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Apenas três meses de 2018 se 
passaram e a conjuntura não é nada 
animadora. Um festival de violência, 
impunidade e arbitrariedades chega a nós 
especialmente através das redes sociais. 
A mídia tradicional, como de praxe, 
mais grave do que se omitir, deturpa 
informações em benefício próprio e de 
seus apadrinhados.

Foi assim com a intervenção militar 
no Rio de Janeiro, vendida como um 
recurso eficaz para resolver o problema 
da insegurança pública, quando, na 
verdade, só faz aumentá-la, infernizando 
particularmente a vida das populações 
mais pobres. Também agonizamos 
com as manchetes sobre a morte da 
vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), 
que teve a sua execução, evidentemente 
política, apropriada como se fosse um 
simples caso de violência urbana. Mais 
recentemente, após o show de horrores 
que foram os ataques à caravana do ex-
presidente Lula pelo sul do País, ainda 
assistimos ao aprisionamento dessa, 
que é a mais popular liderança política 
brasileira, primeiro lugar disparado nas 
pesquisas eleitorais, após um processo 
judicial duvidoso e recordista de 
velocidade. E esses são apenas alguns 
exemplos das trevas pelas quais estamos 
passando.

Dessa forma, a ignorância vai dando 
eco à intolerância e ao fascismo, e 
a democracia brasileira se vê em 
frangalhos. O momento é perigoso e 
exige esclarecimento. Nesse sentido, o 
João de Barro cumpre o seu papel como 
mídia alternativa de resistência e traz 
conteúdos especiais, a fim de fomentar 
o pensamento crítico de cada associado 
e associada.

Para entender melhor o que significa 
a intervenção militar no Rio de Janeiro, 
leia a entrevista com o especialista em 

Análise Social da Violência e Segurança 
Pública, o professor da Escola de Direito 
da PUCRS, Dr. Rodrigo Ghiringhelli de 
Azevedo. “É preciso que a sociedade 
esteja ciente de que a forma como está 
sendo feito, em ano eleitoral, por um 
governo sem legitimidade, acaba tendo 
muito mais um objetivo eleitoreiro do 
que propriamente uma capacidade real 
de enfrentamento de um problema que 
é muito sério”, afirmou.

Falando em eleições, 2018 não é ano 
eleitoral apenas em nível nacional. A 
APCEF/RS também abriu o seu processo 
na última assembleia, realizada no dia 
3 de março. A plenária aprovou a data 
dos dias 25 e 26 de abril para a votação 
que elegerá a próxima administração da 
entidade. Confira a nominata da chapa 
inscrita na página central e não deixe de 
participar!

Mais um excelente serviço da APCEF à 
democracia tem sido a campanha “Caixa 
do Povo e 100% Pública”, retomada no 
dia 15 de março, com um debate sobre o 
Bem Comum, na Câmara de Vereadores 
de Passo Fundo. Outra forma de ativismo 
cidadão da Associação foi a participação 
da diretoria no Fórum Alternativo 
Mundial da Água (Fama), um evento 
internacional que reuniu cerca de sete 
mil pessoas de todo o mundo em defesa 
da água como direito elementar à vida.

Como não poderia faltar, no Mês 
Internacional de Luta das Mulheres, 
produzimos uma reportagem especial 
sobre a situação feminina no âmbito 
doméstico, social, laboral e político 
na contemporaneidade. Além disso, 
t razemos nov idades  acerca  do 
equacionamento na Funcef e das 
mudanças no Saúde Caixa. 

Sobre esses e outros assuntos, 
você poderá se aclarar neste do JB. 
Boa leitura e até a próxima edição! 
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RADAR

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

ASSESSORIA JURÍDICA

ADVOCACIA
F & SAGUNDES CHNEIDER

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), na sala central da APCEF (Av.

Otávio Rocha, 134, Sala 81, 7º andar, Porto Alegre) ou também no
escritório de advocacia (Av. Pedro Adams Filho, 5573/1206, Novo

Hamburgo). Para agendar a assessoria, contate diretamente os(as)
advogados, através dos telefones (51) 3595-3995 ou (51) 99121-9566.

INTEGRANTES DO
SEGURO JURÍDICO TÊM

Atendimento especializado com a equipe de advogados do
Escritório de Direito Social em orientações sobre ações
previdenciárias, tributárias, seguros, plano de saúde e
defesa em processos administrativos e assessoria em

saúde do(a) trabalhador(a). Atendimento com hora
marcada no escritório na Av. Borges de Medeiros, 612. cj

21 • Porto Alegre • Fone: (51) 3215.9000. E-mail:
segurojuridico@apcefrs.org.br.

ASSESSORIA EM SAÚDE
DO(A) TRABALHADOR(A)

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

UFRGS, referente a doenças ocupacionais. Laudos periciais
para instrumentalizar ações judiciais. Solicite a sua ficha de
identificação, através do e-mail apcefrs@apcefrs.org.br, e
faça um agendamento. Mais informações: (51) 3268-1611,

3019-9344 e 8151-9947. Atendimentos na Av. Carlos
Gomes, 1001/302, Porto Alegre.

APCEF promove passeio para São 
Chico
Roteiro incluiu passagem pelo Templo Budista de Três 
Coroas e outras atrações culturais 

Grupo se hospedou no Espaço Bem Viver

Com o objetivo de fomentar a inte-
gração entre associados(as) e amigos(as), 
a APCEF promoveu, nos dias 7 e 8 de 
março, um passeio à Serra Gaúcha. O 
roteiro teve como destino principal a 
cidade de São Francisco de Paula. A 
hospedagem foi no Espaço Bem Viver, 
privilegiado patrimônio da APCEF na 
Serra. 

Com saída de Porto Alegre, o pri-
meiro dia contou com uma passagem 
pelo Templo Budista de Três Coroas, al-
moço em restaurante temático tibetano 
e jantar no Hotel Cavalinho Branco. Já o 
segundo dia foi dedicado a um passeio ao 
Lago São Bernardo, a um ateliê de arte e 
à Livraria Miragem, em São Chico.

De acordo com a associada Susa-
na Frolich, o passeio foi memorável. 
“Quando eu soube da proposta, achei 
muito interessante. O templo budista, o 
almoço temático, o ateliê, as refeições no 
Cavalinho Branco e a colônia paradisíaca 

da APCEF me deixaram absolutamente 
encantada. Eu torço para que saiam 
outros passeios como esse”, disse. Já 
o conselheiro deliberativo da APCEF, 
Gilberto dos Santos Netto, de Pelotas, 
complementou que, além do planeja-
mento primoroso da equipe de turismo, 
a viagem foi uma excelente oportunidade 
para conhecer novos colegas de outras 
partes do Estado. “A experiência foi ma-
ravilhosa. Valeu muito a pena!”, declarou.

Marielle Franco era vereadora pelo 
PSOL no Rio de Janeiro. Na noite de 14 
de março, foi assassinada a tiros, junto 
com seu motorista, no centro da cidade.

A APCEF/RS vê com extrema pre-
ocupação e tristeza o fato ocorrido, por 
conta das circunstâncias do crime – com 
indícios de execução devido à atuação 
política da vítima – e pela trajetória de 
vida de Marielle. Ela atuava comba-
tivamente em diferentes frentes dos 
movimentos sociais ligados aos direitos 
humanos, ao movimento negro e direitos 
das mulheres.

Marielle havia denunciado abusos 
do Batalhão da Polícia Militar de Acari 
– o mais violento do Estado do Rio de 
Janeiro – e assumira, duas semanas antes, 
a função de relatora em uma comissão 
na Câmara de Vereadores da cidade, 
criada para acompanhar a atuação das 
tropas na intervenção federal na área de 
segurança do Rio.

Diante do assassinato brutal da ve-
readora, ocorrido em um contexto de 
recrudescimento autoritário no Brasil, a 
APCEF/RS, somando-se a diversas enti-
dades coletivas de todo o país, requisita 
às autoridades municipais, estaduais e 
federais uma ampla e urgente investiga-
ção do crime.

Expressamos nossa solidariedade 
aos familiares da vereadora e do moto-
rista Anderson Pedro Gomes.

Nota da APCEF/RS sobre o 
assassinato da vereadora 
Marielle Franco

Atenção, bandas, cantores e 
cantoras de todo o Estado! Afinem 
as suas vozes e os seus instrumentos, 
pois vem aí a VI Tertúlia Bancária – 
Mostra Musical de Todos os Estilos 
para Todo o Rio Grande. O evento 
será no dia 5 de maio, no Sgt. Pe-
ppers Pub, tradicional casa noturna 
de Porto Alegre. O público também 
está convidado para prestigiar os 
nossos talentos!

As inscrições estarão abertas em 
breve para os(as) associados(as) da 
APCEF e das demais entidades apoia-
doras. A Tertúlia Bancária é um evento 
não competitivo, com o objetivo de 
valorizar a expressão cultural dos(as) 
bancários(as). Conforme as outras 
edições, as apresentações poderão ser 
de qualquer estilo musical. Acompanhe 
a publicação do regulamento em www.
apcefrs.org.br e participe!

Preparem-se, pois vem aí 
a VI Tertúlia Bancária!

Arquivo/APCEF

Abril 

7 e 8 – Jogos de Integração (Tra-
mandaí)
25 e 26 – Eleições APCEF/RS

Maio
 
5 – X Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa
5 – VI Tertúlia Bancária

Agenda de Eventos

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

Facebook/Reprodução
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DIA INTERNACIONAL DE LUTA DAS MULHERES

Para avançar, muito a lutar!

Pensar no dia 8 de Março nos con-
vida a compreender a luta das mulheres. 
A criação do Dia Internacional da Mulher 
– oficialmente proposto pela socialista 
alemã Clara Zetkin, em 1910, na primei-
ra conferência internacional de mulheres 
da história, em Copenhague, Dinamarca 
- não foi motivada por um único fato 
determinado, mas foi resultado da luta 
social das mulheres desde os primeiros 
anos do século XX, no contexto de suas 

lutas por igualdade, melhores condições 
de vida e trabalho, bem como pelo di-
reito de voto e participação nos espaços 
de poder.

A celebração da data, no entanto, 
ganhou maior visibilidade a partir dos 
anos 60, com o fortalecimento do movi-
mentos de libertação em todo o mundo. 
No Brasil, o movimento de mulheres 
ressurgiu ligado às lutas pela democracia.

Nesse sentido, é necessário reafir-

Origem da violência 

Assédio, exploração sexual, es-
tupro, tortura, violência psicológica, 
agressões por parceiros ou familiares, 
perseguição, feminicídio. Sob diversas 
formas e intensidades, a violência con-
tra as mulheres é recorrente e pre-
sente, motivando graves violações de 
direitos humanos e crimes hediondos. 
As desigualdades de gênero estão nas 
raízes de sofrimento físico e mental, 
violação e morte que atingem milhões 
de mulheres de todas as idades, raças, 
etnias, religiões e culturas. Uma em 
cada três mulheres no mundo sofre 
violência em algum momento de sua 
vida.

Falar de violência é falar de rela-
ções entre pessoas circunscritas em 
normas de gênero específicas. Por 
isso, é fundamental desnaturalizar 
papéis para construir uma cultura 
de respeito aos direitos humanos 
das mulheres em sua diversidade. 
No Brasil, a construção de compor-
tamentos legitimados socialmente 
para homens e mulheres cr ia  e 
perpetua espaços para que as vio-
lências aconteçam sempre que uma 
pessoa não se encaixa nos padrões 
esperados. Assim, diferenças são 
transformadas em desigualdades e 
não em pluralidade.

Nesse sentido, é importante en-
tender o papel que as masculinidades 
(ou diversos comportamentos tidos 
como “naturais” entre os homens) e 
feminilidades (padrões instituídos às 
mulheres), internalizadas desde que 
nascemos, cumprem na reprodução 
da violência. 

Muitas iniciativas já represen-
taram um grande avanço contra a 
violência contra a mulher, como a 
Lei Maria da Penha e a Central de 
Atendimento à Mulher, através do 

Apesar dos avanços, em pleno 2018 mulheres seguem sub-representadas na política, mal remuneradas no mercado 
de trabalho e enfrentando diversas formas de violência

mar a luta das mulheres, aumentando a 
participação feminina nos órgãos de po-
der, na vida política, econômica, sindical, 
social e cultural. Sabemos, no entanto, 
que há muitos desafios a enfrentar, a 
começar pela desigualdade de gêneros 
imposta pelo sistema capitalista. As 
mulheres ainda são vítimas dos salários 
inferiores, do trabalho precário, dos atos 
de violência e de diversos tipos de dis-
criminações. Por isso, te convidamos a 

repensar os papéis impostos socialmente 
para homens e mulheres, indo contra a 
cultura patriarcal.

Em reconhecimento a essas lutas, o 
dia 8 de Março foi instituído pela ONU, 
em 1977, como Dia Internacional da 
Mulher. Por isso, no mês em que co-
memoramos essa data tão significativa, 
o João de Barro destina este espaço 
a fim de fomentar a reflexão sobre a 
importância da luta feminista ainda hoje.

Agência Patrícia Galvão/Reprodução
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Dicas de leitura para formação de crianças e jovens

Coleção 
Anti
princesas

Sejamos 
todos 
feministas

Para educar 
crianças 
feministas

Com o objetivo apresentar histó-
rias de vida de mulheres inspiradoras 
e pioneiras, a editora Chirimbote 
lançou a coleção de livros infantis “An-
tiprincesas”. A ideia é inspirar as me-
ninas de hoje e mostrar que elas po-
dem ser muito mais do que princesas 
estereotipadas da Disney. A coleção 
conta com títulos como Frida Kahlo, 
Violeta Parra, Juana Azurduy, Clarice 
Lispector, Gilda e Alfonsina Storni.

Neste ensaio revelador, Chi-
mamanda Ngozi Adichie parte de 
sua experiência pessoal de mulher 
e nigeriana para pensar o que ainda 
precisa ser feito de modo que as 
meninas não anulem mais sua per-
sonalidade para ser como esperam 
que sejam, e os meninos se sintam 
livres para crescer sem ter que 
se enquadrar nos estereótipos de 
masculinidade.

Chimamanda Ngozi Adichie retoma 
o tema da igualdade de gêneros neste 
manifesto com quinze sugestões de como 
criar filhos(as) dentro de uma perspectiva 
feminista. Escrito no formato de uma 
carta da autora a uma amiga que acaba 
de se tornar mãe de uma menina. Para 
educar crianças feministas oferece uma 
reflexão para uma formação igualitária a 
todas as crianças, o que se inicia pela justa 
distribuição de tarefas entre pais e mães. 

número telefônico 180. No entanto, 
é necessário envolver os homens na 
superação dessa cultura violenta; 
reconhecer e dar atenção para as 
formas institucionais de violência 
perpetradas pelo Estado; assegurar o 
protagonismo das mulheres por meio 
de políticas públicas de educação, 
autonomia econômica e financeira, 
equidade no trabalho doméstico e no 
trabalho remunerado; cobrar respos-
tas do Poder Público e da iniciativa 
privada nesse sentido; assim como 
garantir o investimento na expansão 
com qualidade da rede de atenção e 
enfrentamento à violência.

Mulher no mercado de trabalho 
 
De acordo com a Síntese de Indica-
dores Sociais, divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 2016, as mulheres bra-
sileiras continuam trabalhando mais 
e recebendo menos. A renda das 
mulheres equivale a 76% da renda 
dos homens e elas continuam sem as 
mesmas oportunidades de assumir 
cargos de chefia ou direção. A dupla 
jornada também segue afastando mui-
tas mulheres do mercado de trabalho, 
apesar de elas serem responsáveis 
pelo sustento de quatro em cada dez 
casas.

As mulheres tendem a receber 
menos que os homens porque traba-
lham seis horas a menos por semana 
em sua ocupação remunerada. Po-

rém, como dedicam duas vezes mais 
tempo que eles às atividades domésti-
cas, trabalham, no total, cinco horas a 
mais que eles. Ao todo, a jornada das 
mulheres é de 55,1 horas por semana, 
contra 50,5 horas dos homens.

Mesmo trabalhando mais horas, 
as mulheres têm renda menor, de 
76% da remuneração dos homens. 
Esse número era de 71% em 2005 e 
reflete o fato de mulheres ganharem 
menos no emprego e também por não 
serem escolhidas para cargos de che-
fia e direção. Dos homens com mais 
de 25 anos, 6,2% ocupavam essas 
posições, contra 4,7% das mulheres 
com a mesma idade. Porém, mesmo 
nesses cargos, fazendo a mesma coisa, 
o salário delas era 68% do deles.

Nos primeiros dias de março, 
o Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (CAGED), divulgado 
pelo Ministério do Trabalho, mostra 
a diferenciação de gênero feita pelos 
bancos no Brasil. As 1.283 mulheres 
admitidas nos bancos em janeiro 
de 2018 receberam, em média, R$ 
3.116,41. Esse valor corresponde a 
71,8% da remuneração média aufe-
rida pelos 1.316 homens contratados 
no período. Constata-se a diferença 
de remuneração entre homens e mu-
lheres também nos desligamentos. As 
991 mulheres desligadas dos bancos 
recebiam, em média, R$ 5.649,80, o 
que representou 76,3% da remunera-
ção média dos 956 homens desligados 
dos bancos no período.

As bancárias da Caixa, no entan-
to, conquistaram vitórias importantes 
no seu Acordo Coletivo de Trabalho, 
como, por exemplo, o partilhamento 
da responsabilidade pelos(as) filhos 
com a extensão da licença mater-
nidade para seis meses e da licença 
paternidade para dez dias, e cláusulas 
de combate ao assédio sexual, comu-
mente praticado contra elas. 

Conforme explicou a diretora 
de Aposentados(as), Previdência e 
Saúde da APCEF, Célia Zingler, muitas 
vezes, as bancárias têm de enfrentar 
a mercantilização do corpo, sendo 
obrigadas a se enquadrarem em cer-
tos padrões de beleza para vender 
produtos. “O nosso Acordo Coletivo 
– que é uma referência para as demais 
categorias graças à nossa luta - tem 
cláusulas positivas que nos resguar-
dam desse tipo de imposição. Como 
ele tem validade até o dia 3 de agosto 
próximo, precisamos endurecer a luta 
na Campanha Nacional para garan-
tir a manutenção dessa conquista”, 
lembrou.

Representatividade política

Apesar de inovações no fortale-
cimento das regras eleitorais, com a 
atenção do Tribunal Superior Eleitoral 
à observância do cumprimento das 
cotas, com campanhas por mais par-
ticipação das mulheres na política e 
de projetos como o Cidade 50-50 da 
ONU Mulheres, a representatividade 

política com mandatos não aumentou 
de forma significativa na última década 
e meia. As mulheres não têm conse-
guido ocupar espaços de poder na po-
lítica, nem se eleger, e esses desafios 
não estão apenas no eleitorado, mas 
nos partidos, majoritariamente lidera-
dos por figuras masculinas e brancas. 

A representação das mulheres 
na política em 2018 é baixa e não 
representa nem mesmo as metas 
brasileiras estipuladas em 1990. O 
Brasil ocupa a 155ª posição entre 
189 países estudados pelo ranking 
da presença de mulheres em cargos 
eleitorais. O estudo é feito pela 
União Intraparlamentar.

Apesar do Tribunal  Superior 
Eleitoral (TSE) divulgar em 2017 que 
52% dos(as) eleitores(as) são do sexo 
feminino, as mesmas só representam 
9% dos cargos na Câmara de Depu-
tados, são apenas 45 deputadas num 
total de 512 representantes.

Para se fazer uma comparação a 
média mundial de mulheres que ocu-
pam cargos legislativos é de 22,1% 
(também revelando um problema 
de representatividade nacional além 
do Brasil), mas por aqui, a média 
é de 9%. No Senado, apenas 13% 
das cadeiras são preenchidas pelo 
sexo feminino. Os dados são mais 
baixos que países como o Haiti . 
 
Fontes: Carta Capital, Exame, Jornal 
GGN, Instituto Patrícia Galvão e Portal 
para Mulher
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Equacionamento sem paridade da Caixa 
no Reg/Replan Não Saldado
Abusiva irregularidade no plano traz prejuízo a participantes e assistidos(as)

Por Ricardo Castro *

O plano de equacionamento do dé-
ficit do Reg/Replan Não Saldado trouxe 
uma condição inesperada a todos(as) 
os(as) participantes e assistidos(as): a 
Caixa e a Funcef não consideraram a 
“paridade contributiva”, ou seja, 50% 
da Caixa e outros 50% dos(as) partici-
pantes e assistidos(as), na definição da 
responsabilidade de cada parte no paga-
mento das contribuições extraordinárias 
destinadas ao reequilíbrio do plano de 
benefícios.

Sustentam, Caixa e Funcef, que 
de acordo com a Resolução CGPC nº 
26/2008, com redação dada por altera-
ções posteriores, que a responsabilidade 
de cada parte é definida pela “proporção 
contributiva em relação às contribuições 
normais vigentes no período em que for 
apurado o resultado, estabelecendo-se 
os montantes de cobertura atribuíveis 
aos patrocinadores, de um lado, e 
aos(às) participantes e assistidos(as)”, 
e que a proporção, neste caso, será 
de 58,66% (R$ 641.927.746,01) para 
os(as) participantes e assistidos(as) e 
apenas 41,34% (452.453.196,00) para 
a patrocinadora. 

A justificativa, apoiada na assinatura 
de um Termo de Ajustamento de Condu-

ta – TAC, em 11 de maio de 2017 pela 
atual direção da Funcef, indicados(as) 
pela Caixa e eleitos(as) pelos(as) par-
ticipantes, no qual reconheceu erro ao 
aplicar a paridade no início do processo 
de elaboração do Plano de Equaciona-
mento do Reg/Replan Não Saldado, é 
de que a contribuição do(a) assistido(a) 
representa mero elemento de redução 
do valor do benefício, não se prestando 
à formação de reservas para suportar 
o pagamento dos benefícios. Por essa 
razão, a contribuição normal do(a) 
assistido(a) foi excluída do cálculo da 
proporção contributiva que definiu a 
contribuição extraordinária em um per-
centual maior para os(as) participantes 
e assistidos(as) frente ao compromisso 
extraordinário da patrocinadora. 

Mas, se as contribuições normais 
dos(as) assistidos(as) não servem para 
constituir reservas, e por isso são 
desconsideradas na definição da pa-
ridade contributiva, para que serve 
a contribuição extraordinária do(a) 
assistido(a)? Não é para recompor a 
reserva matemática e o valor dos be-
nefícios? Os(as) assistidos(as), seguindo 
esse raciocínio ilógico, deveriam estar 
também excluídos(as) do compromisso 
de recomposição do equilíbrio do plano! 

E mais: a contribuição normal do(a) 

assistido(a) possui a mesma natureza 
jurídica da contribuição vertida pelo(a) 
participante em atividade, sendo prova 
cabal disso o fato de que o(a) assistido(a), 
tanto quanto o(a) participante ativo(a), 
possui a faculdade de abater essas contri-
buições normais na sua declaração anual 
de Imposto de Renda até o limite de 12% 
de sua renda bruta auferida no exercício. 

Além dessa notória e abusiva irre-
gularidade no plano de equacionamen-
to, em prejuízo dos(as) participantes 
e assistidos(as) do Plano Reg/Replan 
Não Saldado, é preciso observar que, 
possivelmente, a patrocinadora Caixa 
venha se beneficiando silenciosamente 
do fechamento do plano de benefícios 
para novos ingressos de participantes a 
partir de 1998, quando foi criado o REB. 
Isso porque, a partir daquele momento, 
o número de empregados(as) ativos(as) 
na Caixa, integrantes do Plano Reg/
Replan, foi sendo reduzido gradativa-
mente em razão de aposentadoria ou 
falecimento, enquanto nenhum novo(a) 
empregado(a) pode aderir ao plano. 

Ora, considerando que o critério 
de definição do valor da contribuição 
da Caixa ao plano Reg/Replan é um 
percentual (%) incidente sobre a folha 
de salários dos(as) empregados(as) inte-
grantes do Reg/Replan, a base de cálculo 

da contribuição patronal vem diminuin-
do drasticamente desde então, tendo 
essa circunstância se agravado com o 
saldamento do plano e segregação das 
massas (saldado/não saldado), ocorrido 
em 2006.

Deste modo, é preciso verificar, 
para a definição da proporcionalidade 
contributiva que foi utilizada para o Plano 
de Equacionamento do déficit, se aquela 
proporcionalidade vigente em 1998, an-
tes da implantação do REB, foi preservada 
ao longo do tempo, pois, caso contrário, 
estaremos diante de uma desleal trans-
ferência de custo do plano inicialmente 
de responsabilidade da Caixa para o(a) 
participante e assistido(a) remanescente 
no Reg/Replan Não Saldado.

Assim, por estar a APCEF/RS apro-
fundando o estudo sobre todas essas 
circunstâncias, é que ainda não foi 
ajuizada ação a respeito. Entretanto, 
confirmadas essas condições abusivas no 
Plano de Equacionamento do plano Reg/
Replan Não Saldado, o que se espera ter 
posição definitiva no prazo máximo de 
60 dias, imediatamente serão adotadas 
as medidas extrajudiciais e judiciais ca-
bíveis, inclusive no sentido de anular o 
TAC anteriormente referido.

* Assessor jurídico

Saúde Caixa

JURÍDICO

Em outubro de 2017, a APCEF/
RS ajuizou uma ação com o objetivo 
de assegurar o direito à gratificação a 
todos(as) associados(as) que já tives-
sem dez anos de cargo comissionado 
na Caixa. O processo tramita sob o 
nº 00214398120175040019, na 17ª 
Vara da Justiça do Trabalho e teve au-

diência no dia 7 de março. Na ocasião, 
conforme explica o advogado Milton 
Fagundes, o centro da defesa da Caixa 
foi a sustentação de que o direito à 
incorporação não existe mais com a 
"Reforma Trabalhista". “Sustentamos 
que existe, sim, o direito adquirido para 
quem já tinha completado 10 anos no 

dia 10/11/2017. Na nossa manifestação, 
vamos pedir a tutela de urgência”, ga-
rantiu Milton.

Em novembro de 2017, a Caixa 
retirou do MN RH 151 o direito ao Adi-
cional de Incorporação, criando um fato 
novo que impôs a necessidade de uma 
nova ação. Essa nova ação, impetrada 

pela Fenae, em nome de todos os(as) 
associados(as) das APCEFs, no começo 
de fevereiro, requer que as regras do 
normativo façam parte do contrato de 
trabalho de quem foi admitido(a) até 10 
de novembro de 2017 na Caixa, data 
em que a direção da Caixa revogou 
unilateralmente este direito.

Ação judicial requer manutenção de gratificação 
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A campanha “Caixa do Povo e 100% 
Pública”, promovida e divulgada pela AP-
CEF em diversos municípios do Estado, 
voltou a botar o pé na estrada neste ano. 
No dia 15 de março, a Associação reali-
zou, na Câmara de Vereadores de Passo 
Fundo, mais um debate em defesa do 
“Bem Comum”. O seminário, que contou 
com a presença de bancários(as) e públi-
co geral de toda a região, tratou sobre a 
qualidade dos serviços públicos em áreas 
como Saúde, Educação, Previdência e, é 
claro, sobre o papel social e econômico 
da Caixa no Brasil. 

Para falar sobre o tema, juntamente 
com o vice-presidente da APCEF, Marcos 
Todt, a Associação convidou a diretora 
da Fetrafi e funcionária do Banco do 
Brasil, Cristiana Garbinatto; o professor 
de Política e Sociologia da UPF, Vinícius 
Rauber e Souza; e o cientista político e 
coordenador estadual do Projeto Brasil 
Nação, Benedito Tadeu César. O debate 
foi mediado pelo presidente da APCEF, 
Marcello Carrión.

Em sua fala, o professor Vinícius 
Rauber e Souza salientou a importância 
social dos bancos públicos. “Os bancos 
públicos chegam em lugares onde os ban-
cos privados não chegam, cumprindo uma 
função social importantíssima para nossa 
sociedade. Se abrisse, por exemplo, para 
capital privado, essa função seria muito 
prejudicada. Então, nós precisamos da 
manutenção desse patrimônio nacional”, 
afirmou Rauber e Souza.

Benedito Tadeu César reforçou ainda 
mais essa premissa, valorizando especial-
mente o papel da Caixa, em contraposição 
aos interesses das empresas privadas. “A 
Caixa, como todas as empresas públicas, é 
fundamental para o atendimento à popu-
lação. As empresas públicas foram criadas 
no mundo para servir o público. Elas são 
uma resposta às reinvindicações popu-
lares, para a prestação de serviços que 
as empresas privadas não podem e não 
desejam atender”, grifou Tadeu César.

Diante de nocivas transformações 
que estão sendo implementadas na Caixa, 

como, por exemplo, o último Programa 
de Desligamento de Empregados (PDE) 
- que desligou centenas de colegas sem 
a previsão de novas contratações - e as 
anunciadas privatizações da Lotex, dos 
cartões e dos seguros, é clara a política 
de desmonte que está em curso. Consi-
derando esse alarmante cenário, Marcos 
Todt, por sua vez, lembrou que a Caixa é 
o banco que mais investe em ações afirma-
tivas e que, caso venha a ser privatizada, 
terá como prioridade a geração de lucro 
em detrimento da sua função social.

“Faz parte da missão da APCEF/RS 
defender o caráter público da Caixa. Nós 
temos um posicionamento político claro: 
a Caixa precisa manter o seu caráter de 
banco do povo, de banco público, o que é 
fundamental para desenvolver o País, para 
servir efetivamente como instrumento 
de aplicação de políticas públicas. Ataque 
à Caixa é ataque ao povo brasileiro, é 
ataque à soberania do País”, sustentou o 
vice-presidente da Associação.

Os bancários Jair Gaiardo e Naura 

Serraggio, de Passo Fundo, participaram 
do debate na Câmara e foram unânimes: 
manter a Caixa pública é uma questão de 
cidadania. “Devemos fazer a nossa parte 
como cidadãos para que tenhamos um 
serviço qualificado, eficiente e sempre 
atendendo bem a população”, disse Nau-
ra. “Mais do que nunca, a nossa sociedade 
precisa de empresas que sejam públicas, 
especialmente a Caixa. Afinal de contas, os 
bancos são fundamentais se a gente quiser 
discutir desenvolvimento”, completou Jair.

Nesse sentido, para dar maior visi-
bilidade à campanha “Caixa do Povo e 
100% Pública” em Passo Fundo e região, 
Marcello Carrión e Marcos Todt partici-
param de uma entrevista no programa 
Na Ordem do Dia, da Rádio Planalto. 
Além de convidarem a população para o 
debate na Câmara, os diretores também 
falaram sobre a importância do caráter 
público e popular da Caixa, do Banrisul 
e do Banco do Brasil; da defesa da edu-
cação pública e do SUS; e do direito à 
aposentadoria.

APCEF realiza debate da campanha “Caixa do Povo e 
100% Pública” em Passo Fundo

CAMPANHA

Seminário tratou sobre a qualidade dos serviços públicos, bem como o papel social e econômico da Caixa no Brasil

Benedito César, Vinícius Souza, Marcello Carrión, 
Cristiana Garbinatto e Marcos Todt

Bancários(as) marcaram presença com a camiseta 
da campanha

Todt e Carrión na Rádio Planalto

Ao longo de 2017, a APCEF/RS 
novamente lançou mão de seu usual 
protagonismo e reacendeu a campanha 
“Caixa do Povo e 100% Pública - Tô 
contigo e não abro”, lançada em 2015 
com muito protagonismo. A segunda 
fase do movimento percorreu o Estado, 
realizando debates em diversas cidades. 
Relembre nesta galeria de fotos:

Histórico da campanha

Assista ao programa de vídeo APCEF em 
Ação sobre o debate em Passo Fundo, 
em www.apcefrs.org.br ou na página da 
Associação no Facebook. 

25/11/2017: Porto Alegre

7/11/2017: Uruguaiana

20/11/2017: Porto Alegre

28/9/2017: Erechim

23/11/2017: Santo Ângelo

14/12/2017: Tramandaí

Guilherme Silva dos Santos/Especial Guilherme Silva dos Santos/Especial Rádio Planalto/Reprodução

Fotos: Jéssica Sobreira/Especial
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ELEIÇÕES APCEF/RS 

Assembleia abre o Processo Eleitoral 
na APCEF
Eleições para diretoria e conselhos deliberativo e fiscal ocorrem nos dias 25 e 26 de abril. Participe!

No dia 3 de março, foi realizada, 
na Sede B da Associação, em Porto 
Alegre, a Assembleia Geral de Abertu-
ra do Processo Eleitoral da APCEF/RS. 
A plenária aprovou, por unanimidade, 
o calendário do pleito que elegerá 
a Diretoria Executiva, o Conselho 
Deliberativo e o Conselho Fiscal que 
administrarão a entidade pelos pró-
ximos três anos. O processo prevê 
também, logo após a posse da nova 
gestão, a eleição de representantes da 
APCEF nas unidades da Caixa, além de 

Relação Nominal da Chapa nº 1 - “Sonhar Grande, Fazer Juntos”

Diretoria Executiva (Titulares) 

Presidente
Marcello Husek Carrión (Ag. Santa 
Maria)

Vice-Presidente
Paulo Ricardo Belotto (Aposentado 
Porto Alegre)

Diretora de Relações do Trabalho
Carla Vanessa Nunes Gomes (Ag. Gra-
vataí)

Diretora de Aposentados(as), Previ-
dência e Saúde
Célia Margit Zingler (Aposentada Santa 
Cruz do Sul)

Diretora de Cultura 
Diva Maria Fernandes (Aposentada 
Porto Alegre)

Diretor de Formação
Marcos Leite de Matos Todt (Ag. Pça. 
Rui Barbosa)

Diretor de Esportes
Nilo Sérgio Flores Motta (Aposentado 
Porto Alegre)

Diretor de Patrimônio
Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (Apo-
sentado Porto Alegre)

Diretora de Social e Lazer
Stella Maris Germer Moraes (Aposenta-
da Porto Alegre) 

Diretoria Executiva (Suplentes)

Carlos Heitor Culau Tourrucoo (Ag. 
Pça. do Portão)
César Augusto Gonçalves Perelló (Gi-
fug/PO)
James Avila Dominot (Aposentado Por-
to Alegre)
Júlio Cesar Jardim Pereira (CEOCV/PO)

Michel de Oliveira Michels (Ag.Charque-
adas)
Naiara Machado da Silva (Gigad/RS)
Sérgio Tolentino Pinheiro (Aposentado 
Porto Alegre)
Silvia Regina Hohgräwe (Aposentada 
Porto Alegre)
Simoni Fernandes Medeiros (Jurir/PO)
 
Conselho Deliberativo

Regional Porto Alegre

Felisberto Machado de Souza (Aposenta-
do Mariana Pimentel)
Felipe Leandro Fernandes Mendonça (Ag.
Vila Santa Isabel)
Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB 
DPF)
Luiz Carlos Lasek (Aposentado Porto 
Alegre)
Marcelo Antônio de Marchi (Aposentado 
Eldorado do Sul)
Paulo Cesar Ketzer (Aposentado Porto 
Alegre)
Pedro André Marchese Sessegolo (Ag.
Cachoeirinha)

Suplentes

Antônio Roberto Araújo Lourenço (Ag. 
Cavalhada)
Clélio Luiz Gregory (Aposentado Porto 
Alegre)
Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. 
Guia Lopes)
Juarez Machado de Oliveira (GIGAD/PO)
Lucas Figueiredo dos Santos (SR Leste 
Gaúcho)
Nelson Ferreira Filho (GIGAD/PO)
Rosaura de Fátima Berni Couto (Aposen-
tada Porto Alegre)

Regional Alto Uruguai

Titular: Paulo Telles Garcias (Ag. Erechim).
Suplente: Simone Adriana Vesenick (Ag. 
Alto Uruguai)

Regional Centro

Titular: Paulo Adelmo Castaman (Apo-
sentado Santa Maria). Suplente: Luiz Fer-
nando Flores Acunha (Ag. Ymembui)

Regional Fronteira Oeste

Titular: Olívio Chervinski (Aposentado 
Uruguaiana). Suplente: Edgar Germano 
César Gundlach (Ag. Livramento)

Regional Fronteira Sul

Titular: Ronaldo de Faria Nunes (Ag. 
Bagé). Suplente: Jane Mara Bueno Lins 
(Ag. Bagé)

Regional Litoral Norte

Titular: Humberto Silva Solaro (Aposen-
tado Imbé). Suplente: Clodely Elisabete 
Soares (Aposentada Imbé)

Regional Litoral Sul

Titular: Petra Alexandra Melzert (Ag. Ci-
dade Nova). Suplente: Sílvia Maria Cava-
lheiro Girardon (Aposentada Rio Grande)

Regional Missões

Titular: Leandro Winter (Ag. Santo Au-
gusto). Suplente: Nestor Vanderlei Schus-
ter (Ag.Santo Ângelo)

Regional Passo Fundo

Titular: Marlon Roberto Monteiro de 
Andrade (GIGOV/PF). Suplente: Angelita 
Maria Weber (SR Norte Gaúcho)

Regional Serra

Titular: Romeu Pressi (Aposentado Caxias 
do Sul). Suplente: Carlos Roberto Botti 
(REMAC CX)

Regional Sul

Titular: Rogério Fernandes de Farias (Ag. 
Três Vendas). Suplente: Gilberto dos San-
tos Netto (Aposentado Pelotas)

Regional Vale do Paranhana

Titular: João Alberto Holsbach (Aposen-
tado Taquara). Suplente: Dirceu D’Ávila 
Sampaio (Aposentado Taquara)

Regional Vale do Rio Pardo

Titular: Nelson Schlindwein (Aposentado 
Santa Cruz do Sul). Suplente: Cássio Ale-
xandre Pires (Ag. Rio Pardo)

Regional Vale do Taquari

Titular: Milton Gustavo Schnack (Apo-
sentado Lageado). Suplente: Clécio Paulo 
Franz (Aposentado Estrela)

Regional Vale dos Sinos

Titular: Delamar Teixeira Albino (Aposen-
tado São Leopoldo). Suplente: Gean Fran-
cisco Farias Espindula (Ag.Canudos)

Conselho Fiscal

Titulares

Adroaldo Schmidt Carlos (Aposentado 
Cachoeira do Sul)
Gilmar Delvan (Aposentado Canoas)
Suzana Machado Ritter (Aposentada Cruz 
Alta)

Suplentes

Ademir Spadotto (Aposentado Sapiranga)
Leonardo Roberto Rigon (Aposentado 
Porto Alegre)
Telmo José Boita (Aposentado Tenente 
Portela)

coordenadores(as) e tesoureiros(as) 
das regionais. 

A assembleia definiu que a votação 
ocorrerá nos dias 25 e 26 de abril, das 10h 
às 16h. Os(as) associados(as) poderão votar 
na Sede Administrativa da APCEF, em Porto 
Alegre (Av. Coronel Marcos, 851), nas suas 
unidades de trabalho e, eventualmente, em 
outros pontos, mediante acordo entre as 
chapas concorrentes. Aposentados(as) e 
pensionistas podem votar na agência em 
que estão vinculados(as) ou, em separado, 
em qualquer agência do Estado.

Marcello Carrión, presidente da 
APCEF, salientou que é fundamental a 
participação dos(as) associados(as) na 
eleição para dar legitimidade a gestão 
eleita. “Nós temos renovação de manda-
to a cada três anos. É muito importante 
fortalecer a democracia e a APCEF, 
com a participação dos(as) nossos(as) 
associados(as)”. 

A gestão atual concluirá seu manda-
to no dia 31 de maio. Conheça, abaixo, 
a nominata completa da única chapa 
inscrita.

Assembleia aprovou todas as ordens 
do dia

Gregório Mascarenhas/APCEF
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ENTREVISTA: Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, professor da Escola de Direito da PUCRS

Intervenção militar: “Soluções como essa não são 
nada interessantes do ponto de vista do 
fortalecimento das nossas instituições”
Professor sustenta que intervenção no Rio de Janeiro não é política que possa trazer resultados a longo prazo em 
termos de redução da criminalidade e da violência

João de Barro - Como se deu a sua 
aproximação com o tema da Violência 
e da Segurança Pública?

Rodrigo de Azevedo - Me formei em 
Direito, em 1991, e depois acabei me espe-
cializando em Análise Social da Violência e 
Segurança Pública. Fiz mestrado e doutora-
do em Sociologia. Então, desde os anos 90 
eu tenho pesquisado temas relacionados ao 
sistema penal, segurança pública e sistema 
carcerário. Comecei a atuar em 2006 como 
professor na PUCRS, onde eu sou professor 
da Escola de Direito e de dois programas de 
pós-graduação: em Ciências Criminais e Ci-
ências Sociais, e fundei o GPESC – Grupo de 
Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança 
e Administração da Justiça Penal. Também 
contribuí com a fundação do Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública, entidade criada 
em 2006, reunindo pesquisadores, policiais 
e gestores, na perspectiva de construir uma 
visão democrática sobre como enfrentar os 
problemas da segurança pública no Brasil.

JB - Por que o Governo tomou a 
decisão de intervir no Rio, se as estatís-
ticas apontam que há inúmeras capitais 
brasileiras com índices de violência 
superiores?

RA - De fato, o Brasil todo vive uma 
situação de crise na área da segurança pú-
blica. Nós chegamos no ano de 2016 com 
60 mil homicídios ao ano, uma situação 
bastante grave. O Rio de Janeiro tem uma 
maior visibilidade, talvez pela presença 
da mídia nacional e por ser uma capital 
turística, a cidade brasileira mais conhecida 
em nível internacional. Com isso, o que 
ocorre no Rio acaba repercutindo muito. 
Especialmente nas últimas semanas, houve 
arrastões, assaltos, mortes por bala perdida, 
situações que não são novas, mas que foram 
filmadas e divulgadas. É preciso que se diga 
que as populações de periferia - não só no 
Rio de Janeiro, mas no País inteiro - vivem 
em uma situação de insegurança muito 
séria. Muitas vítimas da disputa entre tra-
ficantes e da forma como a polícia, muitas 
vezes, atua. No entanto, a crise só aparece 
quando começa a atingir setores e áreas de 
classe média, o que acabou acontecendo 
no Rio e levando a essa iniciativa que não 
me parece ser o melhor caminho para o 
enfrentamento do problema.

JB - Há uma estratégia apro-
vada por especialistas em seguran-
ça pública para essa intervenção? 
RA - Não. O atual Governo, no ano de 
2017, apresentou um Plano Nacional de 

Segurança Pública extremamente frágil, 
inclusive bastante criticado, porque sim-
plesmente desconsiderou uma série de 
outros programas que foram apresentados, 
aprovados, criticados, reavaliados desde os 
anos 90. O último programa com maior 
consistência foi apresentado pelo governo 
Dilma no seu 2º mandato, o Pacto Na-
cional pela Redução de Homicídios que, 
lamentavelmente, com a crise política e a 
sua destituição por processo de impeach-
ment, acabou sendo engavetado. Quando 
o Governo Temer assume, o seu primeiro 
ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, 
declara que esse pacto era do governo ante-
rior. Um novo plano é apresentado, mas se 
limita a alguns slides em power point, que, 
desde então, não foram implementados. 

Cada vez mais se recorre a medidas 
populistas, que dialogam com o medo 
social, mas que não têm maior eficácia 
para o enfrentamento da questão, de um 
ponto de vista mais racional. No Congresso, 
vários deputados apresentam projetos de 
endurecimento da legislação penal, redu-
ção da maioridade penal, fim do Estatuto 
do Desarmamento, com o sentido de dar 

à sociedade uma resposta simbólica que 
pode, inclusive, agravar o problema. 

No caso do Rio de Janeiro, da interven-
ção federal, com certeza há uma absoluta 
carência de conteúdo. O que vai ser feito 
na prática, pelo que vem sendo declarado 
até agora, é simplesmente uma ocupação 
militar de áreas de favela, uma situação que 
é inconsistente do ponto de vista de uma 
política mais permanente na Segurança 
Pública. Pode até trazer uma melhora dos 
indicadores em curto prazo, na medida 
que haja uma retração de certas práticas 
criminosas em função de uma presença 
maior da Polícia e do Exército, mas não é 
uma política duradoura e que possa trazer 
resultados a longo prazo em termos de 
redução da criminalidade e da violência.

JB - O senhor está falando em 
intervenção federal, não militar. Qual 
é o termo correto neste caso?

 RA - O que existe na nossa Constitui-
ção é a previsão da intervenção federal. A 
União pode intervir em um estado, tanto 
assumindo as funções de governo de ma-
neira geral, quanto numa área específica. É 
a primeira vez que este recurso é utilizado 

desde 88. Do ponto de vista legal, é uma 
intervenção federal. No entanto, como se 
deu a um militar, a um general, a função de 
interventor, me parece que a intervenção 
acaba tendo, sim, um caráter militarizado. 
Lamentavelmente, está acontecendo um 
aumento da presença das forças armadas 
intervindo e tutelando a sociedade civil e 
o sistema político num contexto de crise 
que se exacerba desde o impeachment em 
2016 e que vem dando margem a soluções 
como esta, que não são nada interessantes 
do ponto de vista do fortalecimento das 
nossas instituições.

 JB - Que soluções o senhor suge-
riria para conter a violência no Rio de 
Janeiro?

 RA - Nós precisamos ter em conta 
que o problema da violência do Brasil não 
é simplesmente uma questão midiática. É 
um problema real que afeta a vida de grande 
parte das pessoas, especialmente, aquelas 
que não têm condições econômicas de 
garantia de segurança de forma privada. E, 
portanto, é um problema que já deveria 
estar sendo enfrentado de forma prioritária. 

A primeira coisa que deveria ser feita é 
a integração entre União, estados e municí-
pios, que é fundamental. Inclusive, é objeto 
de uma proposta de emenda constitucional 
que já tinha sido encaminhada no Governo 
Dilma, mas sem a devida prioridade. Nós 
sabemos que os estados hoje carecem de 
recursos, que, muitas vezes, é importante 
a parceria federal para a capacitação das 
polícias, para o seu aparelhamento e para 
a implementação de políticas também de 
prevenção, que são muito mais adequa-
das de serem implementadas no âmbito 
municipal.

Além disso, um dos problemas princi-
pais do Rio de Janeiro é a corrupção policial. 
Então, precisaria haver uma preocupação 
maior de fortalecimento dos órgãos de 
controle, tanto internos - as corregedorias 
-, quanto externos - as ouvidorias e o Mi-
nistério Público.

Juntamente com isso, seria importante 
discutir uma reforma na estrutura policial 
de maneira mais ampla. Temos, no Brasil, 
uma estrutura defasada, em que a Polícia 
Militar realiza apenas uma parte do trabalho, 
que é o policiamento ostensivo, e a outra 
polícia, que é a Civil, realiza outra metade, 
que é a investigação criminal. Isso já não 
acontece mais em praticamente nenhum 
lugar do mundo. 

E uma terceira questão seria o enfren-

Rodrigo de Azevedo ajudou a fundar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Arquivo Pessoal
Arquivo Pessoal
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tamento da questão carcerária. Nós temos 
um sistema penitenciário superlotado. O 
Brasil tem uma das maiores populações 
carcerárias do mundo, mas em condições 
absolutamente indignas. Temos pratica-
mente dois presos por vaga, na média 
nacional. Assim, o sistema é dominado por 
facções criminosas. O estado não oferece 
aos presos as condições mínimas para sua 
sobrevivência. Portanto, eles acabam re-
correndo a esses grupos que se organizam 
dentro da prisão e praticam crimes fora do 
ambiente carcerário.

JB - E as UPPs, deram resultado? 
Qual sua a efetividade?

 RA - Se nós formos analisar os dados 
estatísticos de 2008 até 2015, há uma 
queda das taxas de homicídio e de outras 
práticas criminais nas regiões de UPPs no 
Rio de Janeiro. Ou seja, houve um resultado 
positivo. No entanto, muitas pesquisas que 
foram realizadas mostraram que as UPPs 
tiveram um bom efeito num primeiro 
momento, mas depois começaram a ter 
problemas. Por quê? Porque a ideia era que, 
além da presença permanente da polícia em 
áreas de periferia, outras políticas também 
fossem implementadas, melhorando as 
condições de vida da população, gerando 
emprego e renda. Lamentavelmente, isso 
não aconteceu. Então, se perdeu uma gran-
de oportunidade de que essa experiência 
fosse bem sucedida.

 JB - O comandante do Exército 
pediu garantia para agir sem o risco de 
surgir uma nova Comissão da Verdade. 
Além disso, há os mandatos coletivos 
de busca e apreensão. O que isso sig-
nifica, na prática?

 RA – O que se pretende é uma espé-
cie de salvo-conduto para ação das forças 
armadas e também das próprias polícias 
diante da situação de crise. Isso acaba sendo 
um tipo de ameaça ou de chantagem. Ou 
seja, o que essas autoridades estão dizendo 
é “bom, vamos atuar contra o crime, mas 
para isso, queremos atuar de mãos livres, 
sem prestar contas à sociedade de tudo que 
possa acontecer”. Essa prestação de contas 
deveria se dar por meio do controle judicial 
da ação dos órgãos de segurança pública, 
que é a base de um regime democrático. As 
declarações dadas até agora demonstram 
que a perspectiva da intervenção é esta, de 
uma suspensão da ordem jurídica constitu-
cional. Isso é inaceitável. Lamentavelmente, 
isso tem o respaldo de grande parcela da 
sociedade e da mídia. Estando em uma 
situação de insegurança e de medo, as pes-
soas acabam abrindo mão de direitos em 
nome da segurança, acreditando que são 
os direitos dos outros, dos bandidos. Mas, 
na verdade, os direitos que acabam sendo 
atingidos são os da população de periferia, 
que acaba sendo submetida a esta ação, 
com todos os abusos que nós sabemos que 
acontecem em situações como esta.

 JB - O que fizeram os países 
que tiveram casos de sucesso na di-
minuição dos níveis de violência e na 
melhora da segurança pública como 
um todo? Poderíamos aplicar algo se-
melhante no Rio de Janeiro e no Brasil?

 RA - Com certeza. A própria América 
Latina é um excelente laboratório para que 
o Brasil possa, de alguma forma, orientar 
suas políticas de segurança. A Colômbia 
viveu uma crise muito forte nos anos 90 e, 
de lá para cá, houve uma melhora, tanto 
pela reforma das polícias quanto no papel 
mais protagonista das prefeituras. Medellín, 
Cáli, Bogotá, acabaram assumindo um 
papel mais predominante nas políticas de 
segurança. O caso do Chile também é um 
caso importante de reforma das polícias. 
O sistema chileno era muito parecido 
com o dos estados brasileiros - uma polí-
cia militarizada e uma polícia judiciária - e 
houve uma reforma no sentido de dar a 
ambas a possibilidade do ciclo completo 
de policiamento. Isso trouxe uma melhora 
especialmente na confiança da população 
nas suas forças policiais. O Brasil poderia 
se espelhar, de alguma forma, tanto nas ex-
periências positivas quanto nas experiências 
negativas. Entre as experiências negativas, 
talvez a mais importante seja a do México, 
que já militarizou a sua segurança pública 
há alguns anos, em virtude da presença 
forte de grupos ligados ao tráfico de drogas. 
Eles colocaram o Exército atuando inter-
namente e os resultados não foram nada 
animadores.

 JB - Que peso tem a desigualdade 
social e a crise política na segurança 
pública? 

 RA - Não há dúvidas que a desigual-
dade social tem um grande peso. Nós 
sabemos que, na medida em que há uma 
maior dificuldade de obtenção de emprego 
e renda, há um reflexo direto em algumas 
taxas criminais, especialmente em crimes 
como roubo, furto e, no caso brasileiro, 
no crescimento das facções criminosas, 
que vão arregimentar seus integrantes 
junto à juventude, que não encontra outros 
caminhos lícitos. 

A crise política também tem um im-
pacto seríssimo. Para enfrentar o problema 
das reformas das polícias e de todo sistema 
de segurança pública, a coesão do sistema 
político é fundamental. São corporações 
muito fortes, com interesses muito par-
ticulares, que dificilmente aceitam essas 
reformas de forma tranquila. Para que essas 

reformas sejam implementadas, é preciso 
que o sistema político tenha uma grande 
capacidade de atuação, mexendo com 
prerrogativas e com atribuições, e, para que 
tudo isso aconteça, essa coesão é funda-
mental. Com a crise política, o que ocorre 
é o reforço do discurso populista punitivo, 
porque isso dá voto, mas definitivamente 
não contribui para o enfrentamento do 
problema, assim como o acirramento de 
disputas corporativas.

 JB - Quais são as principais causas 
da violência no Brasil?

 RA – O problema da violência no 
Brasil é antigo. Mas a concentração de pes-
soas nas grandes áreas urbanas nas últimas 
décadas produziu bolsões populacionais nas 
periferias, muitas vezes, sem acesso a ren-
da, a emprego, a direitos sociais, a serviços 
públicos. Diante dessa ausência do estado, 
isso acabou abrindo espaço para a atuação 
de grupos ligados ao mercado da droga, 
especialmente a partir dos anos 80, com 
o ingresso da cocaína. Isso vai aumentar 
muito a capacidade econômica, a presença 
de armamentos, a disputa de territórios, a 
corrupção de agentes policiais. Em paralelo, 
não são implementadas reformas nas estru-
turas defasadas do sistema de segurança 
pública e justiça criminal. Esse é o caldo em 
torno do qual a violência se torna endêmica.

 JB -  Em recente entrevista, o se-
nhor comentou que o Rio Grande do 
Sul teve uma melhoria nos indicadores 
criminais desde 2016. A que o senhor 
atribui essa “recuperação”?

 RA – Na verdade, o Rio Grande do 
Sul vive uma situação de deterioração da 
sua segurança pública nos últimos três ou 
quatro anos, com o aumento das taxas 
de criminalidade violenta e o aumento 
das taxas de encarceramento, mostrando 
que uma coisa não está atrelada a outra. 
Então, quando o governo do estado corta 
horas extras e paga o salário dos policiais 
de forma parcelada, isso tem um impacto 
muito grande na manutenção do serviço 
de policiamento. Quando a crise atingiu 
setores da classe média, ela se tornou de 
tal ordem que houve uma grande mexida 
na área da segurança, com a mudança do 
secretário e com a vinda da Força Nacional,  
e do recrutamento de policiais do interior 
para a Grande Porto Alegre. Isso acabou 
gerando uma redução de crimes que 
atingem a classe média, como latrocínio, 
por exemplo. A situação ficou um pouco 
mais tranquila, do ponto de vista da opinião 

pública. Me parece, ainda, uma resposta 
muito tímida. Nós temos hoje uma situação 
em que não há planejamento, onde não há 
uma política de longo prazo, que integre 
diferentes atores, tanto estatais quanto da 
sociedade civil. A situação ainda é grave, as 
estatísticas criminais continuam em taxas 
muito elevadas, mas não chega a ser uma 
situação que possa dar margem a algum tipo 
de intervenção como a que aconteceu no 
Rio de Janeiro.

JB - Os problemas de segurança 
no RS são os mesmos que no Rio e no 
resto do Brasil? Quais são as particu-
laridades do nosso Estado?

 RA – Uma situação muito similar é a 
presença de grupos organizados ligados ao 
mercado da droga, que detém algum pode-
rio em termos de armamento, dominando 
certos territórios. Essa é uma situação que, 
talvez, no Brasil, tenha surgido justamente 
no Rio de Janeiro, lá nos anos 80, com a 
presença do Comando Vermelho, que 
depois teve as suas dissidências. 

Em termos penitenciários, a situação 
também é similar, ou seja, nós temos hoje 
no Rio Grande do Sul uma população de 36 
mil presos em condições indignas, onde o 
Estado não garante o cumprimento da lei. 
As pessoas ingressam no sistema e acabam 
se submetendo ao controle das facções 
criminosas.

No caso da Grande Porto Alegre, o 
que acontece é justamente uma grande 
fragmentação entre esses grupos. Me 
parece que uma diferença importante é o 
fato de, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia 
Militar gaúcha, terem um nível de controle 
e coesão bem maior. Também não se pode 
falar em termos de corrupção policial no 
nível do Rio de Janeiro, com as milícias 
dominando certas áreas, submetendo a po-
pulação à cobrança de taxas e fornecendo 
armas ao tráfico.

JB - O senhor gostaria de fazer 
mais alguma consideração?

 RA – Acho importante acrescentar a 
questão da criação do Ministério da Seguran-
ça Pública, que veio junto com a intervenção 
no Rio. Para muitos pesquisadores, seria 
melhor manter a segurança pública dentro 
da estrutura do Ministério da Justiça. Outros, 
por sua vez, em virtude da gravidade do pro-
blema, já trabalhavam com a ideia da criação 
de um ministério específico como medida 
adequada. No entanto, isso deveria ser feito 
num processo político que considerasse 
toda uma reestruturação da própria relação 
da União com estados e municípios, com 
planejamento e legitimidade política e social. 
É preciso que a sociedade esteja ciente de 
que a forma como está sendo feito, em ano 
eleitoral, por um governo sem legitimidade, 
acaba tendo muito mais um objetivo eleito-
reiro do que propriamente uma capacidade 
real de enfrentamento de um problema que 
é muito sério.

“Cada vez mais se recorre a medidas 
populistas, que dialogam com o medo 
social, mas que não têm maior eficácia 
para o enfrentamento da questão, de 

um ponto de vista mais racional.” 
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SAÚDE CAIXA/FUNCEF

Saúde Caixa deverá ser tema prioritário na 
Campanha 2018
Empregados(as) correm risco de perderem os direitos adquiridos com muita luta

Os impactos da Resolução nº 
23/2018 da Comissão Interministerial 
de Governança Corporativa e Admi-
nistração de Participações Societárias 
da União (CGPAR) e da alteração no 
estatuto da Caixa Econômica Federal 
sobre o Saúde Caixa devem ser um 
tema central na próxima Campanha 
Salarial. Conforme explicou a diretora 
de Aposentados(as), Previdência e 
Saúde da APCEF, Célia Zingler, tudo 
indica que há um grande risco de 
os(as) empregados(as) da Caixa per-
derem, ainda neste ano, os direitos 
adquiridos com muita luta. “A CGPAR 
deu quatro anos para as entidades se 
adequarem às mudanças, mas a Caixa 
já mexeu no seu estatuto. Isso signi-
fica que as cláusulas do Saúde Caixa, 
conquistadas ainda em 2004, têm 
forte probabilidade de cair no Acordo 
Coletivo de Trabalho de 2018. Nesse 
sentido, conclamamos que todos(as) 
busquem entender o que está em 
jogo e endossem a luta coletiva, par-
ticipando fortemente do processo de 
construção da pauta desta Campanha 
Salarial. É a única chance que temos 
de evitar mais este golpe aos nossos 
direitos”, afirmou Célia.

A diretora também conclamou 
àqueles(as) que tiverem dificulda-
des em acessar o sistema do Saúde 
Caixa, que relatem todo e qualquer 
empecilho à APCEF, através do e-mail 
apcefrs@apcefrs.org.br. Isso ajudará 
a subsidiar a luta da Associação em 

defesa do plano de saúde dos(as) 
empregados(as) da Caixa.

Confira, no box, o calendário de 
mobilizações da Campanha 2018, e 
participe!

Entenda as ameaças ao 
Saúde Caixa 

No ano passado, a direção do 
banco divulgou um comunicado in-
formando aumentos no plano, que 
entrariam em vigor a partir de 1º de 
fevereiro de 2017. O valor da contri-
buição mensal passaria de 2% para 
3,46% da remuneração base. Já em 
relação à coparticipação das despesas 
assistenciais, o percentual passaria de 
20% para 30%, e o valor limite anual 
subiria de R$ 2.400 para R$ 4.209,05. 
O aumento, porém, continua suspen-
so por uma liminar judicial, impetrada 
pela Fenae, Contraf/CUT e sindicatos.

Sem se dar por vencida, a Caixa 
divulgou, no último mês de dezembro, 
um novo estatuto, que tem deixado a 
categoria em alerta máximo. Um dos 
pontos mais prejudiciais é referente 
ao Saúde Caixa. No 4º parágrafo do 
capítulo VIII, o documento afirma que 
“a participação da CEF no custeio dos 
benefícios de assistência à saúde será 
limitada ao percentual de 6,5% das 
folhas de pagamento e proventos”. 
Além disso, o modelo de custeio im-
posto sem qualquer negociação com 
os(as) representantes da categoria 

leva em consideração no cálculo os 
gastos fiscais e administrativos, que, 
no modelo atual, são de responsabili-
dade exclusiva da Caixa.

Como se não bastasse, o Governo 
Federal publicou, no Diário Oficial 
da União, três resoluções da Comis-
são Interministerial de Governança 
Corporativa e de Administração de 
Participações Societárias da União 
(CGPAR) que atingem diretamente 
os(as) empregados(as) de 147 em-
presas públicas, incluindo a Caixa. 
Duas delas tratam dos planos de 
saúde (resoluções 22 e 23, de janeiro 
de 2018), alterando para pior as suas 
regras. As determinações diminuem a 
participação das empresas no custeio 
dos planos e restringem o rol de de-
pendentes possíveis. 

São quatro as modalidades de pla-
nos tratados nas resoluções: autoges-
tão por operadora própria; os geridos 
pela área de recursos humanos; os que 
optam por uma operadora de merca-
do; e os que trabalham com o ressar-
cimento das despesas. Na modalidade 
autogestão, por exemplo, a resolução 
estabelece que as empresas deverão 
fechar seus planos para adesão de 
empregados(as) admitidos(as) após 
a entrada em vigor das novas regras. 
Somente estarão autorizadas a ofere-
cer aos(às) novos(as) empregados(as) 
benefício de assistência à saúde na 
modalidade de reembolso, e os editais 
de processos seletivos para admissões 

nas estatais federais não deverão pre-
ver o oferecimento de benefícios de 
assistência à saúde.

As resoluções também vedam a 
criação de novos planos administrados 
pelos RH das empresas e limitam a lis-
ta de dependentes aos(às) cônjuges e 
filhos(as), proibindo a inclusão de pais, 
mães e outros(as). Está previsto um 
prazo máximo de 48 meses para que 
todas as empresas estatais federais 
migrem para um sistema paritário de 
custeio dos planos de saúde, sendo 
50% para as empresas e 50% para 
os(as) empregados(as). Hoje, no 
Saúde Caixa, somente 30% é custe-
ado pelos(as) empregados(as) e 70% 
da Caixa, mais a parte operacional 
e administrativa, uma conquista da 
categoria consolidada em 2004.

A CGPAR também vai de encon-
tro às negociações trabalhistas com 
as entidades representativas dos(as) 
trabalhadores(as) ao determinar que 
“as empresas estatais federais que 
possuam o benefício de assistência 
à saúde previsto em Acordos Co-
letivos de Trabalho (ACT) deverão 
tomar as providências necessárias 
para que, nas futuras negociações, a 
previsão constante no ACT se limite 
à garantia do benefício de assistência 
à saúde, sem previsão de qualquer 
detalhamento do mesmo”. O ACT 
2016-2018 dos(as) empregados(as) 
da Caixa assegura o atual modelo do 
Saúde Caixa apenas até 31 de agosto. 

20 de março – Reunião do Comando 
Nacional

6 a 8 de abril  - Congresso da Contraf

4 a 6 de maio -  Encontro dos 
Financiários

18 e 20 de maio - Encontro do BNB 
e BASA

13 de abril a 20 de maio - 
Conferências Regionais e Estaduais

7 e 8 de junho - Conecef e CNFBB e 
Encontro dos bancos privados

9 e 10 de junho – 20ª Conferência 
Nacional dos Bancários

Calendário de mobilização

O  v o t o  é 
uma ferramen-
t a  p o d e r o s a 
que  nos  per-
m i t e  p a r t i c i -
par ativamente 
dos rumos de 
uma entidade. 
E quando essa 
ent idade  tem 
a responsabi-

lidade de garantir o nosso futuro, 
o nosso envolvimento é ainda mais 
importante. Por acreditar nisso, a 
APCEF/RS incentiva que seus(suas) 

associados(as) participem das elei-
ções da Funcef. O primeiro turno 
ocorreu dos dias 2 a 4 de abril, e o 
segundo turno será de 16 a 18 de 
abril. 

O processo  va i  e leger  t rês 
diretores(as) (Administração, Bene-
fícios e Planejamento e Controlado-
ria), dois(duas) titulares e dois(duas) 
suplentes para o Conselho Delibe-
rativo, além de um(a) titular e um(a) 
suplente para o Conselho Fiscal. 
Informe-se e participe!

Neste ano, a votação se dará de 
duas formas: por meio do autoaten-

dimento no Portal da Funcef (www.
funcef.com.br) ou pelo aplicativo da 
Fundação (disponível nas versões 
Android e IOS). O SISRH (sistema 
interno da Caixa) e o serviço de 0800 
para votação por telefone não serão 
disponíveis neste pleito. Caso o(a) 
participante nunca tenha utilizado o 
autoatendimento, ou tenha esqueci-
do, deverá acessar o site da Funcef 
e clicar no link “cadastrar senha” 
para proceder o primeiro acesso. 
Em seguida deverá informar o seu 
CPF, data de nascimento e seguir as 
instruções em tela.

Participe das 
eleições da Funcef
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JURÍDICO

Fórum Alternativo Mundial da Água: “água 
não é mercadoria, água é do povo”
Evento reuniu 7 mil pessoas de todo mundo para cerca de 200 atividades autogestionadas em Brasília

Entre os dias 17 e 22 de março, aconte-
ceu, em Brasília, o Fórum Alternativo Mundial 
da Água (Fama), um evento internacional que 
reuniu cerca de sete mil pessoas em defesa da 
água como direito elementar à vida. Célia Zin-
gler, diretora da APCEF e da Fenae, contribuiu 
na organização do Fórum e esteve presente no 
evento, juntamente com a diretora de Forma-
ção da Associação, Diva Fernandes, e o diretor 
de Relações de Trabalho, Ricardo Hubba.

Em seis dias, o Fama realizou mais de 
200 atividades, como palestras, debates, se-
minários, painéis, propostas autogestionadas 
e assembleias. O evento foi organizado por 
37 entidades ligadas aos povos e comunida-
des tradicionais, indígenas, camponeses(as), 
mulheres, religiosos(as), movimentos sindi-
cais e ambientais, Ongs e comitês criados nos 
estados para o encontro. Participaram ainda 
mais de 170 representantes internacionais, 
de países dos cinco continentes.

Contrapondo o Fórum Mundial da 
Água – promovido por grandes empresas 
com o apoio de governos, inclusive o brasi-
leiro, defensores de privatizações -, o Fama 
2018 unificou a luta contra a tentativa de 
grandes corporações que querem trans-
formar a água em mercadoria. O objetivo 
é se apropriar de reservas e fontes naturais 
de água e transformar este direito em um 
recurso inalcançável para muitas populações. 

Compreendendo o Fama como algo 
maior que um evento, as organizações que 
convergiram na construção da luta pela água 
divulgam uma declaração final, que defende 
a água como um bem comum, ou seja, que 
deve ser controlado e estar a serviço do 
povo, reforçando o lema do encontro: “Água 
é direito, não mercadoria”.

Confira abaixo alguns trechos da de-
claração que denuncia as estratégias das 
corporações para a água no mundo:

[…] Identificamos que o objetivo das 
corporações é exercer o controle privado da 
água através da privatização, mercantilização 
e de sua titularização, tornando-a fonte de 
acumulação em escala mundial, gerando 
lucros para as transnacionais e ao sistema 

financeiro. Para isso, estão em curso diversas 
estratégias que vão desde o uso da violência 
direta até formas de captura corporativa de 
governos, parlamentos, judiciários, agências 
reguladoras e demais estruturas jurídico-
-institucionais para atuação em favor dos 
interesses do capital. Há também uma 
ofensiva ideológica articulada junto aos meios 
de comunicação, educação e propaganda 
que buscam criar hegemonia na sociedade 
contrária aos bens comuns e a favor de sua 
transformação em mercadoria.

O resultado desejado pelas corporações 
é a invasão, apropriação e o controle político e 
econômico dos territórios, das nascentes, rios 
e reservatórios, para atender os interesses 
do agronegócio, hidronegócio, indústria ex-
trativa, mineração, especulação imobiliária e 
geração de energia hidroelétrica. O mercado 
de bebida e outros setores querem o controle 
dos aquíferos. As corporações querem tam-
bém o controle de toda a indústria de abas-
tecimento de água e esgotamento sanitário 
para impor seu modelo de mercado e gerar 
lucros ao sistema financeiro, transformando 
direito historicamente conquistado pelo povo 
em mercadoria. Querem ainda se apropriar 
de todos os mananciais do Brasil, América 
Latina e dos demais continentes para gerar 

valor e transferir riquezas de nossos territórios 
ao sistema financeiro, viabilizando o mercado 
mundial da água

Denunciamos as transnacionais Nestlé, 
Coca-Cola, Ambev, Suez, Veolia, Brookfield 
(BRK Ambiental), Dow AgroSciences, Mon-
santo, Bayer, Yara, os organismos financeiros 
multilaterais, como o Banco Mundial e o 
Fundo Monetário Internacional, e ONGs am-
bientalistas de mercado, como The Nature 
Conservancy e Conservation International, 
entre outras que expressam o caráter do 
“Fórum das Corporações”. Denunciamos o 
crime cometido pela Samarco, Vale e BHP 
Billiton, que contaminou com sua lama tóxica 
o Rio Doce, assassinando uma bacia hidrográ-
fica inteira, matando inúmeras pessoas, e até 
hoje seu crime segue impune. Denunciamos 
o recente crime praticado pela norueguesa 
Hydro Alunorte que despejou milhares de 
toneladas de resíduos da mineração através 
de canais clandestinos no coração da Ama-
zônia e o assassinato do líder comunitário 
Sergio Almeida Nascimento que denunciava 
seus crimes. Exemplos como esses têm se 
reproduzido por todo o mundo.

Os povos têm sido as vítimas desse 
avanço do projeto das corporações. As 
mulheres, povos originários, povos e comu-

nidades tradicionais, populações negras, mi-
grantes e refugiados, agricultores familiares 
e camponeses e as comunidades periféricas 
urbanas têm sofrido diretamente os ataques 
do capital e as consequências sociais, am-
bientais e culturais de sua ação.

Nos territórios e locais onde hou-
ve e/ou existem planos de privatização, 
aprofundam-se as desigualdades, o racismo, 
a violência sexual e sobrecarga de trabalho 
para as mulheres, a criminalização, assassi-
natos, ameaças e perseguição a lideranças, 
demissões em massa, precarização do traba-
lho, retirada e violação de direitos, redução 
salarial, aumento da exploração, brutal res-
trição do acesso à água e serviços públicos, 
redução na qualidade dos serviços prestados 
à população, ausência de controle social, 
aumentos abusivos nas tarifas, corrupção, 
desmatamento, contaminação e envenena-
mento das águas, destruição das nascentes 
e rios e ataques violentos aos povos e seus 
territórios, em especial às populações que 
resistem às regras impostas pelo capital. [...]

Destacamos que para os Povos Origi-
nários e Comunidades Tradicionais há uma 
relação interdependente com as águas, e 
tudo que as atinge, e que todos os ataques 
criminosos que sofre, repercutem direta-
mente na existência desses povos em seus 
corpos e mentes. Esses povos se afirmam 
como água, pois existe uma profunda uni-
dade entre eles e os rios, os lagos, lagoas, 
nascentes, mananciais, aquíferos, poços, 
veredas, lençóis freáticos, igarapés, estuá-
rios, mares e oceanos como entidade única. 
Declaramos que as águas são seres sagrados. 
Todas as águas são uma só água em perma-
nente movimento e transformação. A água 
é entidade viva, e merece ser respeitada.

Por fim, constatamos que a entrega 
de nossas riquezas e bens comuns conduz 
a destruição da soberania e a autodetermi-
nação dos povos, assim como a perda dos 
seus territórios e modos de vida.

Mas nós afirmamos: resistiremos e 
venceremos! [...] Confira a íntegra do do-
cumento, em http://fama2018.org/

Fama aponta resistência internacional contra o avanço do capital sobre a água

Povos originários denunciam destruição de 
seus territórios

As mulheres ressaltaram a importância de sua 
presença na luta em defesa da água

Diretores/as da APCEF participaram do Fama 2018

Fotos: Fama/Divulgação

Arquivo/APCEF
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“Por uma Caixa do Povo e 100% Pública” é 
tema de oficina literária
Alcy Cheuiche embarca em mais uma jornada de formação e 
conscientização

Alcy Cheuiche na 63ª Feira de Porto Alegre

Fotos: Jéssica Sobreira/Especial

Iniciou, no dia 3 de abril, mais uma 
oficina de criação literária do escritor 
Alcy Cheuiche na APCEF. O curso, inti-
tulado “Por uma Caixa do Povo e 100% 
Pública”, promoverá um debate essencial 
neste momento histórico do Brasil. Além 
de formar escritores(as), a oficina estará 
inserida no contexto de luta contra as 
privatizações e em defesa do patrimônio 
público brasileiro e da soberania nacional. 
O curso será ministrado, de abril a no-
vembro, todas as terças-feiras, na Capital, 
e culminará com o lançamento do livro 
na 64ª Feira de Porto Alegre.

Conforme explica o presidente 
da APCEF, Marcello Carrión, o tema 
escolhido para ser abordado na oficina 
é extremamente pertinente na atual 
conjuntura do País. “A Caixa desempe-
nha um papel primordial no desenvolvi-
mento econômico e social brasileiro. No 
entanto, dia após dia, temos vivenciado 

tentativas acintosas de desmonte da 
empresa, que é patrimônio do povo 
brasileiro. É nosso papel, enquanto en-
tidade que defende a soberania nacional, 
promover um debate consistente a fim 
de difundir a defesa da Caixa para todos 
os públicos. E nada melhor do que fazer 
isso através da cultura, mais especifica-
mente da literatura”, sustentou.

Como técnicas a serem trabalhadas, 
estão os constituintes da narrativa e seu me-
lhor aproveitamento, hiperestesia, logoralli 
de frases, diferenças entre conto e crônica, 
diálogos bons e ruins, técnicas do sonho, 
humorismo, minimalismo na literatura, 
redação a partir de frases célebres, foto-
grafias, pinturas, esculturas, músicas, teatro 
e cinema, incluindo técnicas de revisão de 
textos literários. Para isso, será realizada 
ampla pesquisa, com suporte de filmes, 
palestras com convidados(as) e visitas a 
lugares que estimulem a produção literária.

A 2ª edição da Oficina de Criação 
Literária “Poesia & Declamação”, minis-
trada por Alcy Cheuiche desde outubro 
passado, segue despertando a inspiração 
e a criatividade dos(as) participantes. A 
proposta inovadora do curso consiste 
em, além de desenvolver técnicas para 
a arte de escrever poemas, também 
aprender a declamá-los em público. 

“O componente fundamental em 
uma manifestação artística é a emoção. 
Assim, trabalhamos com ela, em como 
despertar a emoção. Uma poesia não 
declamada é como uma música não can-
tada. A alma da poesia é a declamação!”, 
afirmou Alcy Cheuiche. 

O curso tem a duração de dois 
semestres, e fará o lançamento do 
livro na 64ª Feira de Porto Alegre, em 
novembro.

Oficina “Caminhos Cênicos” tem aula 
inaugural no dia 27

Sandra Loureiro com as suas alunas da última oficina

Seguem abertas as inscrições para 
a oficina teatral “Caminhos Cênicos”, 
com a atriz e diretora Sandra Lourei-
ro. Os encontros serão semanais, com 
duração de dois semestres, todas as 
terças-feiras, na sala central da APCEF, 
em Porto Alegre. O início oficial do 
curso será no dia 3 de abril. Contate 
o setor cultural da APCEF, através do 

e-mail cultural@apcefrs.org.br ou do 
telefone (51) 3268-1611, e inscreva-
-se já!

O curso utilizará técnicas teatrais 
como improvisação, expressão corpo-
ral e jogos dramáticos, que poderão 
ser aplicados tanto em cena quanto na 
vida cotidiana. O único pré-requisito é 
a idade mínima de 14 anos. Participe!

Oficina “Vivências na 
Dança” começa 
no dia 26

A APCEF voltará a oportunizar mais 
uma edição da oficina “Vivências na Dan-
ça”, com a professora Janine de Santi Mar-
ques. Serão trabalhados passos de dança 
livre, através de ritmos e dança criativa.

A oficina terá a duração de dois 
semestres, com encontros semanais 
todas as segundas-feiras, na sala central 
da APCEF (Av. Otávio Rocha, 134/81), 
em Porto Alegre.Para participar, não 
é necessário conhecimento prévio em 
dança. Manifeste o seu interesse, através 
do e-mail cultural@apcefrs.org.br ou do 
telefone (51) 3268-1611. 

Mais oportunidades para dançar

A partir de uma parceria firmada en-
tre a APCEF e a professora Milene Gelbke, 
proprietária da Academia Portal Fitness, 
em Porto Alegre, os(as) associados(as) 
terão mais oportunidades para dançar. 

A academia oferecerá aulas de 
dança nas modalidades dança do ventre 
e ritmos, a preços promocionais. Para 
usufruir deste convênio, basta apresentar 
a carteira de associado(a). Mais informa-
ções: (51) 99202-6323 ou 3239-7994.

Oficina “Poesia & 
Declamação - 2ª edição” 
segue a todo vapor

Os(as) atletas gaúchos(as) tam-
bém já podem ir se agendando para 
os Jogos da Fenae. O evento está 
marcado para os dias 14 a 21 de 
julho, em São Paulo. Os Jogos da 
Fenae são o maior evento esportivo 
entre bancários(as) do Brasil. São 27 
delegações estaduais, formadas por 
atletas selecionados(as) nas Apcefs 
de todo o País. Mais do que uma 
competição, os Jogos reúnem um 
grande número de empregados(as) 
da Caixa Econômica Federal, entre 
atletas e torcedores(as), promoven-
do a integração esportiva e a confra-
ternização entre pessoas de todas as 
regiões brasileiras. 

Realizados a cada dois anos, os 
Jogos da Fenae tiveram a primei-
ra edição real izada em 1987, em 
Belo Horizonte (MG). As demais 
ocorreram em Natal/RN (1989), 
V i tór i a /ES  (1991) ,  Cur i t i ba /PR 
(1994), Salvador/BA (1998), Belo 
Horizonte/MG (2004), Blumenau/
SC (2006) ,  Bras í l i a /DF (2008) , 
F o r t a l e z a / C E  ( 2 0 1 0 ) ,  V i t ó r i a /
ES (2012), Goiânia/GO (2014) e 
B lumenau /SC (2016) .  A  ú l t ima 
edição, em Blumenau, contou com 
a participação de mais de dois mil 
atletas.

O prazo de associação para 
part ic ipar dos Jogos foi  prorro-
gado para o dia 30 de abril. Fique 
atento à agenda de treinos, que 
será divulgada em breve, em www.
apcefrs.org.br. 

Preparação para os Jogos 
da Fenae devem começar 
em breve

Em maio, tem Corrida 
Fenae do Pessoal da Caixa

A Corrida Fenae do Pessoal da 
Caixa acontece no dia 5 de maio, sá-
bado, com concentração a partir das 
8h na Usina do Gasômetro (em frente 
à Av. Edivaldo Pereira Paiva), em Porto 
Alegre. 

A largada está agendada para as 
9h, e o percurso totaliza cinco qui-
lômetros. Fique atento ao prazo de 
inscrições, em www.apcefrs.org.br, e 
não perca!

CULTURA/ESPORTES

Dança livre através de ritmos e dança 
criativa.

Arquivo/APCEF

Evento está marcado para os dias 14 
a 21 de julho, em São Paulo

FENAE/Divulgação
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SOCIAL E LAZER

Mais de 300 crianças se divertiram na 
Festa de Páscoa

Muita troca de sorriso e conheci-
mento marcou a tradicional Festa de 
Páscoa da APCEF, na tarde do dia 17 
de março. Um casal de simpáticos coe-
lhinhos recepcionou a garotada e seus 
familiares na Sede A da Associação, em 
Porto Alegre. Cerca de 700 pessoas 
compareceram ao evento. Entre elas, 
as crianças da Casa Brasil, da ONG 
Moradia e Cidadania, que, mais uma 

vez, foram convidadas para participar 
da festa. E, para celebrar esse mo-
mento com muito sabor, cada criança 
ganhou chocolates e um lanche. 

“Queremos agradecer a pre-
sença de todos(as). É um dia para as 
crianças brincarem e seus familiares 
aproveitarem também, voltarem a 
ser crianças. Faz parte desse con-
ceito de Páscoa”, declarou o diretor 

de apoio a Social e Lazer da APCEF, 
Júlio Pereira.

 As atividades foram direcionadas 
a crianças de todas as idades. Logo na 
entrada, o Camarim de Pintura estava 
preparado para pintar de coelhinho o 
rosto dos(as) pequenos(as). O Canti-
nho do Desenho foi um lugar perfeito 
para a criançada soltar a imaginação e 
utilizar muitas cores no papel, com lápis 
de cor, giz de cera e tinta. Também teve 
o Espaço Kids, com acompanhamento 
para os(as) pimpolhos(as) de 0 a 4 anos. 

Também foi possível registrar 
divertidos momentos na Cabine de 
Fotos e levar para casa uma linda 
lembrança. Enquanto isso, o Giná-
sio estava repleto de brinquedos 
infláveis para todas as faixas etárias: 
cama elástica, “tombo legal”, além de 
várias atividades propostas pelos(as) 
recreacionistas. A pracinha da Sede A 
também encantou a garotada. Familia-
res e amigos(as) aproveitaram todos 
os espaços da Colônia para tomar 
chimarrão e confraternizar.

Mais um momento inesquecível da 
festa foi o show teatral “A Fantástica 
Fábrica de Chocolate do Coelho da 
Páscoa”, da Criar Produções. E a pa-
lestra “Florescendo Saúde”, da mestre 

em Agroecologia e militante do Mo-
vimento dos Pequenos Agricultores, 
Rosiele Ludtke, engrandeceu o evento, 
com muita informação sobre produtos 
orgânicos. “Hipócrates já dizia que teu 
alimento seja teu remédio e o remédio 
seja teu alimento. Então, esta palestra 
vem resgatar essa relação que a gente 
tem: humanos com a natureza, huma-
nos com humanos e, assim, florescer, 
de fato, a nossa saúde”, revelou Ro-
siele. As pessoas também puderam 
adquirir numa Feirinha Orgânica arroz, 
pães, mel, chimias, cucas, erva mate, 
chás e temperos. 

 César Felipe Oliveira da Silva, 
da GITEC/PO, levou os filhos mais 
uma vez à Festa de Páscoa da AP-
CEF. “É importante proporcionarmos 
esses momentos de alegria para as 
crianças. Elas adoram e se divertem 
de montão”, sublinhou o associado. 
Graça Gusmão, aposentada de Porto 
Alegre, também está sempre presente 
nos eventos da Associação com seus 
netos. “Eu acho que os eventos da 
APCEF são muito organizados e di-
vertidos, e os meus netos se divertem 
muito. Por isso, eu aproveito para 
agradecer muito a Associação por 
esses festejos”, disse.

Brincadeiras, show teatral e palestra foram algumas das atividades realizadas na Sede A da Associação, 
em Porto Alegre

Fotos: Jéssica Sobreira/Especial

Brincadeiras para todas as idades no Ginásio de Esportes

Casal de Coelhinhos fez a recepção na 
Sede A da APCEF

Pintura facial fez sucesso entre a 
garotada

Espaço Kids para crianças de 0 a 
4 anos

Cabine de Fotos registrou 
divertidos momentos

Palestra “Florescendo Saúde” com 
Rosiele Ludtke

Show teatral “A Fantástica Fábrica de 
Chocolate do Coelho da Páscoa”

Pracinha da Sede A atraiu os(as) 
pequenos(as)

F e i r i n h a  E c o l ó g i c a  a t r a i u 
interessados(as) em mais saúde



Colônias da APCEF: aproveite os 
descontos de baixa temporada!
Hospede-se nas sedes de Cassino, Tramandaí, São Chico, Porto Alegre ou Itapirubá a preços reduzidos

A temporada de verão terminou, mas sempre é tempo para viajar e desfrutar de bons momentos com a família e com os(as) amigos(as). E não é preciso ir longe 
ou gastar muito para ter hospedagem bonita e confortável a preços incrivelmente acessíveis. Nesta baixa temporada, a APCEF oferece excelentes acomodações nas 
suas cinco colônias - Cassino, Tramandaí, São Chico, Porto Alegre ou Itapirubá (SC) – com até 50% de desconto nas diárias. Aproveite as programações de cada região 
e hospede-se nas colônias. Faça já a sua reserva, através do e-mail secretaria@apcefrs.org.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3268-1611.

PATRIMÔNIO

Cassino

A colônia de férias do Cassino tem seis 
apartamentos para seis pessoas, com cozinha 
equipada, salão de festas com churrasqueira 
coberta, churrasqueira externa e área de 
camping. Em período de baixa temporada, 
o valor da diária para apartamentos para até 
seis pessoas é de R$ 51. O valor do camping 
para associado(a) e dependente é de R$ 11 e 
R$ 22 para acompanhante não associado(a).

Georgeta Hirschmann e Lúcia Leal, de 
Pelotas, costumam se hospedar na Colônia 
do Cassino com toda a família. “Costumamos 
ir desde 2009 para o Cassino. De lá para cá, 
temos ido quase todos os anos. A colônia é 
muito agradável”, contou Georgeta. Lúcia, 
por sua vez, elogiou a recente reforma re-
alizada no patrimônio: “Estive este ano na 
colônia e me surpreendi já na chegada. Tive 
uma grande satisfação ao encontrá-la tão 
florida, com portas, janelas e cozinha novas. 
A Associação está mesmo cumprindo seu 
papel e concretizando promessas”, elogiou.

Itapirubá 

A APCEF/RS também está presente no 
litoral de Santa Catarina, com a Colônia de 
Itapirubá, no município de Imbituba. A sede 
dispõe de camping para 40 barracas, com 
quatro cozinhas, banheiros e vestiários, além 
de duas churrasqueiras cobertas coletivas. No 
período de baixa temporada, o valor da diária 
é de R$ 11 para associado(a) e dependente e 
R$ 22 para acompanhante não associado(a).

Eusébio de Vargas Neto, de Santiago, é 
frequentador assíduo da Colônia de Itapirubá, 
e passou o último Carnaval na praia. “Para 
quem gosta de acampar e de tranquilidade, eu 
recomendo muito a colônia. A infraestrutura 
e o atendimento são ótimos. Fomos em nove 
adultos e três crianças. Viajamos sempre à 
noite para chegar ao amanhecer e desfrutar 
de toda a estrutura”, contou o associado.

Porto Alegre

Com sete apartamentos para até seis 
pessoas e um apartamento para até três 
pessoas, a sede tem sala de TV, sala de jogos, 
sala de inclusão digital e uma brinquedoteca. 
As unidades têm TV e geladeira e incluem 
roupa de cama e banho. Além disso, quem 
se hospeda na colônia pode aproveitar a vista 
das duas piscinas à beira do Guaíba, além do 
parque infantil, cozinha de uso coletivo e 
churrasqueiras. E, mediante reserva prévia, 
os(as) associados(as) podem utilizar o giná-
sio multiesportivo e dois salões de festa. O 
valor da diária para apartamentos para seis 
pessoas, de segunda a quinta-feira, é R$ 65. 
De sexta a domingo, o valor fica a R$ 95. Já os 
apartamentos para três pessoas, de segunda a 
quinta, estão com valor de R$ 45, e, de sexta 
a domingo, a diária custa R$ 60.

Quem costuma aproveitar a sede porto-
alegrense é a associada Meri Elen Soares, de 
Pelotas. “Eu e minha família adoramos passear 
em Porto Alegre e sempre ficamos na colônia 
da APCEF. É uma forma de escaparmos da 
rotina da nossa cidade e ficarmos os três jun-
tos, meu marido, meu filho e eu. A colônia é 
ótima, tem uma vista linda na área das piscinas, 
em especial no verão. Tem opções de lazer 
para as crianças e espaço para o churrasco do 
final de semana”, lembrou.

São Francisco de Paula

Os(as) usuários(as) têm disponível a 
bela e confortável estrutura do Espaço Bem 
Viver São Francisco de Paula. Recentemente 
revitalizada, a colônia tem 22 cabanas para até 
seis pessoas, com cozinhas equipadas, lareira, 
sala de jogos e TV. Todas as unidades têm 
televisores, cobertores e travesseiros. Roupas 
de cama e banho são opcionais, mediante so-
licitação prévia. A colônia também conta com 
um observatório astronômico, nova área de 
recepção, estacionamento de motorhome e 

refúgio ampliado (área de convivência coleti-
va). Além disso, são promovidas caminhadas 
por trilhas educativas. Na baixa temporada, o 
Espaço Bem Viver tem descontos de segunda 
a quinta-feira, com diárias para cabanas origi-
nais a R$ 65 e R$ 80 para as cabanas novas. 
Durante os finais de semana, o valor é de alta 
temporada.

A associada Carolina Vilanova, da Gilog/
PO, frequenta a colônia desde de 2012. 
“Agora, com as cabanas novas, já fomos duas 
vezes, inclusive no Ano-novo. Está tudo 
muito bom, muito bonito e confortável. A 
trilha também ficou muito legal. Meus filhos 
se divertem muito lá, têm contato com a 
natureza, desconectam dos eletrônicos. Nós 
sempre tivemos momentos maravilhosos 
em São Chico. Recomendo aos colegas que 
aproveitem a colônia. Vale a pena”, afirmou.

Tramandaí

A colônia tem 40 apartamentos – sendo 
dois com acessibilidade –, com mobiliário de 
alta qualidade e completamente equipados. 
Os dois primeiros pisos são de garagem co-
berta, com uma vaga para cada apartamento. 
Além disso, o prédio conta com dois eleva-
dores, sete churrasqueiras, salão de festas, 
sala de TV, lavanderia, espaço lúdico para as 
crianças, praça infantil, quiosque, cancha de 
esportes, jardim, deck pergolado e, o melhor 
de tudo, está a uma quadra do mar. O valor da 
diária é de R$ 51 para apartamentos para até 
quatro pessoas e R$ 67,50 para apartamentos 
para até seis pessoas. 

O aposentado Sidnei de Souza é um 
usuário antigo da Colônia de Tramandaí e 
garante que vale a pena se hospedar na sede: 
“Eu e minha família sempre frequentamos a 
APCEF em Tramandaí, desde quando era o 
prédio antigo. Gostamos muito da praia e 
nos sentimos em casa pelo aconchego que 
a estrutura nos oferece. O prédio atual é 
maravilhoso!”, comentou.

São Francisco de Paula: Carolina, o 
esposo e os filhos na trilha

Tramandaí: Sidnei aproveita a vista 
para o mar

Cassino: Georgeta e toda a família na 
colônia 

Itapirubá: Eusébio adora acampar 
com a família na sede da APCEF

Cassino: Netas de Lúcia 
aproveitando a praia

Porto Alegre: Meri Elen, esposo e 
filho costumam desfrutar da Sede A
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