gritos de “eu não vou trabalhar 
até morrer”, os protestos foram para 
além da pauta Educação e registraram a 
indignação da sociedade com a proposta 
do Governo para a Reforma da Previdên-
cia (PEC 06/2019), que, nos termos em 
que foi apresentada, representa o fim do 
regime de solidariedade garantido pela 
Constituição de 1988. Com justificati-
vas que vão desde a falácia do déficit à 
longevidade da população - argumentos 
desmontados pelo relatório aprovado por 
unanimidade na CPI da Previdência de 
2017 (confira em https://bit.ly/2KdX2XA) 
-, a PEC 06/2019 nada mais faz do que 
tentar submeter os(as) trabalhadores(as) 
a uma série de maldades e transferir a sua 
renda para os bancos. 

Além de aumentar a idade para 
aposentadoria, a Reforma da Previdência 
do Governo Bolsonaro também propõe 
o aumento do tempo de contribuição, 
reduz a possibilidade de acúmulo de 
benefícios e – notem a crueldade - exige 
a idade de 70 ANOS para que idosos(as) 
em condição de miserabilidade possam 
receber integralmente o salário mínimo 

mensal do Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC). 

Ainda, dentre outras perversidades, 
prevê o sistema de capitalização, em que 
o(a) trabalhador(a) financia sozinho(a) 
a sua poupança para a aposentadoria, 
eliminando o modelo tripartite atual. 
Isso não é mais Previdência. É dinheiro 
no sistema financeiro, sem garantia de 
retorno, e elimina o financiamento da 
Previdência Social. Trata-se de um regi-
me que não oferece segurança alguma, 
dependendo do comportamento do 
mercado para pagar os benefícios. Ou 
seja, se o mercado estiver ruim, o(a) 
trabalhador(a) pode ser chamado a 
aportar recursos ao fundo. (Assista, em 
www.apcefrs.org.br, ao programa de 
vídeo ACPEF em Ação, com a entrevista 
do economista chileno Andras Uthoff so-
bre a experiência do Chile com o regime 
de capitalização) Em suma, se aprovada, 
a Reforma da Previdência do Governo 
Bolsonaro apagará da Constituição o 
direito à aposentadoria. 

Para impedir esse retrocesso, cen-
trais sindicais, movimentos sociais, 
entidades de classe, agentes políticos e 
população em geral preparam uma Greve 
Geral de proporções gigantescas para 
o dia 14 de junho. A APCEF/RS, como 
defensora dos direitos de todos(as) os(as) 
trabalhadores(as) apoia a paralisação e 
convoca a participação da categoria ban-
cária. “Não podemos permitir que este 
Governo destrua direitos historicamente 
conquistados pelo povo brasileiro. A 
favor da educação, dos serviços públicos 
e da Previdência, é hora de lutarmos!”, 
conclama o presidente da Associação, 
Marcello Carrión.
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Associados(as) participam do 
Inspira Fenae, em Belo 
Horizonte
Evento abordou temas como qualidade de vida, 
alimentação saudável, educação digital 
e transformação

Nos dias 26 e 27 de abril, 29 
associados(as) da APCEF/RS embar-
caram para Belo Horizonte (MG) para 
participar do Inspira Fenae. O evento, 
que reúne pensadores(as) de referên-
cia nacional e internacional, é promo-
vido para empregados(as) ativos(as) 
da Caixa, aposentados(as) ou pensio-
nistas, associados(as) a uma das 27 
Apcefs. A seleção de participantes é 
feita por sorteio, do qual concorrem 
aqueles(as) que interagiram pela Rede 
do Conhecimento (plataforma online 
de educação da Fenae e das Apcefs de 
cada estado).

Neste ano, as palestras foram 
sobre qualidade de vida, alimentação 
saudável, amor, inteligência emo-
cional, felicidade, educação digital 
e, especialmente, transformação. 

Especialistas e intelectuais como Ma-
rio Sergio Cortella, Clóvis de Barros 
Filho, Tiago Mattos, Bela Gil, Márcio 
Atala e Cláudia Feitosa contribuíram 
para a reflexão. O youtuber Murilo Gun 
foi o cerimonialista. O encerramento 
da atividade teve apresentação da 
Banda Eva.

Lúcia Leal, aposentada de Pelo-
tas, participou do Inspira Fenae pela 
primeira vez. Ela conta que ficou ex-
tremamente surpresa por tudo que a 
atividade ofereceu. “Não imaginava 
retornar tão alegre e satisfeita. Ex-
celentes palestrantes que passaram 
sabedoria e me deixaram reflexões 
como ensinamento”. Lúcia definiu o 
evento como um divertimento, “mas, 
principalmente, um aprendizado”. 
*Colaborou Gregório Mascarenhas.

Fotos: Arquivo/APCEF

Junho 
 
8 – Aniversário de 66 anos da 
APCEF/RS, com XXVII Festa 
de Queijos & Vinhos e show de 
Duca Leindecker e Banda
20 a 22 – Jogos do Sul e São 
Paulo (Foz do Iguaçu/PR) 
 
Julho

14 - XII Costelão (Galpão Criou-
lo)

Agosto

17 - XII Botequim do Esporte e 
seletiva da categoria Música do 
Talentos Fenae/APCEF

Setembro

28 - Jantar Baile de Encerramen-
to da Semana Farroupilha (Gal-
pão Crioulo)

Outubro

5 - Dia do Saci

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

Agenda de Eventos

Aconteceu, no dia 18 de maio, na 
sede da APCEF Passo Fundo, a 4ª edi-
ção da Reunião Dançante da Regional, 
resgatando clássicos dos anos 70, 80 
e 90, como love songs, músicas hippies 
e rock. De acordo com o coordenador 
Marcos Cesar Bagatolli, cerca de 130 
pessoas participaram da festa, entre 
associados(as) e amigos(as). Segundo 
Bagatolli, a festa estava muito animada 
e com um clima familiar e divertido. 
“Esse evento foi uma proposta que 
surgiu devido a nenhum lugar na cida-
de promover este tipo de festa, com 
músicas desse gênero, de discoteca, 
e cultuando a célebre frase do ‘paz e 
amor’”, revelou. 

O evento, que começou às 22h e 
se estendeu até às 4h da madrugada, 
foi organizado pela associada Eliane 
da Rosa, com a colaboração das irmãs 
Jane da Silva e Elaine da Rosa, primos 
Jaqueline Salvador e Jeferson Pereira e 
a amiga Valéria Alebrant.Acompanhe 
as atividades da Regional Passo Fun-
do, através da conta no Instagram: @
apcefpf.

Regional Passo 
Fundo promove 
4ª Reunião 
Dançante 

Convidados(as) se divertiram com 
clássicos dos anos 70 a 90

Brique

VENDO - Dois terrenos sepa-
rados, de 1.000m2 (25x40m), 
em condomínio rural ecológico, 
prontos para construção, em São 
Francisco de Paula, localizados na 
RS-235 de acesso a Canela. Infra-
estrutura com portão eletrônico, 
rede elétrica e de internet, água 
encanada, arruamentos, cozinha 
campeira e banheiros coletivos. 
Área total de 88 hectares, sendo 
25 hectares de floresta nativa 
de araucárias, trilha ecológica, 3 
açudes, nascentes naturais, vista 
panorâmica indevassável, fauna e 
flora preservadas. Valor: R$ 100 
mil, cada. Condomínio mensal 
de R$ 120, cada. Contato: (51) 
99330-9074 ou (51) 99962-0635.

Saúde Caixa 
lança número de 
WhatsApp

O Saúde Caixa está lançando um 
novo canal de comunicação que facili-
tará o envio de documentos e consulta 
de processos: o WhatsApp Saúde 
Caixa. Usuários(as) que precisarem 
solicitar cadastro e reembolso pode-
rão contatar o plano pelo número (61) 
99186-5878. Inicialmente, as regiões 
serão atendidas por ondas. Na Região 
Sul, o início do atendimento começa 
a partir do dia 24 de junho. O Saúde 
Caixa segue utilizando seus demais ca-
nais da Central de Atendimento. Mais 
informações: www.centralsaudecaixa.
com.br ou 0800-095-6094.

Observatório do Participante: 
Um olhar sobre a Seguridade

O Observatório do Participante 
é um centro de estudos constituído 
por um grupo de especialistas em 
Seguridade e áreas afins, reunidos 
com o propósito de difundir e de-
bater informações sobre Previdên-
cia, Saúde e Assistência Social, em 
especial, no que se refere aos(às) 
trabalhadores(as) da Caixa Econô-
mica Federal. 

O Observatório tem o objeti-

vo de subsidiar as Apcefs, ofere-
cendo informações técnicas para 
associados(as) e sociedade e, para 
isso, conta com a contribuição de 
artigos, como do economista chileno 
Andras Uthoff. Interessados(as) po-
dem acessar www.facebook.com/ob-
servatoriodoparticipante/ e conferir 
os assuntos relevantes disponíveis. 
Em breve, o Observatório deverá 
lançar a sua página na internet.

Delegação gaúcha contou com 29 participantes
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Caixa “puxa fila” do desmonte do 
setor público 
Governo Bolsonaro inicia privatização dos setores mais rentáveis da empresa

De banco público indutor do desen-
volvimento econômico e social, a Caixa 
está se transformando no “puxa-fila” das 
privatizações brasileiras. É dessa forma 
que o desmonte da empresa vem sendo 
abordado pela imprensa tradicional.

Além de anunciar a venda de parte 
das áreas mais rentáveis do banco (loterias, 
cartões, ativos e seguridade), a direção da 
Caixa passou a se desfazer dos ativos de 
maior liquidez: a participação em outras 
empresas e fundos. Vendeu sua parte no 
ressegurador IRB Brasil RE e se prepara 
para se desfazer de parte da Petrobras. 
“Discretamente, sem fazer barulho, já 
vendemos US$ 12 bilhões”, confirmou, 
sem constrangimento, o ministro da 
Economia do Governo Bolsonaro, Paulo 
Guedes, durante evento organizado pela 
XP Investimentos, nos Estados Unidos. 

Conforme explica o presidente da AP-
CEF, Marcello Carrión, “ter participações 
acionárias é uma forma de fortalecimento 
do setor público. Ou seja, vender essas 
ações, além de entregar o patrimônio do 
povo brasileiro na mão do setor privado, 
também enfraquece a Caixa e, consequen-
temente, o Brasil”, avalia Carrión.

Leilão da Lotex 

O leilão da Lotex, que estava marcado 
para o dia 28 de maio, foi cancelado, depois 
de adiado seis vezes. Por ora, não há uma 
nova data prevista. Em 2017, as loterias 
Caixa registraram, de forma global, arre-
cadação próxima a R$ 14 bilhões. Desse 
montante, quase metade (48%) foi desti-

nada aos programas sociais, especialmente 
Previdência Social. Se a venda for efetivada, 
o montante será reduzido drasticamente, 
já que o leilão prevê repasse social de 
apenas 16,7%.

Caixa fora do Conselho do FGTS

Outro baque sofrido pelo banco é o 
decreto assinado por Jair Bolsonaro, no 
final de março, excluindo a Caixa do Con-
selho Curador do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), responsável por 
estabelecer as diretrizes e os programas de 
alocação dos recursos do fundo. O decreto 
também reduziu pela metade o número de 
representantes dos(as) trabalhadores(as) 
e das empresas que compõe o Conselho. 
Com isso, a Caixa passa a ter apenas a 
função de prestar “suporte técnico”, au-
mentando a chance de deixar de operar 
com recursos do fundo, o que é primordial 
para o financiamento de programas sociais.

“O FGTS na Caixa hoje financia progra-
mas de habitação, obras de infraestrutura, 
saneamento, entre outros, e não pode sim-
plesmente desaparecer. Na iniciativa privada, 
nada dessa arrecadação será destinada à so-
ciedade brasileira. Só vai aumentar os lucros 
dos bancos privados”, apontou Rita Serrano, 
representante dos(as) empregados(as) no 
Conselho de Administração do banco e co-
ordenadora do Comitê Nacional em Defesa 
das Empresas Públicas.

Contra-ataque 

O Congresso Nacional instalou, no 

dia 8 de maio, uma Frente Parlamentar 
Mista em Defesa dos Bancos Públicos, 
com representantes da Câmara dos De-
putados e do Senado Federal. Além de 
parlamentares, entidades como a Fenae 
e Apcefs de diversos estados, incluindo 
a do Rio Grande do Sul, estiveram no 
lançamento, em Brasília. Lideranças 
intelectuais e políticas debateram a 
importância dos bancos públicos para 
a soberania e para o desenvolvimento 
econômico e social do Brasil. O objetivo 
da Frente é ampliar o debate sobre o 
tema na sociedade brasileira e articular 
resistência no Congresso para barrar 
projetos de desmonte e privatização 
de bancos como a Caixa Econômica 
Federal, o Banco do Brasil, o BNDES, 
o Banco do Nordeste e o Banco da 
Amazônia.

“Convencer parlamentares da impor-
tância dos bancos públicos é levar o debate 
do seu papel para o Congresso. Precisamos 
municiá-los(as) de informações para que 
garantam que os bancos públicos possam 
continuar a desempenhar o seu papel, que 
é de fazer chegar os investimentos onde 
são necessários e atender políticas sociais 
em qualquer recanto do País”, afirmou a 
diretora de Aposentada(os), Previdência 
e Saúde da APCEF/RS, Célia Zingler, que 
esteve presente no lançamento da Frente 
Parlamentar.

Campanhas da APCEF/RS

Quando o assunto é defender o patri-
mônio do povo brasileiro, especialmente a 

nossa tão querida Caixa, a APCEF/RS vem 
desempenhando um papel protagonista. 
Ainda em 2015, lançou a campanha Caixa 
do Povo e 100% Pública – Tô Contigo e 
Não Abro, quando iniciou a promoção de 
uma série de iniciativas – abaixo-assinados, 
seminários, debates, participações em atos 
públicos, publicações de artigos e entre-
vistas, anúncios publicitários etc. -, a fim 
de conscientizar a população a respeito 
da importância do banco para a sociedade 
brasileira e angariar apoio para conter as 
ameaças que já vinham surgindo. 

A partir de 2017, agregou o tema 
do Bem Comum aos debates da cam-
panha, que percorreu o Estado com 
atividades em Uruguaiana, Erechim, 
Santo Ângelo, Porto Alegre, Passo Fun-
do, Tramandaí e Novo Hamburgo (leia 
sobre o debate realizado na Câmara 
de Vereadores de Novo Hamburgo, 
na página 15). E, no ano passado, ainda 
encorpou a luta, lançando dois livros: 
“Em Defesa do Bem Comum” e “A 
Caixa é do Povo!”. Adquira já os seus, 
com desconto para associados(as), 
e também para download gratuito 
na versão eletrônica, na Loja Online 
da APCEF, em www.apcefrs.org.br.  

* Com informações de O Estadão, Fenae e Sin-
dicato dos Bancários de SP, Osasco e Região. 

Assista aos programas de vídeo APCEF 
em Ação sobre as atividades da 
campanha Caixa do Povo e 100% 
Pública – Tô Contigo e Não Abro, 
em www.apcefrs.org.br ou na pági-
na da Associação no Facebook.
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“Muitas são as razões pelas quais a 
Caixa deve ser 100% pública. Ela é agente 
de desenvolvimento socioeconômico de 
nosso País. Quando um banco público 
do tamanho da Caixa olha para as classes 
menos favorecidas e dá a elas a oportuni-
dade de acesso ao crédito, com taxas de 
juros inferiores à média do mercado, está 
criando situações de inclusão social, está 
promovendo o desenvolvimento da nação, 
está dinamizando a economia e forçando 
a queda da taxa de juros dos demais ban-
cos - que, pela concorrência, se obrigam 
a acompanhar essa queda -, e, com isso, 
oportuniza o início de um ciclo virtuoso 
de crescimento da economia e, por con-
sequência, de uma nação onde todos(as) 
têm oportunidades e todos(as) são agentes 
desse desenvolvimento, sem exclusões”.
Plínio Marcelo Schmidt 
Aposentado/Porto Alegre

“A Caixa deve permanecer 100% 
pública porque é uma importantíssima 
ferramenta do Estado brasileiro para 
atuar no mercado de crédito nacional. 
Com a eclosão da crise financeira inter-
nacional de 2008, os bancos privados 
brasileiros restringiram a concessão 
de crédito, justamente em um período 
de retração da economia, e o Gover-
no, acertadamente, utilizou os bancos 
públicos para manter a concessão de 
crédito, em uma política econômica 
anticíclica, que certamente resultou 
em uma menor retração econômica no 
ano de 2009, do que seria observada na 
ausência de atuação dos bancos públi-
cos. Os(as) brasileiros(as) não podem 
abrir mão desta poderosa instituição a 
serviço do País”.
Deiwis Scheneider 
Agência Santa Cruz do Sul

“Para quem foi empregada da Caixa nos 
anos 90, voltar hoje ao tema “Caixa 100% 
Pública” é reviver uma triste memória. Sua 
privatização iminente, naquele governo de 
orientação liberal, exigiu a consciência e a 
resistência de todos(as) sobre o importante 
papel social da Caixa para o desenvolvimento 
do Brasil. Inacreditavelmente, em pleno 
2019, somos novamente chamados a mos-
trar o que parecia ser óbvio. Sendo a Caixa 
o maior banco público da América Latina, 
detentora de programas sociais sabidamente 
a serviço da população menos favorecida, 
resguardá-la e mantê-la pública é mais do que 
defender a empresa, mas, sim, defender o 
Brasil. Qualquer governo minimamente res-
ponsável não pode seduzir-se pelos encantos 
do mercado e renunciar a essa empresa de 
extrema relevância social. 
Regina Figueiró 
Aposentada/Porto Alegre

“A Caixa foi criada já mais de um 
século e meio com duas finalidades: 
receber depósitos em poupança e 
emprestar dinheiro a juros baixos, 
atendendo aos anseios das classes 
menos favorecidas,  incluindo os 
escravos. 

Hoje, além da poupança e do pe-
nhor - do qual detém exclusividade, é 
o banco da habitação, dos programas 
sociais, da infraestrutura. 

Privatizar, fatiar, vender ou “de-
sinvestir” é subverter a sua missão, 
que sempre teve um forte viés social. 
Desinvestindo, perde-se uma boa 
oportunidade de regular o setor finan-
ceiro, que, a cada ano, acumula mais 
lucros, sem nenhuma contrapartida 
para a sociedade”.
Michele Venzo 
Agência Novo Hamburgo

“A Caixa tem um papel a de-
sempenhar na sociedade. E isso é 
histórico.

O papel de banco público, que 
atende todas as classes da população, 
desde pagamentos de benefícios sociais 
até a possibilidade de sonhar com a casa 
própria... 

Tudo isso envolve a Caixa! Não 
podemos abrir mão disso! Por isso, eu 
defendo uma Caixa 100% Pública!”
Meri Elen Barbosa Soares 
SR Extremo Sul/Pelotas

“A Caixa não é simplesmente um banco, 
é muito mais e muito maior do que isso. A 
Caixa é o símbolo da poupança do brasileiro, 
bem como é o primeiro local a que os brasi-
leiros recorrem para realizar o sonho da casa 
própria. A Caixa sempre teve suas portas 
abertas para todos os tipos de pessoas, sem 
pré-requisitos ou distinções e assim deve 
continuar: forte e pública. A Caixa é o povo 
e é do povo! Temos orgulho de fazer parte 
da história do Brasil e da vida dos brasileiros”. 
Juliana Oliveira Ribeiro 
Agência Ymembuí/Santa Maria

“Sou funcionária da Caixa há 11 anos e 
sou defensora de que ela permaneça cum-
prindo seu papel e sua missão como instituição 
financeira pública, que ajuda na implementa-
ção de políticas para o desenvolvimento do 
País. Em toda a sua história, ela cumpriu esse 
papel e, com certeza, fez a diferença na vida 
de muitos brasileiros e brasileiras que, através 
da Caixa, tiveram acesso a recursos que pos-
sibilitaram a realização de sonhos, como, por 
exemplo, o de ter a casa própria”.
Angelita Weber 
SR Norte Gaúcho/Passo Fundo

“A Caixa exerce um papel fundamental 
para a sociedade brasileira. Além de ser um 
banco comercial competitivo, tem em seu 
DNA, desde sua fundação, a função social 
que a difere dos demais, principalmente, dos 
privados. Sinônimo de poupança e habitação, 
é na Caixa que o brasileiro deposita suas 
esperanças e concretiza os seus sonhos. Fun-
damental na execução de políticas públicas do 
governo ao mesmo tempo que se configura 
como uma instituição financeira segura.”
Davi Goulart Espindola 
GIGAD/PO

Fotos: Arquivo Pessoal

A VOZ DOS(AS) EMPREGADOS(AS) E APOSENTADOS(AS) DA CAIXA
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CONJUNTURA

#TsunamiDaEducação toma conta 
de mais de 200 cidades brasileiras
Mais de 1,5 milhão de pessoas protestaram contra medidas do Governo Bolsonaro. Prepare-se para a greve geral 
do dia 14 de junho!             

Multidões de jovens tomaram conta 
de pelo menos 200 cidades brasileiras no 
último dia 15 de maio, na maior jornada 
de protestos no País desde junho de 
2013. A União Nacional de Estudantes 
(UNE) contabilizou mais de 1,5 milhão 
de manifestantes. O Dia Nacional de 
Mobilização pela Educação ocorreu 
como uma reação ao corte de 30% 
no orçamento discricionário de 2019 
para universidades e institutos federais, 
anunciado pelo Ministério da Educação 
(MEC) do Governo Bolsonaro, e tam-
bém contra a Reforma da Previdência 
que tramita na Câmara dos Deputados, 
com gritos como “eu não vou trabalhar 
até morrer”.

Todas as capitais brasileiras regis-
traram protestos massivos. Em Porto 
Alegre, depois de um dia de atos lo-
calizados em instituições de ensino, 

um grande ato unificado tomou conta 
da Esquina Democrática, no Centro 
Histórico, constituindo uma das mais 
numerosas passeatas populares vistas 
nos últimos anos. Outros municípios 
do interior do Estado, como Caxias do 
Sul, Pelotas, Santa Maria, Rio Grande, 
Santa Cruz do Sul, Osório, Palmeira das 
Missões, Frederico Westphalen, Santa 
Rosa, Cachoeira do Sul, Dom Pedrito, 
Três Passos, Cerro Largo e Cruz Alta, 
por exemplo, também tiveram mani-
festações expressivas. Os atos tiveram o 
maior número de comentários do dia nas 
redes sociais, com a hashtag #Tsunami-
DaEducação liderando lista de assuntos 
mais comentados do Twitter.

Ainda que composto majoritaria-
mente por jovens universitários(as) e 
secundaristas, os protestos reuniram 
também diversas categorias profissio-

nais. “É muito inspirador ver a energia 
de uma juventude disposta a reivindicar 
seu direito à formação. Não podemos 
ficar em casa descansando, esperando 
soluções por parte de um governo que 
só tem demonstrado desprezo pela 
população. Precisamos mostrar que não 
aceitaremos perder direitos”, declarou a 
diretora de Aposentadas(os), Previdên-
cia e Saúde da APCEF/RS, Célia Zingler.

Questionado sobre as manifesta-
ções que tomaram as ruas do Brasil no 
dia 15 de maio, o presidente Jair Bolso-
naro declarou à imprensa: “É natural, 
mas a maioria ali é militante. Se você 
perguntar a fórmula da água, não sabem. 
São uns idiotas úteis que estão sendo 
usados como massa de manobra de 
uma minoria espertalhona que compõe 
o núcleo das universidades federais no 
Brasil.” A resposta veio imediatamen-

te nas ruas: “Fórmula da água: H2O; 
fórmula da ignorância: B17”, bradaram 
vários cartazes. O movimento estudantil 
preparou uma nova paralisação para o 
dia 30 de maio.

Movimentos sociais consideraram 
os atos do dia 15 de maio como uma 
preparação para a greve geral convocada 
para o dia 14 de junho, para todas as 
categorias. As paralisações são apoiadas 
pela diretoria da APCEF/RS. “A favor da 
educação, da Previdência e dos serviços 
públicos! É a hora de lutar para que não 
deixemos de ter universidades, bancos 
públicos e escolas, já que o projeto do 
governo está claramente direcionado 
a acabar com essas instituições”, con-
clamou o presidente da APCEF/RS, 
Marcello Carrión.

 
* Colaborou Gregório Mascarenhas.

Rio de Janeiro

Salvador

Porto Alegre

Recife

São PauloBelém Brasília

Belo Horizonte

Fotos: Mídia Ninja/Divulgação Gregório Mascarenhas/APCEF
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SOCIAL E LAZER

Festa de Páscoa atrai centenas 
de crianças e adultos

Shows do Coelho da Páscoa e da Turma 
da Disney lotaram o Salão de Festas

Meninos e meninas ganharam um brinde 
especial

Senhora Coelha recepcionou os(as) 
convidados(as)

Torre de escalada inflável foi montada na 
área externa 

Recreacionistas conduziram brincadeiras 
no Ginásio de Esportes

Crianças puderam pintar os rostos de 
coelhinho

Brinquedo Orbital foi uma novidade 
eletrizante do evento 

Crianças fazem questão de ir, relatam 
associados(as)

No dia 6 de abril, centenas de crian-
ças se reuniram na Sede A, em Porto 
Alegre, para a Festa de Páscoa da APCEF. 
A garotada, que foi recepcionada pela 
Senhora Coelha, ganhou copos coloridos 
recheados de guloseimas e um kit lanche. 
O Ginásio de Esportes, por sua vez, 
virou um picadeiro, com a novidade do 
brinquedo Orbital e outros tradicionais 
brinquedos infláveis, cama elástica e ati-
vidades promovidas por recreacionistas. 
Enquanto a chuva não chegou, a garotada 
aproveitou a torre de escalada, uma das 
atrações montadas ao ar livre da Sede A.

No Camarim, crianças e adultos 

puderam fazer pinturas faciais de coe-
lhinho. Já no Cantinho da Pintura, os(as) 
pequenos(as) soltaram a imaginação, co-
lorindo desenhos com lápis de cor, giz de 
cera e tinta. E, no Espaço Baby, crianças 
de até quatro anos se divertiram com 
brinquedos especiais para a sua idade. 

A Cabine de Fotos, por sua vez, esta-
va disponível para toda a família registrar 
a sua lembrança nesse divertido evento. 
O Núcleo de Cultura Gaúcha, como sem-
pre, esteve presente com o Cantinho do 
Chimarrão. E a diretora Sandra Loureiro 
também aproveitou a festa para divulgar a 
Oficina de Teatro Infantil “Faz-de-Conta 

Encantado” (saiba como participar na 
página 11). De quebra, a equipe do NBA 
Basketball School divulgou o trabalho 
que vem realizando nas dependências da 
APCEF e ofereceu aulas experimentais 
gratuitas de basquete para jovens de 6 a 
18 anos, a serem agendadas pelo telefone 
(51) 99718-0182, com o coordenador 
Edu. Os shows do Coelho e da Turma da 
Disney foram mais uma atração especial, 
encerrando a jornada com muitos aplau-
sos do público.

“A festa está lotada, as crianças fazem 
questão e ficam aguardando ansiosas. 
Isso nos deixa muito gratificados. Porque 

esse é o objetivo da APCEF: que os(as) 
associados(as), acompanhados(as) dos(as) 
filhos(as), sejam felizes aqui. É um lugar de 
integração, de amizade, de convivência e 
de luta também”, sublinhou Stella Mora-
es, diretora de Social e Lazer.

Maria Eugenia Estima, aposentada de 
Porto Alegre, participou da festa com a fa-
mília. “Eu trago meus guris desde peque-
nos e agora estou trazendo os sobrinhos 
e os netos emprestados. Então, faz mais 
de 30 anos que nós participamos. Cada 
vez mais, estão aprimorando, tem mais 
atividades para as crianças e, para eles, é 
uma alegria muito grande”, afirmou.

Núcleo de Cultura Gaúcha promove 5ª edição do almoço “Ovelha não é pra mato” 

No dia 31 de março, prendas e peões 
se aprochegaram no Galpão Crioulo da 
APCEF, em Porto Alegre, para a 5ª edição 
do almoço campeiro “Ovelha não é pra 
mato”, promovido pelo Núcleo de Cultura 
Gaúcha. Seis ovelhas foram assadas em fogo 
de chão desde a madrugada, garantindo 
o sabor e a maciez da carne. Para acom-
panhar, ainda teve salada litorânea, arroz, 
feijão e mandioca. Associados(as), familiares 
e amigos(as) aproveitaram os espaços da 
Sede B para tomar chimarrão e prosear.

A caravana de associados(as) de Pelo-
tas viajou mais de quatro horas para marcar 
presença no evento. Gláucia Terezinha Fa-
gundes Cardoso, que pertence ao quadro 
associativo desde o primeiro concurso da 
Caixa, em julho de 1973, contou um pouco Assadores capricharam no churrasco Caravana de Pelotas marcou presença

Buffet variado acompanhou o assado de 
ovelha

sobre sua ligação com a entidade: “Muito 
já usei a Associação, fui diversas vezes para 
Tramandaí e, neste ano, tive a satisfação de 
encontrar a Colônia do Cassino revitalizada. 
Essa diretoria que vem há alguns anos na 

APCEF tem trabalhado muito em prol do 
coletivo. Agora, moro em São Lourenço e, 
sempre que posso, participo das atividades 
da Associação.”

A tradicional agenda do Núcleo ainda 

contempla atividades, como o tradicio-
nal Costelão, que acontecerá no dia 14 
julho. Reserve já o seu convite (somente 
antecipados e em número limitado). 
Mais informações: www.apcefrs.org.br. 

Fotos: Jéssica Sobreira/Especial

Brinquedos infláveis, pintura e teatro foram algumas das atrações do evento
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Assista aos programas de vídeo 
APCEF em Ação sobre a 
Festa de Páscoa e o 
Almoço Campeiro, em 
www.apcefrs.org.br ou na 
página da Associação no 
Facebook.



MAIO E JUNHO DE 2019      8

UM LUGAR PARA SER FELIZ

APCEF/RS lança 
campanha para 
ampliar quadro 
associativo
Além de todas as vantagens de ser associado(a), campanha 
fortalece a Entidade que representa a categoria em todas as 
suas lutas e conquistas

A APCEF/RS lançou, em abril, 
uma nova campanha de associação, 
a fim de incentivar que mais colegas 
façam parte da família APCEF. Com 
o slogan “Um lugar para ser feliz”, a 
campanha oferece uma série de prê-
mios para novos(as) associados(as) 
e para associados(as) que ajudarem 
a efetivar novas associações. Inicial-
mente estipulada para até o dia 31 de 
maio, a campanha fez tanto sucesso 
que a diretoria decidiu prorrogar o 
prazo até o dia 15 de julho.

Além de todas as vantagens de ser 
associado(a) - que vão, por exemplo, 
desde a excelente infraestrutura de 
sedes e colônias na Capital e no Inte-

rior, à promoção de eventos sociais, 
culturais e esportivos, e à defesa dos 
direitos do(a) trabalhador(a) da ativa e 
aposentado(a), da Caixa 100% Pública 
e do Bem Comum -, a APCEF ainda 
vai possibilitar que os(as) novos(as) 
associados(as) escolham brindes da 
loja online - como kits de chimar-
rão, vinho, churrasco, caneta com 
pendrive, mochila ou duas diárias nas 
colônias de Tramandaí, Porto Alegre, 
Cassino ou Itapirubá, em baixa tem-
porada. Além disso, o(a) associado(a) 
que apresentar três ou mais novos(as) 
associados(as) ganhará o brinde espe-
cial, mais a Comenda Embaixador ou 
Embaixatriz da APCEF.

“A gente conta com a a juda 
dos(as) associados(as) da APCEF para 
fazer uma sinergia e levar essa cam-
panha para todo o Estado, para todas 
as unidades, e divulgar os serviços 
que a APCEF oferece. É importante 
que os(as) colegas saibam que, se 
associando, não é só a entidade que 
se fortalece, mas todo o coletivo, 
especialmente nesta conjuntura difícil 
que a gente está enfrentando enquan-
to sociedade”, declarou o diretor 
de Formação para o Bem Comum, 
Marcos Todt.

Se você gostou da campanha e 
ainda não é associado(a), não perca 
tempo! Para se associar, basta en-

trar em nosso site (www.apcefrs.
org.br) e preencher a proposta de 
associação. Ou, se preferir, entre em 
contato direto com a nossa equipe, 
pelo telefone (51) 3268-1611 ou pelo 
e-mail relacionamento@apcefrs.org.
br. 

O valor da mensalidade é de 
apenas 1% da remuneração para 
empregados(as) da ativa e meio por 
cento para aposentados(as) e pensio-
nistas. E o melhor: você pode incluir 
toda a sua família - pais e mães, avôs 
e avós, filhos(as) e enteados(as) de até 
30 anos e cônjuge ou companheiro(a) 
- como dependente sem pagar nada 
mais por isso! Associe-se!

Trilhas no Espaço Bem Viver, em 
São Francisco de Paula

Algumas das cabanas novas na 
sede de São Chico

Prédio da sede de Tramandaí, no 
Litoral Norte

Apartamentos têm vista para o 
mar

Fotos: Arquivo/APCEF

Fotos: APCEF/Arquivo
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A Noite Cultural celebra a cada 
ano os talentos da APCEF/RS

Núcleo de Cultura Gaúcha: arte 
e integração

Coral da APCEF/RS tem 25 anos 
de história

Observatório Astronômico Caixa 
de Joias, em São Chico

Os Jogos de Integração reúnem 
esportistas de todo o estado

A APCEF promove múltiplas 
práticas esportivas

Grupo de Teatro Caixa de 
Pandora

Festa de Queijos e Vinhos comemora 
o aniversário da Associação

Sede de Passo Fundo tem piscina, 
salões e quadras esportivas

Talentos Fenae/Apcef premia os 
talentos da categoria

Defesa do caráter público da Caixa 
é um dos pilares da Associação

Festa de abertura das piscinas 
ocorre anualmente

PRÊMIO NOVO ASSOCIADO/ASSOCIADA

Novos(as) associados(as) escolherão um prêmio na loja da APCEF ou duas diárias nas 
colônias de Tramandaí, Porto Alegre, Itapirubá ou Cassino em um final de semana na 

baixa temporada.

SEJA UM EMBAIXADOR OU EMBAIXATRIZ DA APCEF/RS

Cada associado(a) que apresentar e efetivar três ou mais novos(as) associados(as) ga-
nhará um brinde especial com a Comenda Embaixador ou Embaixatriz. Além disso, a 

cada três novas associações poderá escolher um prêmio na loja da APCEF ou duas diá-
rias nas colônias em um final de semana na baixa temporada.

PRAZO PRORROGADO | COMO SE ASSOCIAR:

Acesse o site www.apcefrs.org.br, envie e-mail para relacionamento@apcefrs.org.br so-
licitando ficha de associação, ou telefone para (51) 3261-1611 até 15 de julho para ganhar 

todos esses prêmios. 

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre a campanha, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.
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CULTURA

VII Tertúlia Bancária tem a participação de 19 bandas de todo o Estado
 A plateia lotou o pub porto-alegrense e vibrou com a diversidade de gêneros musicais

Na noite de 18 de maio, o pub Kami-
kaze, em Porto Alegre, ficou lotado para 
a 7ª edição da Tertúlia Bancária: Mostra 
Musical de Todos os Estilos para todo o Rio 
Grande. A plateia vibrou com a diversidade 
de gêneros musicais apresentados por 19 
bandas de todo o Estado (confira nas fotos). 
O evento foi promovido pela APCEF/RS, 
com o apoio do Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos Bancários de Santa 
Maria e Região, do Sindicato dos Bancários 
de Pelotas e Região, da Associação das Em-
presas do Grupo Banrisul, do Sindibancários 
de Santa Cruz do Sul e Região e do Sindicato 
dos Bancários do Vale do Caí.

Marcello Carrión, presidente da 
APCEF/RS, agradeceu a presença de 
todos(as) e saudou as entidades parceiras. 
“Para nós, da APCEF, é uma imensa sa-
tisfação estar realizando mais uma edição 
deste evento, especialmente neste mo-
mento crítico que a gente vive no Brasil. 
Por isso, é muito importante valorizarmos 
as entidades que nos apoiaram e que são 
nossas parceiras não só na luta pela cultu-
ra, mas também pela garantia de nossos 
direitos enquanto trabalhadores(as)”, 
declarou.

A Tertúlia Bancária, como sempre, foi 
um momento único de confraternização. 

Bandas estreantes congregaram com ban-
das veteranas; músicos(as) da Capital, com 
artistas de Pelotas, Guaíba e Santa Maria; e a 
diversidade de gêneros musicais foi contem-
plada por canções covers e autorais, execu-
tadas em variados instrumentos, do violão 
ao violino. E, ainda, após as apresentações 
oficiais, a festa continuou com o tradicional 
palco livre. 

Débora Nobre, da GIGOV/PO, 
participa da Tertúlia desde 2016. “A 
banda CLT 43 existe há quatro anos. Ela 
foi montada justamente para a Tertúlia 
Bancária. Para a gente, é uma honra se 
apresentar todos os anos aqui, porque 

é muito importante este evento, que 
promove bem-estar e qualidade de vida 
para nós, bancários(as)”.

Já Meri Elen Barbosa Soares, da SR Extre-
mo Sul, se consagrou nos palcos da APCEF/
RS. “Acho a Tertúlia muito bacana, porque 
a gente tem a oportunidade de se integrar 
com os(as) colegas, de trocar ideias, de fazer 
parcerias musicais. Valorizar a cultura é muito 
importante nos tempos atuais”, completou 
Meri.

Assista, em breve, às apresentações 
completas de todas as bandas participantes 
da VII Tertúlia Bancária, no canal da APCEF 
no YouTube.

Dupla Personalidade, de Santa Maria, 
abriu as apresentações

Com violinos, Grupo Cordas encantou 
a plateia

Leandro Ladeira é presença ativa nos 
eventos da Associação

Banda Atual estreou no palco da VI 
Tertúlia Bancária

CLT 43 foi montada para a Tertúlia 
Bancária de 2016 

Bernardo Dresch, de Porto Alegre, se 
apresentou com sua banda

Ana Cristina da Cunha, de Santa Maria, 
se apresentou com a Pequeno Intervalo

J & J – João e Joaquim: irmãos fizeram 
sua estreia na VII Tertúlia

Banda Manawa, de Porto Alegre, estreou 
com músicas autorais e covers

A associada Meri Elen, de Pelotas, se 
apresentou com o marido e o sobrinho

Esquerda, Volver!, de Porto Alegre, tem 
como vocalista o diretor Marcos Todt

Pequeno Intervalo já é tradicional nas 
mostras de Santa Maria

Tri Rock’s, com integrantes de Guaíba 
e Eldorado do Sul, agitou a plateia

Rebuild foi formada com o objetivo de 
“reconstruir o mundo do rock”

Banda BYL, de Santa Maria, também 
caprichou no rock’n’roll

Youngs Die Young estreou na VII 
Tertúlia Bancária

Marcelo de Marchi é presença confirmada 
em todas as Tertúlias

Alexandre Soares dos Santos toca em 
eventos com sua banda

Engenheiros de Havaianas, de Pelotas, 
“passeou” no palco do rock

Assista,em breve, às apresentações no 
canal da APCEF no YouTube

Fotos: Jéssica Sobreira/Especial
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APCEF oferece oficina teatral inédita para crianças
Sandra Loureiro ministra, até outubro, o curso “Faz-de-Conta Encantado”

Jéssica Sobreira/Especial

CULTURA

Neste ano, a APCEF promove uma 
grande novidade na área cultural. A di-
retora teatral Sandra Loureiro ministra, 
de maio a outubro, uma oficina inédita 
para crianças e jovens. Intitulado “Faz-
-de-Conta Encantado”, o curso visa 
a estimular a criatividade e expressão 
cênica da garotada. 

Para isso, são trabalhados funda-
mentos básicos do teatro, através de 
exercícios de expressão corporal, vo-
cal, sensibilização e jogos dramáticos. 
“Vamos trabalhar muita improvisação, 
desinibição e bastantes brincadeiras, já 
orientadas para o teatro. É muito bom, 
porque é um momento em que a criança 

pode aprender a se relacionar, a traba-
lhar em grupo. Pretendemos encerrar 
a oficina com a apresentação de uma 
esquete no Dia do Saci, em outubro”, 
explicou Sandra.

As aulas serão realizadas todos os 
sábados, das 10h30 às 11h30, na Sede 
B da APCEF (Av. Coronel Marcos, 851, 
Bairro Ipanema), em Porto Alegre. 
O investimento, para associados(as), 
é de R$ 70 mensais, e de R$ 90 para 
não-associados(as). Não é necessária 
experiência anterior em teatro. 

Contribua com o desenvolvimento 
da criatividade e do senso de coletividade 
do seu(sua) pequeno(a) e inscreva-o(a)! Sandra Loureiro divulgou a oficina na Festa de Páscoa

Participe do Talentos Fenae/APCEF como júri popular!
As inscrições para o Talentos Fe-

nae/APCEF foram até o dia 31 de maio, 
mas você ainda pode participar desse 
concurso que movimenta milhares de 
empregados(as) da Caixa de todo o Brasil, 
como júri popular. De 5 de junho a 21 de 
julho, acontecem as votações para a etapa 
estadual. A etapa nacional terá votações 
abertas de 7 de outubro a 25 de novem-

bro, no site https://talentos.fenae.org.br. 
O Talentos valoriza expressões 

artísticas de associados(as) em quatro 
pilares, reunindo dez disciplinas artísticas: 
Imagem (Foto e Filme); Artes Visuais 
(Desenho e Pintura e Desenho Infantil); 
Literatura (Contos/Crônica e Poesia) e 
Música (Composição e Interpretação). 
Os(as) classificados(as) estaduais de todos 

os pilares participarão da grande final, que 
ocorrerá de 4 a 7 de dezembro de 2019, 
em Florianópolis, Santa Catarina.

Na categoria Música, as seletivas nas 
Apcefs ocorrerão de 2 de agosto a 30 de 
setembro. No Rio Grande do Sul, a seletiva 
está marcada para o dia 17 de agosto. Saiba 
mais, em breve, em www.apcefrs.org.br, 
e apoie os(as) nossos(as) representantes! 

“A Caixa é do Povo!” será lançado em Gramado
No dia 20 de 

junho, a Feira do 
Livro de Gramado 
promoverá o lança-
mento do livro “A 
Caixa é do Povo!”, 
fruto de mais uma 
oficina literária de-
senvolvida por Alcy 

Cheuiche na Associação. O lançamen-
to será das 11h às 12h, no Palco de 
Eventos da Rua Coberta, com a parti-
cipação dos(as) escritores(as), leitura 
de contos e debate com o público.

“A Caixa é do Povo” é uma 
coletânea de contos que abordam 
a importância da Caixa Econômica 
Federal para a sociedade brasileira e 

atentam para os perigos da privatiza-
ção do patrimônio público. Com selo 
da Martins Livreiro e patrocínio da 
Fenae, o livro foi escrito por Angélica 
Brock, Arnaldo Luiz Dutra, Carlos 
Vieira Nogueira, Célia Zingler, Ever-
ton Araújo Pires, Irineu Roque Zolin, 
Karin Fonseca Kestering, Mirian Bol-
zan, Neusa Tolfo, Sonia Maria Tizoni 

Assista também ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre a VII Tertúlia Bancária, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no 
Facebook.

Convênios

ANÁLISES CLÍNICAS – Analy-
sis Laboratório – Rua Abaeté, 37, 
bairro Sarandi – Porto Alegre/
RS – Fone: (51) 3365-8449 / (51) 
98257-4586 – E-mail: contato@
analysislaboratorio.com.br – Site: 
www.analysislaboratorio.com.br  
 
GASTROENTEROLOGIA E 
ODONTOLOGIA – SIDA – Rua 
Joaquim Nabuco, 1480, bairro Centro – 
Novo Hamburgo/RS – Fone: (51) 3582-
6464 – E-mail: siluehof@gmail.com 

e Tania Mendonça, de abril a outubro 
de 2018, e lançado oficialmente na 
64ª Feira do Livro de Porto Alegre, 
em novembro passado. 

“A Caixa é do Povo!” está dispo-
nível na Loja Online da APCEF, com 
desconto para associados(as), e tam-
bém para download gratuito na versão 
eletrônica, em www.apcefrs.org.br.

FISIOTERAPIA – Instituto Medicina 
do Esporte – Rua Costa, 30, bairro 
Menino Deus – Porto Alegre/RS – 
Fone: (51) 3230-2610 / (51) 3230-
2628 / (51) 999180-4020 – E-mail: 
autorizacao@saudepeloesporte.com.
br – Site: www.saudepeloesporte.com.
br/ 

FISIOTERAPIA – SALIB – Rua Osó-
rio Ramos Correa, 265, bairro Centro 
– Gravataí/RS – Fone: (51) 3933-8377 
– E-mail: fisiolifedomiciliar@gmail.com   

FONOAUDIOLOGIA /NUTRI-
ÇÃO/PSICOLOGIA/TERAPIA 
OCUPACIONAL E SERVIÇOS 
FARMACÊUTICOS - Schwingel 
& Cariolato - Rua Santos Pedroso, 
235/02, bairro Hamburgo Velho – 
Novo Hamburgo/RS – Fone: (51) 
3134-0977 / (51) 99913-8864 – E-
-mail: equipesaudeplena@gmail.com 
– Site: https://saude-plena.negocio.
site  

PSICOLOGIA – Denise Pfarrius 
Soares – Rua Cajú, 28/706, bairro 
Petrópolis – Porto Alegre/RS – Fone: 
(51) 99714-5746 – E-mail: denise.
soares.p@gmail.com 
 
Veja mais convênios em 
www.apcefrs.org.br/saude.html
 
Confira outros convênios em 
www.apcefrs.org.br/convenios.html
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JURÍDICO

Ação judicial para resgatar 
valores do Fundo 157
Consulta prévia confirmou um grande número de 
associados(as) beneficiados(as)

O Fundo 157 foi criado durante 
os anos de 1967 a 1983, através do 
decreto-lei n° 157/67, com o obje-
tivo de fomentar a bolsa de valores 
nacional. Para participar do Fundo, 
o(a) contribuinte deveria investir até 
10% do seu imposto de renda em 
uma das instituições financeiras que 
participavam do empreendimento. 
Tais valores deveriam ser aplicados 
em ações ou debêntures de empresas 
nacionais. 

À época, foi tido como um grande 
negócio, uma vez que o(a) contri-
buinte teria de pagar o imposto de 
renda de qualquer forma, então, o 
mais lógico seria investir até 10% 
desses valores no mercado financei-
ro. Ocorre que, em muitos casos, as 
instituições financeiras não pagaram 
os valores investidos e não fizeram 
prestação de contas, de modo que, os 
investimentos acabaram sendo esque-
cidos pelos(as) contribuintes. Como 
são investimentos que ocorreram há 
bastante tempo e as pessoas podem 
ter investido durante muitos anos 
(de 1967 a 1983), calcula-se que os 
valores podem variar entre R$ 30 a R$ 
300 mil reais, com juros e atualização 
monetária. 

Como não há prescrição, uma 
vez que o Fundo não tinha prazo 
para resgate, a APCEF/RS oferece 
a possibilidade de ajuizamento de 

O direito de continuar rece-
bendo a gratificação após 10 anos 
de exercício da função, sofreu um 
forte golpe com a aprovação da 
chamada “Reforma” Trabalhista. O 
artigo 468 da CLT passou a dizer 
que a gratificação recebida não será 
incorporada “independentemente 
do tempo de exercício da função”.

Ou seja, pela vontade de quem 
aprovou essa lei, a pessoa pode 
receber uma gratificação de fun-
ção por 20 ou 30 anos, mas, ainda 
assim, o patrão está autorizado a 
retirar a função (e a gratificação), 
que, em muitos casos, significa 
reduzir a remuneração em mais 
de 70%.

Este “desfalque” legislativo 
obrigou a se buscar outras vias 
para tentar assegurar o direito. 
Até então se utilizava o princípio 
constitucional da Estabilidade Eco-
nômica para pleitear judicialmente 
a continuidade do recebimento da 
gratificação para quem exercesse 
função por período superior a 
dez anos – súmula 372 do TST. A 
mudança na CLT acabou com este 
argumento, pois diz expressamente 
que a gratificação não incorpora aos 
direitos do contrato de trabalho.

Depois da aprovação dessa lei, 
que deformou a CLT, a preocupa-
ção central da APCEF/RS foi no 
sentido de assegurar que, aos(às) 
empregados(as) da Caixa que com-
pletariam o tempo de dez anos na 
função até a data da entrada em 
vigor da lei em 11/11/2017, fosse 
assegurado o direito de incorporar 
a gratificação, que deixaria de exis-
tir no dia seguinte. Para garantir o 
direito para quem já tinha dez anos 
na função em novembro/2017, a 
APCEF/RS ajuizou o processo nº 
002143920175040019, que atual-
mente espera por Sentença.

Outro fundamento que a AP-
CEF/RS está utilizando para sus-
tentar a garantia da Estabilidade 
Financeira (dez anos na função) 
de seus(suas) associados(as) é 
que o Manual Normativo RH 151 

passou a fazer parte do Contrato 
de Trabalho de todas as pessoas 
que estavam exercendo função 
no dia 10/11/2017, data em que a 
Caixa revogou esta Norma. Nessa 
situação, o tempo que a pessoa 
estava exercendo a função não 
tem nenhuma importância. O que 
interessa é que estivesse nomeada 
para alguma função.

O argumento da aplicação 
do RH 151 também é válido para 
os(as) empregados(as) que na data 
acima sequer estivessem exercen-
do função gratificada na Caixa. Bas-
ta que já fosse empregado(a). É isso 
que diz a Súmula 51 do TST, que 
está assim redigida: “As cláusulas 
regulamentares, que revoguem ou 
alterem vantagens deferidas ante-
riormente, só atingirão os trabalha-
dores admitidos após a revogação 
ou alteração do regulamento”.

Também merece um funda-
mento diferenciado a situação em 
que o(a) empregado(a) que está há 
mais de nove anos na função, e é 
dele(a) retirado como uma forma 
de impedir a aquisição do direito à 
incorporação.

Este ato dos empregadores 
é conhecido como Ato Obstativo 
do Direito. Para que melhor se 
compreenda como o TST trata 
esse tema, transcreve-se abaixo 
uma parte do acórdão proferido no 
processo 2505-06.2014.5.10.0022, 
do dia 10 de abril passado:  “Con-
siderando o contexto fático de-
lineado pelo acórdão regional, o 
reclamante recebeu gratificação 
por mais de nove anos. Tal situação 
sedimentou uma condição financei-
ra diferenciada, que foi constituída 
ao longo desses anos e não pode 
a reclamada, ao seu livre arbítrio, 
sem comprovar justo motivo para 
tanto, simplesmente suprimi-la”.

Como se pode ver, existem 
muitas formas de defender o direito 
à Estabilidade Financeira, mesmo 
com as mudanças que os “donos” 
do poder vêm impondo à classe 
trabalhadora.

APCEF/RS oferece meios para 
manter o direito à incorporação da 
gratificação de função 

Milton Fagundes
Assessoria Jurídica Trabalhista
miltonfagundes@fse.adv.br

ação judicial para resgatar valores do 
Fundo 157. A demanda poderá ser 
estendida também para familiares 
que declararam imposto com essa 
opção de investimento. Pessoas que já 
faleceram poderão ser representadas 
por sucessores(as) ou herdeiros(as). 
As ações demoram em torno de três 
anos para finalizar. Pessoas com mais 
de 60 anos têm preferência de trami-
tação em relação às demais. Já as que 
têm mais de 80 anos tem a chamada 
“superpreferência”, podendo o pro-
cesso andar mais rápido.

De acordo com a diretora de 
Aposentadas(os), Previdência e Saúde 
da APCEF, Célia Zingler, uma consulta 
prévia confirmou um grande número 
de associados(as) com mais de 70 anos 
com saldo no Fundo 157. “O número 
pode ser ainda maior, eis que muitas 
pessoas verificadas não tinham o CPF 
cadastrado, bem como seus parentes. 
Entendo que é uma boa possibilidade 
de os(as) associados(as) terem acesso 
a um valor que é de direito, seu ou de 
seus(suas) descendentes”, constatou.

O serviço será operacionalizado 
em conjunto pelo Escritório Direito 
Social e pelo Escritório Becker & 
Fisch Advogados Associados. Veja, 
em www.apcefrs.org.br, como ajuizar 
a ação e os documentos necessários. 
Mais informações: apcefrs@apcefrs.
org.br ou (51) 3268-1611.

Ação trabalhista individual para desligados(as) 
da Caixa em relação à greve de 2017 
prescreve dois anos após rescisão 

Empregados(as) da Caixa que se 
desligaram empresa e que participaram 
da greve de 28 de abril de 2017 tiveram 
descontos nas suas verbas rescisórias 
por causa deste evento. Os prejuízos 
em relação aos dias de salário descon-
tados, reflexos na aquisição de APIP e 
licença-prêmio são indevidos, pois a 
Caixa reverteu esta situação para os(as) 
ativos(as).

A ilegalidade desses descontos 
foi reconhecida judicialmente pelo 
Tribunal Regional do Trabalho, e a 
Caixa, mediante negociação coletiva, 
corrigiu esses prejuízos em outubro 
de 2017 aos(às) empregados(as) que 
nesta data tinham contrato de traba-
lho em vigor.

Po r é m ,  a q u e l e s ( a s )  q u e  j á 
hav iam se des l igado não foram 
contemplados(as). Considerando 
que a prescrição para ação traba-
lhista é de dois anos após o desliga-
mento, a APCEF/RS orienta para que 
as pessoas busquem imediatamente 
reparação judicial. Assim, quem ti-
ver interesse em demandar judicial-
mente a Caixa para ter esta injustiça 
corrigida, pode entrar em contato 
com a Assessoria Jurídica Traba-
lhista da APCEF, com o Escritório 
Fagundes, Schneider & Advogados 
Associados, que estará à disposição 
pelo telefone (51) 3595-3995, com 
atendimento do advogado Milton 
Fagundes.
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ESPORTE

11ª Corrida Fenae do Pessoal da Caixa é 
realizada em Porto Alegre
Evento esportivo fez a seleção dos(as) representantes gaúchos(as) nos Jogos do Sul e São Paulo 

Fotos: Jéssica Sobreira/Especial

Na manhã de 4 de maio, a Orla 
do Guaíba, em Porto Alegre, recebeu 
associados(as) e familiares de diferen-
tes regiões do Rio Grande do Sul para 
a 11ª Corrida Fenae do Pessoal da 
Caixa. Mesmo com a pista molhada, 
devido à chuva que havia caído antes 
da competição, os(as) participantes 
estavam muito animados(as). “Esta 
corrida serve de seletiva para os Jogos 
do Sul e São Paulo, que vão ocorrer 
de 20 a 22 de junho, em Foz do Igua-
çu (PR). Então, o pessoal está com 
bastante expectativa. É uma alegria 
ter quase cem atletas participando”, 
comemorou Nilo Motta, diretor de 
Esportes.

A APCEF organizou toda a es-
trutura, as inscrições e a recepção 
dos(as) atletas, que receberam ca-
miseta, número de identificação e 
chip para medir o tempo. O evento 
contou com uma equipe de crono-

metragem e uma da Ecco Salva, de 
apoio. A largada foi dada às 9h, quase 
em frente ao Gasômetro, cartão-
-postal da Capital. Antes disso, no 
entanto, os(as) participantes fizeram 
alongamentos com a professora de 
Educação Física, Milene Gelbcke. 
Assim como nas edições anteriores, 
o percurso de 5 km ocorreu ao longo 
da Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 
com retorno na Rótula das Cuias. 
Ao total, duas voltas do mesmo tra-
jeto foram realizadas. As premiações 
foram divididas por categoria, de 
acordo com o gênero e faixa etária. 
Confira a classificação no box.

A maioria dos(as) atletas elogiou a 
organização da Corrida. O destaque, 
dentre os depoimentos, foi a impor-
tância do esporte na promoção da 
saúde e da amizade. “O mais bonito 
de ver é os(as) colegas e as famílias 
confraternizando, celebrando a saúde 

Participantes, diretoria e organização Alongamento preparou para a largada

e a qualidade de vida”, disse Lucas 
Figueiredo, da SR Leste Gaúcho, que 
levou a medalha de ouro na categoria 
31-40 anos masculino. 

Luiza Inocente, da CEOCV/PO, 
que ficou em primeiro lugar na cate-
goria feminina de 31-40 anos, com-
pletou: “Estou muito feliz de poder 
participar deste evento que a APCEF 
proporciona para os(as) atletas, pro-
movendo a qualidade de vida dentro 

da Caixa, de saúde, de disposição”. Já 
Paulo Pasqualotti, também da CEO-
CV, que conquistou o primeiro lugar 
do pódio na categoria 51-60 anos 
masculina, complementou: “A prática 
do esporte, o encontro com colegas, 
ver que tem pessoas que buscam uma 
vida saudável, é tudo muito interes-
sante. E a corrida é um caminho para 
chegar a uma saúde e um envelheci-
mento cada vez melhores”.

Categoria 16-30 anos

Masculino
1 - Bruno Conte
2 - Pablo Pasqualotti
3 - Guilherme Seadi

Feminino
1 - Brunelly Sena Tapia
2 - Karinne Kopp Lucas
3 - Isabela Jaeger

Categoria 31-40 anos

Masculino
1 - Lucas Figueiredo
2 - Ramiro Mendonça
3 - Allan Sampaio

Feminino
1 - Luiza Inocente
2 - Claudia Sampaio Pires
3 - Tatiana Bettio Redivo

Categoria 41-50 anos

Masculino
1 - Jober Caetano de Oliveira
2 - Lúcio dos Santos
3 - Márcio Lima

Feminino
1 - Lisiane Leal
2 - Tatiana Bastos
3 - Cátia Marino

Categoria 51-60 anos

Masculino
1 - Paulo Pasqualotti
2 - Norberto Henrique Andreis
3 - Flávio Martins

Feminino
1 - Marta Slomp Tartarotti Andreis
2 - Ana Maria Padilha Alves
3 - Deisi da Cunha Evo

Categoria 61-99 anos

Masculino
1 - Lourival Pinheiro
2 - Manoel Conte
3 - Paulo Ricardo Oliveira

Feminino
1 - Soeli Kopper

Vencedores(as) da 11 ªCorrida Fenae do Pessoal da Caixa

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre a 11ª Corrida Fenae 
do Pessoal da Caixa, em www.apcefrs.org.br, ou na página da Associação 
no Facebook. 

Seletivas definem representantes da APCEF/RS nos Jogos do Sul e SP
No dia 27 de abril, a APCEF/RS pro-

moveu seletivas para os Jogos do Sul e São 
Paulo, nas modalidades de tênis de quadra, 
de mesa, xadrez, damas e sinuca. As par-
tidas foram disputadas nas sedes A e B da 
APCEF e na Academia e Escola de Tênis 
Rick Fontoura, em Porto Alegre. Os Jogos 
do Sul e São Paulo acontecem em Foz do 
Iguaçu, no Paraná, de 20 a 22 de junho. 
Confira, no box, os(as) classificados(as).

Classificados(as) para os Jogos do Sul e SP

Tênis de Quadra Masculino 
(simples): Eduardo Kaplan
Tênis de Quadra Masculino 
(duplas): Roan Carlos Boff e 
Roberto Daudt Polido

Tênis de Quadra Feminino (sim-
ples): Laura Maria Dalcin Kern
Tênis de Mesa Masculino: Pedro 
Daniel Rocha
Tênis de Mesa Feminino: Liane 

Maria Dallegrave Baumann

Xadrez: Emmanuel Brandolff Jardim
Damas: Alzimiro Nardes
Sinuca: Júlio Cesar Arcari
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ARTIGO

Como diz o economista eco-
lógico catalão Joan Martínez Alier¹, 
ainda há quem pense que o ecolo-
gismo é um luxo, algo supérfluo. No 
entanto, na verdade o ecologismo 
une uma série de questões cada 
vez mais fundamentais à nossa so-
brevivência: a defesa da natureza 
e a defesa das gentes faz parte da 
mesma luta. Nunca essa afirmação 
poderia estar mais clara para nós, 
gaúchos, quando grandes mine-
radoras brasileiras e estrangeiras 
querem lucrar colocando em risco 
nossa água, nosso ar, nossas reservas 
ecológicas, nossa agricultura orgâni-
ca, nossas vidas.

Um exemplo é a Mina Guaíba, 
um projeto de mineração de car-
vão mineral, areia e cascalho que 
está em processo de licenciamento 
para se instalar em área de 4.373,37 
hectares nos municípios de Char-
queadas e Eldorado do Sul. Nessa 
área, a mineradora privada brasileira 
Copelmi, com investimento chinês, 
pretende extrair uma reserva esti-
mada de 166 milhões de toneladas 
de carvão. 

A mina é um empreendimento 
de alto impacto socioambiental. A 
reserva está muito perto do Parque 
do Delta Jacuí e de outras importan-
tes áreas de preservação ambiental 
e a apenas 1,5 km do Rio Jacuí, res-
ponsável por mais de 80% da água 

que chega ao Guaíba e abastece Porto 
Alegre. O projeto prevê o rebaixa-
mento do lençol freático, o desvio dos 
arroios Pesqueiro e Jacaré e a saída do 
território de diversas famílias, incluindo 
os moradores do loteamento Guaíba 
City e os agricultores do Assentamen-
to Apolonio de Carvalho, responsável 
por importante produção de arroz 
ecológico (sem o uso de veneno), com 
capacidade estática de armazenamento 
de 4 mil toneladas!

Todos os municípios banhados pelo 
Delta do Jacuí estarão sujeitos ao impac-
to, e eventual colapso da mina tornaria 
inviável o abastecimento de água para 
toda a Região Metropolitana de Porto 
Alegre. Uma das lutas, agora, é para que 
ocorra uma audiência pública em Porto 
Alegre, já que a mina se localiza a pou-
cos quilômetros da cidade, e coloca em 
risco o ar e a água de todos os morado-
res da região. Nem mesmo a realização 
desta audiência está garantida.

Há outros projetos em nosso esta-
do. Em São José do Norte, a Rio Grande 
Mineração SA pretende extrair minerais 
pesados da faixa de areia localizada 
entre o Oceano Atlântico e a Lagoa 
dos Patos; em Caçapava do Sul, a Nexa 
Resources quer extrair zinco, chumbo 
e cobre de uma mina a céu aberto às 
margens do Rio Camaquã; em Lavras 
do Sul, a empresa Águia Metais, junto 
com uma  mineradora australiana, quer 
extrair fosfato a céu aberto. 

Não à mineração, sim à vida!

Marcos Todt
Diretor de Formação para o Bem Comum da APCEF/RS e doutorando em Ciências Sociais na PUCRS
marcos.todt@edu.pucrs.br

Já houve no Brasil, dentre diver-
sos outros desastres provocados pela 
mineração, o rompimento da barra-
gem Herculano Mineração (2014), da 
Samarco (2015), o extravasamento da 
barragem da Hydro Alunorte (2018), o 
rompimento do mineroduto da Anglo 
American (2018), o deslizamento da 
pilha estéril da Mineração Aurizona 
(2018), o rompimento da barragem 
da Vale, em Brumadinho (2019). No 
Rio Grande do Sul, o vazamento de 
mercúrio nas Minas do Camaquã matou 
uma quantidade enorme de peixes e 
de outros animais, em 1981. E agora o 
perigo nos ronda, uma vez mais.

Além do perigo imediato para a 
população da região, não podemos 
esquecer que a principal causa do 
aquecimento global é justamente a 
queima de combustíveis fósseis como 
o carvão. As mudanças climáticas são 
uma realidade, e de fato colocam em 
risco nossa sobrevivência. Com o 
mesmo entendimento da comunidade 
científica de modo geral, o físico britâ-
nico Stephen Hawking, pouco antes de 
morrer, afirmou que estamos em um 
momento crítico e de definição sobre 
se conseguiremos ou não evitar um 
dano irreversível que pode eliminar a 
vida humana no planeta (BBC, 2017)². 

Nesse contexto, não podemos mais 
permitir que os interesses econômicos 
dos grandes grupos se sobreponham 
à questão ambiental. O Governo do 

Estado não pode permitir tamanho 
absurdo. Nem mesmo o argumento 
dos postos de trabalho é verdadeiro: 
a mineração normalmente gera uma 
quantidade pequena e de baixa qua-
lidade de empregos, reforçando um 
ciclo perverso de reprodução de de-
sigualdades socioeconômicas³. Não 
precisamos da extração de carvão, 
há tecnologias mais “limpas” que 
não colocam em risco, por exemplo, 
nossos mananciais hídricos, nossas 
vidas, e não impactam no aqueci-
mento global.

Precisamos decidir se quere-
mos viver ou apoiar projetos como 
a Mina Guaíba. Caso nossa opção 
seja viver, não podemos deixar os 
ambientalistas sozinhos nessa luta. 
Precisamos unir forças e refutar os 
projetos das grandes mineradoras 
que estão de olhos voltados para 
nosso Rio Grande.

1) MARTÍNEZ ALIER, O ecologismo dos 
pobres: conflitos ambientais e lingua-
gens de valoração. São Paulo: Contexto, 
2017.
2) BBC BRASIL.  Mudanças climáticas 
podem deixar Terra igual a Vênus, alerta 
Stephen Hawking. 3 jul. 2017. Dispo-
nível em: <http://www.bbc.com/portu-
guese/geral-40488000  >. Acesso em: 
04/07/2017
3) MILANEZ, B, et all. Injustiça ambien-
tal, mineração e siderurgia. In: PORTO, 
M. et all (orgs). Injustiça ambiental e 
saúde no Brasil: o mapa dos conflitos. 
Fiocruz, 2012.

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

FSKD - Fagundes, Schneider, Köhler e 
Dresch Advogados

Especializado em ações trabalhistas como hora extra, 6ª e 8ª 
horas, PCC/PFG, FGTS sobre tíquete e 

tíquetes para aposentados(as) e ativos(as). 
Atendimento com hora marcada na Sede B da 

Associação (Av. Coronel Marcos, 851, Porto Alegre) ou também 
no escritório de advocacia (Av. Pedro Adams Filho, 5573/1206, 
Novo Hamburgo). Para agendar a assessoria, contate os(as) 

advogados(as) 
através dos telefones (51) 3595-3995 ou (51) 99121-9566.

Escritório Direito Social atende 
integrantes do Seguro Jurídico 
Atendimento especializado com a equipe de 

advogados(as) em 
orientações sobre ações previdenciárias, 

tributárias, seguros, plano de saúde e 
defesa em processos administrativos e assessoria 

em saúde do(a) trabalhador(a). Atendimento com hora 
marcada no escritório na Av. Borges 

de Medeiros, 612, cj.21 - Porto Alegre. 
Telefone (51) 3215-9000, 

e-mail: segurojuridico@apcefrs.org.br

Assessoria em saúde do(a) trabalhador(a)

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

UFRGS Maria Isabel Perez Mattos, 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 98151-9947. 

Atendimentos na Av.Carlos Gomes, 1000/302, 
Porto Alegre.
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Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo recebe 
seminário “Em Defesa do Bem Comum”
Debate abordou a importância das instituições públicas para a sociedade brasileira

Fotos: Guilherme Santos/Especial

A APCEF/RS promoveu, no dia 
21 de março, mais uma atividade da 
campanha “Em Defesa do Bem Co-
mum”. O seminário, que contou com 
a presença do diretor de Formação 
para o Bem Comum da Associação, 
Marcos Todt, da defensora pública 
Mariana Cappellari, e da diretora da 
Fetrafi, Cristiana Garbinatto, ocor-
reu na Câmara de Vereadores de 
Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A 
campanha, iniciada em 2017, já havia 
promovido atividades em Uruguaiana, 
Erechim, Santo Ângelo, Porto Alegre, 
Passo Fundo e Tramandaí.

Marcos Todt abriu o evento com 
uma breve apresentação a respei-
to do crescimento da participação 
dos bancos privados com controle 
estrangeiro no sistema financeiro 
nacional. Em seguida, Garbinatto e 
Cappellari tomaram a palavra. Após as 
arguições, o debate foi aberto aos(às) 
participantes, que enriqueceram o 
diálogo com muitas considerações e 
questionamentos.

“Nós discutimos um assunto 
muito importante, que é a manuten-
ção das nossas instituições públicas. 
Por que é tão importante nós termos 
uma Caixa grande e forte fomentan-
do a economia do Brasil? Porque ela 
chega nos municípios pequenininhos, 
fazendo toda a diferença na vida das 
pessoas, promovendo políticas públi-
cas. Por que é importante manter a 
Previdência pública? Para que ela con-
tinue dando assistência para a popula-
ção brasileira, para nós não gerarmos 
um futuro de idosos(as) miseráveis”, 
afirmou Cristiana Garbinatto.

“Esse evento me pareceu de 
fundamental importância, pois trouxe 
ao debate uma questão primordial, 
que é a preservação e a manuten-
ção dos bens públicos. Trata-se de 
um movimento importantíssimo de 
contraponto a determinados discur-
sos que vêm vindo na contramão de 
direitos historicamente conquistados 
e que hoje são indispensáveis para 
que todos(as) tenham uma vida dig-

Cristiana Garbinatto, Marcos Todt e 
Mariana Cappellari

Após o seminário, debate foi aberto à 
plenária

na na sociedade”, avaliou Mariana 
Cappellari.

O educador social Felipe Ventre, 
que assistiu ao debate, ressaltou a 
importância da campanha da APCEF/
RS, no sentido de fomentar o diálo-
go em uma conjuntura de embates. 
“Percebo que se deixa de defender 
aquilo que é para o bem de todos(as), 
porque que não faz parte de uma 
determinada ideologia. A construção 
de uma sociedade decente só se dá 
com o diálogo, e é isso que a gente 
tem que tentar retomar no dia-a-dia, 

nos espaços que a gente ocupa”, 
declarou.

Após o debate, a plenária ainda 
aprovou duas moções: uma, em apoio 
aos bancos públicos e em repúdio à 
fala do presidente do Banco do Bra-
sil, Marcelo Labuto, que defendeu 
privatizações de empresas públicas; 
e uma segunda moção, que será 
proposta pelo mandato do vereador 
Enio Brizola ao plenário da Câmara 
Municipal, em defesa do caráter pú-
blico da Caixa, do Banco do Brasil e 
do Banrisul.

Primeiro Líder A de 2019 reúne representantes na Sede de Tramandaí 

Jéssica Sobreira/Especial

No dia 30 de março, diretoria, 
conselheiros(as) deliberativos(as) e fis-
cais, coordenadores(as), tesoureiros(as) 
de Regionais e representantes da APCEF 
nas unidades da Caixa de todo o Estado 
se reuniram em Tramandaí para mais 
uma edição do Curso de Capacitação 
de Lideranças “Líder A”.

O primeiro encontro do ano teve, 

na parte da manhã, a palestra do sociólo-
go, educador e professor da Universida-
de Federal da Fronteira Sul – Campus de 
Erechim, Thiago Ingrassia Pereira, sobre 
“A desigualdade social como desafio 
para o bem comum”. “Esta sociedade 
profundamente desigual que temos, que 
se constitui desde a escravidão, é um 
obstáculo para o bem comum e para o 

Marcos Todt, Simoni Medeiros, Thiago 
Pereira e Marcello Carrión

Thiago Ingrassia Pereira falou sobre 
desigualdade social

bem viver. Então, procuramos refletir 
que mecanismos de enfrentamento nós 
temos para isso, desde um sistema tribu-
tário mais justo, desde uma repartição 
maior da riqueza, enfim, como seria pos-
sível criarmos uma sociedade melhor, 
baseada no bem comum”, resumiu o 
sociólogo e educador. Assista à entrevis-
ta completa que Thiago Ingrassia Pereira 
deu ao programa de vídeo APCEF em 
Ação, em www.apcefrs.org.br ou na 
página da Associação no Facebook.

Na atividade de pré-lançamento 
da nova campanha de associação da 
APCEF, “Um lugar para ser feliz”, o pu-
blicitário Ronaldo Zeni fez a apresenta-
ção das peças. A campanha iniciou no 
dia 2 de abril vai até o dia 15 de julho 
(leia mais na página central). À noite, 
os(as) convidados(as) se reuniram para 
um jantar de confraternização.

Simoni Medeiros, codiretora de 
Formação para o Bem Comum, explicou 
que a ideia do “Líder A” é trazer subsí-
dios para que as pessoas compreendam 
a realidade em que estamos vivendo. 
“Compareceram muitas pessoas novas 
neste primeiro encontro de 2019, e 
foi fantástico. É muito importante que 
todos(as) participem sempre, pois só 
assim será possível operar alguma mu-
dança”, salientou. 

Bruno Johann, da Agência Cruzei-
rense, esteve presente pela segunda 
vez. “Os(as) palestrantes trazem infor-
mações muito qualificadas. É um evento 
bacana de participar. Estou gostando 
muito e pretendo tirar o máximo provei-
to, aprendendo e colhendo informações 
para também poder disseminar isso 
adiante para os colegas da agência”, 
destacou Johann. 

Jéssica Sobreira/Especial

Assista aos programas de vídeo APCEF em Ação sobre o seminário em Defesa do Bem Comum em Novo Hamburgo e o I Líder A de 2019, em 
www.apcefrs.org.br, ou na página da Associação no Facebook.




