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Charge

Novos canais ampliam comunicação
da APCEF/RS com associados(as)
Veja como receber notícias pelo WhatsApp, Instagram e
novo boletim eletrônico

Editorial
Desde março deste ano, estamos
vivendo no meio de um furacão, que é a
pandemia do Novo Coronavírus. Enquanto, após seis meses, parte da sociedade
ainda insiste em negligenciar esse perigoso
agente biológico, a APCEF/RS não pensou
duas vezes ao optar pela defesa da vida.
Pensando no bem-estar de seus(suas)
associados(as), a entidade prontamente
adotou às orientações das autoridades
sanitárias no sentido de interromper a circulação do vírus em seus espaços: tomou
uma série de medidas, como a suspensão
das atividades e dos eventos presenciais, a
interrupção das hospedagens nos Espaços
Bem Viver e a alteração no formato de
atendimento ao público.
Essa parada presencial “forçada”, no
entanto, não significou paralisia. Muito pelo
contrário! Através das novas tecnologias
digitais, a APCEF/RS não só manteve
o ritmo de sua agenda como ampliou
o seu leque de atividades. Os eventos
continuaram de forma online: assembleia,
reunião de aposentados(as), aniversário da
Associação, oficina literária, happy hours
culturais, e cursos – como os da Rede do
Conhecimento da Fenae, o “Líder A” e
uma nova formação para o Bem Comum,
além de lives semanais para esclarecer, de
forma interdisciplinar, sobre a pandemia da
Covid-19. As, até então, pouco exploradas lives, se tornaram um canal essencial
de difusão de conhecimento. Através de
transmissões esclarecedoras sobre temas
de interesse geral, os “Diálogos em Defesa
da Vida” e os “Debates APCEF/RS: Ideias
que transformam” vêm ajudando a revolucionar a maneira de cada associado(a)
encarar a conjuntura atual.
O setor jurídico, por sua vez, está
cada dia mais atuante. Em tempos de
pandemia, quando se relatam inúmeras
violações dos direitos do(a) trabalhador(a),
o time de advogados(as) da APCEF/RS está
antenado no sentido de garantir a proteção jurídica dos(as) associados(as). Novas
ações já foram ajuizadas e outras matérias
antigas estão retornando da Justiça com

resultados favoráveis.
No âmbito das relações de trabalho, entretanto, as notícias não são tão
animadoras. Em uma Campanha Salarial
ocorrida em contexto inédito, após 14
rodadas de negociações, o Comando
aceitou proposta da Fenaban e encerrou
o movimento, sem greve, com reajuste
abaixo da inflação. Para este ano, ficou
acordado um aumento de 1,5% para
salários, com abono de R$ 2 mil, mais a
reposição da inflação segundo o INPC
para as demais verbas. O ganho real ficou
apenas para 2021.
Conforme explica o presidente da
APCEF/RS e membro da Comissão Executiva dos(as) Empregados(as) da Caixa,
Marcello Carrión, falar em aumento real
no ano que vem não repõe a perda real
deste ano, e abono para compensar o índice abaixo da inflação, que foi de 2,74%,
também significa aceitar um patamar
rebaixado para a negociação do próximo
acordo. “Em uma conjuntura de retirada
de direitos, não podemos desmerecer
essas conquistas da categoria, no entanto,
não é pertinente fazermos uma ‘apologia
à grande vitória’”, ponderou.
Essa suposta “vitória” é péssima também no contexto de desmantelamento
em que a Caixa se encontra. No dia 7 de
agosto, o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) editou uma Medida Provisória
(MP 995) que abre caminho para venda
ou abertura de capital de participações que
o banco possui em empresas subsidiárias
e coligadas. O texto deixa claro que sua
finalidade são “ações de desinvestimentos
de ativos da Caixa Econômica Federal”,
ou seja, privatizações. A APCEF/RS,
juntamente com outras dezenas de entidades, já tomou uma série de iniciativas a
fim de barrar mais esse retrocesso deste
desgoverno. O próprio Ministério Público
também intercedeu junto ao Tribunal de
Contas da União.
Os próximos capítulos não devem
ser nada fáceis, mas temos confiança de
que, juntos(as), venceremos a mais essa.

O protocolo de distanciamento social provocado pela pandemia do Novo
Coronavírus abriu um leque de novas
possibilidades de comunicação com
os(as) associados(as), através das redes
sociais digitais. Nesse sentido, além das
mídias já utilizadas pela Associação antes da pandemia – jornal João de Barro,
site, Facebook e YouTube –, a APCEF/
RS agora está comunicando também
através do WhatsApp, do Instagram e
de um novo formato de boletim por
e-mail. Veja, abaixo, como acessá-los.
Mas importante: os novos canais servem
apenas para o envio de notícias. Para
falar com a Associação, utilize o e-mail
apcefrs@apcefrs.org.br ou o telefone
(51) 3268-1611.
WhatsApp – Para se inscrever, basta enviar, pelo aplicativo, uma mensagem
com a palavra “Assinar”, informando a
sua Regional (para a segmentação de notícias), para o telefone (51) 99975-9397.
Adicione esse número na memória da
sua agenda do celular para que as notícias
não sejam interpretadas como spam.
Caso queira cancelar o recebimento das

notícias, basta apagar o nosso número
da sua agenda.
Instagram – Como a orientação
neste momento é de ficar em casa, o Instagram da APCEF/RS dará uma palhinha,
através de imagens de arquivo, dos belos
espaços que a Associação tem mantido
para você utilizar assim que a pandemia
passar. O canal também serve para divulgar as últimas notícias sobre temas
de interesse da categoria. Siga a nossa
conta, @apcefrs, e espalhe a novidade
para colegas!
Boletim eletrônico – O boletim
de notícias por e-mail é um importante
meio de envio de informações, especialmente para quem acessa as mensagens
durante o trabalho. Antes disparado semanalmente ou, em casos excepcionais,
duas vezes por semana, o envio de mensagens agora passa a ser cada vez que
uma notícia é publicada. O novo modelo
visa a dar mais agilidade à difusão de informações. Se você ainda não é assinante
da newsletter, entre em contato através
do e-mail comunicacao@apcefrs.org.br.

Arena Fenae/APCEF reuniu mais de 1200
jogadores(as)
Desde maio, mais de 1200 participantes das mais diversas regiões do País
se mobilizaram em um evento superemocionante: o Arena Fenae/APCEF. O
primeiro campeonato online de jogos
eletrônicos, promovido pela Federação
e pelas APCEFs, envolveu quatro populares jogos: Clash Royale, Fifa, Free
Fire e CS:GO.

Foram mais de 40 horas de competições individuais e coletivas, em 15 transmissões ao vivo pelos canais Twitch e Youtube. Nove representantes gaúchos(as)
conquistaram posições destacadas no
pódio e angariaram excelentes prêmios,
como headsets, celulares e cadeiras para
gamers. Confira a lista completa dos(as)
vencedores(as), em www.apcefrs.org.br.

Happy Hours Culturais online enriqueceram
quarentena na Associação
Dentro das comemorações de seus
67 anos, a APCEF/RS promoveu uma série de lives culturais para brindar às mais
variadas expressões artísticas presentes
na Associação. O primeiro “Happy Hour
Cultural”, ocorrido no dia 19 de junho,
foi uma roda de conversa sobre Literatura, Teatro, Canto Coral e Cultura
Gaúcha, com a presença do escritor Alcy
Cheuiche, da dramaturga Sandra Loureiro, do maestro João Fernando Araújo e
do coordenador do Núcleo de Cultura
Gaúcha, Paulo Cesar Ketzer. Já no dia 26
de junho, Cheuiche e os(as) alunos(as) da
oficina Poesia e Declamação promoveram um verdadeiro sarau literário online.

Num terceiro encontro, promovido no
dia 3 de julho, foi a vez de o Grupo de
Caixa de Pandora brilhar de uma maneira
diferente, com atrizes e atores, ao vivo
a partir de suas casas, interpretando esquetes sobre a pandemia, a quarentena
e o convívio nas redes sociais. E, para
fechar esse rico ciclo cultural, o Núcleo
de Cultura Gaúcha fez uma exposição
sobre culinária campeira. Em “Nem só
de churrasco vive o gaúcho”, integrantes
do grupo mostraram o passo a passo de
um prato tradicional do Rio Grande do
Sul, o charque com batata doce. Todos
os vídeos podem ser revistos no site,
Facebook ou YouTube da APCEF/RS.

Assembleia à distância delibera sobre
ajuizamentos
No último dia 25 de agosto, a
APCEF/RS realizou a sua primeira Assembleia Geral Extraordinária na modalidade à distância. A participação dos(as)
associados(as) se deu por meio de um
aplicativo eletrônico. Os(as) participantes que realizaram um cadastramento
prévio receberam o link da reunião por
e-mail.
A plenária primeiramente deliberou
sobre a validade da forma remota de
realização de assembleias. Conforme

sinalização positiva dada de antemão
pelo Conselho Deliberativo, a pauta foi
aprovada.
Uma segunda deliberação autorizou
a APCEF/RS a ajuizar ações coletivas
com o objetivo de defender direitos
trabalhistas dos(as) associadas(os) e
ainda ratificou a decisão da diretoria
sobre ajuizamento de matérias, solicitando adicional de insalubridade para
empregados(as) enquanto durar a pandemia. Leia mais na página 5.

Aposentados(as) se reúnem virtualmente para falar
sobre Funcef
Dezenas de aposentados(as) participaram, no dia 22 de julho, de um
encontro virtual para discutir assuntos
relativos à Funcef. O encontro contou
com esclarecimentos do advogado Ricardo Castro, do Escritório Direito Social, a
respeito da mudança estatutária ilegítima
da Funcef, ocorrida em maio, que trata da
redução de seis para quatro diretorias da
Fundação; da criação um novo sistema de
eleição, de dois em dois anos, para metade dos(as) membros da diretoria e do
Conselho Deliberativo (CD); da adoção
de maioria simples para as decisões do
CD; e da possibilidade de candidaturas
avulsas nas eleições da Funcef.
Sobre os resultados de 2019 na
Funcef, Castro afirmou que os planos

precisariam de uma gestão de investimentos mais ativa para a superação da meta
atuarial e dos déficits acumulados. Além
disso, é urgente que a Fundação cobre da
Caixa o pagamento dos passivos judiciais
trabalhistas que impactam nos resultados
dos planos de benefícios. “O ano de 2020
não oferece perspectiva de recuperação,
por conta da pandemia da Covid-19, mas
será possível, a depender da gestão dos
ativos, atingir a meta atuarial. Não haverá
novo equacionamento em 2021”, afirmou
Castro.
Os(as) associados(as) puderam se
manifestar e tirar suas dúvidas com o
assessor jurídico e com a diretora de
Aposentadas(os), Previdência e Saúde,
Célia Zingler.

Aniversário da APCEF/RS teve direito a live com
sommelier
No dia 13 de junho, a APCEF/
RS completou 67 anos de existência.
Ainda que não tenhamos podido nos
reunir para celebrar, lembramos, virtualmente, do tradicional evento que
costuma comemorar o aniversário da
entidade: a Festa de Queijos & Vinhos.
Para isso, a Associação convidou o
sommelier Henrique Salsano, renoma-

do especialista em vinhos e gastronomia, para falar sobre a harmonização
desta bebida milenar com diferentes
tipos de alimentos. O evento, que foi
realizado em parceria com a Fenae,
através da Rede do Conhecimento e
do App Viva Fenae/APCEF, também
contou com uma bela apresentação
do Coral APCEF.

Agenda de Eventos
Debates APCEF/RS: Ideias que
transformam – 1as e 3as terças, 19h, pelo
Facebook e YouTube
Setembro
Diálogos em Defesa da Vida – quartas, 18h,
pelo Facebook e YouTube
Reunião de Aposentados(as) – 29/9, 14h,
pelo Zoom

Outubro
Apresentação do Caixa de Pandora na
Festa do Saci – 12/10, 17h, pelo Facebook e
YouTube
Novembro
Lançamento de “Água: Elemento Essencial
da Viva” (2ª edição) na Feira de POA –
6/11, pelo Facebook e YouTube
Lançamento de “Poesia & Declamação
2020” na Feira de POA – 13/11, pelo Facebook e YouTube
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JURÍDICO

SEUS DIREITOS

Seguro Jurídico da APCEF/RS é
proteção em tempos de pandemia
Serviço atua, desde 2001, na defesa dos direitos dos(as) associados(as)
Em tempos de pandemia, quando se relatam inúmeras violações dos
direitos do(a) trabalhador(a) em prol
do lucro das empresas, a tranquilidade
dos(as) empregados(as) ativos(as) e
aposentados(as) da Caixa acaba passando
também pela proteção jurídica de que
seus direitos serão preservados. Nesse
sentido, o Seguro Jurídico Previdenciário
da APCEF/RS torna-se um instrumento
fundamental de defesa do(a) bancário(a)
da Caixa.
Através desse serviço, a APCEF/RS disponibiliza profissionais
especializados(as), que vêm assegurando,

desde 2001, muitas conquistas para os(as)
associados(as), a exemplo da recuperação
das perdas no valor dos benefícios de
1995 a 2002 (ação Efeito Gangorra), da
isonomia entre homens e mulheres (ação
10% Mulheres), do acompanhamento na
implementação do saldamento do REG/
Replan na Funcef, das ações da bitributação na complementação da Funcef,
diferenças do Benefício Único Antecipado (BUA), da proibição de retirada de
patrocínio da Funcef pela Caixa, além de
diversos outros processos individuais e
coletivos vitoriosos ou em andamento.
O Seguro Jurídico também atua em casos

de defesa administrativa junto à Caixa
e de assessoria jurídica em saúde do(a)
trabalhador(a), entre outras áreas.
Como funciona o Seguro Jurídico
Os(as) associados(as) que ingressam no
Seguro Jurídico contam com a integral
assessoria jurídica dos(as) advogados(as)
do Escritório de Direito Social, não sendo
cobrados quaisquer valores para consultas
por telefone, e-mail ou presenciais agendadas. Além disso, não há adiantamento
de honorários advocatícios para o ajuizamento de ações referentes às matérias

cobertas pelo Seguro Jurídico, sendo
devidos honorários apenas em caso de
procedência da demanda.
Podem participar do Seguro Jurídico
todos(as) associados(as) da APCEF/RS.
Para tanto, é necessário fazer o pedido
de inclusão, disponível em www.apcefrs.
org.br/page/seguro_juridico. A mensalidade, de R$ 7,00 (sete reais), é debitada
antecipadamente na conta corrente
do(a) associado(a) a cada quadrimestre, acumuladamente (R$ 28,00 a cada
quatro meses), a fim de reduzir o custo
de cobranças de taxas pela Caixa. Mais
informações: (51) 3268-1611.

STF decide favoravelmente sobre a ação “10% Mulheres”
Por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), publicada no dia 17 de agosto
deste ano, a Funcef terá que eliminar as
regras distintas entre homens e mulheres
para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria proporcional do
plano REG, eliminando a fixação de valor
inferior do benefício para as mulheres em
razão de seu menor tempo de contribuição. Trata-se da ação chamada de “10%
mulheres”.
Por oito votos a dois, o Supremo
considerou inconstitucional, por violação
ao princípio da isonomia, a cláusula de con-

trato de previdência complementar que,
ao prever regras distintas entre homens
e mulheres, estabeleceu valor inferior do
benefício para as mulheres, tendo em conta
o seu menor tempo de contribuição.
A APCEF/RS, em abril de 2017, requereu seu ingresso na ação em julgamento, na condição de Amicus Curiae, para
reafirmar, junto aos(às) ministros do STF, a
necessidade de proteção coletiva e garantir
direitos iguais às mulheres, e fundamentou
a inconstitucionalidade da norma que faz a
distinção dos direitos entre gêneros, por
intermédio do escritório Lobato Advocacia

e Consultoria Jurídica.
A Funcef realizava, para os homens
com 30 anos de contribuição, a suplementação correspondente a 80% da diferença
entre o valor pago pelo Regime Geral de
Previdência Social e aquele recebido à
época da atividade laboral. Às mulheres
aposentadas com 25 anos de contribuição, diversamente, a Fundação efetuava o
pagamento de 70% da diferença entre os
mesmos valores. O julgamento se deu após
quase sete anos de espera para ser colocado em pauta pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal. A ação tem repercussão

geral: beneficia a todas as mulheres vítimas
dessa discriminação de gênero que se
associaram ao Plano REG da Funcef até
18 de junho de 1979. As ações judiciais
são individuais, muitas já definidas a favor
das mulheres, havendo outras dezenas
em andamento que estavam aguardando
o julgamento no STF para prosseguirem e
obterem a correção de seus percentuais
e que, agora, terão o desfecho favorável
definitivamente. No dia 29 de setembro,
será realizada uma assembleia virtual para
deliberar sobre o ajuizamento de uma nova
ação coletiva sobre os 10% Mulheres.

Requerimento de liminar pede suspensão de contribuições
extraordinárias na Funcef em razão da pandemia
Com o agravamento das condições emocionais e financeiras dos(as)
empregados(as) da Caixa, ativos(as) e
aposentados(as) diante da pandemia, a
APCEF/RS ingressou, em abril passado,
com novo pedido de antecipação de
tutela de urgência para suspender a
cobrança das contribuições extraordinárias referentes ao equacionamento
do déficit no plano de benefícios REG/
Replan, saldado e não-saldado, pelo
menos até dezembro de 2020. A Associação requereu também que o juiz
determine que a Caixa permaneça
cumprindo com a sua obrigação extra-

ordinária, pois inexiste motivo para que
a patrocinadora suspenda a sua parte
no equacionamento dos planos.O juiz
da 4ª Vara Federal de Porto Alegre,
entretanto, declinou a competência da
1ª Vara Federal de Brasília para apreciar
e julgar a Ação Civil Pública da APCEF/
RS, atendendo requerimento da Funcef,
que alegou já haver outras demandas
com objeto semelhante ajuizadas anteriormente perante a Justiça Federal do
Distrito Federal, levando a competência
para julgamento para aquela comarca.
Apesar disso, não haverá prejuízo à
APCEF/RS, que terá o seu pedido

apreciado pelo juízo da 1ª Vara Federal
de Brasília e o controle processual normalmente através do sistema eletrônico
da própria Justiça Federal.
A expectativa é de que, concedida a suspensão das contribuições
extraordinárias, a partir do ano de
2021, o plano de equacionamento seja
reavaliado, considerando os efeitos da
pandemia, de forma a não onerar excessivamente os(as) beneficiários(as)
da eventual suspensão que venha a ser
concedida. Tão logo haja decisão sobre o pedido, noticiaremos nas mídias
da APCEF/RS.

A APCEF/RS ajuizou essa Ação
Civil Pública, em dezembro de 2017,
questionando a proporcionalidade das
contribuições extraordinárias entre
participantes e assistidos(as) e a patrocinadora em razão da responsabilidade exclusiva da Caixa pelo passivo
decorrente do contencioso trabalhista,
que impacta o equilíbrio atuarial do
REG/Replan. A pretensão de mérito da
ação é a exclusão dessa parcela (a ser
quantificada) do cálculo das contribuições extraordinárias de participantes
e assistidos(as), com a consequente
redução do custo para associados(as).

CGPAR 23: Nulidade para
Cassi é precedente para
garantir condições do
Saúde Caixa
Em ação da Anabb, juíza do RJ julga procedente
nulidade da resolução. Ação da APCEF/RS deve ser
julgada ainda neste ano
Em ação civil coletiva movida
pela Anabb, associação que congrega
empregados(as) e aposentados(as) do
Banco do Brasil, a juíza Diana Maria
da Silva, da 5ª Vara Federal Cível do
Rio de Janeiro, proferiu sentença e
julgou procedente a pretensão de
trabalhadores(as), cuja tese é de que
a Resolução 23/2018 da Comissão
Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPar)
seria nula em razão de criar obrigações a beneficiários(as) do plano de
saúde oferecido pela Cassi sem, no
entanto, ter autorização legal para tal.
Essa decisão é um importante precedente para o desfecho da
A ç ã o Civi l P ú b li ca n º 506001049.2019.4.04.7100, promovida pela
APCEF/RS, através do Seguro Jurídico,
com o mesmo pedido daquela ação,
ou seja, a decretação da nulidade da
CGPar 23 para o Saúde Caixa, atu-

almente em grau de recurso sendo
apreciado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre.
A ação em primeiro grau obteve sentença de extinção, sem julgamento do
mérito, por ter entendido o juízo que
a ação civil pública não seria o tipo
de ação adequado para questionar a
resolução.
Agora, no entanto, o Ministério
Público Federal emitiu parecer favorável ao recurso de apelação da
APCEF/RS, afirmando que a ação civil
pública é, sim, o instrumento correto
para questionar a Resolução 23/2018,
e ainda opina pela procedência da
ação. A partir disso, o processo irá
para a relatora do recurso de apelação, a desembargadora Vania Hack de
Almeida, para que o coloque em pauta
de julgamento tão logo tenha formado a sua convicção sobre o tema.
A expectativa é de que tenhamos o
julgamento ainda em 2020.

APCEF/RS requer
insalubridade para
empregados(as) da Caixa
durante a pandemia
A Associação ingressou, no dia
1º de julho deste ano, com uma ação
judicial requerendo adicional de
insalubridade para empregados(as)
que trabalham como caixas e
tesoureiros(as) na Caixa. A ação
contempla associados(as) da APCEF/
RS enquanto durar o estado de calamidade em decorrência da pandemia
do Novo Coronavírus. O pedido
tramita na 6ª Vara do Trabalho de
Porto Alegre, sob o número 002051167.2020.5.04.0006.
Já no dia 16 de julho passado,
foi ajuizada uma segunda ação para
reconhecimento de insalubridade
para os(as) demais trabalhadores(as)
da Caixa, que também estão em am-

biente insalubre, ainda que de forma
diferente de caixas e tesoureiros(as).
O processo tramita na 7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, sob o número
0020451-91.2020.5.04.0007.
“Acreditamos que é necessário
colocar em evidência o que está acontecendo com os(as) empregados(as)
da Caixa hoje, que estão expostos
a um ambiente claustrofóbico, sem
ventilação natural e com grande circulação de pessoas, propício para a
propagação do Novo Coronavírus,
além dos riscos de deslocamento e
de possibilidade de baixar a imunidade
por conta do estresse e do medo de
se infectar”, defendeu Milton Fagundes, assessor jurídico da APCEF/RS.

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

O lucro ou a vida?
Entre o direito ao lucro e o
direito à vida, qual é o mais importante na nossa Ordem Jurídica? Esta
“conversa” tenta responder a esse
questionamento.
Hoje, os(as) trabalhadores(as)
brasileiros(as) e, muito particularmente, aqueles(as) vinculados à
Caixa, estão no meio – e sendo vítimas – de uma batalha de atitudes. De
um lado, estão os(as) que defendem
o distanciamento social como forma
de evitar o contágio e a propagação
do Novo Coronavírus e, de outro,
aqueles(as) que negam que isso seja
eficaz.
Nesta batalha, está quem sustenta que cuidar da saúde e, portanto, da vida, é o que mais importa,
principalmente porque não temos
como nos defender de um vírus que
está no ar e tem alta taxa de contágio.
Não existe nenhuma droga, seja preventiva ou curativa, de comprovada
eficácia no combate à Covid-19, e a
consequência de uma infecção pode
ser a morte.
Num lado da “trincheira” estão
os(as) defensores(as) da classe trabalhadora, além de todas as pessoas
e instituições que orientam seus raciocínios e compreensões de mundo,
com base naquilo que diz a ciência e
o pensamento lógico e razoável.
Do outro lado, está quem,
claramente, tem como único interesse o lucro e a movimentação da
economia. Exemplo concreto desse
posicionamento é o que diz o Presidente da República: “se tiver que
morrer, e daí?”; “isso é apenas uma
gripezinha”; “um dia, essas pessoas
iriam morrer mesmo”; e “se morreram, eu não tenho nada com isso,
não sou coveiro”.
Tais manifestações confrontam
o fundamento científico, que afirma
ser possível evitar o contágio e a
propagação, desde que seja adotado
o distanciamento social. Sim, esse é o
mais poderoso instrumento de prevenção da contaminação pelo Novo
Coronavírus até que se encontre
uma forma de imunização ou a cura
da doença.

Os(as) defensores(as) do lucro
a qualquer custo, em detrimento
da saúde e da vida, além de confrontarem o que diz o pensamento
científico, ignoram fundamentos
redigidos de modo muito claro na
Constituição Federal.
Um dos princípios mais importantes previsto na Constituição
Federal é o da INVIOLABILIDADE
DA VIDA. Segundo ele, todos(as), e
sobretudo o Estado brasileiro, têm o
dever de proteger a vida das pessoas
de todas as formas. Este princípio
está assim redigido:
“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País
a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade...”
Aqueles(as) que negam a importância do distanciamento social
dizem estar amparados(as) na necessidade de movimentação da economia (lucro), como se esse argumento
fosse absoluto. Por isso, também é
necessário que se analise o que diz
a Constituição Federal, quando se
refere à nossa Ordem Econômica:
“Art. 170 - A ordem econômica,
fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça
social...”
Como se pode ver, é certo que
a “livre iniciativa” econômica é assegurada pela Constituição Federal,
assim como está assegurado que ela
deve ser baseada na VALORIZAÇÃO
DO TRABALHO HUMANO, e tem
como objetivo assegurar a todos
EXISTÊNCIA DIGNA.
Está claro, portanto, que os
valores da livre iniciativa econômica
não são absolutos. Eles precisam
estar compatibilizados com a valorização do trabalho humano e a
finalidade de existência digna para
todos(as). Ou seja, aqueles(as) que
negam à classe trabalhadora o direito à “inviolabilidade da vida” estão
agindo de forma ilegal.
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TRABALHO REMOTO
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ENTREVISTAS

Retorno ao trabalho presencial em setores
da Caixa deve agravar pandemia

Zeliane Miguel, (CIGAD/PO):
“O teletrabalho veio para
ficar”

Paulo Telles Garcias, (Ag.
Erechim): “O trabalho remoto
é bem dinâmico”

João de Barro – Por que você
está no trabalho remoto?
Zeliane Miguel – Estou no trabalho remoto, porque sou do grupo
de risco. Eu tenho diabetes, insuficiência renal e Síndrome de Bartter,
que é uma doença que faz com que o
meu rim espolie todos os eletrólitos
do meu organismo. Faço uma megarreposição de potássio, tomando 28
drágeas por dia. Sem potássio, meu
coração não bate e eu perco a pressão. Então, em função disso, eu não
devo me contaminar com este vírus.
A probabilidade é de que eu não me
dê bem com ele.
JB – Quais são as vantagens
e as desvantagens do trabalho
remoto?
ZM – O trabalho remoto tem
muitas vantagens. Uma delas é que eu
não preciso me deslocar. Não perco
aquele tempo de 40 minutos para ir
e 40 minutos para voltar do trabalho.
Além disso, em função de que eu
moro sozinha, a minha produtividade
está muito maior. Eu começo o trabalho e não tenho nenhuma distração.
Por outro lado, a falta de socialização, do contato com os(as) colegas,
é um ponto negativo. Para fazer uma
troca com um(a) colega, eu tenho
que entrar num link. Não é no tête-à-tête. A solidão, para quem está há 31
anos acostumada com os(as) colegas,
não é nada agradável. Se eu pudesse
escolher, voltaria agora para o presencial, mas sei que, se eu estou tendo a
oportunidade de me preservar, não
posso colocar a minha vida em risco.
Outra coisa é o custo. Eu notei

João de Barro – Quanto tempo
faz que tu estás no trabalho remoto e por quê?
Paulo Garcias – Vai fazer cinco
meses, desde o dia 23 de março.
Estou no trabalho remoto porque
tenho 60 anos, sou do grupo de risco.
Então, não posso ficar na agência. É
uma determinação do Ministério da
Saúde.
JB – Como você tem avaliado
esse período de trabalho em casa?
PG – É um trabalho bastante
interessante, porque a gente passa o
dia inteiro ocupado. Às vezes, mais do
que se estivesse dentro da agência. Eu
cumpro horário normal, de seis horas
diárias, das 8h às 13h. Não tenho
registro de ponto, mas meu acesso
é controlado pela empresa. Tenho
um ramal de telefone no computador, que a Caixa me forneceu para
atender os(as) clientes de casa. O(a)
cliente liga para a agência e é direcionado para este meu ramal, onde
eu forneço todas as informações de
que o(a) cliente precisa. Nós temos
também atendimento via WhatsApp.
Eu também atendo várias solicitações
dos(as) colegas da Caixa por e-mail.
O trabalho remoto é bem dinâmico.
A gente fica ocupado praticamente o
tempo todo. Eu só saio por 20 minutos, para o almoço.
No começo, lá em março, eu
também tive a oportunidade de fazer muitos cursos na Universidade
Caixa: treinamentos de venda, de
atendimento, de vários segmentos.
Agora, já não dá mais tempo, pois o
atendimento aumentou muito.

Fotos: Arquivo pessoal

APCEF/RS solicita às autoridades que mantenham trabalho remoto
Ignorando totalmente o agravamento da pandemia do Novo Coronavírus no Brasil, a direção da Caixa ampliou, em julho passado, a possibilidade
de retorno ao trabalho presencial para
os(as) empregados(as) das áreas-meio,
que, até o momento, vinham dando
suporte às atividades técnicas e institucionais através do trabalho remoto.
Essa iniciativa garantiu, até então, a
manutenção das atividades bancárias
com qualidade, sem a exposição de
mais pessoas a esse vírus altamente
contagioso e mortal – seja dos(as) colegas e de seus familiares, como seja
dos(as) clientes.
A orientação foi de que as vice-presidências teriam a prerrogativa de
retomar o trabalho presencial a pelo
menos 30% dos(as) empregados(as)
das áreas-meio, podendo cada região
definir se ampliaria ou não esse número.
A APCEF/RS entende que a vida
das pessoas não pode ser preterida em
nome dos interesses do banco e que o
isolamento social é uma das medidas
mais eficazes para conter o crescimento
da curva de propagação do vírus. Por
isso, a Associação veio a público cobrar
a responsabilidade tanto da presidência
do banco quanto das gestões regionais,
para que optassem pela manutenção do
trabalho remoto. Quanto mais pessoas
circularem, mais o vírus circulará.
Do mesmo modo, a APCEF/RS

tem se manifestado, desde o começo da pandemia, em defesa dos(as)
bancários(as) que trabalham presencialmente nas agências da Caixa. A
Associação fez duras críticas à intransigência do Governo em sobrecarregar apenas a Caixa no pagamento do
auxílio emergencial, com a ocorrência
de grandes filas nas agências.
A APCEF/RS tem reivindicado
medidas para proteger os(as) colegas
e a população. “Nós temos reivindicado, dentre outras demandas, EPIs
para todos(as); pré-agendamentos por
telefone para atendimentos presenciais, a fim de evitar esse acúmulo de
multidões em frente às agências; que
a Caixa invista pesado em uma campanha publicitária de esclarecimento
à população, para que somente vá às
agências quem realmente precisa; e, o
que nos parece mais que essencial, é
a descentralização do pagamento do
auxílio emergencial, colocando todos
os bancos, inclusive os privados, para
trabalhar nessa importante missão,
desafogando as agências da Caixa”,
declarou o presidente da APCEF/
RS, Marcello Carrión, que também
integra a Comissão Executiva dos(as)
Empregados(as) da Caixa (CEE/Caixa).
Desde o começo da pandemia do Novo Coronavírus, os(as)
empregados(as) da Caixa têm arriscado as suas vidas para garantir o “pão

na mesa” de milhares de famílias brasileiras. Além do Auxílio Emergencial,
a Caixa seguiu pagando Bolsa Família
e os benefícios da Previdência Social,
financiando educação, apoiando micro
e pequenas empresas, investindo em
saneamento básico e infraestrutura,
e administrando loterias, FGTS e PIS.
Reações da APCEF/RS
A volta ao trabalho presencial é
mais uma forma de agravar o quadro da
pandemia em todo o Brasil e, antes de
qualquer movimento, deveria levar em
consideração as recomendações das
autoridades sanitárias e as realidades
locais de cada unidade.
A fim de reagir a esse absurdo
vindo do Governo Federal, de ampliar
o trabalho presencial em uma área que
funciona perfeitamente bem remotamente, um grupo de colegas da Caixa
no Rio Grande do Sul lançou, também
em julho, um manifesto que questionou
a orientação da empresa e solicitou a
manutenção do Projeto de Trabalho
Remoto. O documento foi resultado
de reuniões iniciadas espontaneamente nos locais de trabalho. Sempre em
defesa dos(as) trabalhadores(as) da
Caixa, a APCEF/RS não poderia deixar
apoiar essa importante iniciativa. Por
isso, divulgou em suas mídias o abaixo-assinado, que foi posteriormente

encaminhado, com centenas de subscrições, para a direção da empresa.
Junto a isso, a APCEF/RS também
enviou um ofício à Presidência e às
Vice-Presidências da Caixa solicitando
a manutenção do Projeto de Trabalho
Remoto. No documento, a Associação
argumentou que o retorno ao trabalho
presencial, em locais insalubres e sem
ventilação, poderá agravar o quadro de
contaminação entre as comunidades,
em pleno esforço estadual e nacional
de combate à pandemia, que segue
fora de controle e causando milhares
de mortes. “Colocar colegas em risco,
neste momento, não pode ser uma
opção”, pontuou o ofício.
A APCEF/RS ainda se dirigiu ao
governador do Estado, Eduardo Leite, e ao prefeito da Capital, Nelson
Marchezan Júnior, solicitando apoio
para a continuidade do teletrabalho
nas áreas-meio. “Com o agravamento
da pandemia aqui no Estado, seria uma
temeridade expor empregados(as)
que coabitam com pessoas do grupo
de risco ao trabalho presencial, além
de ampliar o risco de contaminação
dos(as) próprios(as) clientes”, argumentou a Associação.
Leia os documentos na íntegra, em
www.apcefrs.org.br.
Endosse essa luta conosco:
Nenhum(a) trabalhador(a) a mais do
que o essencial!

Assista ao programa de vídeo APCEF/RS em Ação sobre o Trabalho Remoto, em www.apcefrs.org.br, ou nas páginas da Associação no Facebook
ou YouTube.

Atendimento à distância

disponível
Atendimento psicológico:

Assessorias Jurídicas:

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

FSKD - Fagundes, Schneider, Köhler e Dresch Advogados
- Processos trabalhistas
- (51) 99724-1264 | mitonfagundes@gmail.com
Escritório Direito Social
- Seguro Jurídico e Assessoria Previdenciária
- (51) 98153-9836 | direitosocial@direitosocial.adv.br

que aumentou bastante a minha luz,
porque eu passo a maior parte do
tempo em casa com o equipamento
ligado, e eu tive que investir em internet, que tinha só no celular. Mas, no
fim, acho que compensa, porque não
preciso pagar pelo meu deslocamento.
JB – Desde quando tu estás em
teletrabalho?
ZM – Eu tirei férias em fevereiro
e voltei no dia 23 de março, já em
teletrabalho. Então, desde final de
fevereiro que eu não entrei mais na
Caixa.
JB – Quais são as demandas do
atendimento remoto?
ZM – Antes de eu sair de férias,
nós éramos área-meio (GIGAD),
mas, com a reestruturação feita em
fevereiro, agora nós somos CIGAD,
vinculados à SUV SU. Então, estou em
contato, por telefone, por e-mail, diretamente com os(as) clientes da Caixa.
JB – De modo geral, como você
avalia o teletrabalho?
ZM – Eu avalio como positivo.
Graças a Deus, existe o teletrabalho,
senão a gente não poderia se preservar, né? Mas admiro e agradeço
àquelas pessoas que estão lá na ponta,
atendendo as filas, dando a cara a tapa.
JB – Independentemente do
Coronavírus, como é que você vê
o futuro do teletrabalho?
ZM – Eu acho que ele veio para
ficar. Tem pessoas que gostam do
teletrabalho, que não sentiram a falta
que eu sinto desse convívio com os(as)
colegas. A Caixa vai ter as duas situações. E uma questão de respeitar o
perfil de cada um.

JB – Qual que é tua função na
Caixa?
PG – Sou técnico bancário. Na
agência, trabalho no atendimento
expresso, atendendo basicamente
o FGTS e toda esta parte social, de
PIS, seguro-desemprego, habitação e,
agora, auxílio emergencial, que é uma
demanda muito grande. No trabalho
remoto, atendo todo tipo de situação.
JB – Quais são as vantagens e
desvantagens do trabalho remoto?
PG – O mais legal é que temos
a oportunidade de ficar em casa e
também estudar e aprender, porque,
com o atendimento remoto, não dá
para escolher o que vamos atender.
Então, precisamos nos atualizar, estudar, entender todos os normativos,
regras, para estarmos muito cientes
daquilo que vamos dizer para o(a)
cliente quando ele(a) liga.
O lado negativo é que ficamos
fora do convívio com as pessoas,
colegas e clientes. Na agência, se
você tem, de repente, uma dúvida,
pode perguntar para um(a) colega,
para um(a) gerente. Aqui não, aqui
você tem que se virar. Mas, por outro
lado, proporciona que você aprenda
bastante também.
JB – Como você vê o futuro do
teletrabalho?
PG – A Caixa já vem implantando
o atendimento remoto há um tempo.
Não é uma coisa de agora. As agências
digitais, por exemplo, têm atendimento totalmente remoto. Mas antes
funcionava de forma mais moderada.
Acredito que a tendência é de essa
modalidade se ampliar.
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CAMPANHA NACIONAL 2020

Comando
aceita
proposta
da
Fenaban
e encerra
campanha
com
reajuste
abaixo da
inflação

Acordo 2020/2021 - Comando X Fenaban
» Reajuste
Proposta inicial: Fenaban propôs reajuste zero.
Proposta final para 2020: Reajuste de 1,5% para salários + abono de R$ 2 mil para todos(as). Garante,
em 12 meses, valores acima do que seria obtido apenas com a aplicação do INPC para salários até R$
11.202,80 (79,1% do total de bancários(as), já considerando o pagamento de 13°, férias e FGTS). INPC
sobre VR, VA, auxílio creche/babá, valores fixos e tetos da PLR.
Proposta final para 2021: Reposição da inflação + 0,5% de aumento real para salários e demais verbas,
como VA, VR, auxílio-creche, valores fixos e tetos da PLR.
» PLR
Como começou: Fenaban queria redução da PLR em até 48%.

Ganho real fica apenas para 2021. Caixa mantém direitos do último ACT
Após 14 rodadas, as negociações
entre o Comando Nacional dos(as)
Bancários(as) e a Federação Nacional
dos Bancos (Fenaban) chegaram a
um esgotamento no último dia 30 de
agosto. Após semanas de propostas
de reajuste zero, o máximo que os(as)
representantes da categoria conseguiram garantir dos patrões foi aumento
de 1,5% para salários, com abono de
R$ 2 mil, mais a reposição da inflação
segundo o INPC para as demais verbas,
como auxílio-refeição; auxílio-cesta
alimentação; 13ª cesta alimentação;
auxílio-creche e auxílio-babá; auxílio-filhos com deficiência; auxílio-funeral
e verba de requalificação profissional.
Ainda será reajustada pelo INPC este
ano a PLR, que deverá ser paga até o
dia 30 de setembro.
De acordo com a proposta,
também haverá para este ano um
reajuste de 1,5% nos salários de
ingresso; gratificação de caixa e
outras verbas de caixa; adicional
por tempo de serviço; gratificação
do(a) compensador(a) de cheques;
ajuda para deslocamento noturno;
indenização por morte ou incapa-

cidade permanente decorrente de
assalto e multa por descumprimento
da convenção coletiva.
Apenas para 2021 que os bancos
propuseram reajuste da inflação e ganho real de salário de 0,5%. O Comando orientou que a categoria aprovasse
a proposta, que vale por dois anos. A
maioria das assembleias regionais, ocorridas em plataformas online, acatou a
orientação do Comando. A Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) foi assinada
no dia 4 de setembro, sem a realização
de greve.
Apesar do clima de sucesso que
as entidades representativas têm
sugerido, o presidente da APCEF/
RS, Marcello Carrión, olha para
a situação com cautela. “Em uma
conjuntura de retirada de direitos,
não podemos desmerecer essas
conquistas da categoria, no entanto,
não é pertinente fazermos uma ‘apologia à grande vitória’, pois, falar em
aumento real no ano que vem não
repõe a perda real deste ano. Abono
para compensar o índice abaixo da
inflação, que foi de 2,74%, também
significa um patamar rebaixado para

iniciar a negociação do próximo
acordo”, ponderou Carrión.
Confira, no box ao lado, um resumo do acordo proposto pela Fenaban.
Negociações específicas com a Caixa
Após oito rodadas de negociações,
na madrugada de 29 de agosto, a Caixa
finalmente aceitou a manutenção dos
direitos que estão atualmente no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).
A respeito do Saúde Caixa, principal
impasse das negociações, foi garantida a
inclusão de novos(as) empregados(as),
incluindo PCDs; o modelo de participação em 70/30; e a não aplicação até
2022 do teto de 6,5% da folha e proventos para despesas da Caixa com o
plano, previsto no estatuto do banco. A
proposta ainda prevê uma contribuição
de 3,5% do salário do(a) titular e 0,4%
por dependente, com teto de 4,3%. A
coparticipação, que passa a ser 30% de
cada dependente, não será cobrada para
internação e tratamento oncológico.
No atendimento ao pronto-socorro, a
coparticipação é de R$ 75. O teto por
grupo familiar será de R$ 3.600,00.

Conforme avaliação do presidente da APCEF/RS, a situação do Saúde
Caixa é preocupante: “O teto de 6,5%,
aprovado ainda em 2017, para o aporte
patronal no plano de saúde, não cobre a
elevada inflação do setor de saúde. Além
disso, temos a Resolução 23 da CGPAR,
que é um engodo para a categoria”, disse
Carrión.
Acompanhando o que foi pactuado
na mesa da Fenaban, a Caixa também
acatou a reivindicação da Comissão Executiva dos(as) Empregados(as) (CEE/Caixa) e manteve a PLR e a PLR Social. No
entanto, ficou mantida uma restrição feita
pelo Governo Bolsonaro, por meio da Secretaria de Coordenação e Governança
das Empresas Estatais (SEST), de limitar a
PLR e a PLR Social em três Remunerações
Básicas (RBs) por empregado(a).
Outra cobrança da Comissão
foi o fim da abertura das agências
aos sábados. A Caixa informou que
o pedido está em avaliação e que o
objetivo é adequar as próximas portarias para que não haja a abertura. Até
esse momento, a intenção é de que
se trabalhe alternadamente até que
se exclua tal autorização da portaria.

Proposta final: Mantida a regra atual da PLR e corrigidos os valores fixos pela inflação (INPC 2020). O
pagamento deverá ser feito até 30/9/2020.
» Auxílios
Auxílio-refeição: de R$ 807,40 para R$ 829,52 (INPC). Proposta inicial: reajuste zero.
Auxílio-alimentação: de R$ 636,17 para R$ 653,52 (INPC). Proposta inicial: reajuste zero.
Cesta de Natal: de R$ 636,17 para R$ 653,52 (INPC). Proposta inicial: extinção.
Auxílio-creche/babá: de R$ 488,61 para R$ 502,00 (INPC). Proposta inicial: reajuste zero.
Gratificação de função: manutenção da redação de 2018. Proposta inicial: rebaixada de 55% para 50%.
» Teletrabalho
Todos os direitos previstos na CCT por dois anos também valem para esses(as) trabalhadores(as) que
estiverem em teletrabalho.
Compromisso de que quem está em teletrabalho hoje permanecerá enquanto a pandemia perdurar.
Compromisso de alguns bancos de negociar o teletrabalho com garantia de respeito à jornada; móveis adequados; fornecimento de equipamentos; ajuda de custo etc.
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CULTURA

Livros produzidos pela APCEF/RS estão
disponíveis para download gratuito. Aproveite!

Associados(as) têm disponíveis centenas de
cursos a distância. Confira e aproveite!

Baixe já “Lutz: A história da vida de José Lutzenberger, o grande ambientalista do Brasil”; “A Caixa é do Povo!”;
“Poesia & Declamação 2018”; “Em Defesa do Bem Comum”; e “A Casa do João de Barro”!

Cursos preparatórios para certificações bancárias da Anbima constam na lista da Rede do Conhecimento Fenae/
APCEF
Fotos: Divulgação

O ano de 2020 tem sido um grande
desafio para toda a sociedade brasileira.
Contudo, muitas pessoas têm tentado tirar algum proveito desta quarentena, especialmente para se atualizar na leitura.
Pensando nisso, a APCEF/RS resolveu
dar um incentivo para os(as) amantes da
literatura e disponibilizou, para download gratuito, um acervo de cinco livros
produzidos pela Associação: Lutz: A
história da vida de José Lutzenberger, o
grande ambientalista do Brasil; A Caixa
é do Povo!; Poesia & Declamação 2018;
Em Defesa do Bem Comum; e A Casa
do João de Barro. Os quatro primeiros

títulos concorrem ao Prêmio Açorianos
de Literatura Adulta e Infantil 2020, a
mais reconhecida premiação artística do
Rio Grande do Sul. Confira, no box, um
resumo das produções.
As obras, produzidas nas Oficinas
de Criação Literária de Alcy Cheuiche
na APCEF/RS, estão disponíveis para
todos os públicos, em www.apcefrs.org.
br/noticias/article/1366392469. Baixe
já os exemplares no seu computador,
tablet ou smartphone! E para quem
prefere o livro impresso, a Loja Online da APCEF está com todos os seus
títulos com descontos especiais para

associados(as). Acesse www.apcefrs.
org.br/servicos/loja/ e garanta já os seus!
Oficinas Literárias de Alcy Cheuiche
As Oficinas de Criação Literária de
Alcy Cheuiche na APCEF/RS já são uma
tradição, tanto na entidade, quanto fora
dela. Realizados anualmente, os cursos
têm gerado produções de alta qualidade, que acabam conquistando destaque
nos mais importantes eventos literários
do País e do mundo, como a Feira do
Livro de Porto Alegre, entre outras. No
momento, as aulas da oficina de Poesia &

Declamação estão ocorrendo de modo
online. A obra resultante do curso terá
lançamento na próxima Feira do Livro
do Porto Alegre, que está programada
para acontecer virtualmente no final de
outubro.
As aulas normalmente são enriquecidas com a presença de palestrantes,
filmes, saídas de campo e outros materiais complementares. Tudo para estimular a criatividade dos(as) alunos(as)
e inspirá-los(as) a escrever sobre temas
de interesse universal e relevância social. Confira todo o acervo, em www.
apcefrs.org.br.

Fotos: Reprodução

Livros disponíveis para download gratuito!
Lutz: A história
da vida de José
Lutzenberger, o
grande ambientalista do Brasil
Trata-se de um romance que narra a
história de vida do
ecologista José Lutzenberger, pioneiro na luta pelo meio ambiente
no Brasil. A obra é bilíngue Português-Alemão, idiomas falados pelo
ambientalista. Editada pela AGE
Editora e com patrocínio também
da Fenae, as produções dos(as) 14
oficinandos(as) foram acompanhadas e revisadas pelas filhas de Lutz,
Lilly e Lara Lutzenberger.
O lançamento ocorreu em novembro de 2019 e os textos são
de Amauri Antonio Confortin,
Angélica Brock, Arnaldo Luiz Dutra, Célia Zingler, Cristina Cattoi,
Eneida Ferrari, Irineu Roque Zolin,
Naiara Machado da Silva, Neusa
Tolfo, Noely Luft, Salete Maria
Mattje, Sonia Maria Tizoni, Tania
Mendonça e Tânia Serafini.
A Caixa é do
Povo!
Com selo da Martins Livreiro, o livro
A Caixa é do Povo!
destaca a impor-

tância social da Caixa Econômica
Federal e os perigos de privatização
do patrimônio público. Uma leitura
muito relevante para toda a sociedade brasileira, especialmente na
atual conjuntura, com foco nesse
símbolo público essencial para a
construção do País, que é a Caixa.
Lançados em novembro de 2018, os
contos literários foram produzidos
por Angélica Brock, Arnaldo Luiz
Dutra, Carlos Vieira Nogueira, Célia
Zingler, Everton Araújo Pires, Irineu
Roque Zolin, Karin Fonseca Kestering, Mirian Bolzan, Neusa Tolfo,
Sonia Maria Tizoni e Tania Mendonça.
Poesia & Declamação 2018
Pa r a
o s ( a s )
apaixonados(as) por
poesia, fica a sugestão desta obra encantadora que, junto com o livro
impresso, também acompanha um
CD com versos declamados pelos(as)
próprios(as) autores(as), ao som do
violão do músico Jonas Tubino. O selo
é da Martins Livreiro, com patrocínio
também da Mayros Corretora de
Seguros.
Livro e CD foram lançados em novembro de 2018 e contam com poemas e declamações emocionantes
de Ariane Severo, Berenice Longo,
Devanir Camargo, Gilmar Delvan,

Irineu Roque Zolin, João Buhl, Karin
Fonseca Kestering, Pacek, Ramon
Franco, Salete Maria Matje e Tania
Mendonça.
Em Defesa do
Bem Comum
Com 14 artigos de
17 autores(as), a
obra “Em Defesa
do Bem Comum”
é resultado de um
esforço coletivo e foi pensada a
partir de cursos e seminários realizados pela APCEF/RS entre os
anos de 2016 e 2018. Os artigos
abordam temas referentes ao Bem
Comum, como democracia, escola
pública, direitos universais, respeito à diversidade e bancos públicos.
Com selo da Tomo Editorial, assinam a obra os(as) autores(as) Célia
Zingler, Cristiana Garbinatto, Miguel
Said Vieira, Milton Fagundes, Vinícius Rauber e Souza, José Carlos
Moreira da Silva Filho, Maria de Nazareth Agra Hassen, Valdete Souto
Severo, Marcelo Soares, Benedito
Tadeu César, Ronaldo Zeni, Marcos
Todt, Bruno Lima Rocha, Júlia Klein,
Edson Silva, Luís Fernando Santos
Corrêa da Silva e Thiago Ingrassia
Pereira. Os(as) organizadores(as)
da coletânea são Marcello Carrión,
Marcos Todt, Simoni Medeiros e
Thiago Ingrassia Pereira.

A Casa do
João de Barro
Em 2013,
quando foram comemorados seus
60 anos de
existência, a APCEF/RS, lançou essa emocionante obra,
que conta a trajetória de décadas de lutas da Associação
em defesa dos direitos dos(as)
bancários(as). Contado
pelos(as) trabalhadores(as),
o livro acompanha a própria
história brasileira, narrando
mo men to s ma r c a n t es , c o mo
a morte de Getúlio Vargas, o
Movimento da Legalidade, o
Golpe de 1964, a primeira greve da história da Caixa, a Era
Collor e as privatizações de
Fernando Henrique Cardoso.
Os textos são de Ana Helena
Diniz Soares Rilho, Ana Maria
Laroca, Célia Zingler, Evanilda
Padilha, Geni Oliveira, Maria
Regina Pereira Figueiró, Maria Rosa Fontebasso, Maria
Tereza Guerra Bernd, Maria
Tusnelda d’Andrade, Marinês
Castilho Romeu, Paulo Belott o , Pa u l o Fr a n q u i l i n , Ra f a e l
Balestrin, Ricardo Hubba e
Sérgio Simon.

Tem interesse em se preparar para
as certificações CPA-10, CPA-20 e CEA,
da Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiros e de Capitais
(Anbima)? Ou quem sabe você gostaria
de se aperfeiçoar em Gastronomia? Ou,
talvez, aprender algum novo hobby? A
Rede do Conhecimento, plataforma de
educação a distância da Fenae e das APCEFs, disponibiliza mais de 100 cursos
para os(as) associados(as).
Para ter acesso a essa plataforma
educacional, basta entrar no site www.
fenae.org.br/rededoconhecimento,
com o login e a senha do Mundo Caixa. A partir daí, é possível dar início a
uma nova jornada de aperfeiçoamento
profissional ou pessoal. Devido à pandemia, foram liberados quatro meses
de acesso também para os(as) não-associados(as) poderem conhecer,
aprender e se divertir navegando na
plataforma. O benefício, no entanto,
é exclusivo apenas para bancários(as)
ativos(as) ou aposentados(as).
Há cursos nas mais diversas áreas
do conhecimento: finanças, marketing,
fotografia, gastronomia, línguas, empreendedorismo, artes, desenvolvimento
pessoal, design, entre outros. Além
disso, estão disponíveis as chamadas
“Pílulas” (vídeos curtos sobre assuntos
variados), a RedeCast (conteúdos em
arquivos de áudio), infográficos e palestras do Inspira Fenae.
Confira, abaixo, alguns dos cursos
disponibilizados na Rede do Conhecimento. Para saber mais, acesse www.
fenae.org.br/rededoconhecimento.
CPA-10, CPA-20 e CEA
As certificações da Anbima são
muito importantes para o desenvolvimento profissional na área econômica.
O CPA-10 certifica profissionais que
atuam na prospecção ou venda de produtos de investimento diretamente ao
público investidor, inclusive em agências
bancárias ou plataformas de atendimento. O CPA-20 confere certificado a
profissionais que atuam na prospecção,
venda de produtos de investimento ou
na manutenção de carteira de investimentos de clientes atendidos(as) nos
segmentos Varejo Alta Renda, Private
Banking, Corporate e Investidores
Institucionais. Já o CEA destina-se à
consultoria de investimentos. Dessa

forma, a Rede do Conhecimento oferece cursos preparatórios para CPA-10,
CPA-20 e CEA.
Os cursos estão constantemente
sendo atualizados, com temas como
composição do sistema financeiro; composição do Conselho Monetário Nacional; mudanças na taxa Selic; Câmara
de Liquidação e Custódia; Mercado de
Capitais; COE; liquidação de ações;
alteração do capítulo de ética; alteração
do capítulo de tópicos de mercado. E
ainda tem gravações de novas aulas
sobre índices financeiros de empresas,
sobre recomendação de investimentos (CEA) e de estatística na HP-12C
(CEA). Desde o dia 31 de agosto, esses
cursos também contam com simulados,
com o objetivo de atender às novas
regras para aqueles(as) que vão fazer
as provas de certificação da Anbima.
Programação Neurolinguística
A Rede do Conhecimento busca
sempre inovar com cursos interessantes para os mais variados públicos.
Programação Neurolinguística (PNL) é
uma das novidades da plataforma. Nas
videoaulas desse curso, o professor
Marcos de Souza – graduado no curso
de Engenharia Elétrica na UFPB, pós-graduado em Marketing pela Fundação
Getúlio Vargas, e máster e trainer em
PNL – apresenta ferramentas para que
as pessoas alcancem uma vida melhor.
Ensina a entender propósitos e superar
crenças limitantes, promove automotivação, além de criar conexões empáticas e auxiliar para uma comunicação
mais eficiente.
Culinária (Básica, Avançada e Criativa)
Em tempos de distanciamento
social, a cozinha tem sido um lugar
bastante popular. Para quem está começando a aventura neste cômodo da
casa, recomenda-se o curso de Cozinha
Básica. Já para aqueles(as) que têm bastante conhecimento no assunto, a Rede
do Conhecimento também oferece o
curso de Cozinha Avançada. E, no curso
de Cozinha Criativa, o aprendizado é
completo: da entrada à sobremesa.
Emergência e Primeiros Socorros

Trata-se de um curso completo de
primeiros socorros. Além da prevenção, o objetivo é ensinar quais ações
realizar quando a vida de alguém está
em risco. Paulo Guimarães, médico e
anestesiologista, esclarece como agir
numa emergência e não agravar a situação do(a) acidentado(a). Ao longo da
carreira, o médico já deu treinamento
para mais de 60 mil pessoas.

Talentos
Fenae/APCEF tem
mais de três mil
obras inscritas
Desde o mês de abril, bancários(as)
artistas estão envolvidos(as) com um
dos concursos culturais mais completos do País: o Talentos Fenae/APCEF.
Oito modalidades, divididas em quatro
categorias, estão em cena: Música
(Composição e Interpretação), Imagem
(Foto e Filme), Artes Visuais (Desenho/
Pintura e Desenho Infantil) e Literatura
(Conto/Crônica e Poesia). Nesta edição
do concurso, foram inscritas mais de
três mil obras.
O resultado da etapa estadual, que
vai premiar os(as) três primeiros(as)
colocados(as) em cada categoria, será
divulgado no dia 19 de setembro. O(a)
primeiro(a) colocado(a) de cada categoria seguirá para a etapa nacional, que ainda não tem data definida. As avaliações
são resultado do somatório das notas de
um júri técnico e do júri popular. Fique
atento(a) à próxima fase e participe da
votação online!

Coral APCEF
participa do 55º
Festival da Fecors
O Coral APCEF participou, no último dia 29 de agosto, do 55º Festival da
Federação de Coros do Rio Grande do
Sul (Fecors). O evento, comemorativo
aos 40 anos da entidade anfitriã, ocorreu todo de forma virtual, nos dias 28 e
29, com a participação de 40 coros do
Estado e de outras localidades do País.
A transmissão está disponível na página
da Fecors no Facebook. Confira!
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BEM COMUM

APCEF/RS promove série de lives “Diálogos em
Defesa da Vida”
Transmissões ao vivo abordam desafios da sociedade em tempos de pandemia do Novo Coronavírus
O Novo Coronavírus é um agente
biológico que ataca os sistemas respiratório, cardiovascular, renal e neurológico nos seres humanos, podendo
levar a diversos problemas de saúde e,
inclusive, apresentando uma alta taxa
de letalidade. No Brasil, a Covid-19,
doença provocada pelo vírus, já acometeu mais de 3,8 milhões de pessoas
e matou mais de 119 mil (dados do dia
28/8). Mas, apesar do grande destaque
na mídia, a pandemia que vem assolando
o mundo desde o fim do ano passado
ainda levanta muitas dúvidas, especialmente sobre o futuro da organização
social.
Um novo modelo de sociedade já
está se moldando e, consequentemente,
um novo modelo de organização do trabalho. Modelo esse que, inúmeras vezes
durante esta pandemia, se mostrou mais
preocupado com o lucro das empresas do que com a própria vida dos(as)
trabalhadores(as). Nesse sentido, a fim
de buscar respostas e alternativas através
de uma reflexão profunda e qualificada, a
APCEF/RS resolveu promover uma série
de debates online com profissionais das
mais diversas áreas.
Intitulados “Diálogos em Defesa da
Vida: Saúde é Nosso Bem Maior”, os en-

contros estão sendo transmitidos todas
as quartas-feiras, às 18h, nas páginas da
APCEF/RS no Facebook e no YouTube,
desde o dia 30 de abril, sob a mediação
da diretora de Aposentadas(os), Previdência e Saúde, Célia Zingler. As primeiras quatro transmissões foram chamadas
“Diálogos com Heróis da Caixa: Mais
do que palmas, direito a condições de
trabalho seguras”.
As lives já abordaram os mais
variados temas: a precariedade das
relações de trabalho na Caixa; a saúde
sob o ponto de vista ambiental, a violência contra a mulher no ambiente de
trabalho e familiar; o trabalho remoto
e suas implicações na saúde psíquica
e ergonômica do(a) trabalhador(a); o
direito à alimentação saudável; medicina
e espiritualidade; a desinformação em
tempos de pandemia; hábitos para a
qualidade de vida durante a quarentena;
o SUS e impactos das desigualdades no
enfrentamento à doença; entre outros.
Dentre os(as) convidados(as), a
Associação teve a honra de contar com
nomes como: Marcello Carrión (presidente da APCEF/RS); Milton Fagundes
(assessor jurídico); Maria Isabel Perez
Mattos (psicóloga, assessora na área de
Saúde do(a) Trabalhador(a) da APCEF

e colaboradora na produção das lives;
Francisco Milanez (presidente da Agapan); Gerusa Bittencourt (enfermeira
e coordenadora do Centro de Saúde
Modelo de Porto Alegre); Laura Wolf
de Souza (psicóloga); Gabriela Aquino
Torelly (professora e mestranda em
Psiquiatria e Ciências do Comportamento); Bianca Grandi (nutricionista
e farmacêutica); Cristiana Garbinatto
(diretora da Fetrafi-RS); Carlos Eduardo
Durgante (médico geriatra); Patrícia
Schuster (professora e jornalista);
Adriana Skamvetsakis (médica do Trabalho e coordenadora do Cerest Vales);
Maria Juliana Moura Correa (doutora
em Epidemiologia); Patrícia de Souza
Fagundes (psicóloga); Caroline Anversa
(advogada); e Sandi Xavier (representante do Movimento dos Pequenos
Agricultores).
Conforme avaliou Célia Zingler, os
encontros online tiveram uma grande
adesão e não devem se limitar apenas
às transmissões. A partir dos “Diálogos em Defesa da Vida”, muitas ações
práticas já estão sendo levadas a cabo:
“Dar respostas às(aos) associadas(os),
com esclarecimentos, acolhimento
com psicóloga, acompanhamento para
solucionar problemas nas unidades e

ajuizamentos de ações para reconhecimento de insalubridade nos ambientes
de trabalho são algumas das iniciativas
que mantivemos a partir desse projeto.
Estamos muito satisfeitas(os) com o
alcance que obtivemos”, declarou Célia.
Acompanhe a programação dos
“Diálogos em Defesa da Vida”, em www.
apcefrs.org.br, ou através das demais
mídias sociais da APCEF/RS e participe!
As transmissões são sempre às quartas-feiras, às 18h, no Facebook ou YouTube,
e permanecem disponíveis para serem
assistidas posteriormente. Não perca!

Territórios em Risco: CCM-RS realiza seminários online
Há um ano, a APCEF/RS e outras
dezenas de entidades e movimentos
sociais lançaram o Comitê de Combate
à Megamineração no RS (CCM-RS), uma
importante frente de articulação e luta
contra grandes projetos mineradores no
Estado. Os projetos, que ameaçam frontalmente a nossa qualidade ambiental e
nossos modos de vida, avançam, de vento
em popa, mesmo durante a pandemia do
Novo Coronavírus.
Conforme relata o coordenador da
ONG AMA Guaíba, Eduardo Raguse,
são mais de cinco mil requerimentos de
pesquisa mineral e quatro mega-esquemas
em fase de licenciamento ambiental no Estado. Projetos como o Mina Guaíba - que
pretende extrair carvão entre Eldorado do
Sul e Charqueadas -, Caçapava do Sul - que
pretende extrair zinco, chumbo e cobre

nas proximidades do Rio Camaquã -, Três
Estradas - que objetiva minerar fosfato
em Lavras do Sul - e Retiro - para extrair
titânio em São José do Norte - são algumas
das grandes preocupações do Comitê.
“É preciso que a população entenda,
urgentemente, que a mineração é um
saque, tendo em vista que os irrisórios
impostos gerados e, em grande medida,
sonegados pelas empresas, não compensam toda a degradação do ar, rios,
campos, matas e biodiversidade, a geração
de doenças, os riscos de catástrofes, a
perda de segurança hídrica e alimentar,
o desrespeito aos modos de vida das
comunidades tradicionais, originárias, e a
destruição de emprego e cadeias produtivas locais verdadeiramente sustentáveis”,
defendeu Raguse.
Considerando a urgência dessa luta,

o Comitê não poderia ficar de braços
cruzados durante a pandemia. Por isso,
entre outras iniciativas, vem promovendo
uma série de seminários online, intitulados
Territórios em Risco - O Avanço da Megamineração no RS, abertos ao público
em geral. Os encontros ocorrem todas as
segundas-feiras, às 19h, com transmissão
ao vivo nas páginas do CCM-RS no Facebook e no YouTube.
“A APCEF/RS entende a importância
de se manter a mobilização. Hoje, o Comitê conta com mais de 100 instituições
das mais diversas áreas – associativas, sindicais, ambientais –, além de voluntários(as)
que, cada vez mais, vêm se agregando
por entender a importância de se barrar
projetos como esses, que, além do meio
ambiente, ameaçam a saúde e a vida das
pessoas”, declarou a codiretora de Cultura

da APCEF/RS, Naiara Machado da Silva.
Apoie você também o Comitê de
Combate à Megamineração no Rio
Grande do Sul! Leve a discussão até a sua
comunidade, participe dos seminários
online, assine e compartilhe o abaixo-assinado e, se puder, contribua com a
“vaquinha virtual”. Acesse rsemrisco.org.
br ou a página do Comitê no Facebook
e participe! Sim à vida! Não à destruição!
Fotos: Arquiv/APCEF

Associação lança novo projeto de formação para o Bem
Comum
Atividade contará com curso sobre a desigualdade no País e conferências transmitidas ao vivo nas redes sociais
Está saindo do forno um dos projetos mais inovadores de 2020 na APCEF/
RS. A Associação está preparando uma
série de encontros online que pretende revolucionar a maneira de cada
associado(a) encarar a conjuntura atual.
O projeto consiste em dois movimentos:
lives quinzenais sobre temas de interesse
geral, com a participação de expoentes
em cada assunto; e um novo curso de
formação, sobre a desigualdade social
brasileira e os desafios ao Bem Comum,
seguindo os moldes do bem-sucedido
Curso de Capacitação de Lideranças
“Líder A”. O projeto é uma iniciativa
da diretoria de Formação para o Bem
Comum da Associação, encabeçada
pelo diretor Marcos Todt e pela diretora
Simoni Medeiros.
Conforme explica Marcos Todt, a
conjuntura sociopolítica brasileira tem
exigido um grande esforço da sociedade
no sentido de buscar soluções para os problemas que, nesse complexo contexto, se
apresentam. “São novas formas de a Associação contribuir na busca de caminhos
que nos aproximem da sociedade justa e
solidária que queremos. Temos certeza
de que esses projetos serão úteis para
todas as pessoas que buscam defender
e construir o Bem Comum”, justificou.
Lives
As lives, intituladas “Debates APCEF/RS: Ideias que Transformam”, são
abertas ao público em geral e serão
transmitidas quinzenalmente nas páginas da Associação no Facebook e no
YouTube, todas as primeiras e terceiras
terças-feiras de cada mês, às 19h. Nas
primeiras terças, os debates tratarão de
assuntos de interesse geral da categoria
bancária. Já nas terceiras terças, os temas
serão mais abrangentes.
A primeira live da série aconteceu
no dia 1º de setembro, data-base da
categoria. Para falar sobre a campanha
nacional, os “Debates APCEF/RS: Ideias
que Transformam” contaram com a par-

ticipação do presidente da Associação e
membro suplente da Comissão Executiva
de Empregados(as) da Caixa (CEE/Caixa), Marcello Carrión; da representante
do SindiBancários do Espírito Santo (ES),
Rita Lima; e do presidente do Instituto
Fenae, Jair Ferreira. Essa e as próximas
transmissões ficarão disponíveis no site da
APCEF/RS e nas páginas da Associação no
Facebook e no YouTube.
A segunda live, marcada para o dia 15
de setembro, tratará sobre a desigualdade social brasileira e os desafios ao Bem
Comum. O palestrante será ninguém
menos que o teólogo, escritor, filósofo e
professor universitário brasileiro, Leonardo Boff. Com mais de 60 livros publicados
e traduzidos em todo o mundo, nas áreas
de Teologia, Espiritualidade, Filosofia,
Antropologia e Mística, Boff é uma autoridade na luta em defesa dos direitos
humanos e do meio ambiente. A aula
aberta será às 19h, também com transmissão ao vivo nas páginas da APCEF/RS
no Facebook e no YouTube. Não perca!

raízes da desigualdade brasileira e a elite
do atraso”, está marcado para o dia 26 de
setembro, das 15h às 18h, em plataforma
a ser informada posteriormente aos(às)
participantes. Os encontros seguintes,
em mesmo horário e plataforma, serão
em 17 de outubro (“Cultura política e
democracia no Brasil”), 21 de novembro (“Os desafios sociais em governo
de extrema-direita”) e 12 de dezembro
(“O papel do banco público diante de
uma sociedade desigual: elementos para
o debate”). A live inaugural do curso será
a conferência aberta de Leonardo Boff,
no dia 15 de setembro, nas páginas da
APCEF/RS no Facebook e no YouTube.
As outras duas horas de lives previstas
no currículo acontecerão nos dias 20 de
outubro e 17 de novembro.
“Em um contexto de muita desinformação, difundida especialmente por
meios eletrônicos, nosso objetivo, com

este curso, é possibilitar uma compreensão mais aprofundada da realidade
do País, abordando o meio político e
as relações entre economia, política,
cultura e sociedade. É um curso que foi
pensado como uma estratégia formativa
a associados(as) da APCEF, no sentido
de provocar uma análise crítica mais
sofisticada do mundo em que vivemos”,
declarou o professor Thiago Ingrassia
Pereira. Além de Pereira, outros(as)
professores(as) convidados(as) se somarão ao currículo.
Garanta já a sua vaga para o novo
curso de formação da APCEF/RS, através
do e-mail apcefrs@apcefrs.org.br, e fique
atento(a) à programação das lives, em
www.apcefrs.org.br ou nas páginas da
Associação nas redes sociais. Aproveite
essa oportunidade de se atualizar e de
contribuir para o debate em defesa do
Bem Comum!
Reprodução

Curso
O curso sobre a desigualdade social
brasileira e os desafios ao Bem Comum,
por sua vez, fará um panorama econômico, político e social do Brasil, abordando
temas como desigualdade e estratificação
social; cultura política e democracia; conjuntura política nacional e o governo de
extrema-direita; e movimentos sociais e
participação política.
Sob a coordenação do Prof. Dr.
Thiago Ingrassia Pereira, da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS),
a formação está estruturada em quatro
encontros online, de três horas cada,
totalizando 12 horas; mais três horas de lives. As inscrições para o novo curso estão
abertas, através do e-mail apcefrs@apcefrs.org.br. Qualquer associado(a) pode
se inscrever. Mas, corra, pois as vagas são
limitadas para os(as) 30 primeiros(as)
inscritos(as).
O primeiro encontro, sobre “As

“Líder A” aborda defesa da democracia e campanha salarial 2020
CCM-RS foi lançado em junho de 2019
e hoje conta com mais de 100 entidades

Assista ao programa de vídeo sobre as ações do CCM-RS durante a pandemia e também reveja os “Diálogos em Defesa da Vida” e os “Debates
APCEF/RS: Ideias que Transformam, em www.apcefrs.org.br ou nas páginas da Associação no Facebook ou YouTube.

A APCEF/RS realizou, no dia 22
de agosto, uma versão à distância do
“Líder A”, curso de capacitação de
lideranças voltado a representantes
da Associação nas unidades da Caixa.
A atividade contou com a palestra do
professor Aragon Érico Dasso Júnior,
docente no curso de Administração

Pública da UFRGS e líder do Grupo
de Pesquisa em Estado, Democracia
e Administração Pública. O debate,
intitulado “Democracia no Brasil:
Como defender a que temos e contribuir para alcançar a que queremos”,
tratou de temas como a participação
popular e a trajetória política do

Brasil. Depois da fala do professor,
colegas participaram com perguntas
e considerações.
A campanha salarial de 2020
também foi o objeto de debate do
encontro, trazendo o diretor de
Relações de Trabalho da entidade,
Carlos Heitor Culau Tourrucoo, e

a diretora da Mulher Trabalhadora
da Fetrafi-RS, Cristiana Garbinatto,
como debatedores. Foi aprovada
uma proposta de encaminhamento
que apontou patamares mínimos para
fechar o acordo com o banco. Leia
mais na página central.
* Colaborou Gregório Mascarenhas.
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PL 4162

Água não é
mercadoria!
Água é vida!

PL 495, mais uma tentativa de assalto à soberania nacional

Em nome de interesses privados, Novo Marco Legal negligencia acesso à água e ao
saneamento como direito humano fundamental
No dia 24 de junho, o Senado
Federal aprovou, por 65 votos favoráveis a 13 contrários, o Novo Marco
Legal do Saneamento (Projeto de Lei
4162/2019) – de relatoria de Tasso
Jereissati (PSDB-CE) –, que trata da
privatização do setor de saneamento
no Brasil. O PL havia sido aprovado na
Câmara de Deputados, em dezembro
do ano passado, e foi sancionado pelo
presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
no dia 16 de julho.
Segundo o texto, a partir de março de 2022, todos os contratos de
prestação de serviços de saneamento
- incluindo distribuição de água, coleta e
tratamento de esgoto e resíduos - existentes entre os municípios brasileiros e
as estatais de saneamento poderão ser
revistos. Com a nova lei, passam a ser
obrigatórios editais de licitação entre
empresas públicas e privadas, sendo
que as empresas estatais só poderão
renovar os contratos e participar do
processo licitatório se conseguirem
comprovar viabilidade financeira e técnica para gerir os serviços por 30 anos.
Conforme Dalila Calisto e José
Josivaldo Alves, coordenadores do
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), em artigo publicado no
jornal Brasil de Fato, essas mudanças
devem acarretar na entrega ao capital
financeiro da maioria dos serviços de
saneamento do País em menos de dois
anos, visto que é pouco provável que as
empresas públicas tenham fôlego para
concorrer com as privadas, considerando as dificuldades já enfrentadas pelas
estatais hoje.
Para o secretário-executivo do
Observatório Nacional dos Direitos à
Água e ao Saneamento (Ondas Brasil) e
assessor de saneamento da Federação
Nacional dos Urbanitários (FNU), Edson Aparecido da Silva, de fato, o que
está por trás da aprovação do PL 4162
é a possibilidade de ampliar, de forma
significativa, a interferência do setor
privado nos serviços de saneamento

básico. “Essa lei é fruto de uma grande
pressão de grupos privados nacionais
e internacionais, principalmente as
corporações que são controladas por
fundos de investimento. Isso acarretará
numa financeirização dos serviços de
saneamento”, declarou.
Dito e feito! Dois dias após a
aprovação do PL, uma matéria publicada no jornal Folha de São Paulo
confirmou: “Nova lei de saneamento
anima fundos globais de investimento”. Segundo a reportagem, investidores americanos, canadenses, espanhóis, chineses e do Oriente Médio
já haveriam contratado assessorias
técnicas para avaliar as oportunidades
do segmento no Brasil.

para manter ou aumentar o acesso.
Hoje, 35 milhões de brasileiros(as)
ainda não têm água tratada e quase
metade não tem esgoto. Ou seja, quem
mais padece com a falta de saneamento
terá ainda menos chance de, algum dia,
acessá-lo. Em vez de o setor privado
investir, a população mais pobre e vulnerável terá de fazer esse investimento
para garantir o lucro das empresas e de
seus(suas) acionistas, o que é extremamente perverso. E, consequentemente,
a população mais vulnerável irá buscar
água de fontes duvidosas, impactando
diretamente – e especialmente – sobre
a sua saúde.

Aprofundando desigualdades

Em entrevista ao portal BRPolítico,
o pesquisador da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), relator especial do Direito Humano à Água e ao Esgotamento
Sanitário das Nações Unidas (ONU) e
conselheiro do Ondas Brasil, Léo Heller, afirmou que os pressupostos neoliberais usados para justificar a aprovação
do PL 4162 – como o de que a iniciativa
privada seria mais eficiente do que o
setor público e de que a burocracia do
estado impediria a adequada prestação
dos serviços – já foram superados teórica e empiricamente.
A tendência mundial, inclusive,
vai na contramão disso. “Mesmo em
países com tradições liberais, como os
Estados Unidos, o Canadá e a Alemanha, esses serviços são predominantemente ou integralmente públicos. Em
alguns países, aliás, tem havido uma
tendência na direção da remunicipalização de serviços outrora privados”,
atestou Heller.
Segundo um estudo do Instituto
Transnacional da Holanda (TNI), 1408
municípios de 58 países dos cinco
continentes reestatizaram seus serviços entre os anos de 2000 e 2019. O
estudo detalha experiências de diversas
cidades que recorreram a privatizações

Conforme sustenta Edson Aparecido da Silva, o Novo Marco Legal
do Saneamento aprofundará ainda
mais a segregação social no acesso
à água e ao tratamento de esgoto.
“A probabilidade é de que o setor
privado se interesse por cidades mais
populosas, onde o serviço já está,
em grande medida, executado, com
maiores coberturas de abastecimento
de água e de coleta e tratamento de
esgoto, deixando populações periféricas, de áreas rurais e de pequenos
municípios desprotegidas. O que nós
vamos assistir, em pouco tempo, é um
aumento na exclusão dessas pessoas”,
completou.
Outra questão inevitável, conforme aponta o especialista, seria um
aumento significativo na tarifa: “Considerando que a lógica que norteia a
ação das empresas privadas é a lógica
do lucro, além da cobrança necessária
para pagar os custos da prestação do
serviço, ainda haverá um ‘plus’ na tarifa,
a fim de garantir o lucro dos acionistas”.
À parte a isso, entrará na conta
do(a) consumidor(a) a responsabilidade
de pagar por qualquer obra necessária

Na contramão do mundo

de seus sistemas de água e saneamento
nas últimas décadas, mas decidiram
voltar atrás. A lista inclui cidades como
Atlanta, Berlim, Paris, Budapeste, Buenos Aires e La Paz.
Água é direito humano fundamental
Tanto Silva como Heller avaliam
que a Lei 11445, de 2007 – que versa
sobre o saneamento básico e que foi
alterada pelo Novo Marco Regulatório
–, ainda é válida e bastante avançada.
A primeira premissa contida nela e ignorada pelo PL 4162 é de que o acesso
à água e ao esgotamento sanitário é
um direito humano fundamental que
não pode ser negligenciado em nome
de interesses privados. Nesse sentido,
ambos os especialistas concordam que
a nova lei não contribuirá para o avanço
do saneamento básico no Brasil.
“A universalização do acesso a esses serviços públicos só será alcançada
com a retomada dos investimentos com
recursos, principalmente de instituições
públicas, do Orçamento Geral da União
(OGU), com a implementação do Plano
Nacional de Saneamento (Plansab),
com a retomada dos instrumentos de
participação e controle social (como o
Conselho das Cidades), com um programa de recuperação e revitalização
dos operadores públicos e com a criação de um Fundo Nacional de Universalização do Saneamento”, defendeu
Silva, em artigo recente.
“Penso que [o Novo Marco Legal
do Saneamento] não altera positivamente as chances de o País alcançar
as metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável ou do Plansab.
Para isso, seriam necessários outros
movimentos, como o fortalecimento da
política pública, a estabilidade do financiamento público e o aperfeiçoamento
da capacidade de gestão, sobretudo no
nível municipal”, corroborou Heller ao
BRPolítico.

Além do Novo Marco Legal do
Saneamento, o grande capital já se
prepara para passar mais um calote
na soberania nacional. Por meio do PL
495/2017, em tramitação no Senado, a
proposta é de que se criem “mercados
de água”, com a privatização, entre
outros, da Transposição do Rio São
Francisco, de outras bacias hidrográficas e da Eletrobras (Centrais Elétricas
do Brasil S/A). O referido Projeto de
Lei – de autoria de ninguém menos
que o relator do PL 4162, Tasso Jereissati – alega que é preciso que haja
uma “atribuição eficiente dos recursos
hídricos”.
“Isso significa permitir que grandes
grupos econômicos que atuam tanto
no agronegócio, no setor elétrico, na
mineração e no saneamento, como
Ambev, Vale, Suez, Coca-Cola, BTG
Pactual, Itaú, AEGEA, BRK Ambiental,
controlem e se apropriem de forma
privada dos rios e das águas subterrâneas do Brasil, por meio do que eles
chamam de ‘negociação sobre o direito

de usos das reservas disponíveis de
água’”, alertam os dirigentes do MAB,
Dalila Calisto e José Josivaldo Alves, em
seu artigo.
Na prática, se aprovada, essa lei
estabelecerá a água como propriedade privada. “Se isso acontecer, ao
invés de garantir a universalização
do acesso à água, o que ocorrerá é a
proibição do acesso e a total exclusão do direito à água para o povo. As
pessoas ficarão proibidas de acessar
gratuitamente qualquer fonte de água
nos rios, lagos e açudes”, completam
Calisto e Alves.
Um exemplo disso é a emblemática situação vivida em Cochabamba
(Bolívia), no ano de 2000, quando a
estadunidense Bechtel foi expulsa pelo
povo, pois, além de todas as proibições de coleta de água, a empresa
ainda incluiu a proibição de coletar
água da chuva. Para saber mais, assista
ao documentário “Bolivia, la guerra
del agua”, de Carlos Pronzato, em
https://www.youtube.com/watch?v=-7ZnaY0ateo.
Outra questão sensível, inevitavelmente, serão as tarifas, que novamente

tenderão a aumentar, pois o preço a
ser cobrado pelo metro cúbico (m³) de
água passará a ser medido conforme o
preço da energia elétrica aplicada pelo
mercado.
APCEF/RS em Defesa do Bem
Comum
Integrante de importantes redes,
como o Fórum Alternativo Mundial
da Água, a APCEF/RS tem a defesa
do Bem Comum como um dos seus
fundamentos de atuação. Água pública
e saneamento básico são bens comuns
fundamentais. Nesse sentido, diante
dessa nefasta tentativa do grande
capital de transformar esse direito
humano em mercadoria, a Associação
manifesta-se veementemente contrária
à nova legislação. “Água é um Bem Comum fundamental à vida. Por isso, não
pode estar à mercê dos interesses do
capitalismo. Dessa forma, endossamos
toda e qualquer luta que possa reverter
ou minimizar os efeitos dessa infeliz
legislação recentemente aprovada”,
declarou o presidente da Associação,
Marcello Carrión.

Apoie o Ondas Brasil!
O Observatório Nacional dos
Direitos à Água e ao Saneamento (Ondas Brasil) é um canal de produção de
conhecimento e de atuação política
direcionado ao direito à água e ao saneamento. Nesse sentido, a entidade busca promover uma ação conjunta com
instituições acadêmicas e movimentos
sindicais e sociais de todo o País, a fim
de enfrentar, de modo mais efetivo, o
processo de mercantilização da água e
de privatização do saneamento.
O Ondas é constituído por
associados(as) – acadêmicos(as),
pesquisadores(as), estudantes,
trabalhadores(as) do setor, integrantes de movimentos sociais e cidadãos
em geral – que contribuem com uma
anuidade que viabiliza novos estudos e
divulgação de material para subsidiar
a luta. A diretora de Aposentadas(os),
Previdência e Saúde da APCEF/RS,
Célia Zingler, faz parte do corpo associativo do Ondas. Para apoiar o Observatório, acesse https://ondasbrasil.
org/ e associe-se! Saiba mais também
na página da organização no Facebook.
Mateus Pereira/Governo da Bahia

Em dois anos, maioria dos serviços de saneamento deve ser privatizado

MP 995, de Bolsonaro, abre
caminho para privatizações
na Caixa
Mesmo protagonista na contenção da crise provocada pelo
Novo Coronavírus, Caixa está sendo entregue ao capital pelo
Governo
O desmantelamento da Caixa
nunca esteve tão próximo. No dia 7 de
agosto, o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) editou uma Medida Provisória
(MP 995) que abre caminho para venda
ou abertura de capital de participações que a Caixa possui em empresas
subsidiárias e coligadas. O texto deixa
claro que sua finalidade são “ações de
desinvestimentos de ativos da Caixa
Econômica Federal”, ou seja, privatizações. As autorizações dadas pela MP
995 têm efeito imediato e são válidas
até 31 de dezembro de 2021, prazo
visto como suficiente para a realização
das operações.
Só no ano passado, foram vendidos
R$ 15 bilhões em ativos e, conforme
vem sendo anunciado pelo presidente
do banco, Pedro Guimarães, o Governo ainda pretende vender outras
importantes e lucrativas áreas, como
Caixa Seguridade, operação de cartões
e Caixa Lotéricas. Segundo material de
divulgação do próprio Governo, a reestruturação pretende “diminuir a atuação
do banco em setores como o mercado
de seguros e setores considerados não
estratégicos”.
Conforme avalia o presidente da
APCEF/RS, Marcello Carrión, o desmonte da Caixa é um projeto ultraliberal
muito bem definido por Bolsonaro e seu
ministro Paulo Guedes, que não têm
pudor ao entregar o patrimônio nacional
ao grande capital. “Quem perde com

esse sucateamento é toda a população
brasileira, que deixa de obter recursos e
movimentar a economia. Cerca de 40%
de tudo que é arrecadado com as loterias, por exemplo, vai para programas
sociais nas áreas de educação, segurança, esporte e cultura”, ponderou.
Caixa: patrimônio do povo brasileiro
Com mais de quatro mil agências
em todos os recantos do Brasil, quase
102 milhões de correntistas das mais
variadas classes sociais e R$ 274 bilhões
em créditos concedidos nos primeiros
meses de 2019, a Caixa é o “banco do
povo” porque é a principal viabilizadora de políticas públicas. A empresa é
responsável por administrar a maioria
dos programas sociais, como o Auxílio
Emergencial pelo Novo Coronavírus,
Bolsa Família e os benefícios da Previdência Social. Além disso, financia
educação, apoia micro e pequenas empresas, investe em saneamento básico e
infraestrutura, e administra as loterias, o
FGTS e o PIS. Teve lucro líquido contábil de R$ 21,1 bilhões em 2019, o que
representa uma alta de 103% frente ao
ano anterior. Já no primeiro semestre
de 2020, mesmo com toda a crise provocada pela pandemia, ainda atingiu um
lucro de R$ 3,049 bilhões.
O papel social e econômico da
Caixa foi indiscutível em vários momentos da história, como na crise de

2008, quando o banco aumentou em
33% as suas operações de crédito,
socorrendo milhares e milhares de
brasileiros(as). A crise internacional teve
impacto muito menor no Brasil graças
às medidas anti-cíclicas da Caixa, que,
entre outras iniciativas, aumentou a concessão de crédito imobiliário em 51%,
totalizando R$ 24,3 bilhões, enquanto
os outros bancos reduziram em 18%.

À parte a essas iniciativas, a Associação conclama a todos(as) que defendem a Caixa 100% Pública que votem
CONTRA a MP 995 na consulta pública
feita pelo Senado. Para participar, acesse
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=143917 e
VOTE NÃO.

Todos(as) contra a MP 995
Ciente da importância de manter
a Caixa do Povo e 100% Pública, a APCEF/RS já tomou várias medidas contra
a MP 995, a começar por endossar um
manifesto, juntamente com mais de 140
entidades da sociedade civil, contra essa
legislação. O manifesto sustenta que o
Governo Federal desrespeita a Constituição, o Congresso Nacional e burla
decisão do Supremo Tribunal Federal
para atender seu desejo de privatizar
o banco.
Juntamente a esse documento,
a APCEF/RS também tomou a iniciativa de enviar ofícios para todos(as)
os(as) senadores(as) e deputados(as)
gaúchos(as), sugerindo aos(às) parlamentares que apresentem emendas
a fim de garantir a defesa da Caixa e
do patrimônio do povo brasileiro. As
propostas de emendas encaminhadas
contemplaram diversos ângulos de atuação frente à MP 995.

O representante do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas da
União, o subprocurador-geral Lucas
Rocha Furtado, entrou com uma representação para que o TCU apure os
indícios de irregularidades no processo
de privatização da Caixa Econômica Federal e suas subsidiárias. O documento
pede, em caráter cautelar, que a Caixa
suspenda todos os seus atos relacionados ao processo de privatização até
que o Tribunal decida sobre o mérito
da questão.
A decisão do Supremo apontada
pelo subprocurador-geral diz respeito
ao julgamento da Corte sobre a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
5.624, ajuizada pela Fenae e Contraf/
CUT em 2016. As entidades questionam
a venda de estatais sem a permissão do
Poder Legislativo. Em junho de 2019,
o STF decidiu que o Governo Federal
não pode vender empresas estatais
sem o aval do Congresso Nacional e
sem licitação.

passando despercebido. A desorganização e a intransigência do Governo ao
sobrecarregar apenas um banco geram
filas quilométricas nas agências, maculando, erroneamente, a imagem daqueles
que verdadeiramente têm arriscado suas
vidas para garantir o pão na mesa de

milhares de famílias: os(as) bancários(as).
Por isso, nesse dia 28 de Agosto,
Dia do(a) Bancário(a), mais do que
parabenizar os(as) trabalhadores(as),
a APCEF/RS se compromete em lutar
para que cada bancário(a) seja valorizado
e, seus direitos, respeitados.

MP intervém junto ao TCU

28 de Agosto: Dia do(a) Bancário(a)
Em tempos de pandemia, torna-se
ainda mais que necessário reforçar a
importância do trabalho bancário, especialmente dos(as) empregados(as) da
Caixa. Mesmo com todas as dificuldades
impostas pela escassez de equipamentos
de segurança e pelo grande volume de

trabalho, com o pagamento do auxílio
emergencial a cerca de 60 milhões de
brasileiros(as), os(as) empregados(as)
têm exposto diariamente as suas vidas a
um vírus altamente contagioso e mortal.
O trabalho essencial desses(as)
batalhadores(as) muitas vezes acaba

