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Depois  de muita  luta ,  os(as) 
brasileiros(as) terão um curto período 
para recuperar o fôlego. Mesmo tendo 
a CPI atestado que a Previdência Social 
é superavitária, o Congresso Nacional 
voltou de seu recesso, no começo deste 
ano, com a missão de aprovar, a qualquer 
custo, a Reforma da Previdência, alegando 
um rombo de R$ 268 bilhões. Em vez de 
combater a má gestão e cobrar dos(as) 
grandes devedores(as), a PEC 287/16 quer 
transferir a conta ao povo, especialmente 
aos(às) menos privilegiados(as): pobres, 
mulheres e trabalhadores(as) rurais.

Graças à mobilização popular, o Governo 
golpista não teve apoio suficiente de 
seus(suas) aliados(as) neste momento. Os 
interesses na reeleição gritaram mais forte, 
junto com as centenas de manifestações 
estendidas Brasil afora. “Quem votar, não 
volta”, aclamou o povo. E os 308 votos 
necessários para aprovar o texto ficaram, 
por ora, no limbo. Acobertados por outro 
absurdo que só um governo ilegítimo 
poderia implementar, a intervenção 
militar no Rio de Janeiro, os “paladinos” 
do neoliberalismo suspenderam a 
votação. Em compensação, apresentaram 
“alternativas” para acalmar o mercado, 
entre elas, a privatização da Eletrobras. 

É um cenário obscuro, que só tende a 
piorar. A Reforma está temporariamente 
suspensa, mas a bruxa do neoliberalismo 
está à solta. Não dá para descansar um 
minuto. Precisamos nos manter atentos 
e atuantes. 

Nesse sentido, para ajudar os(as) 
leitores(as) a compreender melhor o 
que está em voga, apresentamos duas 
preciosas entrevistas sobre a Reforma 
da Previdência. Uma, com o professor 
doutor do Instituto de Economia da 
Unicamp, pesquisador do Centro de 
Estudos Sindicais e do Trabalho (Cesit) e 
coordenador da rede Plataforma Política 

Social, Eduardo Fagnani. O coordenador 
do estudo que envolveu cerca de 50 
pesquisadores(as), “Previdência: Reformar 
para excluir?”, encomendado pela Anfip 
e pelo Dieese, é categórico: “o que está 
em jogo é acabar com o contrato social da 
redemocratização”. 

Uma segunda entrevista, com o senador 
Paulo Paim (PT-RS), revela os bastidores 
do jogo político em Brasília: “Este é um 
Governo sem escrúpulo nenhum. Ele 
vende até a alma para o diabo para aprovar 
essa Reforma, porque é um compromisso 
que ele tem com o sistema financeiro, que 
financiou o golpe para eles se instalarem 
no poder. […] Praticamente ninguém 
mais vai se aposentar se essa Reforma 
for aprovada”.  Confira as entrevistas das 
páginas 9 a 11.

Infelizmente, o JB deste mês também 
traz más novidades para os(as) usuários(as) 
do Saúde Caixa e para os(as) participantes 
e assistidos(as) da Funcef. Leia, na central, 
como o novo estatuto do banco e 
resoluções da CGPAR tendem a sucatear 
o plano de saúde dos(as) empregados(as) 
da Caixa e, ainda, como a diretoria 
e o Conselho Deliberativo da Funcef 
desoneraram a Caixa da responsabilidade 
paritária no equacionamento do Reg/
Replan Não Saldado, que deve iniciar em 
março. Nesse sentido, o momento é de 
resistência. Veja quais iniciativas a APCEF 
já tomou para minimizar os efeitos dessas 
medidas.

Mas apesar do momento desfavorável 
na conjuntura nacional, a Associação se 
mantém firme no seu compromisso com 
os direitos e o bem-estar de seus(suas) 
associados(as). Confira as opções culturais, 
esportivas e sociais que estão sendo 
oferecidas neste 2018. 

Resistir é preciso, e nada melhor 
do  que  for ta lecendo o  que  é 
belo e coletivo. Junte-se a nós! 
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RADAR

Março 
 
3 – Assembleia de Abertura do 
Processo Eleitoral da APCEF/RS
14 – Encontro de 
Aposentados(as) e Pensionistas 
17 – Festa de Páscoa 
25 – Almoço Campeiro: “Ovelha 
não é pra mato”

Abril 

7 e 8 – Jogos de Integração 
(Tramandaí)

Maio
 
5 – X Corrida Fenae do Pessoal 
da Caixa
5 – VI Tertúlia Bancária (Sgt. 
Peppers Pub, Porto Alegre)

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

Agenda de Eventos

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 em março 
Interessados(as) devem se inscrever no site da APCEF. 
Confira o roteiro e participe! 

Hospedagem será no Espaço Bem Viver

Com o objetivo de fomentar 
a integração entre associados(as) e 
amigos(as), a APCEF está promovendo 
um passeio memorável à Serra Gaúcha. 
O roteiro, que inclui uma passagem pelo 
Templo Budista de Três Coroas, tem 
como destino principal a cidade de São 

Francisco de Paula. A viagem, em ônibus 
confortável, tem saída de Porto Alegre 
no dia 7 de março e retorno no dia 8, 
com hospedagem no Espaço Bem Viver, 
privilegiada colônia da APCEF na Serra. 
Confira o roteiro completo, em www.
apcefrs.org.br, e participe!

Festa de Páscoa na APCEF será no dia 17 
de março

A garotada já pode comemorar, pois 
está marcada para o dia 17 de março, das 
14h às 18h, na Sede A da Associação (Av. 
Cel. Marcos, 627 – Ipanema), a tão espe-
rada Festa de Páscoa da APCEF! Famosa 
por reunir centenas de crianças para curtir 
uma tarde inteira de atrações especiais, a 
festa promete surpreender mais uma vez, 
com brinquedos infláveis, teatro, palestra, 
camarim fashion, cantinho da pintura, 
espaço baby, cabine fotográfica, kit lanche 
e, é claro, a presença do Coelhinho, com 

suas guloseimas gostosas!
O evento está sendo preparado com 

muito carinho para todas as faixas etárias. 
Os(as) adultos(as) também são bem-
-vindos(as) para a roda de chimarrão do 
Núcleo de Cultura Gaúcha. E importante: 
a festa acontece com qualquer tempo, faça 
chuva ou faça sol! Não perca!

Garanta já o seu lugar em mais uma 
fantástica atração da sua APCEF, preen-
chendo o formulário em www.apcefrs.org.
br, e confirmando a presença das crianças!

Associados(as) ,  fami l iares  e 
amigos(as) estão convidados(as) a partici-
par, no dia 25 de março, da quarta edição 
do “Ovelha não é pra mato”, tradicional 
almoço campeiro do Núcleo de Cultura 
Gaúcha. O evento - que terá como car-
dápio ovelha à moda Sinal, Marca e Tarca, 
salada litorânea, acompanhamentos e 
sobremesa - começa às 13h, no Galpão 
Crioulo da Associação, mas o público já 
pode se aprochegar de manhã para cevar 
um mate e botar a prosa em dia.

Os convites (limitados e somente 
antecipados) estão disponíveis com o 
setor de eventos da APCEF. Garanta 
já o seu pelo telefone (51) 3268-1611 
ou através do e-mail eventos@apcefrs.
org.br.

Garanta já seu convite 
para o Almoço Campeiro

O  v o t o 
é  u m a  f e r -
ramenta po-
d e r o s a  q u e 
nos permite 
p a r t i c i p a r 
a t i v a m e n t e 
d o s  r u m o s 
de  uma  en -
t i d a d e .  E 
quando essa 
entidade tem 

a responsabil idade de garantir o 
nosso futuro, o nosso envolvimen-
to é ainda mais importante. Por 
acreditar nisso, a APCEF/RS incen-
tiva que seus(suas) associados(as) 
participem das eleições da Funcef, 
marcadas para os dias 2 a 4 de abril 
(primeiro turno).

O segundo turno, se necessá-
rio, será de 16 a 18 de abril. O pro-
cesso vai eleger três diretores(as) 
( A d m i n i s t r a ç ã o ,  B e n e f í c i o s  e 
P lanejamento e Controlador ia) , 
dois(duas) t itulares e dois(duas) 
suplentes para o Conselho Deli-
berativo, além de um(a) titular e 
um(a) suplente para o Conselho 
Fiscal. 

Neste ano, a votação se dará 
de duas formas: por meio do au-
toatendimento no Portal da Funcef 
(www.apcefrs.org.br) ou pelo apli-
cativo da Fundação (disponível nas 
versões Android e IOS). O SISRH 
(s i s tema in terno da  Ca ixa)  e  o 
serviço de 0800 para votação por 
telefone não serão usados neste 
pleito. 

Caso o(a) participante nunca 
tenha utilizado o autoatendimento, 
ou tenha esquecido, deverá acessar 
o site da Funcef e cl icar no l ink 
“cadastrar senha” para proceder 
o primeiro acesso. Em seguida de-
verá informar o seu CPF, data de 
nascimento e seguir as instruções 
em tela. Participe!

Participe das eleições da 
Funcef!

Arquivo/APCEF
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CULTURA/ESPORTES

“Por uma Caixa do Povo e 100% 
Pública” é tema de oficina 
literária na APCEF

A partir de março, Alcy Cheuiche embarca em mais uma 
jornada de formação e conscientização

A  A P C E F 
apresenta mais 
uma oportun i -
dade de apren-
dizado do fazer 
l iterário com o 

escritor Alcy Cheuiche, através de um 
tema que busca promover um debate 
essencial neste momento histórico do 
Brasil. Além de formar escritores(as), 
a oficina “Por uma Caixa do Povo e 
100% Pública” estará inserida no con-
texto de luta contra as privatizações 
e em defesa do patrimônio público 
brasileiro e da soberania nacional. 
O curso será ministrado, de março 
a novembro, todas as terças-feiras, 
das 18h às 21h, na sede da Agea, em 
Porto Alegre. 

Como técnicas trabalhadas, estão 
os constituintes da narrativa e seu 

Sandra Loureiro ministra oficina 
“Caminhos Cênicos”

melhor 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, fotogra-
fias, 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.

Para participar, não é necessário 
experiência prévia com a escrita lite-
rária, apenas que o(a) aluno(a) tenha 
idade mínima de 14 anos. Manifeste 
o seu interesse através do e-mail cul-
tural@apcefrs.org.br ou do telefone 
(51) 3268-1611. Mas corra, pois as 
vagas são limitadas!

Q u e  t a l 
fazer uma ati-
vidade que de-
senvolve a cons-
ciência corpo-
ral, aprimora a 
hab i l idade de 

relacionar-se, melhora o autoconhe-
cimento e expande o seu repertório 
cultural? Para isso, a APCEF oferece a 
oficina de teatro “Caminhos Cênicos”, 
com a atriz e diretora Sandra Loureiro. 

A diretora, que já ministra a sua 
sétima oficina na Associação, explica 
que esse curso deverá atender quem 
busca a iniciação teatral ou profissio-
nais de qualquer área de atuação que 
desejam melhorar sua performance. 

Utilizando técnicas teatrais como im-
provisação, expressão corporal e jogos 
dramáticos, o(a) aluno(a) se apropriará 
de elementos que poderá aplicar tanto 
em cena quanto na sua vida cotidiana. 
O único pré-requisito é a idade mínima 
de 14 anos.

Os encontros serão semanais, 
com duração de dois semestres, todas 
as terças-feiras, na sala central da AP-
CEF, em Porto Alegre. A aula aberta 
(experimental) está marcada para o 
dia 27 de março. 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!

Coral APCEF seleciona novas vozes. 
Junte-se ao grupo!

O Coral APCEF, regido pelo re-
nomado maestro João Araújo, está 
selecionando novas vozes. A audição 
será no dia 1º de março, às 20h, na 
sala central da APCEF, em Porto Ale-
gre (Otávio Rocha, 134/81). 

Para participar, não é necessário 

nenhum conhecimento prévio na 
arte do canto, apenas vontade de 
aprender. O grupo realiza seus en-
saios todas as quintas-feiras, a partir 
das 20h. 

Mais informações: cultural@
apcefrs.org.br ou (51) 3268-1611.

Jogos de Integração, Jogos da Fenae e 
Corrida do Pessoal da Caixa vêm aí!

O esporte 
es tá  vo l tando 
com tudo na AP-
CEF em 2018. Já 
estão marcados, 
para os dias 7 e 
8 de abril, em 
Tramandaí ,  os 

tradicionais Jogos de Integração. 
Serão realizadas competições em 
diversas modalidades individuais e 
coletivas. 

Atletas, procurem a coordenação 
de sua Regional, que irá organizar 
as equipes. Mais informações estão 
disponíveis pelo e-mail esportes@
apcefrs.org.br ou pelo telefone (51) 
3268-1611. 

Jogos da Fenae

Neste ano, também haverá a 
grande confraternização esportiva 

nacional, que são Jogos da Fenae. O 
evento está marcado para os dias 14 
a 21 de julho, em São Paulo. 

O prazo de associação para par-
ticipar do evento nacional vai até o 
dia 2 de abril. 

Fique atento à agenda de treinos, 
que será divulgada em breve, em 
www.apcefrs.org.br. 

Corrida Fenae do Pessoal Caixa

Já está marcada a Corrida Fenae 
do Pessoal da Caixa. O evento acon-
tece no dia 5 de maio, sábado, com 
concentração a partir das 8h na Usina 
do Gasômetro (em frente à Av. Edi-
valdo Pereira Paiva), em Porto Alegre. 
A largada está agendada para as 9h, e 
o percurso totaliza cinco quilômetros. 

Fique atento ao prazo de inscri-
ções, em www.apcefrs.org.br, e não 
perca! 

Jogos de Integração 2017

Fotos: Jéssica Sobreira/APCEF

 Corrida do Pessoal da Caixa 2017  Jogos da Fenae 2016

Arquivo/APCEF
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Assista ao programa de vídeo sobre os convênios, em 
www.apcefrs.org.br, ou na página da Associação no Facebook.

CONVÊNIOS

Portal Fitness oferece descontos 
especiais para associados(as)

A partir de uma parceria firma-
da entre o setor cultural da APCEF 
e  a  pro fessora  Mi lene  Ge lbke , 
ministrante da of ic ina de dança 
oferecida na Associação em 2015, 
os(as)  associados(as)  vão poder 
contar com uma grande surpresa 
neste ano! 

Com descontos  exc lus i vos , 
pro f i s s iona i s  espec ia l i zados(as ) 
da academia de Milene, a Portal 
F i tness ,  es tarão hab i l i t ados(as ) 
para atender necessidades dos(as) 
assoc iados(as) ,  ta i s  como dimi-
nuição de dores, fortalecimento 
muscular, formação de grupos de 
emagrec imento ,  nutr i c ion i s tas , 
muscu lação e  tre inamento fun-
cional.

Além disso,  a  Porta l  F itness 
oferece aulas de dança nas moda-
lidades dança do ventre e ritmos. 
Tudo isso num ambiente climatiza-
do, acolhedor e seguro, na Zona 
Sul de Porto Alegre. 

Para usufruir deste convênio, 
bas ta  apresentar  a  car te i r a  de 
associado(a) .  Mais  informações: 
(51) 99255-1839.

Oficina de 
Dança na 
APCEF

A l é m  d a 
parceria com a 
Porta l  F i tness , 
a APCEF volta-

APCEF Saúde 
 
CARDIOLOGIA – Coexcar – Av. Paraguassú, 2525/201, bairro Centro 
– Capão da Canoa/RS – Fone: (51) 3665-1252 – E-mail: aprestescar-
diol@yahoo.com.br

CLÍNICA GERAL – Hélio Lemchen – Av. Coronel Victor Villa Verde, 
98/03 e 04, bairro Centro – Santo Antônio da Patrulha/RS – Fone: (51) 
3662-1786 – E-mail: heliolemchen@brturbo.com.br  
 
CLÍNICA MÉDICA – Doctor Med – Av. Edgar Pires de Castro, 1670, 
bairro Aberta dos Morros – Porto Alegre/RS – Fones: (51) 3779-5707 / 
(51) 98496-4882 – E-mail: unidade.hipica@docctormed.com.br – Site: 
www.docctormed.com.br  
 
CLÍNICA MÉDICA – Centro Clínico JWM – Rua Paul Harris, 52, bairro 
Pitangueiras – Santo Antônio da Patrulha/RS – Fones: (51) 3662-6161 / 
(51) 99550-5737 – E-mail: clinicajwm@portaljwm.com.br – Site: www.
centroclinicojwm.com.br

FISIOTERAPIA – AACD – Av. Professor Cristiano Fischer, 1510 B, 
bairro Jardim do Salso – Porto Alegre/RS – Fone: (51) 3382-2222 – E-
-mail: recursosrs@aacd.org.br – Site: www.aacd-rs.org.br 

ORTOPEDIA – Yorito Kisaki - Rua Leopoldo Bier, 825, sala 202, bairro 
Santana – Porto Alegre/RS – Fone: (51) 3219-1549 – E-mail: kisaki@
terra.com.br

PEDIATRIA – Ângela Kátia Bottin Marques - Av. Borges de Medeiros, 
542/02, bairro Cidade Alta – Santo Antônio da Patrulha/RS – Fone: (51) 
3662-1615 – E-mail: akatiamarques@gmail.com

PSICOLOGIA – Maria Angélica Paiva - Av. Eduardo Prado, 1940/202, 
bairro Ipanema – Porto Alegre/RS – Fones: (51) 3013-7455 / (51) 
99104-7537 – E-mail: repensar.psicologia@gmail.com

QUIROPRAXIA – Coluna em Movimento - Av. Doutor Nilo Peçanha, 
3365/108, bairro Chácara das Pedras – Porto Alegre/RS – Fones: (51) 
4141-0999 / (51) 99708-4268 – E-mail: portoalegre@colunaemmovi-
mento.com.br – Site: www.colunaemmovimento.com.br  
 
Veja novos convênios em www.apcefrs.org.br/saude.html   
 
Outros convênios 
 
ESTÉTICA – Stylicato Estética e Cabelo - Av. Independência, 30, sala 
8, bairro Independência – Porto Alegre/RS – Fone: (51) 3276-0000/(51) 
99142-1789 – E-mail: com.vsb@gmail.com – Site: www.esteticaversus.
com.br 
 
FUNERÁRIA – Funerária Freitas - Rua Sete de Setembro, 288, bairro 
Centro – Cachoeira do Sul/RS – Fone: (51) 3722-7385 – E-mail: marke-
ting.oticascarol@gmail.com 

ÓTICA – Óticas Carol - Rua Independência, 882, bairro Centro – São 
Leopoldo/RS – Fones: (51) 3037-1535 / (51) 3472-2836 – E-mail: adm.
luisgustavo@outlook.com
 
Confira outros convênios em www.apcefrs.org.br/convenios.html 

Academia trabalha com diversos tipos de treinamentos, 
além de aulas de dança do ventre e ritmos

rá a oportunizar mais uma edição 
da oficina “Vivências na Dança”, 
com a professora Janine de Santi 
Marques. 

Serão trabalhados passos de 
dança l ivre, através de ritmos e 
dança criativa. 

A of ic ina  terá  a  duração de 
dois semestres, com encontros se-
manais todas as segundas-feiras, na 
sala central da APCEF (Av. Otávio 
Rocha, 134/81), em Porto Alegre. 

Para participar, não é neces-
sár io  conhec imento  prév io  em 
dança.

A aula inaugural está marcada 
para o dia 26 de março. Manifeste 
o seu interesse, através do e-mail 
cu l tu ra l@apce f r s .org .br  ou  do 
telefone (51) 3268-1611.

Janine de Santi Marques

A pro fe s sora  t r aba lha  com 
dança há mais de dez anos. Possui 
licenciatura em dança pela Univer-
sidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), formação em Ballet 
Cláss ico e Jazz na Escola Karen 
Ibias Ballet e Habilitação em Dança 
do Ventre. 

Possui experiência profissio-
nal como professora em diversas 
escolas, como na Escola de Ballet 
Karen  Ib i a s ,  Esco la  Pres idente 
Roosevelt, Companhia de Dança 
Edison Garcia e Studio de Dança 
Corte Real.

Convênios
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Plano de saúde dos(as) empregados(as) 
da Caixa leva duros golpes
Novo estatuto e resoluções da CGPAR tendem a sucatear o Saúde Caixa. É preciso resistir!

O Saúde Caixa tem levado duros 
golpes nos últimos meses. No ano 
passado, a direção do banco divulgou 
um comunicado informando aumentos 
no plano, que entrariam em vigor a 
partir de 1º de fevereiro de 2017. O 
valor passaria de 2% para 3,46% da 
remuneração base. Já em relação à co-
participação 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 aumen-
to, porém, continua suspenso 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 responsabilidade 
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 
lista 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 Saú-
de Caixa, somente 30% é custeado 
pelos(as) empregados(as) e 70% da 
Caixa, mais a parte operacional e admi-
nistrativa, 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 Coletivos 
de Trabalho (ACT) deverão tomar as 
providências necessárias para que, nas 
futuras negociações, a previsão cons-
tante 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. 

De acordo com a diretora de 
Aposentados(as), Previdência e Saúde 
da APCEF, Célia Zingler, o novo mo-
delo de custeio previsto no estatuto, 
juntamente com as resoluções da 
CGPAR, vão onerar excessivamente 
os(as) usuários(as) do Saúde Caixa. 
“Previsto em acordo coletivo, o 
Saúde Caixa é uma conquista dos(as) 
empregados(as). Não podemos acei-
tar essa afronta à categoria. Neste 
ano, a Campanha Salarial vai ter que 
pautar o Saúde Caixa como uma das 
grandes prioridades. Será necessária 
muita mobilização de ativos(as) e 
aposentados(as) para não perdermos 
este direito conquistado”, declarou.

Saúde Caixa
Como o Governo quer

Despesas assistenciais: Caixa 
arcará com, no máximo, 50%

Despesas administrativas/opera-
cionais: Caixa arcará com, no 
máximo, 50%

Limite de gastos da Caixa: até 
6,5% da folha de pagamento 
de ativos(as) e proventos de 
aposentados(as)

Como é hoje

Despesas assistenciais: 
Caixa arca com 70% e 
empregados(as), com 30%

Despesas administrativas/
operacionais: Caixa arca com 
100%

Limite de gastos da Caixa: não há

Mensalidade: não aumenta por 
faixa etária

Dependentes indiretos(as): 
pais sem renda e filhos de até 
27 anos (renda até R$ 1,8 mil)

Prazo de carência: não há
 
ACT: detalha diretrizes do 
plano 

Acompanhamento da gestão: 
Conselho de Usuários

Mensalidade: aumentará com a 
faixa etária
 
Dependentes indiretos(as): filhos 
de até 24 anos, se estudante, e 
exclusão de pais sem renda
 
Prazo de carência: passará a existir
 
ACT: só assegurará direito a plano 

Acompanhamento da gestão: não 
haverá
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FUNCEF

Reg/Replan Não Saldado

A Funcef divulgou, no último dia 6 
de fevereiro, que pretende começar, 
ainda em março, o equacionamento 
referente aos déficits de 2015 e 2016, 
e ainda confirmou a quebra da paridade 
no equacionamento do Reg/Replan Não 
Saldado. 

A quebra da paridade foi aceita 
no Termo de Ajustamento de Con-
duta (TAC) que os(as) diretores(as) 
indicados(as) e eleitos(as) assinaram 
junto à Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (Previc), 
em junho passado. De acordo com a 
própria Previc, o TAC é um instrumento 
com a finalidade de promover a adequa-
ção de condutas reconhecidas como 
irregulares. O mais estranho é os(as) 
diretores(as) eleitos(as) também terem 
assinado, sem contestar, um documento 
que prejudica todos(as) os(as) partici-
pantes do Reg/Replan Não Saldado.

No Reg/Replan Não Saldado, as 
contribuições extraordinárias são defi-
nidas de acordo com três faixas salariais. 
Sem a paridade, os(as) assistidos(as) 
da terceira faixa salarial, por exemplo, 
terão acréscimo de quase 3,5 pontos 
percentuais na alíquota de desconto, 

subindo de 14,35% para 17,82%. Para 
equacionar os déficits de 2015 e 2016, 
segundo informações da própria Fun-
dação, a contribuição extraordinária 
total pode chegar, em média, a 21,05% 
para os(as) participantes assistidos(as), 
enquanto a contrapartida da Caixa será, 
em média, de 14,05%. Se isso realmen-
te for aplicado, o mais grave é que os(as) 
integrantes do Reg/Replan Não Saldado 
terão que arcar com 100% de qualquer 
déficit futuro no momento em que 
todos(as) estiverem aposentados(as). 
 
Reg/Replan Saldado

A Funcef também divulgou o plano 
de equacionamento do Reg/Replan Sal-
dado referente a 2016. A contribuição 
extraordinária será de 9,59% pelo pra-
zo de 220 meses. Com o desconto de 
2,78% vigente desde maio de 2016 (re-
ferente a 2014) e a cobrança de 7,86%, 
que ocorre desde setembro de 2017 
(referente a 2015), os(as) participantes 
do Saldado pagarão ao todo 20,23% ao 
longo das duas próximas décadas.

Este é o terceiro plano de equa-
cionamento anunciado em menos de 
dois anos.

Conforme sustenta a diretora de 

Aposentados(as), Previdência e Saúde, 
Célia Zingler, há muitos questionamen-
tos que deveriam ter sido respondidos 
antes que qualquer cobrança extraordi-
nária fosse efetuada. O primeiro deles 
é o próprio valor a ser equacionado. 
“Não podemos aceitar pagar uma conta 
que não temos certeza que seja nossa”, 
contestou.

Campanha Transparência Já

A diretoria da APCEF/RS proto-
colou, em março de 2017, um novo 
pedido formal de explicação da dire-
toria da Funcef referente ao plano de 
equacionamento apresentado no final 
de 2016 para o Reg/Replan Saldado e o 
Não Saldado. A ação fez parte da cam-
panha “Transparência Já”, movimento 
lançado pela Associação, requerendo 
o esclarecimento de todas as dúvidas 
sobre os valores da cobrança extraor-
dinária anunciada. 

Já em julho de 2017, após anunciar 
o início do equacionamento de 2015 
e voltar atrás sem mais explicações, 
a Fundação foi novamente chamada a 
fornecer informações mais detalhadas 
sobre seus investimentos. Desta vez, 
através de cartas endereçadas pelo 

presidente da Associação, Marcello 
Carrión, e pela diretora Célia Zingler, 
enquanto participantes da Fundação, 
ao presidente da Funcef, Carlos Antô-
nio Vieira Fernandes, e ao presidente 
do Conselho Fiscal da entidade, Jairo 
Dantas. 

Sem respostas consistentes, restou 
à APCEF entrar com ações judiciais 
em defesa dos(as) participantes. Uma 
primeira ação, ajuizada em dezembro 
passado, requer a suspensão de cobran-
ças extraordinárias até que se defina e 
se responsabilize a Caixa pelo passivo 
judicial trabalhista que acabou incidindo 
no déficit.

Uma segunda ação judicial tem o 
intuito de garantir que a Caixa cumpra 
a paridade no custeio do planos de be-
nefícios, tanto em relação às contribui-
ções normais quanto às contribuições 
extraordinárias para equacionamento. 
Leia mais sobre as ações na página do 
Jurídico.

A luta da APCEF em defesa da 
Funcef e dos direitos dos(as) partici-
pantes já vem de muitos anos. Con-
fira, em http://migre.me/whqWj, um 
histórico com as diversas iniciativas da 
entidade em prol dos(as) participantes 
e assistidos(as) da Fundação.

Diretoria e Conselho Deliberativo da 
Funcef desoneram a Caixa de 
responsabilidade paritária
Funcef anuncia equacionamento e quebra de paridade

Reprodução/APCEF/SP
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JURÍDICO

Ação do “Efeito Gangorra” 
(1º grupo) está em fase de execução 

Perito judicial entregou laudo atuarial com valores 
inferiores aos calculados pela Associação. APCEF vai 
questionar resultados

A ação do Efeito Gangorra para o 
primeiro grupo encontra-se em fase de 
execução. No último dia 7 de fevereiro, 
o perito judicial entregou seu laudo 
atuarial para conhecimento das partes, 
tanto a Funcef quanto a Apcef. Em razão 
da extensão do laudo - com mais de 
150 páginas de cálculos e justificativas 
técnicas -, a APCEF requereu ao juiz 
o prazo de 30 dias para, de posse do 
processo, examinar, juntamente com a 
assessoria jurídica e contábil, todos os 
apontamentos e cálculos apresentados 
pelo perito judicial. 

O documento não é conclusivo, 
pois remete ao juiz decisões de natureza 
jurídica que serão determinantes para 
definição dos valores finais. Como exem-
plo, a situação daqueles que aderiram à 
migração ao REB e ao Saldamento. O juiz 
considerará que estes renunciaram ao 
direito às reposições decorrentes desta 
ação ou entenderá que não houve renún-
cia alguma em relação ao passado e que 
o direito discutido na ação permanece 

íntegro? Somente o juiz poderá decidir 
sobre isso. Por isso, o laudo apresenta 
diferentes cálculos, considerando uma 
ou outra hipótese. 

Desde já pode-se adiantar, entretan-
to, a partir de uma leitura ainda super-
ficial do laudo pericial, que os critérios 
adotados pelo perito não foram os mais 
favoráveis aos(às) associados(as) da AP-
CEF, sendo os valores apurados inferio-
res aqueles apresentados no processo e 
que foram divulgados a todos em 2014.

Importante afirmar que, após a 
concessão do prazo de 30 dias pelo juiz, 
haverá a oportunidade de questionar os 
resultados do laudo pericial e elaborar 
novos quesitos para serem respondidos 
pelo perito. Diante disso, a APCEF e o 
Escritório de Direito Social pretendem 
detalhar e divulgar as informações aos(às) 
associados até o dia 15 de março, quan-
do as conclusões finais sobre o trabalho 
apresentado pelo perito judicial estarão 
disponíveis.

* Por Escritório Direito Social

APCEF vai recorrer em ação do IR sobre contribuição 
extraordinária

A APCEF ajuizou, em janeiro 
passado, sob o número 5003020-
72.2018.4.047100, a ação de declara-
ção de não incidência do Imposto de 
Renda (IR) sobre o valor das contri-
buições extraordinárias, referente ao 
equacionamento dos déficits da Fun-
cef. O juiz Evandro Ubiratan Paiva da 
Silveira, da 13ª Vara Federal de Porto 

Alegre, indeferiu a liminar requerida, 
sob a alegação de que não vislumbra-
va possibilidade de dano irreparável 
aos(às) associados(as) da APCEF em 
decorrência dos referidos descontos. A 
APCEF recorrerá da decisão, tentando 
revertê-la junto ao Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região ainda no mês de 
março.

Ação de exclusão do contencioso sobre 
equacionamento aguarda parecer de juíza

A ação de número 5068031-
82.2017.4.047100, ajuizada em dezem-
bro passado pela APCEF, requerendo 
a exclusão do contencioso judicial de 
responsabilidade da Caixa do cálculo 
das contribuições extraordinárias para 
equacionamento do déficit pela Funcef 
ainda não teve o pedido de liminar 
examinado.

A juíza Thaís Helena Della Giustina, 
da 3ª Vara Federal de Porto Alegre, 
oportunizou a manifestação da Fun-
cef antes de decidir sobre o pleito de 
suspender as contribuições extraordi-
nárias. A assessoria jurídica estima que 
provavelmente até o final do mês de 
março, deveremos ter mais novidades 
a respeito da ação.

Ações judiciais requerem manutenção de 
gratificação

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 ti-
vessem dez anos de cargo comissio-
nado na Caixa. O processo tramita 
sob o nº 00214398120175040019, 
na 17ª Vara da Justiça do Trabalho, 
com audiência marcada para o pró-
ximo dia 7 de março.

P o s t e r i o r m e n t e ,  n o  d i a 
10/11/2017, a Caixa retirou do MN 

RH 151 o direito ao Adicional de 
Incorporação, o que criou um fato 
novo que impôs a necessidade de 
uma nova ação. Essa nova ação, im-
petrada pela Fenae 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.

Liminar impede a Caixa de descomissionar gerentes 
sem CPA 20

A juíza Erica de Oliveira Angoti, da 
7ª Vara do Trabalho de Brasília (DF), 
deferiu a liminar solicitada pela Fenae, 
determinando que a Caixa se abstenha 
de promover descomissionamento 
de gerentes de “relacionamentos PJ 
público/privado”, “atendimento e 
relacionamento governo” e “relacio-
namento pessoa física”, que ainda não 
conseguiram atender à exigência do 
certificado avançado CPA 20.

A magistrada também exigiu que 

o banco reverta descomissionamentos 
realizados por esse motivo e estipulou 
multa de R$ 10 mil por empregado(a) 
nos casos ocorridos a partir de 1º 
de fevereiro. Na decisão, ainda foi 
estipulado prazo de 60 dias para 
os(as) trabalhadores(as) comprovem 
perante à Caixa o agendamento das 
provas para obtenção da certificação. 
Como determina a legislação, a liminar 
beneficia os associados às 27 Apcefs 
do País.

Foto: freepik.com
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ENTREVISTA: Paulo Paim, senador (PT-RS)

“Praticamente ninguém mais vai se aposentar se 
essa Reforma for aprovada”
Em mais uma entrevista ao João de Barro, senador Paim afirma que a população deve manter a pressão para que 
os(as) deputados(as) não aprovem a Reforma da Previdência

João de Barro - Em setembro 
passado, em entrevista ao nosso 
jornal, o senhor afirmou que o Go-
verno teria dificuldade em aprovar 
a Reforma da Previdência, ainda 
mais depois da aprovação unânime 
do relatório da CPI, que confirmou 
que a Previdência Social não é 
deficitária. No entanto, passado 
o recesso parlamentar, o Governo 
tem articulado intensamente no 
sentido de colocar a pauta em 
votação ainda neste mês. Que 
tipo de barganhas o senhor tem 
conhecimento de estarem sendo 
feitas no Congresso para que a 
proposta passe?

Paulo Paim - Este é um Governo 
que não tem escrúpulo nenhum. Ele 
vende até a alma para o diabo para 
aprovar essa Reforma, porque é um 
compromisso que ele tem com o siste-
ma financeiro, que é quem financiou o 
golpe para eles se instalarem no poder. 
Eles estão botando quase R$ 40 bilhões 
para a compra de votos de deputados. 
Isso é público e notório. Mas o que 
nós temos que fazer? É importante a 
mobilização continuar.

O relatório da CPI que eu presidi 
provou que a Previdência é supera-
vitária e que, na verdade, desviaram 
trilhões de reais. Só a DRU [Desvin-
culação de Receitas da União] foi R$ 
1,5 trilhão. Apropriação indébita foi 
na base de R$ 30 bilhões por ano. 
Nós poderíamos apontar o Refis, que 
são outros bilhões e bilhões, que é a 
anistia que eles dão para os grandes 
devedores. Não cobram aqueles que 
mais devem, que são, principalmente, 
grandes empresas e bancos. Por isso 
que nós podemos dizer que, pelo ralo, 
desapareceu da Previdência, algo em 
torno de R$ 5 trilhões. Claro que não 
vão achar superávit se tomam o dinhei-
ro para distribuir para os amigos deles.

JB - O relatório da CPI da Pre-
vidência, presidida pelo senhor, 
fez sugestões para aperfeiçoar o 
sistema previdenciário, como o 
fim da DRU, a revisão das anistias 
a grandes empresas e auditoria da 
dívida pública. Há qualquer movi-
mento por parte do Governo no 
sentido de acolher as sugestões?

Paim - Infelizmente, esse Go-
verno que está aí não quer saber de 
argumento, não quer saber de dados. 
Tem uma Proposta de Emenda à Cons-

tituição de minha autoria, a PEC 24, 
em que eu defendo que o dinheiro da 
Previdência e da Seguridade não pode 
ser destinado para outros fins. Se o Go-
verno acatasse pelo menos isso, daqui 
pra frente, ela começaria a ser “super 
superavitária”. O único compromisso 
que esse Governo tem é privatizar a 
Previdência e entregá-la para os ban-
queiros, como ele está fazendo com a 
Eletrobras, com os bancos públicos, e 
vai nessa linha. Ele não quer saber de 
nada, porque a Previdência é um filão 
enorme. Se desviaram trilhões, calcule 
o que vão desviar se entregarem para 
a mão dos banqueiros, conforme o 
Governo se comprometeu. Ele quer 
quebrar a Previdência, entregar para o 
sistema financeiro, fortalecer os fundos 
de pensão privados. Quem vai ganhar 
são os banqueiros. 

JB - Em troca de apoio, o Go-
verno considerou fazer algumas 
mudanças no texto apresentado 
em 2017: adotando uma regra de 
transição para os servidores que 
ingressaram no serviço público 
antes de 2003 e elevando o teto 
para o acúmulo de benefícios. Essas 
alterações representam alguma 
melhoria significativa na proposta 
de reforma como um todo?

Paim – Eles não fizeram nada de 
bom. Tudo o que eles fazem é ruim 
e eu vou explicar por quê. As duas 
maiores maldades dessa Reforma, eles 

mantêm na íntegra, que é o tempo de 
contribuição e a idade mínima. Por 
exemplo, mantendo o tempo de con-
tribuição de 40 anos, 65 anos de idade 
para homem e 62 para mulher, e sendo 
que a média de emprego por ano para 
cada brasileiro é de 9,1 meses a cada 
ano, se você assinou a carteira com 18 
anos, seja homem ou mulher, só vai 
se aposentar depois dos 70. Se iniciou 
com 25 anos, só vai se aposentar com 
77 anos. Se resolveu fazer doutorado, 
se especializou e entrou no mercado 
com 30, só vai se aposentar com 82 
anos. Ou seja, praticamente ninguém 
mais vai se aposentar se essa Reforma 
for aprovada. Todos perdem. 

JB - De que forma o Governo 
tem tentado desacreditar o rela-
tório da CPI?

Paim – Como o Governo não tem 
argumento nenhum para desacreditar 
o relatório, ele tenta dizer que os nú-
meros não são reais. O problema é que 
a própria base do Governo, inclusive 
o líder do Governo e ex-ministro da 
Previdência, Romero Jucá, aprovou o 
relatório por unanimidade. Inclusive, 
para quem quiser conferir, na minha 
página www.senadorpaim.com.br, tem 
a cartilha completa, afirmando que a 
Previdência é superavitária.

JB - Com o objetivo de “ater-
rorizar” o povo, o Governo tem 
veiculado propagandas enganosas 
dizendo que, se a reforma não 

for aprovada, será o fim do Bolsa 
Família, por exemplo. O que o se-
nhor pode dizer a respeito dessa 
informação?

Paim – Isso é um terrorismo 
barato, de quem não tem escrúpulo 
nenhum, que fica ameaçando a po-
pulação. Daí que não vai ter dinheiro 
mesmo, se entregar essa importante 
fonte de recurso, que é a Seguridade, 
porque ali arrecada participação sobre 
lucros, faturamento, PIS/Pasep, jogos 
lotéricos, contribuição de emprega-
do/empregador e, toda vez que você 
compra ou vende alguma coisa, uma 
parte tem que ir para a Previdência. A 
iniciativa privada vai botar a mão nesse 
filão. O que o Governo quer é isso.

Mas nós precisamos resistir. Va-
mos eleger um Governo e um Con-
gresso decente, porque a maioria aqui 
é indecente, e vamos fazer apenas uma 
mudança na gestão, na fiscalização, 
no combate à sonegação, parar de 
dar perdão às dívidas e executar os 
grandes devedores. Com esse Gover-
no, não dá pra contar com nada, mas 
vamos torcer para que essa gente que 
está aí seja derrubada nas eleições de 
2018.

JB – Em ano eleitoral, não acre-
dita-se que os(as) deputados(as) 
vão arriscar seus mandatos votan-
do num projeto tão impopular. No 
entanto, o ministro Carlos Marun 
disse que o Governo teria 314 vo-
tos favoráveis, sendo que precisa 
de 308 para aprovar a Reforma. 
O senhor acha que há risco de a 
Reforma passar neste momento?

Paim - Olha, vou lembrar a his-
tória de Judas e Cristo: os traidores 
da pátria estão aí. Por isso, nós não 
podemos nos dar o luxo de vacilar. 
Precisamos estar vigilantes, nas redes 
sociais, na imprensa alternativa, como 
o Jornal João de Barro, e deixar claro 
para eles que quem votar nessa Re-
forma não volta, não receberá o apoio 
da população. Essa pressão tem que 
continuar. Eu tenho audiências públicas 
marcadas para mostrar para eles que o 
povo está esperto, está acompanhando 
e pressionando. 

É preciso pressionar a todo vapor 
até o fim do mês, pois, se não votarem 
até o fim do mês, aí sim, é possível que 
eles joguem a toalha. Mas este é um 
mês de muita luta. Não à Reforma da 
Previdência!

Senador sustenta que Previdência é superavitária

Litiana Mott/Divulgação 
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ENTREVISTA: Eduardo Fagnani, professor da Unicamp e coordenador da Plataforma Política Social

Reforma da Previdência: “O que está em 
jogo é acabar com o contrato social da 
redemocratização”
Doutor Fagnani coordenou estudo que afirma que a Previdência não é deficitária. Confira a entrevista exclusiva ao JB

João de Barro - Como foi ela-
borado o estudo “Previdência: 
Reformar para excluir?”, coorde-
nado pelo senhor?

Eduardo Fagnani - Esse estudo 
foi iniciado em meados de 2016, por 
uma iniciativa da Associação Nacional 
dos Auditores Fiscais (Anfip) e do 
Departamento Intersindical de Es-
tatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). Foram mais de seis meses 
de trabalho, com cerca de 50 espe-
cialistas. O nosso objetivo era, antes 
que o Congresso começasse a votar 
a Reforma da Previdência, em março 
de 2017, apresentar esses argumen-
tos técnicos, contrapondo a Reforma. 
O documento [disponível na íntegra 
em 1 http://plataformapoliticasocial.
com.br/previdencia-reformar- para-
-excluir- completo/] foi lançado em 
fevereiro de 2017 e, ainda no mês 
de fevereiro, nós percorremos o 
Congresso Nacional, várias bancadas, 
sindicatos e centrais sindicais, a fim 
de subsidiar a ação dos movimentos 
sociais e do parlamento, com base 
em argumentos técnicos consistentes.

JB - O Congresso Nacional 
voltou de seu recesso, no come-
ço deste ano, com a missão de 
aprovar, a qualquer custo, a Re-
forma da Previdência, alegando 
um rombo de R$ 268 bilhões na 
Previdência Social. No entanto, 
o estudo coordenado pelo senhor 
sustenta a inexistência do déficit. 
De onde vêm os números apresen-
tados pelo Governo para justificar 
a reforma?

EF - O diagnóstico do Governo 
é intencionalmente incorreto. Os 
argumentos não se sustentam. À luz 
de uma análise técnica, é possível der-
rubar, ponto por ponto, as posições 
do Governo e dos “especialistas” do 
mercado. Nesse contexto, para im-
plantar a agenda exigida pelos deten-
tores da riqueza financeira, o Governo 
se baseia em mentiras, manipulações 
e terrorismo. Um exemplo disso é 
esse último dado que eles apresen-
taram sobre o suposto “déficit”. É a 
primeira vez na história que a conta 
do INSS é somada com a do servidor 
público. Sempre foram apresentados 
os resultados separadamente, porque 

são regimes radicalmente distintos, 
com regras específicas, tratadas na 
Constituição em partes separadas. 
Essa foi uma intenção clara do Go-
verno de confundir a opinião pública 
e manipular a informação. 

JB - Na sua opinião, quais são 
os pontos mais problemáticos da 
Reforma proposta pelo Governo 
Temer e sua base aliada?

EF - A Reforma tem vários mo-
mentos. A primeira versão significava 
simplesmente a interdição do direito 
à proteção na velhice no Brasil. A 
sociedade reagiu e o Governo apre-
sentou uma Reforma “desidratada”. 
O argumento hoje 
é que a Reforma não 
prejudica os pobres, 
que tem como obje-
tivo acabar com os 
privi légios. Isso é 
outra mentira, por-
que ela afeta direta-
mente o INSS, onde 
tem 35 milhões de 
famílias. Se cada fa-

mília tiver mais dois membros, nós es-
tamos falando de mais de 100 milhões 
de pessoas, cuja aposentadoria média 
é menos de dois salários mínimos. 
Cem por cento dos benefícios rurais 
e assistenciais equivalem ao piso do 
salário mínimo, que a Reforma está 
afetando. Como ela está afetando? 
Primeiro, a idade de todo mundo, in-
clusive dos rurais, passa para 65 anos 
para homens e 62 para mulheres. 

Mas tem uma questão mais com-
plicada que isso, que é o “gatilho” da 
idade. Sempre que a expectativa de 
vida aos 65 anos aumentar um ano, 
aumenta automaticamente em um 

ano a idade mínima. 
Hoje, quem chega 
aos 65 anos vive, 
em média, mais 17 
anos. Na Europa, 
é em torno de 23 
anos .  É  prováve l 
que nos próximos 
20 anos a expecta-
t iva de sobrevida 
chegue aos 19 anos. 

Então, a idade mínima passará a ser 
de 67 anos para homens. São poucos 
os países do mundo que adotam esse 
padrão. Por sua vez, a aposentadoria 
integral vira algo inalcançável, pois é 
preciso 40 anos de contribuição. Isso 
já era impossível antes da Reforma 
Trabalhista e, com ela, ficou absolu-
tamente inalcançável. 

JB - Então, se o cidadão quer 
se aposentar integralmente com 
65 anos, ele tem que começar a 
trabalhar com 25?

EF  -  E ele tem que f icar no 
mercado de trabalho contribuindo 
40 anos ininterruptamente! Isso é 
absolutamente inalcançável. Com a 
Reforma Trabalhista, o que era inal-
cançável ficou impossível. Para ter a 
aposentadoria parcial, o trabalhador 
precisa ter 15 anos de contribuição, 
o que é razoável, mas há redução de 
60% no valor da sua aposentadoria. 
E dizem que a Reforma não vai afe-
tar o trabalhador rural. É mentira! O 
trabalhador rural também vai ter que 
contribuir mensalmente com a Previ-
dência, e isso não é compatível com 
o regime de trabalho da Agricultura 
Familiar. Hoje, ele planta, colhe e 
vende e paga um percentual sobre a 
sua produção. A partir de agora, ele 
vai ter que contribuir mensalmente, 
e ele não tem dinheiro todo mês para 
pagar.

Há também uma regra para as 
aposentadorias por invalidez que 
somente considera o acidente que 
ocorra no local de trabalho. Se você 
estiver atravessando a rua, sofrer um 
acidente e ficar inválido, você não tem 
direito. Mas, mesmo assim, existe 
uma contribuição em termos de anos, 
que é absolutamente excludente.

A questão das pensões. Agora 
ninguém pode acumular duas pensões 
ou uma pensão e uma aposentadoria. 
Além disso, o valor do benefício passa 
a ser 50% do salário mínimo (hoje 
equivale ao piso do salário mínimo). 
Em ambos os casos, impõe-se uma 
perda substancial na renda das famí-
lias de menor poder aquisitivo.

Já foi explicitado recentemente 
que a intenção do Governo é au-
mentar a idade mínima do Benefício 
de Prestação Continuada de 65 para 

Eduardo Fagnani é professor da Unicamp

Arquivo Pessoal

“Estamos falando de 
mais de 100 milhões de 

pessoas, cuja 
aposentadoria média é 
menos de dois salários 

mínimos.” 
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68 anos. O BPC é acessível para as 
pessoas que têm renda familiar per 
capita de até ¼ do salário mínimo. 
E há uma série de pontos que eles 
estão jogando para a legislação ordi-
nária, em que se precisa da maioria 
simples, e não 2/3 dos votos. (hoje 
equivale ao piso do salário mínimo). 
Em ambos os casos,

JB - Quais serão os impactos 
socioeconômicos para o Brasil 
caso a reforma venha a ser apro-
vada?

EF - O que vai acontecer são 
duas coisas: se você juntar a Reforma 
Trabalhista, a Terceirização e a Refor-
ma da Previdência, além de quebrar 
a Previdência Pública pela queda de 
arrecadação, nós vamos ter um capi-
talismo sem consumidor. Isso é muito 
bom para um país que quer voltar a 
ser uma colônia de exportação de 
produtos agrícolas, sem um mercado 
interno de consumo. Já do ponto de 
vista social, nós caminhamos para ser 
um país semelhante ao México, onde 
50% da população está abaixo da li-
nha de pobreza e 90% dos empregos 
são informais. Hoje, a Previdência 
é o maior mecanismo de proteção 
social do Brasil: 80% dos idosos tem 
como fonte de renda apenas a Previ-
dência Social. Essa cobertura deve se 
restringir muito nos próximos anos. 
Atualmente, menos de 7% dos idosos 
está abaixo da linha de pobreza. Com 
a Reforma, podemos chegar a quase 
70%. Esse é o modelo de sociedade 
que está sendo construído no Brasil.

JB - Quem vai lucrar caso essa 
reforma passe?

EF - O golpe parlamentar é uma 

oportunidade para que se implante 
uma agenda ultraliberal no Brasil. 
Esse projeto está sendo pensado há 
mais de 40 anos. Foi parcialmente 
implantado nos governos Fernando 
Henrique e Collor. Não foi possível 
fazer no jogo eleitoral, pois o projeto 
foi rejeitado pelas urnas. Então, hoje, 
o golpe é uma oportunidade para que 
isso aconteça. 

Em última instância, isso se cha-
ma luta de classes pela captura dos 
recursos públicos. Os detentores 
da riqueza querem se apropriar dos 
recursos da sociedade, que estão 
claramente definidos no capítulo 
da Ordem Social da Constituição 
de 1988. É aí que a Reforma da 
Previdência se insere: uma luta de 
classes pela captura dos recursos 
da Previdência Social. E, para isso, 
é preciso dizer que as demandas 
sociais da democracia não cabem 
no orçamento. É preciso fazer um 
ajuste fiscal onde você somente cor-
te os gastos não 
financeiros para 
que sobrem mais 
recursos para os 
gastos financei-
ros. O que está 
em jogo é acabar 
com o contrato 
social  da rede-
mocratização.

JB - Em vez 
da reforma que 
está sendo pro-
posta, que tipo 
de  mudanças 
o senhor pro-
poria para me-

lhorar o sistema previdenciário 
brasileiro?

EF - Nos últimos 20 anos, foram 
feitas quatro grandes reformas na 
Previdência Social. No regime geral, 
muitos dos problemas que dizem 
que existe já foram solucionados. 
Não é verdade que o Brasi l  não 
exige idade mínima. Ele exige desde 
a década de 30. As aposentadorias 
precoces representam só 30%, que 
são as aposentadorias por tempo de 
contribuição. E isso foi resolvido em 
2015, com a lei do “fator progressi-
vo”. A partir de 2026, para que um 
homem se aposente, ele vai ter que 
contar com 100 pontos, ou seja, 70 
anos de idade e 30 de contribuição, 
ou 65 anos de idade e 35 de contri-
buição, o que já é um padrão de país 
europeu. Em 2015 também foi feita 
uma reforma no sistema de pensões. 

O problema da Previdência não 
está no regime geral, no INSS. Está 
no setor públ ico. Mas, no setor 

público, existem 
várias situações. 
Por exemplo, para 
quem entrou no 
mercado de tra-
balho a partir de 
2012, já foi feita 
uma reforma que 
começou em 1998 
e foi concluída em 
2012. Foi criado o 
Funpresp, o fundo 
de previdência do 
servidor público. 
A partir de 2040, 
quando essas pes-
soas que entraram 

no mercado de trabalho em 2012 
começarem a se aposentar, não vai ter 
marajá do serviço público. Inclusive 
o gasto com a previdência do setor 
público vai cair. 

O problema, na verdade, está 
em quem entrou antes de 2012, e aí 
você tem várias situações específicas: 
quem entrou antes de 2003 é um 
caso; quem entrou depois é outro. 
Uma reforma deveria se concentrar 
especificamente nessas situações. 

É difícil fazer isso, pois você entra 
num campo de direitos adquiridos. 
Dada essa dificuldade, o Governo está 
querendo mexer na aposentadoria 
do pobre.

JB - O senhor acredita que 
há chance de essa Reforma ser 
aprovada? Nesse momento, qual 
é a importância da mobilização 
popular a fim de barrar essa Re-
forma?

EF - A chance de a Reforma passar 
existe, mesmo que seja remota. Agora, 
a mobilização é fundamental. Não é só 
o movimento social sindical, mas das 
mulheres, dos negros, dos estudantes, 
toda a sociedade deve se mobilizar. 
Os movimentos precisam sair de seus 
focos específicos. Não podemos deixar 
que aconteça com a Previdência o que 
aconteceu com a Reforma Trabalhista. 
É preciso uma mobilização ampla, 
pois todos os setores serão afetados. 
Tem que chamar os deputados e os 
senadores nas suas bases eleitorais, 
em assembleias, e cobrar as posições 
deles, porque daqui a pouco, este ano 
mesmo, eles vão vir nos pedir votos. 
Tem que ser dessa forma, senão a 
gente vai perder de novo.

CTB/Reprodução

“Atualmente, menos de 
7% dos idosos está 
abaixo da linha de 
pobreza. Com a 

Reforma, podemos 
chegar a quase 70%. 
Esse é o modelo de 
sociedade que está 

sendo construído no 
Brasil.”



APOSENTADOS(AS), SAÚDE E PREVIDÊNCIA

Dia do(a) Aposentado(a) abre 2018 
com chave de ouro
Jornada festiva reuniu associados(as) e convidados(as) de diversas partes do Estado

Em comemoração ao Dia Nacio-
nal dos(as) Aposentados(as), a APCEF 
preparou uma programação especial na 
Sede A, em Porto Alegre. No dia 18 de 
janeiro, as atividades iniciaram às 9h da 
manhã, com um farto café servido aos(às) 
associados(as) e convidados(as) prove-
nientes de diversas partes do Estado. De 
brinde, os(as) participantes receberam 
um kit com toalha e chá orgânico. “É 
com imensa alegria que já estamos na 10ª 
edição deste evento, que é uma opor-
tunidade para confraternizar e apren-
der. Nossa intenção é de ajudar os(as) 
aposentados(as) a cuidarem melhor de 
si e viverem de forma saudável e feliz”, 
afirmou a diretora de Aposentados(as), 
Previdência e Saúde, Célia Zingler.

A primeira palestra do dia, intitulada 
“Aposentadas e Aposentados: Pedras Pre-
ciosas Lapidadas pela Vida”, da psicóloga, 
pesquisadora e escritora Rachel Moreno, 
trouxe ao debate diversas questões sobre 
a população aposentada na sociedade 
atual. “Nós somos um segmento da po-
pulação que está crescendo muito. Nesse 
sentido, cabe a gente entender esse mo-
vimento e nos posicionar com relação a 
tudo que nos interessa: desde a defesa 

Assista ao programa de ví-
deo APCEF em Ação 
sobre o 
Dia do(a) 
Aposentado(a), em 
www.apcefrs.org.br, 
ou na página da 
Associação no 
Facebook.

dos nossos direitos ao que queremos 
adquirir enquanto consumidores(as)”, 
defendeu a psicóloga.

Para o almoço, o Núcleo de Cultura 
Gaúcha preparou uma saborosa galinhada 
com acompanhamentos, tudo feito com 
produtos orgânicos. Alcy Cheuiche e 
Salete Mattje “alimentaram” os presentes 
com a declamação de poesias, e o escritor 
aproveitou o momento também para 
apresentar a proposta de nova oficina 
literária para este ano. Leia mais sobre o 
tema na página 4.

A tarde começou com uma oficina 
sobre medicina alternativa. Rosiele Ludke, 
a camponesa, mestre em Agroecologia e 
militante do Movimento dos Pequenos 
Agricultores, apresentou os benefícios e 
cuidados das diversas espécies de plantas 
medicinais. E, para refletir o nosso lugar 
no universo, o professor de Física Gentil 
César Bruscato falou sobre astronomia, 
frisando a importância do Observatório 
Astronômico no Espaço Bem Viver São 
Francisco de Paula, uma iniciativa da 
APCEF de fomento ao estudo e ao lazer. 

Entre uma atividade e outra, os(as) 
associados(as) também puderam desfru-
tar de sessões de shiatsu, uma massagem 

terapêutica japonesa. Uma cabine foto-
gráfica também fez a alegria do público, 
registrando os momentos e deixando 
uma lembrança da celebração.

E a festa seguiu com o café da tarde, 
que foi servido ao som de marchinhas 
históricas em um pré-carnaval anima-
do pela banda Cia Mega-Mini. Os(as) 
associados(as) vestiram adereços carna-
valescos e dançaram pelo salão, finalizan-
do com chave de ouro um dia de muita 
confraternização, troca e aprendizado.

A associada Vera Lúcia Bueno de 
Oliveira veio de Osório para participar 
do Dia do(a) Aposentado(a) promovido 
pela APCEF. E não se arrependeu: “Nós 
viemos de um ano muito apertado, muito 
sufocado por causa de políticas, de pro-
blemas com a Funcef, então, esse evento 
foi muito importante para deixar a gente 
mais “leve”. Eu acho que a APCEF foi 
muito feliz ao escolher as pessoas e os 
temas que foram abordados”, explicou. 
Milton Tavares da Silva, de Três Coroas, 
acrescentou: “Fazia tempo que eu não 
vinha passear, e foi muito proveitoso. A 
gente aprendeu coisas, além de conhecer 
gente nova e rever as pessoas que já não 
via há muito tempo”.

Célia Zingler e Rachel Moreno abriram 
as atividades

Alcy Cheuiche e Salete Mattje 
declamaram poesias

Associados(as) dançaram pelo salão

Fotos: Vanessa Souza/Especial

Refeições foram momentos de 
saúde e integração

Pré-carnaval foi animado pela 
Cia Mega-Mini

Prof. Gentil Bruscato falou 
sobre astronomia

Rosiele Ludke abordou os benefícios 
das plantas medicinais

Sessões de shiatsu para relaxar


