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Dia do Saci é celebrado com vídeo 
“Bira e Bela: uma viagem pelas 
lendas”

Trabalho inédito do Caixa de Pandora foi transmitido no 
dia 12 de outubro

Debates APCEF/RS: Ideias 
que transformam – 1ª e 3ª 
terça-feira de cada mês, 19h, 
pelo Facebook e YouTube

Novembro

Formatura Oficinandos(as) 
Poesia & Declamação 2020 
– 25/11, 19h às 21h
 
Noite Cultural – 27/11, às 
19h, pelo Facebook e YouTube

Agenda de Eventos

Em 67 anos, a APCEF/RS parti-
cipou ativamente da história. Não só 
da história da categoria bancária, da 
qual foi protagonista de muitas lutas e 
conquistas – a exemplo da greve que 
garantiu, há 35 anos, a jornada de seis 
horas e a sindicalização na Caixa –, mas 
também da história do País, em todos 
os seus momentos mais importantes. E 
nós, que já havíamos vivido muito, fomos 
desafiados com o insólito ano de 2020.

O Novo Coronavírus chegou asso-
lando o mundo todo, mostrando, para 
o bem ou para o mal, que não há outro 
caminho viável que não seja cuidarmos 
uns(umas) dos(as) outros(as) e da nossa 
casa comum, que é o Planeta Terra. Foi 
necessário parar. 

A APCEF/RS, sempre prezando pela 
saúde e pelo bem-estar de seus(suas) 
associados(as), atendeu imediatamente 
às orientações das autoridades sanitárias, 
suspendendo os eventos presenciais e 
fechando temporariamente seus Espa-
ços Bem Viver. Neste fim de ano, esta-
mos retomando parcialmente a rotina, 
com muita cautela, seguindo todos os 
protocolos de segurança. 

Como se não bastasse uma pande-
mia, o País ainda teve de lidar com uma 
segunda mazela, tão daninha quanto a 
primeira: um governo inepto, que jogou 
o tempo todo contra o Brasil e os(as) 
brasileiros(as) não só no combate à 
pandemia, mas no assalto ao patrimônio 
nacional, com ataques às empresas esta-
tais e aos(às) trabalhadores(as).

A Caixa, empresa 100% pública 
com um papel social fundamental, vem 
definhando. Mesmo sendo responsável 
por administrar a maioria dos progra-
mas sociais – como o próprio Auxílio 
Emergencial pelo Novo Coronavírus, 
por exemplo –, o banco tem sido alvo 
de um projeto econômico ultraliberal 
muito bem definido pelo presidente 

Bolsonaro e seu ministro Guedes, que 
se comprometeram em entregar o 
patrimônio nacional ao grande capital, 
incluindo o estrangeiro. A mira agora 
está no banco digital. Junto a isso, os(as) 
empregados(as), sobrecarregados(as), 
enfrentam muita pressão por metas e 
mais um PDV.

Nada disso, claro, sem resistência. 
A APCEF/RS e outras entidades re-
presentativas se mobilizam em defesa 
desta querida empresa que, em diversos 
momentos da história, aliviou muitos(as) 
brasileiros(as) das crises.

Dentre os movimentos que es-
tamos encampando para amenizar as 
dores de nosso povo está a “Tributar os 
super-ricos para reconstruir o País”. A 
campanha visa a implementar medidas 
tributárias emergenciais que podem 
promover um aumento de quase R$ 300 
bilhões na arrecadação nacional, sobre-
taxando as altas rendas e os patrimônios 
dos super-ricos e desonerando as baixas 
rendas e as pequenas empresas. É um 
passo importante que precisa ser dado, 
com ousadia e determinação.

A determinação, a propósito, foi 
o que nos manteve em pé nesses 67 
anos, especialmente neste 2020. Com 
criatividade, conseguimos intensificar 
a nossa agenda em busca do desen-
volvimento humano, da solidariedade 
e do Bem Comum. Online, promo-
vemos cultura, lazer, formação, luta 
por direitos e cuidamos de nosso 
patrimônio. Vimos que, quando há um 
propósito bem definido, a presença 
física é uma mera formalidade. Claro 
que sentimos falta dos abraços e das 
rodas de chimarrão, mas estamos 
reservando todo o nosso afeto para 
um tempo em que for seguro para 
todos(as). Que em 2021, tenhamos 
a alegria de, online ou fisicamente, 
estarmos juntos novamente.

Elenco gravou as cenas geograficamente separado

Assembleia Geral Extraordinária online 
autoriza ações coletivas

Dezenas de associados(as) par-
ticiparam de uma Assembleia Geral 
Extraordinária realizada, em plataforma 
online, no dia 29 de setembro. Primei-
ramente, o advogado Ricardo Só de 
Castro, assessor do Seguro Jurídico, 
explicou que o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) considerou inconstitucional a 
regra da Funcef que atribui percentual 
de aposentadoria proporcional às mu-
lheres inferior aos homens e esclareceu 
qual grupo pode se beneficiar na ação 
conhecida como “10% Mulheres”. 

Além disso, Castro expôs as modi-
ficações impostas pela Resolução 23 da 
CGPAR no sistema de assistência à saúde 
de empregados(as) e aposentados(as) 
de empresas estatais federais e tam-
bém da Resolução 25, que determinou 
alterações no Estatuto da Funcef e no 

regulamento do Plano REG/Replan Não 
Saldado. Após os questionamentos, foi 
autorizado, por unanimidade, que a AP-
CEF/RS tome medidas administrativas, 
ajuíze ações civis públicas e coletivas ou 
mandados de segurança com o objetivo 
de defender os direitos assistenciais e 
previdenciários dos(as) associados(as).

Ainda foi autorizada uma ação 
coletiva tributária complementar com 
a finalidade de isenção da incidência do 
Imposto de Renda sobre a contribuição 
extraordinária do equacionamento dos 
planos REG/Replan saldados e não salda-
dos ou possibilidade de sua dedução na 
declaração de ajuste anual, para oferecer 
àquelas pessoas que se associaram à AP-
CEF/RS após o ajuizamento da primeira 
ação em 2018 a mesma proteção quanto 
a esse tema.

Dezembro
 
Evento online da grande 
final do Talentos Fenae/
APCEF – 
05/12, Resultado da Fase 
Nacional do Talentos Fenae/
APCEF.

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

Reunião de Aposentados(as) esclarece 
modificações no Saúde Caixa

APCEF/RS integra pesquisa nacional sobre 
exposição ao vírus no trabalho 

Bancários(as) da Caixa podem 
participar de pesquisa nacional sobre 
o Novo Coronavírus. O questionário 
sobre a exposição de trabalhadores(as) 
ao vírus SARS-COV-2 nas atividades 
presenciais ou no home office é da Es-
cola Nacional de Saúde Pública Sérgio 

Arouca (ENSP), da Fundação Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ) e do Departamento 
Intersindical de Estudos e Pesquisas de 
Saúde e Ambiente de Trabalho (DIE-
SAT). 

O link do questionário já está dispo-
nível nem www.apcefrs.org.br. Participe!

Tradicionalmente, o Espaço Bem 
Viver Porto Alegre ganha vida com as 
centenas de crianças que comparecem 
ao Dia do Saci. Devido à pandemia, nesta 
12ª edição do evento, a APCEF/RS, com 
apoio da Fenae, preparou um presente 
especial para a criançada: a peça teatral 
em vídeo intitulada “Bira e Bela: uma 
viagem pelas lendas”. Com roteiro e 
direção de Sandra Loureiro, o grupo 
teatral Caixa de Pandora produziu este 
trabalho inédito, que foi divulgado no ca-
nal do YouTube e no perfil do Facebook 
da Associação, no dia 12 de outubro. 

Trata-se de uma peça educativa que 
conta a história de um menino e de uma 
menina que, acidentalmente, “caíram” 

dentro do computador e se tornaram 
personagens do jogo “O Desafio das Len-
das”. Os(as) atores e atrizes gravaram 
a peça geograficamente separados(as), 
mas unidos(as) por um objetivo comum, 
como contou a diretora Sandra Lourei-
ro. Para promover o vídeo, a APCEF/
RS convidou os(as) pequenos(as) para 
encaminharem desenhos alusivos à data, 
que foram divulgados em todas as redes 
da Associação.

O elenco é formado por Valquiria 
Judaber (Bira), Nara Alteneter (Belinha), 
Elaine Alteneter (Mãe), Paulo Caetano 
(Tio Neto/Saci), Claci Bassani (Yara), Ro-
drigo Ribeiro (Lobisomem), Rose Nobre 
(Curupira) e Almeri de Souza (Cuca).

No dia 29 de setembro, logo 
após a Assembleia Geral Extraor-
dinária, ocorreu a Reunião dos(as) 
Aposentados(as)  pelo apl icat ivo 
Zoom. O advogado Ricardo Só de 
Castro e Paulo Borges, assessor da 
Fenae para assuntos previdenciários, 
informaram sobre os resultados da 
Funcef no primeiro semestre de 2020. 
E, Fabiana Matheus, diretora de Saúde 
e Previdência da Fenae, explicou as 
modificações no Saúde Caixa.

 Em razão da Convenção Cole-
tiva 2020/2022, haverá aumento de 
contribuição mensal no Saúde Caixa, 
a partir de janeiro de 2021. 

Contudo, o que mais preocu-
pa é o teto estatutário de custeio 
que a Caixa pretende implementar, 
contribuindo no máximo com 6,5% 
sobre a  fo lha de pagamento de 
ativos(as), mais benefícios da Funcef 
de aposentadas(os), o que inviabiliza 
o atual custeio de 70/30. 

Campanha “Tributar os Super-ricos” é lançada 
no dia 29 de outubro

Governadores(as), parlamenta-
res e mais de 60 entidades repre-
sentativas, incluindo a APCEF/RS, 
endossaram a campanha “Tributar os 
Super-Ricos”, que foi lançada no dia 
29 de outubro. 

O objetivo do movimento é cobrar 
medidas tributárias emergenciais para 

enfrentar a grave crise que foi apro-
fundada durante a pandemia do Novo 
Coronavírus. Para isso, a campanha 
está em debate público, gerando um 
esforço coletivo da sociedade civil e 
pressionando o Congresso Nacional 
a aprovar propostas que viabilizem a 
tributação dos Super-Ricos. 

Reprodução/APCEF/RS
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COVID-19

APCEF/RS segue protocolos 
contra o Novo Coronavírus
Assessoria em saúde colabora para tomada de decisões na Associação

Sempre prezando pe la  saú-
de e pelo bem-estar de seus(suas) 
associados(as), a APCEF/RS vem to-
mando, desde março, medidas para 
proteger o seu quadro associativo 
de infecção pelo Novo Coronavírus. 
Para isso, a fim de receber uma me-
lhor orientação técnica, a Associação 
contratou o Serviço de Controle de 
Infecção e Infectologia da Santa Casa, 
uma tradicional organização assisten-
cial médico-hospitalar, de ensino e 
pesquisa em saúde. 

O auxílio, primordialmente, é 
para subsidiar a diretoria na tomada 
de decisões sobre os espaços e as 
ações da Associação, com o objetivo 
de garantir a segurança de todo o pú-
blico: associados(as), funcionários(as) 
e frequentadores(as). Sendo assim, os 
principais focos são: normas e condutas 
do espaço físico; medidas de limpeza do 
ambiente; uso de máscaras; higiene das 
mãos; etiqueta respiratória; controle de 
acesso; ajuste do protocolo às normas 
sanitárias dos municípios e estados. Em 
um segundo momento, a consultoria vai 
orientar os protocolos para reabertura 
de alguns espaços.

Para contribuir com a redução do 
contágio, desde o início da pandemia 
já foram suspensos os eventos pre-
senciais, que estão sendo realizados 
e transmitidos por meio de lives. As 
oficinas e cursos presenciais também 
foram adaptados para o online. Já as 

piscinas estão temporariamente fecha-
das e os Espaços Bem Viver (em São 
Francisco de Paula, Tramandaí, Cassino, 
Itapirubá e Porto Alegre) estão com as 
hospedagens interrompidas. Nos Salões 
de Festas, os eventos estão igualmente 
suspensos. 

O atendimento ao público está 
ocorrendo por telefone e e-mails, das 
10h às 16h, de segunda a sexta-feira. 
Lembrando que o telefone é o (51) 
3268-1611. Para falar por e-mail com 
a secretaria, o endereço eletrônico é 
secretaria@apcefrs.org.br e, para aten-
dimento geral, apcefrs@apcefrs.org.br.

Pesquisa Nacional

Para reforçar o comprometi-
mento da APCEF/RS com a defesa da 
vida, a entidade integra uma pesquisa 
nacional sobre a exposição ao Novo 
Coronavírus no ambiente de trabalho, 
juntamente aos(às) empregados(as) da 
Caixa que estão em trabalho presencial 
ou em home office. 

No dia 5 de novembro, foi realiza-
do o lançamento de um questionário 
digital da Rede de Informações e Co-
municação, por meio de uma live no 
canal do YouTube do Departamento 
Intersindical de Estudos Pesquisas de 
Saúde e Ambiente de Trabalho (DIE-
SAT). Esse questionário será um regis-
tro de exposição ao vírus e condições 
de trabalho, voltado a quem exerce 

atividades essenciais, não somente na 
área da saúde. Assim, é uma forma 
de buscar dados para enfrentar esta 
e as próximas fases desta pandemia, 
que já resultou na morte de 166.101 
brasileiros(as) (informação de 17 de 
novembro de 2020).

Para participar do questionário, en-
tre no link: https://redcap.ensp.fiocruz.
br/surveys/index.php?s=9A4N8TK4TA 
e responda as perguntas solicitadas. A 
iniciativa é da Escola Nacional de Saú-
de Pública Sérgio Arouca (ENSP), da 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 
e DIESAT, que vêm fazendo uma im-
portante contribuição na produção e 
disseminação de informações a respeito 
do enfrentamento da pandemia: divul-
gando pesquisas, normas, pareceres e 
orientações de prevenção da saúde de 
trabalhadores(as). 

Atividades a todo vapor

Atualmente, não estão ocorrendo 
encontros presenciais, apenas online, 
pois é fundamental evitar aglomerações 
e seguir os protocolos das entidades 
de saúde. Os espaços físicos também 
seguem fechados. Com todos esses 
cuidados, a APCEF/RS espera poder 
reabrir seus espaços em breve, onde 
os(as) associados(as), familiares e 
amigos(as) poderão desfrutar de uma 
bela e confortável infraestrutura, que, 
apesar de fechada, está sendo cuidada 

com muito esmero ao longo de todos 
esses meses.

Durante a pandemia, os direitos 
dos(as) associados(as) seguem sen-
do defendidos. Recentemente, uma 
ação coletiva foi ajuizada requerendo 
adicional de insalubridades aos(às) 
associados(as) que trabalham como 
caixas e tesoureiros(as). Uma segunda 
ação coletiva foi ajuizada também para 
os(as) demais associados(as) expostos 
ao Novo Coronavírus na Caixa. 

Ações em defesa da Caixa 100% 
pública, dos(as) trabalhadores(as) e 
do Bem Comum continuam tomando 
forma durante a pandemia, através 
de lives que abordam questões per-
tinentes para subsidiar a luta. Com a 
presença de especialistas, as transmis-
sões ao vivo têm a possibilidade de 
interação em tempo real com os(as) 
espectadores(as). 

Para quem gosta de cultura, há o 
Coral APCEF, o grupo teatral Caixa de 
Pandora, o Núcleo de Cultura Gaúcha 
e a Oficina de Criação Literária. Essas 
atividades se adaptaram ao online e ti-
veram prosseguimento. Inclusive, duas 
obras literárias foram lançadas na Feira 
do Livro de Porto Alegre neste ano, 
além de outras duas agora no formato 
e-book. E, o aguardado Talentos Fenae/
APCEF, evento nacional de confrater-
nização artística, que em 2020 teve 
mais inscritos do que em todos os anos 
anteriores.

Novo curso de formação da APCEF/RS iniciou em setembro

BEM COMUM

Lives proporcionam troca de 
conhecimento
“Diálogos em Defesa da Vida” e “Ideias que transformam” são transmitidos no Facebook e YouTube

Quem acompanha a página da 
APCEF/RS no Facebook e no YouTube 
pode desfrutar de momentos de muita 
reflexão e troca de conhecimento, 
com profissionais das mais diversas 
áreas. Trata-se dos projetos intitulados 
“Diálogos em Defesa da Vida: Saúde 
é o Nosso Bem Maior” e “Debates 
APCEF/RS: ideias que transformam”. 

Desde maio, “Diálogos em De-
fesa da Vida” é transmitido todas 
as quartas-feiras, às 18h, sob a me-
diação de Célia Zingler, diretora de 
Aposentadas(os), Previdência e Saú-
de. Antes aconteceram quatro lives 
com o tema “Diálogos com Herois 
da Caixa, mais do que Palmas Direito 
a Condições de Trabalho Seguras”. 
Os mais recentes temas abordados 
foram: o papel da literatura para a 
saúde em tempos de pandemia; os 
cuidados para a saúde mental em 
tempos de Covid-19; a pandemia 
de informações falsas; a Covid-19 e 
o comprometimento da capacidade 

pulmonar; coronavírus como a nova 
doença do trabalho; o lançamento do 
questionário digital sobre a exposição 
ao vírus no ambiente de trabalho, 
entre outros.

Dentre os(as) convidados(as), a 
Associação teve a honra de contar com 
nomes como: Alcy Cheuiche (escritor 
e orientador das Oficinas Literárias 
da APCEF); Bruno Paz Mosqueiro 
(médico psiquiatra, diretor científi-
co do Departamento de Psiquiatria 
e Espiritualidade da Associação de 
Psiquiatria do RS); Maria Isabel Perez 
Mattos (psicóloga, assessora na área de 
Saúde do(a) Trabalhador(a) da APCEF 
e colaboradora na produção das lives); 
Alex Bicca (jornalista e especialista 
em Saúde Pública pela Fiocruz); Tiago 
Simon (médico pneumologista e do 
sono); Dra. Maria Maeno (médica e 
pesquisadora do Trabalho e Doutoura 
em Saúde Pública pela USP); Carlos 
Heitor Culau Tourrucoo (diretor de 
Relações de Trabalho da APCEF); e 

Eduardo Bonfim da Silva (especialista 
em Saúde do(a) Trabalhador(a) e Co-
ordenador Técnico do DIESAT).

“Debates APCEF/RS: ideias que 
transformam”

Já os “Debates APCEF/RS: ideias 
que transformam” iniciaram no dia 
1º de setembro. As transmissões são 
realizadas nas primeiras e terceiras 
terças-feiras de cada mês. Além de 
estrear analisando o fechamento da 
Campanha Salarial 2020 – com a pre-
sença de Marcello Carrión, presidente 
da APCEF/RS; Jair Ferreira (presidente 
do Instituto Fenae); e da diretora do 
Sindibancários/ES, Rita Lima –, os “De-
bates” tiveram a honra de contar com 
o teólogo, filósofo e escritor Leonardo 
Boff, que falou sobre “Desigualdade 
Social Brasileira e os Desafios ao Bem 
Comum”, contando também como 
aula inaugural do novo curso de for-
mação da APCEF/RS. 

Na programação, ainda estive-
ram Sérgio Takemoto, presidente da 
Fenae; Paulo Belotto, vice-presidente 
da APCEF/RS; e a deputada federal 
Erica Kokay (PT-DF), tratando sobre 
a Medida Provisória 995/2020. A con-
vidada especial de 20 de outubro foi a 
juíza trabalhista Valdete Souto Severo, 
magistrada no Tribunal Regional do 
Trabalho da Quarta Região, doutora 
em Direito do Trabalho e presidenta da 
Associação Juízes para a Democracia 
(AJD), sobre “A Quem Interessa cum-
prir/Mudar a Constituição?”.

O Saúde Caixa entrou em pauta 
nos “Debates APCEF/RS”, com Caro-
line Heidner, diretora do Sindicato dos 
Bancários de Porto Alegre e Região; 
e Plínio Pavão, assessor sindical em 
Saúde do Trabalhador(a), levantando 
os principais desafios do plano. 

Quem perdeu algum encontro ao 
vivo ou deseja revê-lo, as lives estão 
disponíveis na página da APCEF/RS no 
Facebook e no YouTube.

O novo curso de formação da 
APCEF/RS, intitulado “Desigualdade 
Social Brasileira e os Desafios ao Bem 
Comum”, teve o primeiro encontro 
online no dia 26 de setembro. As au-
las têm como temas: a desigualdade e 
estratificação social; a cultura política 
e democracia; a conjuntura política na-

cional e o governo de extrema-direita; 
e os movimentos sociais e participação 
política. O curso é coordenado pelo 
Prof. Dr. Thiago Ingrassia Pereira, da 
Universidade Federal da Fronteira Sul 
(UFFS). Ao final da formação, os(as) 
alunos(as) receberão certificação.

Além dos quatro encontros virtuais, 

está prevista no cronograma a presença 
especial de intelectuais de referência. 
Michele Venzo, da agência Novo Ham-
burgo, é uma das alunas e está gostan-
do da experiência. “O formato online 
possibilita a participação de alunos(as) 
de diferentes regiões do Estado, o que 
seria praticamente impossível em um 

curso presencial”, afirmou. “O tema da 
desigualdade é bastante atual e nos ajuda 
a entender melhor o contexto político e 
social em que estamos inseridos. As lei-
turas e vídeos propostos pelo professor 
Thiago são instigadores, impulsionando 
a pesquisa e reflexão sobre o assunto”, 
concluiu Michele. 

“Debates APCEF: Ideias que Transformam” debate temas da categoria bancária e da 
sociedade em geral

“Diálogos em Defesa da Vida” tem abordagem interdisciplinar sobre a Covid-19

Imagens: YouTube/Reprodução
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CAIXA 100% PÚBLICA

Projeto privatista assombra 
Caixa
Privatizar operações é um objetivo de Bolsonaro-Guedes. Novo PDV e pressão por metas são   
outras frentes de desmonte da empresa

No dia 30 de outubro, os(as) 
bancár ios(as)  re lembraram uma 
das datas mais importantes para a 
categoria: 35 anos da greve pela 
jornada de seis horas. A paralisação 
de 24 horas reuniu trabalhadores(as) 
de quase 100% das unidades da 
Caixa do Brasil, garantindo o di-
reito à s indical ização, à jornada 
de seis horas para todos(as) os(as) 
empregados(as) e o fortalecimento 
da categoria e da própria empresa.

Mais de três décadas depois, 
quando todas essas conquistas já 
deveriam estar consolidadas em um 
ambiente democrático, o País vive 
uma conjuntura de ataques aos di-
reitos dos(as) trabalhadores(as) com 
a reforma trabalhista aprovada pelo 
Congresso Nacional em 2017 sendo 

implantada e de destruição do pa-
trimônio nacional, incluindo a Caixa. 
 
Onda privatista

Mesmo sendo responsável por 
administrar a maioria dos programas 
sociais - como o Auxílio Emergencial 
pelo Novo Coronavírus, o Bolsa 
Família, o FGTS e o Minha Casa, 
Minha Vida, por exemplo -, a Caixa 
vem sendo alvo - como outras es-
tatais - de um projeto econômico 
u l tra l ibera l  muito bem def in ido 
pelo Governo, que se comprometeu 
em entregar o patrimônio nacio-
nal ao grande capital, incluindo o 
estrangeiro.Em agosto deste ano, 
o presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) editou uma Medida Pro-

visória (MP 995) que abre caminho 
para venda ou abertura de capital de 
participações que a Caixa possui em 
empresas subsidiárias e coligadas. O 
texto deixa claro que sua finalidade 
são “ações de desinvestimentos de 
ativos da Caixa Econômica Federal”, 
ou seja, privatizações. As autoriza-
ções dadas pela MP 995 têm efeito 
imediato e são válidas até 31 de de-
zembro de 2021, prazo que preten-
dem cumprir para a realização das 
operações que diminuem o tamanho 
da Caixa imediatamente.

Só no ano passado, foram ven-
didos R$ 15 bilhões em ativos e, 
conforme vem sendo anunciado 
pelo presidente do banco, Pedro 
Guimarães, o Governo ainda pre-
tende vender outras importantes e 

lucrativas áreas, como Caixa Segu-
ridade, operação de cartões e Caixa 
Lotéricas. 

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, afirmou, no debate virtual 
“Beyond the Headlines: the New 
U.S.-Brazil Opportunity” (na tradu-
ção livre: “Além das manchetes: a 
Nova Oportunidade Estados Unidos-
-Brasil”), ocorrido na segunda quin-
zena de outubro, que deveria abrir 
o capital (IPO) do “braço digital” da 
Caixa nos próximos seis meses.

A poupança socia l  d ig ita l  da 
Caixa tem sido responsável por boa 
parte dos pagamentos do Auxílio 
Emergencial, Auxílio Emergencial 
Extensão, do Saque Emergencial do 
FGTS e do Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda 

(Bem). Até agora, já foram realizados 
386,7 milhões de pagamentos para 
67,8 milhões de beneficiários(as), 
totalizando R$ 242,6 bilhões credi-
tados. A estimativa é de que serão 
pagos R$ 340 bilhões em benefí-
cios pelas contas digitais em 2020. 

Reações aos ataques

Ciente da importância de manter 
a Caixa do Povo e 100% Pública, a 
APCEF/RS já tomou várias medidas 
contra a MP 995, a começar por 
endossar um manifesto, juntamente 
com mais de 140 entidades da socie-
dade civil, contra essa legislação. O 
manifesto sustenta que o Governo 
Federal desrespeita a Constituição, o 
Congresso Nacional e burla decisão do 
Supremo Tribunal Federal para atender 
seu desejo de privatizar o banco. Há 
uma Ação Direta de Inconstitucionali-
dade (ADI) 5.624, ajuizada pela Fenae 
e Contraf/CUT, de 2016, questionando 
a venda de estatais sem a permissão do 
Poder Legislativo. Em junho de 2019, 
o STF decidiu que o Governo Federal 
não pode vender empresas estatais 
sem o aval do Congresso Nacional e 
sem licitação.

Juntamente ao mani festo ,  a 
APCEF/RS também tomou a inicia-
tiva de enviar ofícios para todos(as) 
os(as) senadores(as) e deputados(as) 
gaúchos(as), sugerindo aos(às) parla-
mentares que apresentem emendas 
a fim de garantir a defesa da Caixa e 
do patrimônio do povo brasileiro. As 
propostas de emendas encaminhadas 
contemplaram diversos ângulos de 

atuação frente à MP 995.
Indo ao encontro aos esforços 

da APCEF/RS e de outras entidades 
representativas, os deputados fe-
derais Érika Kokay (PT/DF) e Frei 
Anastácio Ribeiro (PT/PB) apre-
sentaram na Câmara o Projeto de 
Lei 4.269/20, que pretende tornar 
crime a privatização de estatais sem 
autorização do Congresso.

O Ministério Público, por sua 
vez, entrou com uma representação 
junto ao Tribunal de Contas da União, 
pedindo a apuração das irregularida-
des no processo de privatização 
da Caixa e de suas subsidiárias. O 
documento pediu, em caráter cau-
telar, que a Caixa suspenda todos os 
seus atos relacionados ao processo 
de privatização até que o Tribunal 
decida sobre o mérito da questão. 
 
Desmonte por todos os lados

Em um contexto totalmente ad-
verso, em que os(as) empregados(as) 
da Caixa assumiram, sozinhos(as), 
uma grande sobrecarga de trabalho 
com o pagamento do Auxílio Emer-
gencial, a direção da empresa lançou 
mais um Programa de Desligamento 
Voluntário (PDV). Segundo o banco, 
os desligamentos acontecerão entre 
23 de novembro e 31 de dezembro, 
e a adesão deve abarcar mais de 
7.200 empregados(as).

Conforme avalia o presidente da 
APCEF/RS, Marcello Carrión, trata-
-se de mais uma frente de desmonte 
que a Caixa está tomando. “O déficit 
de empregados(as) já é de 17 mil. E 

não há previsão para reposição! Isso 
certamente acarretará em mais so-
brecarga aos(às) trabalhadores(as), 
gerando mais pressão, mais assédio 
moral, mais adoecimentos. Além 
disso, toda a população estará preju-
dicada, pois a prestação de serviços 
naturalmente ficará comprometida. 
É mais uma estratégia deste Go-
verno para sucatear a nossa Caixa 
e entregá-la a preço de banana ao 
capital”, lamentou Carrión.

Sustentando essa tese, na metade 
de novembro, os(as) empregados(as) 
receberam a infeliz informação de 
que haveria um aumento de 200% 
da meta na maior parte dos pro-
dutos e indicadores no sistema de 
mensuração e acompanhamento de 
resultados do banco, o Conquiste. 
O assunto chegou à Comissão Exe-
cutiva dos Empregados (CEE/Caixa), 
que solicitou o reprocessamento 
para os valores anteriores à vice-
-presidência Rede de Varejo (Vired). 
O assunto ainda será debatido com 
a Rede.

O cenário não é nada favorá-
vel para a Caixa, enquanto ban-
co  do  povo ,  e  para  seus ( suas ) 
empregados (as ) .  “Quem perde 
com esse sucateamento é toda a 
população brasileira, que deixa de 
obter  recursos  e  movimentar  a 
economia. Cerca de 40% de tudo 
que é arrecadado com as loterias, 
por exemplo, vai para programas 
soc ia i s  nas  á reas  de  educação , 
segurança, esporte e cultura. Di-
f ic i lmente um banco privado vai 
cumprir esse importante papel so-

cial”, declarou Marcello Carrión. 
 
Campanhas da APCEF/RS

Quando o assunto é defender 
o patrimônio do povo brasileiro, 
especialmente a Caixa, a APCEF/
RS vem desempenhando um papel 
protagonista. Ainda em 2015, lan-
çou 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, 
part ic ipações em atos públ icos, 
publicações de artigos e entrevistas, 
anúncios publicitários etc. –, a fim 
de conscientizar a população a res-
peito 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 campanha, que percorreu o Es-
tado com atividades em Uruguaiana, 
Erechim, Santo Ângelo, Porto Ale-
gre, Passo Fundo, Tramandaí e Novo 
Hamburgo. Em 2018, ainda encor-
pou 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), em 
www.apcefrs.org.br.

No ano passado, a APCEF/RS 
encampou campanha #ACaixaÉ-
TodaSua, idealizada pelo Comitê 
Nacional em Defesa da Caixa. O 
movimento vem denunciando as 
consequências das privatizações de 
setores rentáveis.

Sindbancários/Divulgação

Bancários(as) têm histórico de lutas em defesa da categoria
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JURÍDICO / PREVIDÊNCIA

Ação IR sobre equacionamento aguarda 
julgamento no TRF da 4ª Região
Matéria foi julgada procedente em primeira instância 

A ação coletiva que busca isen-
ção do Imposto de Renda (IR) sobre 
as contribuições extraordinárias na 
Funcef aguarda julgamento na 2ª Tur-
ma do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, em Porto Alegre. A previsão 
é que entre em pauta no primeiro 
semestre de 2021.

A APCEF/RS impetrou essa ação 
coletiva, em 2018, por entender que 
não há elevação no patrimônio dos(as) 
participantes e assistidos(as) com 
o aporte dessas contribuições, cuja 
finalidade é exclusivamente restabe-
lecer o equilíbrio atuarial dos planos 
de benefícios administrados pela Fun-
cef. A ação já foi julgada procedente 
em primeira instância. Conforme os 

advogados do Seguro Jurídico, o ce-
nário é positivo, com a possibilidade 
de devolução dos valores cobrados 
indevidamente desde o início do 
equacionamento. 

Em 29 de setembro deste ano, 
foi realizada uma Assembleia Geral 
Extraordinária online, que aprovou o 
ingresso de uma nova ação coletiva 
destinada à proteção daqueles que se 
filiaram à APCEF/RS após o ingresso 
daquela primeira demanda judicial. 
“Esta nova ação será ajuizada em 
breve, ainda no exercício de 2020, 
e, tão logo isso aconteça, faremos 
a divulgação”, informa a diretora de 
Aposentados(as), Previdência e Saú-
de, Célia Zingler.

Atendimento à distânciaAtendimento à distância

disponível
Atendimento psicológico: 

Com a psicóloga Maria Isabel Perez Mattos
Consultas por chamada de vídeo
Contato por WhatsApp: (51) 98151-9947

Assessorias Jurídicas:

FSKD - Fagundes, Schneider, Köhler e Dresch Advogados
- Processos trabalhistas
- (51) 99724-1264 | mitonfagundes@gmail.com

Escritório Direito Social
- Seguro Jurídico e Assessoria Previdenciária
- (51) 98153-9836 | direitosocial@direitosocial.adv.br

Ação de insalubridade em fase de perícia
A ação coletiva específica que 

requer adicional por insalubridade 
a tesoureiros(as) e caixas está em 
fase de perícia técnica. No próximo 
período, deve haver perícia técnica 

também em relação à ação que abor-
da de forma mais geral os riscos de 
se infectar pelo SARS-COV-2 que 
empregados(as) da Caixa estão sujei-
tos desde que saem de casa e durante 

o trabalho presencial. Essas ações 
coletivas visam o reconhecimento 
de que o ambiente da Caixa está 
expondo as pessoas que estão em tra-
balho presencial  a riscos biológicos 

de contaminação pelo SARS-COV-2 
para uma compensação financeira 
a todos(as) envolvidos(as), além da 
obrigação de mudar este ambiente 
insalubre.

Matéria aguarda julgamento na 2ª Turma do TRF da 4ª Região

Existem parcelas do salário que 
a Caixa não reconhece como tal e, 
portanto, não repassa nem a sua par-
te nem a parte dos empregados(as) 
para a Funcef. Isso traz grandes 
prejuízos aos(às) trabalhadores(as) 
no momento em que mais neces-
sitam, que é quando se desligam da 
empresa.

Este prejuízo ficou ainda mais 
concreto depois que o Superior 
Tribunal de Justiça – STJ  decidiu, 
de modo uniforme e assim mais pe-
rene, que os Planos de Previdência 
Complementar só podem conceder 
benefícios que foram objeto de con-
tribuição, ou seja, o(a) trabalhador(a) 
só recebe benefício de acordo com 
aquilo que contribuiu.

Vamos a um exemplo tangível. 
O CTVA é uma verba salarial que 
integra a gratificação de função, hoje 
assim reconhecido amplamente pelo 
Judiciário Trabalhista. A consequência 
deste reconhecimento judicial seria 
a Caixa, mês a mês, descontar de 
seus empregados a correspondente 
parcela e repassar para a Funcef, 
juntamente com a sua parte na con-
tribuição para os planos de benefício. 
Mas  isso só   acontece nas contribui-
ções para o  Novo Plano.

Ocorre a mesma situação quan-
do a Justiça do Trabalho reconhece 
as 7ª e 8ª horas como extra, pois a 
Caixa deveria repassar os valores 
pertinentes à Funcef, para garantir 
reflexos positivos futuros nos bene-
fícios de aposentadoria.

A mesma circunstância ocorre 
também com relação ao CTVA (que 
via de regra é judicialmente reconhe-
cido como parte da gratificação de 
função) e à diferença do valor da VP/
ATS de 1998, que também é reco-
nhecida judicialmente. Em nenhum 
dos dois casos, entretanto, a Caixa 
contribui para a Funcef, também pre-
judicando os seus empregados(as).  

Existem muitas situações em 
que o Judiciário Trabalhista já reco-
nheceu o direito às 7ª e 8ª horas, 
ao CTVA e às diferenças na VP/
ATS, mas não condenou a Caixa a 
proceder repasses para a Funcef, 

em razão de um impedimento - 
imposto pelo STF - da Justiça do 
Trabalho tratar de questões rela-
cionadas com os direitos dos par-
ticipantes de fundos de previdência 
complementar. 

O único lado bom das novas re-
gras do STJ, referidas anteriormente, 
é a definição sobre qual segmento da 
Justiça trata do assunto. A partir de 
agora, é o Judiciário Trabalhista que 
reconhece o direito (CTVA, 7ª e 8ª, 
VP/ATS etc.) e manda o empregador 
proceder os devidos repasses à Pre-
vidência Complementar. 

Trazendo este exemplo para 
nosso caso, depois da Justiça do 
Trabalho mandar a Caixa fazer a re-
composição da Reserva Matemática 
na Funcef (sendo o caso do saldado), 
a competência para mandar o Fundo 
de Previdência Complementar pro-
ceder o recálculo do benefício da 
aposentadoria será a Justiça Comum. 

Por estas novas regras do STJ 
não sendo mais possível recompor 
a reserva – e com isso melhorar o 
benefício – o valor que iria para a 
Funcef, deve ser entregue direta-
mente para o empregado(a), ser-
vindo como indenização do prejuízo 
sofrido por ato da empregadora. 
Dependendo do Plano a que a 
pessoa esteja vinculada na Funcef, 
pode ser mais vantajoso ajuizar uma 
ação indenizatória pela omissão da 
empregadora.

Como se sabe que existem mui-
tos processos individuais ou coletivos 
relacionados com estes três direitos 
aqui mencionados, sugere-se que as 
pessoas busquem a assessoria jurídi-
ca, para examinar se os direitos re-
conhecidos pela Justiça do Trabalho 
tiveram suas parcelas devidamente 
remetidas para a Funcef, e se isso 
trouxe como consequência o cálculo 
(ou recálculo) do benefício.

Existem, também, muitos casos 
em que o reconhecimento destes 
direitos (CTVA, 7ª e 8ª, VP/ATS etc.) 
ainda não foi postulado na Justiça 
do Trabalho. Para estas pessoas, a 
recomendação é a mesma: procurar 
a assessoria jurídica. 

Parcelas remuneratórias não repassadas 
para a Funcef

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

SEUS DIREITOS

Funcef divulgou balanço 
até julho de 2020
Apesar dos ganhos nos primeiros meses, o déficit dos 
planos é de R$ 5,460 bilhões

No dia 10 de novembro, a Funcef 
divulgou o balanço do mês de julho. 
Houve um ganho de R$ 825 milhões 
nos primeiros meses de 2020, porém, o 
déficit dos planos é de R$ 5,460 bilhões. 
Quanto ao ativo líquido de investimen-
to, os planos somados são de R$ 73,3 
bilhões, isto é, R$ 2 bilhões superior ao 
de dezembro de 2019.

Embora o déficit esteja superior 
a 2019, todos os planos de benefícios 
apresentaram uma ascensão na renta-
bilidade de investimentos no segundo 
trimestre de 2020. Em oposição ao 
que aconteceu no primeiro trimestre, 
quando os investimentos sofreram um 
profundo impacto na economia, devido 

ao anúncio da pandemia do Novo Coro-
navírus, o período seguinte demonstrou 
reação nos números. Esse fato é muito 
importante, porque sinaliza que não 
haverá necessidade de um novo equa-
cionamento no próximo ano.

“Causa estranheza, no entanto, 
a Funcef ainda não ter publicado os 
resultados do terceiro trimestre de 
2020, encerrado em setembro, dei-
xando todos(as) os(as) participantes e 
assistidos(as) inseguros em relação a 
continuidade ou não da recuperação 
dos planos de benefícios na medida da 
retomada gradativa da atividade econô-
mica no País”, sublinha Ricardo Castro, 
assessor jurídico da APCEF/RS.

Revisão da “vida toda” pelo INSS 
possibilita recalcular a 
aposentadoria

Já pensou em recalcular o valor da 
sua aposentadoria? A revisão da “vida 
toda” pelo INSS é uma revisão do bene-
fício previdenciário que permite refazer 
o cálculo do valor já concedido, além da 
aposentadoria que se tornou pensão ou 
uma pensão originada de pessoa em ati-
vidade, com a inclusão de contribuições 
anteriores a julho de 1994 para a apu-
ração do valor, o que pode resultar em 
um acréscimo no benefício. Uma decisão 
recente do Supremo Tribunal de Justiça 
(STJ) entendeu que devem ser incluídas 
na base de cálculo da Renda Mensal Ini-

cial do benefício todas as contribuições 
do(a) segurado(a).

Tem direito o(a) segurado(a) que 
ingressou no sistema da Previdência 
Social antes de 26 de novembro de 
1999, cujo cálculo de aposentadoria não 
contemplou as contribuições anteriores 
a julho de 1994. A vantagem é que pos-
sibilita o aumento do valor do benefício 
e o recebimento dos atrasados em re-
lação à diferença do valor do benefício, 
relativos aos últimos cinco anos. Mais 
informações, com o Escritório Direito 
Social (veja anúncio na página ao lado).

A previsão é não que haverá necessidade de um novo equacionamento no 
próximo ano

Ewerton Moreira/Wikimedia Commons

Freepik.com
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Caixa de Pandora celebra 40 anos de sucessos

O grupo teatral Caixa de Pandora sur-
giu numa roda de chimarrão, um costume 
do povo gaúcho. Juçara Quintana, que já 
fazia teatro profissional em Porto Alegre, 
foi a fundadora e coordenadora do então 
Grupo de Teatro da Caixa. “Luiz Carlos 
Aragão, superintendente da Caixa no RS, 
sempre tinha um mate e me recebia muito 
bem. Ele deu muita força para a criação do 
grupo na época”, conta Juçara, que atual-
mente mora em Blumenau (SC).

Logo, em 1980, a primeira apresenta-
ção foi realizada. Tratava-se de uma recital 
de poesias chamado “Alastro”, que teve a 
direção de Augusto Hernandez. Em segui-
da, “O Homem do Princípio ao Fim”, de 
Millôr Fernandes, estreou na Sala Álvaro 
Moreyra, dirigido por João Pedro Gil. E, 
de lá para cá, uma história de sucesso, com 
peças prestigiadas e muitas premiações. 
“Quando comecei no teatro, em 1983, o 
grupo Caixa de Pandora já era conhecido 
e reconhecido pelo seu trabalho, como um 
exemplo de teatro amador de primeira 
linha, com muita qualidade”, destaca Sandra 
Loureiro, diretora do Caixa de Pandora 
desde 2011.

A peça educativa infantil “A Última 

Grupo teatral da APCEF/RS celebra história de muito reconhecimento

Gota” foi a estreia de Sandra Loureiro com 
o grupo, que recebeu diversas premiações 
pelos festivais de teatro Rio Grande do 
Sul afora. Em 2020, um capítulo à parte, o 
Caixa de Pandora se adaptou ao momento 
pandêmico e realizou um trabalho inédito: 
uma peça de teatro em vídeo, com atores 
e atrizes “geograficamente separados(as), 
mas unidos(as) por um objetivo em co-
mum”, nas palavras de Sandra. A peça é 
“Bira e Bela: uma viagem pelas lendas”, um 
espetáculo de defesa ambiental, lançada no 
dia 12 de Outubro pela Festa do Saci e está 
disponível no Facebook e canal no YouTube 
da Associação.

Para a APCEF/RS, é um orgulho ce-
lebrar os 40 anos deste importante grupo 
cultural. “Neste ano, devido à pandemia, 
não podemos fazer uma homenagem, 
como o grupo merece, então, assim que for 
possível, iremos homenageá-lo. A APCEF/
RS vê com muito reconhecimento esta 
marca no tempo e reconhece o mérito de 
todos(as) que fizeram e fazem a história 
do Caixa de Pandora, que, mesmo em 
momentos de dificuldade, não deixaram 
a arte morrer. Parabéns!”, celebrou Diva 
Fernandes, diretora de Cultura.

Conheça os(as) vencedores(as) da etapa estadual do 
Talentos Fenae/APCEF
Os(as) primeiros(as) colocados(as) de cada categoria concorrem à etapa nacional

Em 2020, o Talentos Fenae/APCEF 
aconteceu de uma forma totalmente 
diferente, mas com muita criatividade. 
O slogan deste ano já convidava desde 
o início: “Quem acredita na arte, vem!”, 
logo o convite foi muito bem recebido 
nacionalmente, o que resultou em 3.297 
obras inscritas nas quatro categorias: 
Foto e Filme (Foto e Filme), Artes Visuais 
(Desenho/Pintura e Desenho Infantil), 
Literatura (Conto/Crônica e Poesia) e 
Música (Composição e Interpretação). 
Em outubro, depois das avaliações dos 
júris técnico e popular, foram conhe-

cidos os(as) vencedores(as) estaduais. 
O(a) primeiro(a) colocado(a) de cada 
categoria vai disputar a etapa nacional.

Na categoria Artes Visuais, a as-
sociada Traudi Ingrid Meurer concorre 
em Desenho/Pintura e Clarissa Lacerda 
Ferreira, filha do associado Nelson 
Ferreira Filho, em Desenho Infantil. 
Na categoria Literatura, destaque para 
“Marilda, a desconhecida”, de Ângela 
Maria Gomes, na modalidade Contos/
Crônicas. E, “Lá no sul do alambrado”, 
de Athos Ronaldo da Cunha, disputa a 
modalidade Poesia.

Já na categoria Foto e Filme, venceu 
a foto “Beija-flor na Montanha Encantada 
– Garopaba/SC”, de Douglas de Almeida 
Silveira e o filme “Walking Bread II - (o 
retorno)”, de Nelson Ferreira Filho. 
Na concorrida categoria Música, irão 
disputar a etapa nacional a composição 
“Um Violão entre a Cruz e a Espada”, de 
Angelino Rogério, e a interpretação de 
“Lay me Down”, por Meri Elen Soares.

A grande final será realizada no dia 
5 de dezembro, em um evento online, 
preservando a saúde e o bem-estar de 
todos(as) os(as) artistas.

Live da Noite Cultural ocorre no dia 27 de novembro

ARTES VISUAIS 

Desenho e Pintura
1. Traudi Ingrid Meurer
2. Vera Maria Noll Garcia
3. Silvani Gassen Dal Forno

Desenho Infantil
1. Clarissa Lacerda Ferreira, do associado 
Nelson Ferreira Filho
2. Clarissa Lacerda Ferreira, do associado 
Nelson Ferreira Filho
3. Fernanda Guerra Rodrigues, da associa-
da Diva Maria Fernandes

CONFIRA OS(AS) VENCEDORES(AS) DA ETAPA ESTADUAL 2020

BRIQUE

VENDO - Casa de alvenaria na praia de Imbé, térrea, com 2 dormitórios, sendo uma suíte, sala, cozinha, salão de festas com churrasqueira, terreno plano de 12x35m, 
com vaga para 8 carros, totalmente mobiliada. Valor: R$ 280 mil. Estudo negociar apartamento ou casa de 2 dormitórios em condomínio pequeno, em Tramandaí, de 
até R$ 220 mil. Contato: (51) 99966-5281, com Neusa.

Todos os anos, a cultura tem um 
espaço especial na agenda da APCEF/RS. 
Em 2020, isso não poderia ser diferente. 

A arte se adaptou para o online. 
Sendo assim, a tradicional Noite Cultural 
será transmitida ao vivo, na sexta-feira, 
27 de novembro, às 19h, pelas páginas 

da Associação no Facebook e no You-
Tube. 

A live terá uma amostra do grupo 
teatral Caixa de Pandora, do Coral AP-
CEF, do Núcleo de Cultura Gaúcha e das 
Oficinas Literárias. Célia Zingler, diretora 
de Aposentados(as), Saúde e Previdên-

cia, também estará presente para falar 
sobre o lançamento da segunda edição 
do livro “Água: Elemento Essencial da 
Vida”, e a associada Salete Maria Mattje, 
sobre o livro “Poesia & Declamação 
2020”. O associado Nelson Ferreira 
Filho e sua filha Clarissa Lacerda Ferreira 

“Elementos Essenciais da Vida na Terra” é tema de nova oficina literária

Para quem gosta de escrever, Sol/
Fogo, Ar/Vento, Terra e Água são a inspira-
ção para a Oficina de Criação Literária, que 
iniciou no dia 6 de novembro, ministrada 
pelo renomado escritor Alcy Cheuiche na 
APCEF/RS. “Este tema de nossa oficina 
justifica-se também pelo alerta mundial feito 

pela pandemia do Novo Coronavírus, que 
uniu muitas nações para reconhecer que 
o Planeta Terra é a nossa casa”, salientou 
Cheuiche. As aulas ocorrem entre novem-
bro de 2020 e novembro de 2021 e resul-
tarão numa coletânea de contos intitulada 
“Elementos Essenciais da Vida na Terra”.

O lançamento está previsto para a 
próxima Feira do Livro de Porto Alegre, 
em 2021. Inicialmente, a oficina será rea-
lizada por meio das plataformas digitais, 
uma vez por semana, com palestras de 
convidados(as). Assim que possível, as 
aulas serão presenciais, igualmente nas 

quintas-feiras, com duração de três ho-
ras. Nos primeiros meses, técnicas de 
escrita criativa de contos serão ensinadas 
aos(às) associados(as), dependentes e 
convidados(as). Ainda há vagas, interes-
sados podem contatar cultural@apcefrs.
org.br

Núcleo de Cultura Gaúcha celebra a Semana Farroupilha em live
“Somente juntos vamos adiante, 

como já fizemos antes. Não te atucana, 
é 20 de Setembro!”: esse trecho fez 
parte da declamação que Paulo Cesar 
Ketzer, coordenador do Núcleo de 

Cultura Gaúcha, que deu início à live em 
comemoração à Semana Farroupilha. 
A transmissão ocorreu nas páginas da 
APCEF/RS no YouTube e no Facebook, 
no dia 18 de setembro.

O evento online contou com a par-
ticipação dos(as) integrantes do Núcleo, 
do escritor Alcy Cheuiche e da diretora 
de Aposentados(as), Previdência e 
Saúde, Célia Zingler. O músico Márcio 

Padula animou a live com muitas canções 
típicas do Rio Grande. “Essa pandemia 
nos pausou por um momento, mas ela 
não vai nos parar nunca”, destacou 
Padula.

LITERATURA 

Contos e Crônicas
1. Marilda, a desconhecida, de Ângela Maria 
Gomes
2. Ser mulher... El lugar de la gallina es en 
casa cuidando los pollitos?, de Simoni Fer-
nandes Medeiros
3. O coelhão e o galo fino, de Ilberto Luis 
Trentin

Poesia
1. Lá no sul do alambrado, de Athos Ronal-
do da Cunha
2. Estado permanente, de Ângela Maria 
Gomes
3. Exílio num tinto, de Athos Ronaldo da Cunha

FOTO E FILME  

Foto
1. Beija-flor na Montanha Encantada – Garo-
paba/SC, de Douglas de Almeida Silveira
2. Parede de gelo, de Alexandre Affonso
3. Solitude, de Luis Cláudio Bothona Filho

Filme
1. Walking Bread II - (o retorno), de Nelson 
Ferreira Filho
2. Coador velho, de Fabrício Dadda Soares
3. New York City 4k, de Gustavo Fontoura 
de Mello

MÚSICA
 
Composição
1. Um Violão entre a Cruz e a Espada, de 
Angelino Rogério
2. Ela Me Pediu Pra Fazer Uma Canção, de 
Thiago Ferreira Varella
3. O Sorriso dos Olhos, de Ricardo Paulo 
Reis

Interpretação
1. Lay me Down, por Meri Elen Soares
2. Forró Brasil, por Ilberto Luis Trentin
3. Proud Mary, por Rodrigo Cruz

Fotos: Arquivo pessoal/Juçara Quintana

igualmente confirmaram presença para 
falar de suas premiações no Talentos 
Fenae/APCEF 2020. Também partici-
pará da celebração Meri Elen Soares, 
que foi premiada em primeiro lugar no 
pilar Música, modalidade Interpretação 
do evento nacional.

“Alastro”: o início do grupo teatral “O Homem do Princípio ao Fim” veio logo em seguida

Caixa de Pandora é sucesso até os dias de hoje

Gregório Mascarenhas/APCEF



APCEF lança 
obras na Feira 
do Livro de 
Porto Alegre

Durante a pandemia do Novo 
Coronavírus, os livros têm sido uma 
excelente companhia, e o maior evento 
literário a céu aberto do mundo tam-
bém se adaptou a este período. Em 
2020, a 66ª Feira do Livro de Porto 
Alegre aconteceu de forma totalmente 
virtual e gratuita, “com as janelas do 
mundo abertas para a Praça”, como 
cita seu manifesto. E, a APCEF/RS, mais 
uma vez, marcou presença com o lan-
çamento de quatro obras, resultantes 
da Oficina de Criação Literária de Alcy 
Cheuiche na entidade. Os livros têm o 
selo da Editora do Pampa.

No dia 6 de novembro, foi lançada 
a segunda edição de “Água: Elemento 
Essencial da Vida”, com a presença 
especial de Arnaldo Dutra (ex-pre-
sidente da Corsan), Naiara Machado 
da Silva (codiretora de Cultura da 
APCEF/RS) e de Alcy Cheuiche. “Ao 

“Água: Elemento Essencial da Vida” e “Poesia & 
Declamação 2020” são resultados da Oficina de 
Criação Literária

contrário do que se diz que a pri-
vatização vai baratear o custo, isso 
não é verdade! Uma empresa que se 
apropria fica de dona deste processo 
e quando isso ocorre, normalmente é 
para potencializar o lucro. As tarifas 
aumentam e quem paga com isso é a 
população”, salienta o ex-presidente 
da Corsan. Num período em que se 
fala tanto em privatização, é funda-
mental levantar a bandeira da água 
pública. Nesse sentido, a 2ª edição, 
que tem patrocínio da Fenae, vem 
em um momento muito importante. 

Os(as) autores(as) também es-
tiveram presentes, lendo os contos 
produzidos e argumentando sobre a 
importância deste tema. São eles(as): 
Ariane Severo, Arno Werlang, Charlie 
Eduardo Schwantes, Denise Maia, 
Eloi Wilges, Everton Araujo Pires, 
Gilmar Delvan, James Dominot, Janine 

El Hawat, Karin Fonseca Kestering, 
Neiva Santos Silva, Pacek e Salete 
Maria Mattje.

Outro lançamento da APCEF/RS 
na Feira de Porto Alegre, “Poesia & 
Declamação 2020”, ocorreu no dia 13 
de novembro. “As poesias que ficam 
guardadas dentro dos livros parecem 
que estão dormindo. Declamar é ver 
a poesia viva”, enfatizou Cheuiche. 
Por isso, “Poesia & Declamação 2020” 
inclui também os poemas declamados, 
gravados em casa pelo celular dos(as) 
próprios(as) autores(as), devido ao 
protocolo de distanciamento social. 
Na página de cada poeta, está o link e 
o QR code que direciona para o vídeo 
declamado no YouTube, e estão numa 
playlist no canal da APCEF/RS.

A apresentação contou com a 
presença de Alcy Cheuiche, Diva 
Maria Fernandes (diretora de Cultura 

CULTURA

da APCEF/RS) e declamação dos(as) 
autores(as) Anderson Medeiros, Be-
renice Longo, Bernadete Saidelles, 
Carlos Vieira Nogueira, Célia Zingler, 
Claci Bassani, Cyrce Bochi, Irineu Ro-
que Zolin, Laura Benites, Naiara Ma-
chado da Silva, Neli Trindade, Nelson 
Ribas, Neusa Tolfo, Renato Fagundes, 
Salete Maria Mattje e Tania Mendonça.

Os livros “Poesia & Declamação 
2020” e “Água: Elemento Essencial 
da Vida” contam com edições im-
pressas e digitais, ambos já estão 
disponíveis para venda, na versão e-
-book, pela plataforma Amazon. Este 
último, compõe a trilogia ambiental 
da APCEF/RS, juntamente com as 
obras “Gaia: a Mãe Terra” e “Lutz: A 
história da vida de José Lutzenberger, 
o grande ambientalista do Brasil”, 
estas lançadas em novas publica-
ções na Feira do Livro deste ano. 


