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Nenhum mês pode ser conside-
rado mais ou menos importante para 
uma entidade com uma agenda variada 
como a APCEF/RS. Mas setembro cer-
tamente tem o seu peso, pois trata-se 
de um momento decisivo para toda a 
categoria, cujos acontecimentos vão 
refletir ao longo de todo o próximo ano. 
É neste mês que intensificamos a luta 
por nossos direitos. É o mês da greve, 
das negociações e dos avanços (ou 
retrocessos, dependendo da condução 
da caminhada). Por isso, caro leitor, 
esta edição do JB tem o objetivo de te 
convidar a vir para a rua junto com a 
gente. Na contracapa, você pode con-
ferir o andamento das negociações com 
os banqueiros e entender por que não 
podemos ficar parados nesse momento.

Ainda nesta edição, você vai confe-
rir todo o protagonismo da sua Associa-
ção, com a promoção de dois grandes 
eventos de esclarecimento público: a 
reunião de aposentados e pensionistas, 
com a participação dos conselheiros 
da Anapar, José Joaquim Marchisio e 
Roberto Bossle, em Porto Alegre; e o 
Dia do Jurídico, com a presença dos 
advogados da APCEF, em Pelotas. Am-
bos os encontros serviram de base para 
fomentar o debate sobre a defesa dos 
direitos dos trabalhadores.

Com a intenção de provocar o 
espírito crítico de nossos associados, 

Editorial

OpiniãO

trazemos, na página 11, uma excelente 
reportagem publicada pelo jornal Sul 
21 sobre o desalojamento de famílias 
na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. As 
desapropriações têm como propósito a 
duplicação da popular Avenida Tronco, 
como “obra da Copa”. No entanto, 
mais de mil famílias ainda estão em si-
tuação indefinida quanto à moradia. Até 
quando os interesses econômicos vão 
“pisotear” em nossos “calos sociais”? 
Fica a reflexão.

Mais leve, mas tão importante 
quanto o nosso engajamento sociopo-
lítico, é a nossa agenda sócio-esportiva- 
cultural. Por isso, não poderiam faltar 
em nossas páginas a cobertura completa 
do XI Festival de Música da APCEF - que 
elegeu a canção Passeata, de Angelino 
Rogério e Athos Ronaldo Miralha da 
Cunha, para representar o Rio Grande 
do Sul no Música Fenae, em dezembro, 
no Pará - o convite para o lançamento 
do romance histórico sobre os 60 anos 
da APCEF/RS, “A Casa do João-de-Bar-
ro” em três feiras do livro do Estado; e 
o anúncio de eventos tradicionais como 
o Botequim do Esporte, o jantar baile 
campeiro de encerramento da Semana 
Farroupilha e os costelões das regionais 
Serra e Centro.

O cardápio está à mesa. “Bom 
apetite”!

DiRETORiA EXECUTiVA ApCEF 2012 - 2015 • Titulares • presidência: Marcos Leite 
de Matos Todt (Ag. Praça Rui Barbosa) • Vice-presidência: Célia Margit Zingler (Aposentada/
Santa Cruz do Sul) • Relações de Trabalho: Marcello Husek Carrion (Ag. Santa Maria) • Esportes: 
Sérgio Edgar Simon (Aposentado/ Porto Alegre)• Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto (Aposenta-
do/POA) • Social e Lazer: Ana Maria Laroca (Ag. Cristal) • Cultura: Maria Julia Silva Santos (GI-
REC/PO)• Previdência e Jurídico: Rafael Balestrin (JURIR/PO) • Aposentados e Saúde: Leonardo 
Roberto Rigon (Aposentado/Porto Alegre)• Diretoria de apoio • Cláudia Santos (Ag. Porto 
dos Casais) • Luiz Carlos Lasek (Aposentado/Porto Alegre)• Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba 
(CIREC/PO) • Olívia Rodrigues Baptista (GIRET/Leste Gaúcho) • Stela Maris Germer Moraes 
(Ag. Rua da Praia) • Nelson Ferreira Filho (GIREC/PO ) • Diva Maria Fernandes (GIFUG/PO) • 
Heloisa Goetz (Ag. São João)• Lúcia Helena Leal da Silva (Aposentada /Pelotas).

COnSELHO DELiBERATiVO • REG. pORTO ALEGRE • Titulares:  Francisco Magalhães 
(GIPES/PO) • Paulo Cesar Ketzer (Aposentado/Porto Alegre) • Mariza Zancan Godoy (Ag. Gra-
vataí) • Felisberto Machado de Souza (CIREC/PO) • Clélio Luiz Gregory (Aposentado/Porto 
Alegre) • Pedro André Marchese Sessegolo (Ag. Mont Serrat) • Marcelo de Marchi (GIRIS/
PO) • Suplentes: Humberto Silva Solaro (Ag. Tramandaí)• Noeli Maria Serra (Aposentada/Porto 
Alegre) • Juarez Machado de Oliveira (GIREC/PO) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Guia 
Lopes) • Cláudio Níveo da Silva Terra (Ag. Praça Rui Barbosa) • Sérgio Tolentino Pinheiro (GI-
PES/PO) • Djalma Lucena Rodrigues (Ag. Praça da Alfandêga) • REG. VALE DO RiO pARDO 
• Titular: Nelson Schlindwein (Aposentado/Santa Cruz do Sul) • Suplente: Adroaldo Schmidt 
Carlos (Aposentado/Cachoeira do Sul)• REG. pASSO FUnDO • Titular: Ivan Canal (PAB Jus-
tiça do Trabalho Passo Fundo) • Suplente: Eroni Rodrigues Schleder (Aposentado/Passo Fundo) • 
REG. VALE DOS SinOS • Titular: Lucas Figueiredo dos Santos (Ag. Canudos)• Suplente: De-
lamar Teixeira Albino (Aposentado/São Leopoldo) • REG. VALE DO pARAnHAnA • Titular: 
João Alberto Holsbach (Ag. Três Coroas) • Suplente: Ademir Arizoli Volkart (Aposentado/Três 
Coroas) • REG. CEnTRO • Titular: Rogênio Dellinghausen Reichembach (Ag. Tupanciretã) • 
Suplente: Paulo Adelmo Castaman (Aposentado/Santa Maria) • REG.VALE DO TAQUARi • 
Titular : Milton Gustavo Schnack (Ag. Lajeado) • Suplente: Clécio Paulo Franz (RERET/Estrela) 
• REG. SERRA • Titular: Cesar Zavistanovicz (PAB Justiça Federal Caxias do Sul) • Suplente: 
Norberto José Caberlon (Ag. Perimetral Norte) • REG. MiSSÕES • Titular: Moacir Scheu-
er Deves (Ag. Ijuí) • Suplente: Milton Baron (Ag. Santa Rosa) • REG. ALTO URUGUAi •  
Titular :  Hamilto de Jesus Fortes Câmara (Ag. Viadutos) • Suplente: Elias Ritter (Ag. Erechim) 
• REG. LiTORAL nORTE • Titular:  Carmen Rejane Ramos (Ag. Osório) • Suplente:  Mauro 
Pederzoli (Ag. Torres) • REG. LiTORAL SUL • Titular: Eunice Romeu Pitrez (Ag. Rio Gran-
de)• Suplente: Luciano Delfino Pinto da Silva (Ag. Rio Grande) • REG. SUL • Titular:  Gilberto 
dos Santos Netto (Aposentado/Pelotas) • Suplente: Luiz Antonio Reck de Araújo (Ag. Pelotas) 
• REG. FROnTEiRA SUL • Titular: Ronaldo de Faria Nunes (Ag. Bagé) • Suplente: Liliane 
Maciel Orabe (PAB Justiça do Trabalho/ Bagé) • REG. FROnTEiRA OESTE • Titular: Jorge 
Daniel Casal Andina (Aposentado/Santana do Livramento) • Suplente: Edgar Germano Cesar 
Gundlach (Ag. Livramento).

COnSELHO FiSCAL • Titulares: Regis Moreno Nogueira Santos (Ag. Passo Fundo) • Telmo 
José de Boita (Aposentado/Frederico Westphalen)  • Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF/
Porto Alegre) • Suplentes: Gilmar Delvan (CIREC/PO) • César Dias da Silva (CIREC/PO) • An-
tônio Gabriel Bueno Bones (Aposentado/Porto Alegre).

Charge
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Dia 28 tem Jantar baile campeiro de 
encerramento da Semana Farroupilha

Para nós, gaúchos, não há como 
passar pelo mês de setembro sem 
lembrar da Revolução Farroupilha. 
E um movimento político libertário 

que inspirou tantos outros na história 
de nosso País não poderia passar em 
branco na APCEF/RS. Para celebra- 
lo, como já é tradição há tantos anos 

na Associação, o Núcleo de Cultura 
Gaúcha (NCG) está preparando o seu 
jantar baile campeiro de encerramento 
da Semana Farroupilha.

A festa está marcada para o dia 28, 
a partir das 21h, no Galpão Crioulo da 
Associação (Av. Coronel Marcos, 851, 
Ipanema, Porto Alegre). Como de pra-
xe, a boia será campeira, com direito a 
carreteiro, feijão mexido e saladas. Para 
animar a gauchada, o cantor Márcio 
Padula e o grupo Alma Nativa ficam 
por conta.

Os convites já podem ser adqui-
ridos no setor de eventos da APCEF, 

a R$ 20, através do e-mail: eventos@
apcefrs.org.br ou pelo telefone: (51) 
3268-1611. Garanta já o seu e não 
perca essa festa!

O quê -  Jantar baile campeiro de 
encerramento da Semana Farrou-
pilha 
Quando - 28/9, às 21h 
Onde - Galpão Crioulo da  
APCEF/RS (Av. Coronel Marcos, 
851, Ipanema, Porto Alegre) 
ingressos - R$ 20 
informações - eventos@apcefrs.
org.br ou (51) 3268-1611

Garanta já o seu ingresso e não perca mais esta festa do Núcleo de Cultura Gaúcha

Márcio Padula & Alma Nativa ficam por conta de animar a gauchada

Arquivo/APCEF/RS

SERViçO

Feriado farroupilha será  
comemorado com costelão  
nas regionais Centro e Serra

O feriado do dia 20 de setembro 
terá comemoração especial também 
nas regionais Centro e Serra. Em Itaara, 
essa será a sexta edição do evento, que 
também contará com um torneio de 
futebol soçaite já a partir das 9h. Por 
isso, estão todos convidados a chegar 
cedo, apesar de o almoço estar marcado 
para as 13h. Já em Farroupilha, é a 17ª 
vez que a regional promove o Costelão, 
por isso, estão todos intimados a chegar 
para a mateada a partir das 11h. Como 
atração especial, o Coral APCEF fará uma 
apresentação com repertório de músicas 
gauchescas. Enfim, seja no Centro, seja 
na Serra, você é convidado especial da 
APCEF para comemorar este feriado 
farroupilha. Junte-se a nós!

REGiOnAL CEnTRO

Horário: 9h (torneio), 13h (almoço) 
Local: Sede de Itaara (Rua Jardim da 
Serra, 1225) 
ingressos: R$ 15 (adultos), R$ 10 
(de 8 a 12 anos) e crianças, isentas 
informações: vilson.nicoloso@
caixa.gov.br ou (55) 2101-8841

REGiOnAL SERRA

Horário: 11h (mateada) 
Local: Sede de Farroupilha (FR 128, 
s/nº, Linha São José) 
informações: rogerio.capitani@
caixa.gov.br.

COSTELÕES DE  
20 DE SETEMBRO

Agenda

Terças-feiras - Núcleo de Cultura 
Gaúcha (Galpão Crioulo)

Setembro

20/9 - Costelões Serra (Farroupilha)  
e Centro (Itaara)

28/9 - Jantar Baile Campeiro  
(Porto Alegre)

28/9 - Lançamento d’A Casa do João 
de Barro (Caxias do Sul)

Outubro

12/10 - Festa do Saci

26/10 - VII Botequim  
do Esporte

O Dia das Crianças está che-
gando e, para comemorar esta data, 
a APCEF/RS promove mais um Dia 
do Saci. A festa, que também é uma 
tradição na Associação, ocorrerá no 
dia 12 de outubro, das 14h às 18h, na 
Sede A, em Porto Alegre (Av. Coronel 
Marcos, 627). Como de praxe, haverá 
guloseimas, brinquedos infláveis, muita 

música e, é claro, atividades culturais. 
Neste ano, a atração fica por conta da 
escritora Christina Dias, que lança o 
seu livro O Monstro do Guaíba e faz 
uma contação de história seguida de 
brincadeiras lúdicas. Favor confirmar 
presença através do e-mail: eventos@
apcefrs.org.br ou do telefone: (51) 
3268-1611.

12 de outubro tem Dia do Saci
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Agea  
homenageia  
Sérgio Atair 
dos Santos

A Associação Gaúcha de Economi-
ários Aposentados (Agea) promoveu, no 
último dia 22, uma homenagem ao seu 
ex-presidente, Sérgio Atair dos Santos, 
o Serginho, com a inauguração de sua 
foto na galeria dos presidentes da enti-
dade. A homenagem teve como objetivo 
reconhecer o trabalho prestado pelo 

ex-gestor em prol dos aposentados e 
pensionistas e as ações feitas sob a presi-
dência da Agea, com destaque para a cria-
ção do coral e as obras de ampliação da 
estrutura física da instituição. O encon-
tro, que reuniu dezenas de associados, 
amigos e familiares, também destacou 
os vencedores dos concursos literário e 

fotográfico da entidade, que já chegam 
às suas 6ª e 8ª edição, respectivamente. 
A APCEF/RS prestigiou o evento, com a 
presença de seu presidente, Marcos Todt; 
da diretora de apoio a Social e Lazer, 
Olívia Baptista; e do diretor de apoio a 
Esportes, Luiz Carlos Lasek.

Representantes da Anapar falaram a 
aposentados sobre luta da entidade
José Joaquim Marchisio e Roberto Bossle participaram de reunião promovida pela APCEF/RS

A Apcef promoveu, no último dia 
28, no Clube do Comércio, em Porto 
Alegre, mais uma reunião de aposenta-
dos e pensionistas, a fim de intensificar 
o debate sobre assuntos de relevância 
para o grupo, como o andamento de 
ações judiciais e a situação do sistema 
de previdência complementar. Para isso, 
o encontro contou com a participação 
especial dos conselheiros da Associação 
Nacional dos Participantes de Fundos de 
Pensão (Anapar), José Joaquim Marchisio 
e Roberto Bossle, que falaram sobre a 
importância do fortalecimento da enti-
dade nacional.

Nesse sentido, José Joaquim Mar-
chisio realizou uma apresentação sobre 
a Anapar, passando pelo funcionamento 
do regime previdenciário brasileiro, dos 
planos de previdência complementar e 
pela estrutura da Anapar, com destaque 
para a representatividade do órgão 
no Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC) e na Câmara de 
Recursos da Previdência Complementar 
(CRPC). “Os participantes dos fundos 
de pensão são a parcela fundamental 
do sistema de previdência, mas sempre 
foram relegados a um plano secundário 
no processo, e seus interesses sempre 
foram desconsiderados. Embora a lei 
exista para favorecê-los, toda a teia de re-
gulamentações diz o contrário. Então, foi 
em cima dessas contradições que nasceu 
a Anapar, para corrigir essas distorções. 
Mas ela não vai ter voz significativa se ela 
não tiver o suporte da representação”, 
sustentou José Joaquim Marchisio.

Ação civil pública

Uma das questões mais debatidas no 
encontro diz respeito à brecha na legisla-
ção que permite, caso seja de interesse 
das empresas, retirarem o patrocínio 
dos fundos de pensão. Nesse sentido, 

a APCEF/RS já se antecipa, através da 
proposição de uma ação civil pública, cuja 
decisão de ajuizamento será votada em 
assembleia geral, no dia 14 de setembro, 
a fim de evitar tal possibilidade. Tal ação 
acompanha a lógica do Seguro Jurídico 
da APCEF, que, desde a sua fundação, 
prima pela prevenção ante a possíveis 
irregularidades que venham prejudicar o 
que é de direito do trabalhador. “Apoio 
muito a ideia da APCEF em se prevenir 
frente a qualquer tentativa de retirada de 
patrocínio da Caixa à Funcef no futuro. 
Precisamos nos municiar desde agora 
para garantir que não sejamos prejudi-
cados lá na frente”, afirmou a associada 
Teresa Cristina Cordeiro.

Bitributação

Outro assunto em pauta na reunião 
foi sobre a ação de bitributação. Para 
isso, o diretor de Aposentados e Saúde 
da APCEF, Leonardo Rigon, prestou es-
clarecimentos aos participantes sobre a 
Instrução Normativa (IN 1343), relativa 
à apuração do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Física (IRPF) aplicável aos va-

lores pagos ou creditados por entidade 
de previdência complementar a título 
de complementação de aposentadoria, 
resgate e rateio de patrimônio, corres-
pondente às contribuições efetuadas, 
exclusivamente pelo beneficiário, no 
período de 1º de janeiro de 1989 a 31 
de dezembro de 1995. No site da Funcef 
(http://www.funcef.com.br), é possivel 
consultar o passo-a-passo conforme a 
situação: aposentados entre 2008 e 2012, 
ou aposentados de janeiro de 2013 em 
diante.

As contribuições dos aposentados 
à previdência complementar feitas en-
tre 1989 e 1995 poderão ser abatidas 
da base de cálculo do IR. “A IN 1343 
se aplica apenas aos aposentados que 
recebem benefício de aposentadoria a 
partir de janeiro de 2008 e que tenham 
efetuado contribuições à previdência 
complementar no período de janeiro de 
1989 a dezembro de 1995”, ressaltou Ri-
gon, que colocou seu e-mail à disposição 
para eventuais dúvidas (leonardo.rigon@
apcefrs.org.br ).

Fortalecendo a Anapar

A Associação Nacional dos 
Participantes de Fundos de Pen-
são (Anapar) é a primeira e única 
representante, no Brasil, dos 
associados a entidades de previ-
dência complementar. Fundada 
em 2001, com a participação de 
cerca de mil delegados de todo 
o País - integrando mais de 110 
fundos de pensão diferentes, 
vinculados a diversas categorias 
profissionais - a Anapar tem como 
objetivo representar e defender os 
interesses dos participantes de fun-
dos de pensão junto aos poderes 
públicos, empresas patrocinadoras 
e entidades de previdência, so-
mando esforços com as entidades 
de classe representativas dos tra-
balhadores. “A ideia de fortalecer 
a Anapar parte da necessidade de 
os participantes e assistidos terem 
uma representação política juntos 
aos órgãos federais, que é onde 
acontecem as maiores decisões  e 
mais importantes do sistema de 
previdência complementar. Acho 
que vale a pena se associar, pois 
vejo que resultados de atuação da 
Anapar no dia a dia são bastante 
consistentes”, observou o assessor 
jurídico da APCEF, Ricardo Castro.

Para se associar, o único re-
quisito é ser participante ou be-
neficiário de qualquer fundo de 
pensão. O associado contribui com 
a anuidade de R$ 25. Basta acessar 
o site da entidade, através do link: 
http://www.anapar.com.br e se 
cadastrar.

José Joaquim Marchisio falou sobre a luta da Anapar

Anne Ledur/APCEF/RS

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre  
a Reunião de Aposentados e Pensionistas, publicado 
em www.apcefrs.org.br ou no Facebook  
da Associação.
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JURÍDiCO SEUS DiREiTOS

Regional Sul  
sediou Dia do Jurídico

FGTS será informado por SMS

Associados participaram de reunião com advogados da 
APCEF/RS, em Pelotas

Associados e associadas da Regional 
Sul tiveram a oportunidade de partici-
par, no último dia 4, em Pelotas, de um 
encontro com os assessores jurídicos da  
APCEF/RS, Ricardo Cantalice e Abrão 
Blumberg, quando receberam esclare-
cimentos sobre as ações judiciais em 
andamento e sobre direitos previdenci-
ário e tributário. Os advogados falaram 
sobre a revisão de benefícios e a instrução 
normativa da Receita Federal sobre a 
bitributação (leia mais sobre o assunto 
na página 4).

Conforme demanda do público, o 
evento aconteceu em três reuniões: às 9h 
e às 14h, para aposentados e pensionistas, 
e às 18h, para empregados da ativa. Após 
cada reunião geral, os assessores presta-
ram atendimento individual.

A associada Claudete da Costa Ma-
cedo destacou que a reunião foi muito 
produtiva: “A equipe jurídica prestou 

Acompanhar a evolução e a regulari-
dade dos recolhimentos FGTS efetuados 
na conta vinculada é um direito do traba-
lhador. Por isso, a Caixa está promovendo 
o acesso facilitado do extrato através de 
mensagem de texto pelo celular (SMS). 
O serviço gratuito é oferecido por meio 
do cadastramento online através do site 

www.fgts.gov.br, permitindo maior trans-
parência e comodidade para os usuários, 
além de, é claro, reduzir os impactos 
ambientais pela não emissão do extrato 
bimensal em papel. De todas as formas, 
o trabalhador segue recebendo em casa 
um extrato anual, com as informações 
consolidadas do período.

esclarecimentos objetivos sobre as ações 
judiciais e seus andamentos. Foi uma 
excelente iniciativa da APCEF”.

Seguro Jurídico

O Escritório Direito Social 
lembra que todos os integrantes do 
Seguro Jurídico têm direito a aten-
dimento especializado para os se-
guintes assuntos: previdência privada 
(Funcef), previdência pública (INSS), 
ações de restituição de Imposto de 
Renda, ações acidentárias, ações 
indenizatórias por acidente ou do-
ença do trabalho e ações envolvendo 
apólice de seguros. Os atendimentos 
podem ser agendados gratuitamente, 
através do e-mail: direitosocial@
direitosocial.adv.br ou pelo telefone: 
(51) 3215-9000.

* Com informações de www.apcefrs.
org.br

Arquivo/APCEF/RS

Jeverton Lima
Assessoria Jurídica Trabalhista
jeverton@young.adv.br 

Perdas no Fundo de Garantia

Cabe ação revisional para 
cobrar as diferenças de corre-
ção monetária que não estão 
sendo corretamente aplicadas 
nas contas vinculados do FGTS. 
Esta ação busca reparar as perdas 
que chegam a 88,3%, devido 
à correção equivocada pela TR 
(Taxa de Referência), aplicada 
sobre o fundo de garantia. Só nos 
últimos dois anos, somam apro-
ximadamente 11% de perdas na 
correção em face de aplicação 
de redutor.

A controvérsia surge a partir 
da definição metodológica de 
criação de um redutor aplicado 
no cálculo para determinação da 
TR sobre os saldos. A resolução 
nº 1.805, de 27 de março de 
1991, fixa o redutor em 2% e 
explicita que: “A TR para o dia 
de referência será calculada 
deduzindo-se da média móvel 
ajustada das taxas, os efeitos de-
correntes  da tributação e da taxa 
real histórica de juros da eco-
nomia, representados por taxa 
bruta mensal...”. Desta forma, 
desde a sua origem, a fórmula 
de cálculo da TR comporta um 
fator redutor que é arbitrado 
pelo Bacen, fato que pode ser 
questionado como irregular.

O FGTS vem sendo corrigi-
do pela TR desde 1999, contudo, 
seus índices ficaram abaixo dos 
índices inflacionários medidos 
pelo governo federal, conside-
rando o INPC-IBGE, tem-se as 
seguintes diferenças:

ANO / DIFERENçA:

1999 - 2,49%

2000 - 3,02%

2001 - 6,54%

2002 - 10,40%

2003 - 5,20%

2004 - 4,07%

2005 - 2,11%

2006 - 0,75%

2007 - 3,53%

2008 - 4,55%

2009 - 3,27%

2010 - 5,43%

2011 - 4,59%

2012 - 5,56%

Os trabalhadores perderam 
bilhões entre 1999 e 2012 com 
a manipulação da TR, que deve 
incidir no cálculo dos juros do 
FGTS.

Para demonstrar tais dife-
renças, verificamos que um tra-
balhador que tinha R$ 5.000,00 
na conta vinculada do FGTS 
em 1999, tem atualmente R$ 
6.702,35.

Os cálculos elaborados da 
maneira correta apontam que 
este trabalhador deveria ter na 
sua conta vinculada do FGTS R$ 
12.932,20.

Assim, verifica-se que existe 
uma diferença de R$ 6.229,85 
que não foi repassada para a 
conta do FGTS do trabalhador, 
sendo que esta diferença pode 
ser buscada na justiça.

para ingressar com a ação 
são necessáriosos seguintes 
documentos: cópia da CTPS, 
PIS, RG, CPF, comprovante de 
residência, recibo salarial atual; 
extrato analítico do FGTS en-
tre 1999/2013. Caso você seja 
aposentado, faz-se necessário 
também a Carta de Concessão 
da Aposentadoria.

Associados da Regional Sul participaram do Dia do Jurídico



Do Festival de Música da  
APCEF/RS rumo a Belém do Pará
“Passeata”, de Angelino Rogério e Athos da Cunha, representará o Estado no Música Fenae

Apcefs de todo o Brasil que se 
preparem, pois o Rio Grande do Sul irá 
para o Música Fenae com o melhor de 
sua musicalidade. Depois de uma seleção 
repleta de talentos, o Festival de Música 
da APCEF/RS elegeu a canção “Passea-
ta”, de Angelino Rogério (Cruz Alta) e 
Athos Ronaldo Miralha da Cunha (Santa 
Maria), para representar o Estado no 
evento nacional, de 4 a 6 de dezembro, 
em Belém, no Pará. “Passeata” também 
levou o prêmio de melhor letra, melhor 
melodia, melhor instrumentista e melhor 
intérprete. “Vamos fazer de tudo para 
representar o Rio Grande do Sul da forma 
mais profissional possível lá em Belém”, 
prometeu Angelino Rogério. Essa é a 
oitava vez que o músico ganha o Festival.

A disputa ocorreu no dia 24 de agos-
to, no Galpão Crioulo da Associação, em 
Porto Alegre, e foi bastante acirrada, com 
nove fortes concorrentes, de diversos es-
tilos musicais. Além de Angelino Rogério, 
interpretando a vencedora “Passeata” 
e “Tudo que eu queria”, Carlos Alberto 
Louzada Rotter, de São Lourenço do Sul, 
interpretou as milongas “No lugar onde 
moro”, “Viola e Sertão” e “Quem vai 
cuidar das flores”. Leandro Ladeira, de 
Pelotas, entoou a canção de sua autoria 
“Mania de Sonhar”. Também de Pelotas, 
Haroldo Campos cantou “Barroco”, de 
Álvaro Barcellos e Renato Machado. Já o 
conselheiro deliberativo da APCEF, Mar-
celo de Marchi, apresentou duas canções 
próprias: “Lobotomia” e “CEFini – Me-
mórias de um Aposentado”, esta última, 
vencedora do prêmio de melhor arranjo 
e melhor música pelo júri popular.

O resultado concreto do festival 
poderá ser conferido em breve com o 
lançamento de um CD com as músicas 
concorrentes nesta edição.

Valorizando talentos

À parte da competição, o melhor 
prêmio que a APCEF poderia desejar já é 
uma realidade: o crescimento e a integra-
ção de seus associados através da cultura. 

“Quem tem sonhos belos, como nós, 
associados da APCEF, precisa de canções 
que embalem esses sonhos. Por isso, te-
mos essa vinculação tão importante com 
a música. Ficamos muito satisfeitos de ver 
que estamos conseguindo propiciar espa-
ços em que as pessoas possam desenvol-
ver, mostrar seus talentos e, melhor ainda, 
que possam congregar entre si”, afirmou 
o presidente da Associação, Marcos Todt.

participação popular

Apesar da noite chuvosa que se fez 
em Porto Alegre no dia 24, a participação 
do público evidenciou que a música é ca-
paz de reunir pessoas de todas as idades, 
independente do tempo. É o caso do 
associado Nei Barcelos, que trouxe toda 
a família para curtir o Festival de Música. 
“A APCEF está de parabéns por organizar 
eventos como este. É uma forma muito 
saudável de congregar as pessoas. Sempre 
que posso, participo das atividades de 
Associação”, contou o aposentado, que 
estava acompanhado da esposa, do filho, 
nora e netos.

Já Nilo Motta, presença conhecida 
em festivais anteriores, nesta edição ficou 
como espectador. O colega já participou 
de outras competições, se classificando 
como representante do Rio Grande do 
Sul no Música Fenae 2008, com a can-
ção “Estância do Sossego”. “Este é um 
importante espaço para os associados. 
É um evento bem organizado, com um 
júri extremamente qualificado e músicas 
muito boas”, avaliou.

Comissão avaliadora

A comissão avaliadora foi composta 
por Jean Luis Domingues, graduado em 
história da música, especializado em 
didática musical e violinista; André Dil-
lenburg Pilla, formado em composição 
musical pela UFRGS, produtor artístico e 
fonográfico; e Rodrigo Siervo, vencedor 
do troféu Açorianos, compositor, saxofo-
nista, flautista e arranjador.

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre  
o XI Festival de Música, publicado em www.apcefrs.org.br 
ou no Facebook da Associação.



Do Festival de Música da  
APCEF/RS rumo a Belém do Pará
“Passeata”, de Angelino Rogério e Athos da Cunha, representará o Estado no Música Fenae

Melhor música:  
Passeata

Melhor música (júri popular):  
“CEFini - Memórias de um Aposentado”

Melhor intérprete:  
Angelino Rogério, pela canção “Passeata”

Melhor letra:  
Passeata

Melhor melodia:  
Passeata

Melhor arranjo:  
“CEFini - Memórias de um Aposentado”

Melhor instrumentista:  
Eduardo Vieira Morlin (flauta transversa),  

por “Passeata”

Letra: Athos Ronaldo Miralha  
da Cunha (Santa Maria) 

Música: Angelino Rogério (Cruz Alta)

Sob um raio de sol teu corpo prenuncia 
Um simples beijo com ternura 

Com o cheiro da manhã em alforria 
Sem a rotina das horas em clausura

Já no canto de uma luz que esvazia 
Revejo sonhos de um povo numa rua 

Um punho extravasa a rebeldia 
Da Porto Alegre no clarão da luz da lua

Na avenida de um Brasil minha guria 
Quero estar contigo numa tarde amarela 

Um chafariz que te molha e te judia 
No braço forte de um pincel em aquarela

A vida merece um pranto de alegria 
Uma trégua nas noites dos meus sonhos 

Mas o sol que embeleza e te anuncia 
Retém desejos de valores mais medonhos

Vivo no casulo de uma vã filosofia 
E corto frases na solidão de uma ata 
A silhueta de teu rosto quem diria... 

Nas palavras dos cartazes na passeata

Vivo no casulo de uma vã filosofia 
E corto frases na solidão de uma ata 
A silhueta de teu rosto quem diria... 

Nas palavras dos cartazes na passeata

Vou colocar minhas medidas na balança 
Rever meus gritos que resgatam a utopia 

De mãos dadas contigo a vida avança 
Nos dedos frágeis num rosário em romaria

Confira os venCedores

Passeata

Músicos e diretoria posam para foto oficial do XI Festival de Música da APCEF/RS

Grande vencedora do Festival, Passeata levou  
cinco troféus

Marcelo de Marchi e “Os Vidal” tocaram as músicas  
Lobotomia e CEFini

Além de Passeata, Angelino Rogério interpretou a canção 
Tudo que eu queria

Leandro Ladeira, de Pelotas, entoou o pop romântico 
Mania de Sonhar

Haroldo Campos cantou Barroco, de Álvaro Barcellos e 
Renato Machado

Associado Nei Barcelos (E) curtiu o Festival com toda a 
família

Carlos Alberto Rotter, de São Lourenço do Sul,  
interpretou três milongas de sua autoria

Público animado acompanhou  
as nove apresentações

Fotos: Anne Ledur/APCEF/RS
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Comédia marca encerramento da 
oficina teatral “Do texto à ação”

Setembro de agenda intensa para o Coral APCEF/RS

Apresentação de esquete cômica foi resultado quatro meses de trabalho

tinha vergonha, mas a oficina me ajudou 
até a falar melhor em público”, disse. Já 
para o conselheiro administrativo da As-
sociação, Clélio Gregory, o curso “ajuda 
a lidar com as situações mais difíceis, es-
pecialmente porque há que se aprender 
a trabalhar em grupo. “O teatro é uma 
atividade fraterna, que só funciona se to-
dos trabalham em conjunto e souberem 
ceder”, afirmou.

E quem perdeu a apresentação terá 
a oportunidade de conferir a esquete em 
outra oportunidade. A peça será apre-
sentada novamente em dezembro, na 

tradicional Noite Cultural, uma mostra de 
todo o trabalho na área da cultura desen-
volvido dentro da Associação. Aguarde!

Farroupilha. Na mesma noite, dá o tom 
no Acampamento Farroupilha, em Porto 
Alegre. E, para fechar o mês com chave 
de ouro, o Coral da APCEF/RS cantará 
no Dia Nacional de Doação de Órgãos, 
27, na Catedral Metropolitana da Capital.

De acordo com a coordenadora, 
Iracema Mendes, a agenda cheia é fruto 
de um excelente trabalho que o maestro 
João Araújo vem fazendo com o grupo. 
Com ensaios todas as quintas-feiras - 
envolvendo técnicas vocal, musical e 
expressão corporal - o salto qualitativo 
do grupo é notável. “Vemos, pelo retorno 
do público, que temos nos superado a 
cada apresentação. Ficamos felizes, pois 
esse é nosso objetivo”, avaliou Iracema.

Com a apresentação da esquete 
cômica “O profeta do condomínio”, 
encerrou, no dia 12 agosto, a segunda 
edição do curso de interpretação tea-
tral “Do texto à ação”, promovido pela  
APCEF/RS e ministrado pela diretora San-
dra Loureiro. O grupo, que vinha tendo 
aulas semanais desde abril, mostrou, na 
prática, as habilidades cênicas adquiridas 
ao longo do curso. “Acredito que os 
alunos evoluíram muito nesses quatro 
meses de oficina. Eles se envolveram, se 
entregaram, e andaram muito mais do 
que eu mesma poderia esperar”, revelou 
a diretora Sandra.

De acordo com a diretora de apoio 
à Cultura da APCEF, Diva Fernandes, o 
grande trunfo desta oficina é que ela, 
além de ser uma forma de promover a 
integração dos associados, desenvolve 
potencialidades do corpo e da mente. 
“Nós ficamos muito satisfeitos de ver 
a desenvoltura que os alunos criaram 
nesta oficina. É muito bonito ver a supe-
ração deles. Estão todos de parabéns”, 
observou.

Para a aposentada Janita Carvalho, o 
teatro é uma forma excelente de desen-
volver a comunicação. “Eu achava que 

O Coral APCEF/RS está sempre 
pronto para cantar e encantar por onde 
quer que passe. E neste mês de setem-
bro, a agenda é intensa para os integran-
tes do grupo. Aquecidos pela primeira 
apresentação no 48º Festival de Coros 
do Rio Grande do Sul (Fecors), ocorrida 
no último dia 13 de agosto, no Teatro da 
Amrigs, em Porto Alegre, os cantores já 
começaram o mês em cima dos palcos. 
No dia 1º de setembro, colocaram o 
pé na estrada e fizeram bonito em uma 
apresentação em Gravataí.

A maratona segue no dia 14, com 
mais uma atividade da Fecors em Tra-
mandaí. No dia 20, o coro sobe a Serra 
para embalar o Costelão da APCEF em 

Esquete foi resultado de quatro meses de oficina

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação 
sobre o encerramento da oficina de teatro, 
publicado em www.apcefrs.org.br ou no  
Facebook da Associação.

Coral se apresentou na Amrigs, pelo 48º Fecors

Anne Ledur/APCEF/RS

Egon Krug/Arquivo Pessoal
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Feiras do livro no Estado destacam 
romance histórico da APCEF/RS
“A Casa do João-de-Barro” será divulgado em Santa Cruz, Caxias, Bagé e Porto Alegre

Anne Ledur/APCEF/RS

Reprodução

Passando por momentos marcantes, 
como a morte de Getúlio Vargas, a elei-
ção de Juscelino e Jango,  o golpe de 64, 
a resistência à ditadura militar, a primeira 
greve da Caixa, entre outros, o livro “A 
Casa do João-de-Barro” é um deleite para 
aqueles que apreciam uma boa literatura. 
Pois, como obra literária de alta qualidade, 
o romance histórico da APCEF/RS será 
destaque em várias feiras do Estado nos 
próximos dias. Acompanhe!

A jornada de divulgação do trabalho 
escrito pelos oficinandos da APCEF/RS, 
sob a coordenação do escritor Alcy Cheu-
iche, começa já neste mês, com as feiras 
do livro de Santa Cruz do Sul e Caxias do 
Sul, nos dias 14 e 29, respectivamente. O 
grupo de escritores estará presente nas 
duas ocasiões para sessão de autógrafos. 
Em outubro, no dia 5, quem espera pelos 
autores é o município de Bagé. Já em no-
vembro, dia 4, o romance histórico será 
lançado na Feira do Livro de Porto Alegre.

Construindo A Casa  
do João-de-Barro

Desde março de 2012, os 15 alunos 
da oficina de criação literária Romance 
Histórico - APCEF/RS 60 anos, sob a 
coordenação do escritor Alcy Cheuiche, 
dedicaram-se à elaboração do livro “A 
Casa do João-de-Barro”, romance que 
conta a história da Associação a partir da 
sua fundação, em 13 de junho de 1953. O 
resultado deste belo trabalho foi comparti-
lhado pela primeira vez com o público nas 
comemorações do sexagenário da APCEF, 
em junho deste ano.

De acordo com a presidenta da 
Associação, Célia Zingler, também autora 
do livro, a obra é um panorama da histó-
ria brasileira contado por trabalhadores 
e trabalhadoras. “O romance apresenta 
personagens fictícios, mas em situações 
muito reais. É possível, muitas vezes, 
confundir-se na história. O resultado ficou 
muito rico”, afirmou.

Na avaliação do escritor Alcy Cheu-
iche, trata-se de um trabalho primoroso 
de muita pesquisa e propriedade. “Essa é a 
história de uma entidade vitoriosa, contada 
pelos seus verdadeiros protagonistas”, 
destacou.

• 14/9 - Santa Cruz do Sul

De 6 a 15 de setembro de 2013, 
a praça Getúlio Vargas é o ponto de 
confraternização e promoção da leitura. 
O patrono é o escritor Affonso Romano 
de Sant’Anna, e o escritor homenageado 
é Mauro Klafke. Os autores do livro da 
APCEF estarão presentes em sessão de 
autógrafos no dia 14, às 15 horas.

• 28/9 - Caxias do Sul

Tendo como patrono o cartunista 
Carlos Henrique Iotti, a 29ª Feira do 
Livro de Caxias do Sul ocorre de 27 
de setembro a 13 de outubro na Praça 

Dante Alighieri. Nas últimas edições, 
mais de 300 mil pessoas circularam pela 
Feira e cerca de 80 mil livros foram ven-
didos. O grupo de escritores da APCEF 
estará presente no dia 28, às 16 horas, 
para sessão de autógrafos.

• 5/10 - Bagé

A Feira do Livro de Bagé aconte-
cerá entre os dias 27 de setembro a 
6 de outubro, na Praça da Estação. O 
patrono da Feira é o escritor Cláudio 
Antunes Boucinha, bageense, mestre 
em História, com ampla participação 
na imprensa local. “A Casa do João-de- 

Barro” terá sua sessão de autógrafos no 
sábado, dia 5 de outubro, às 16 horas.

• 4/11 - porto Alegre

A 59ª edição da Feira do Livro de 
Porto Alegre acontece de 1º a 17 de no-
vembro. Mais antiga do País, é conside-
rada a maior do gênero realizada a céu 
aberto no Continente Americano. Con-
ta com espaços destinados à promoção 
de atividades artísticas e culturais. Os 
escritores da APCEF/RS participarão de 
debate no dia 4 de novembro, às 19h, na 
Sala Leste do Santander Cultural, e, às 
20 horas, acontece sessão de autógrafos 
no Memorial do Rio Grande do Sul.

O livro foi lançado nas festividades de 60 anos da APCEF/RS, em junho

Livro foi escrito por oficinandos de Alcy 
Cheuiche

ApCEF SAÚDE

MEDiCinA DO SOnO - Clínica Uni-
sono - Rua Augusto Meyer, 163, salas 
1204, 1205 e 1206, bairro Auxiliadora 
– Porto Alegre/RS - Fones: (51) 3377-
0000/3388-3247 - E-mail: rheller@
terra.com.br

Veja mais convênios em www.apcefrs.
org.br/convenios/saude.htm

Novos  
convêniosOnde comprar

“A Casa do João-de-Barro” está 
à venda na APCEF/RS pelo preço  
simbólico de R$ 15. Nas livrarias,  
o valor é diferenciado. Para adquirir  
o seu, contate: (51) 3268-1611  
ou cultural@apcefrs.org.br.

* Reportagem editada com a colaboração da jornalista Regina Azevedo (MTB 14241), 
de www.apcefrs.org.br

COnFiRA AS DATAS DAS FEiRAS
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ESpORTES/pATRiMÔniO

Prepare-se, pois o VII Botequim 
do Esporte vem aí!
Tradicional homenagem a atletas da APCEF/RS, festa com chope liberado será no dia 26/10

Prepare-se, pois um dos eventos 
mais aguardados do ano está chegando: 
no dia 26 de outubro, a partir das 21 
horas, a APCEF/RS promove a sétima 
edição do Botequim do Esporte, no Gi-
násio de Esportes da Sede A, em Porto 
Alegre. A festa, que é literalmente um 
brinde à pratica esportiva, homenageia 
os atletas que atuam nas mais diversas 

modalidades dentro da Associação.

Como de praxe no evento, o cho-
pe será liberado, bem como refrige-
rantes e água. Petiscos estarão à venda 
para acompanhar. A animação musical 
ficará por conta da banda Biss. Lem-
brando que os convites são limitados 
e só serão vendidos antecipadamente 

através do telefone: (51) 3268-1611 
ou pelo e-mail: eventos@apcefrs.org.
br, por apenas R$ 30. Garanta já o seu!

Homenageados do Vii  
Botequim do Esporte

Neste ano, os grandes agraciados 
por seu desempenho esportivo são 
Luiz Paulo Centeno de Oliveira (três 
medalhas de ouro nos Jogos do Sul e 
Sudeste no atletismo); Tatiana Redivo 
(bronze nos 5 mil metros); e, coletiva-
mente, a equipe feminina de voleibol 
de quadra (ouro), composta por Ane-
mari Pott, Betina Meinecke, Bianca 
Crestani, Catia Thomas, Cristiane 
Blesmann, Fabiana Ferreira, Gabriela 
Moro, Helen Junchem, Lorna Lehen-
bauer, Mirian Sgarbi e Rosane Kessler.

O VII Botequim do Esporte tam-
bém fará uma homenagem às regionais 
que sediaram os Jogos de Integração 

neste ano: Vale do Taquari, Serra e 
Passo Fundo. “Graças ao empenho 
dessas regionais, tivemos uma partici-
pação recorde de associados nos Jogos 
2013: mais de 300 atletas concorrendo 
em 13 modalidades esportivas”, avaliou 
o diretor de Esportes da Associação, 
Sérgio Simon.

A construção que está tornando 
realidade o sonho da nova colônia de 
Tramandaí segue a todo vapor. A equipe 
do arquiteto Pedro Sosa trabalha dia 
após dia para garantir um acabamento 
de qualidade na maior obra da história 
da APCEF/RS. Para se ter uma ideia do 
avanço, já foram concluídas as coloca-
ções de esquadrias em PVC do 7º e 
8º pavimentos e de todos os peitoris 
dos vãos das janelas dos respectivos 
andares. Além disso, as furações para 
tubulações e ralos de banheiros e co-
zinhas de todo o prédio já foram feitas.

Mas o trabalho não pára por aí. 
Nesta etapa, seguem em execução o 

revestimento de lajes, vigas e pilares do 
6º e 7º pavimentos; a instalação de tubu-
lações das colunas do esgoto sanitário, 
pluvial e de água fria em todo o prédio; o 
fechamento, em gesso acartonado, dos 
condutores hidrossanitários e pluviais; 
e a colocação do piso de porcelanato 
no 8º andar. Ou seja, nesse ritmo, em 
breve, teremos a nossa colônia pronta 
para usufruir. “Volto a dizer que estamos 
trabalhando para garantir que a obra 
seja entregue no prazo. Nesse sentido, 
posso garantir que o cronograma está 
sendo rigorosamente observado”, 
afirmou o diretor de Patrimônio da 
Associação, Paulo Belotto.

Acabamentos de qualidade dão toque moderno à obra de Tramandaí

O quê -  VII Botequim do Esporte

Quando - 26/10, às 21h

Onde - Ginásio de Esportes da 
APCEF (Cel. Marcos, 627 - Ipanema 
- Porto Alegre)

ingressos (somente  
antecipados) -  R$ 30

informações - (51) 3268-1611 ou 
pelo e-mail eventos@apcefrs.org.br

SERViçO

Definidos data e 
local dos Jogos da 
Fenae 2014

o próximo ano. Serão em Goiânia, de 15 
a 23 de agosto de 2014. Os preparativos 
para a 11ª edição do evento já come-
çaram, para assegurar toda a logística 
necessária, como transporte, hospe-
dagem, locais de provas, arbitragem, 
alimentação, entre outros itens.

A última edição ocorreu em 2012, 

O maior evento esportivo dos 
empregados da Caixa, os Jogos da  
Fenae, já têm data e local definidos para 

em Vitória, e contou com a participação 
de mais de 2.300 atletas para a disputa de 
25 modalidades, entre individuais e cole-
tivas, em uma semana de competições. 
A APCEF gaúcha ficou em quarto lugar 
no resultado geral entre as 27 APCEF’s 
do País, com a conquista de 15 medalhas 
e 440 pontos.

Para a próxima edição, a diretoria de 
Esportes adiantou que os treinamentos e 
seletivas devem começar já em março do 
ano que vem. “Nosso objetivo é superar 
o resultado de 2012 e voltarmos para o 
Rio Grande Sul em primeiro lugar. Para 
isso, faremos treinos intensivos de março 
a agosto”, garantiu Sérgio Simon.

Regina Azevedo/APCEF/RS

Arquivo/APCEF/RS

Homenageados da edição passada em foto oficial com a diretoria

Esquadrias em PVC e piso em porcelanato já começaram a ser colocados
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“Obra da Copa”, duplicação da  
Avenida Tronco desaloja famílias
Mais de mil famílias seguem em situação indefinida com desapropriações em Porto Alegre

Há meses, o cenário da Vila Cruzei-
ro, situada na Zona Sul de Porto Alegre, 
se modifica todos os dias. Na Avenida 
Moab Caldas, a popular Avenida Tronco, 
máquinas aparecem ao longo da via que 
está sendo duplicada. Algumas casas já 
foram derrubadas, outras ainda esperam 
pela avaliação do Departamento Munici-
pal de Habitação (DEMHAB). Ao todo, 
cerca de 1500 famílias precisarão ser re-
movidas do local em que vivem hoje – e, 
até aqui, menos de um terço delas têm a 
situação regularizada.

O processo de remoção das famí-
lias da Vila Cruzeiro sofre contestação 
por parte dos movimentos sociais e de 
alguns moradores. No início de julho, 
uma manifestação organizada pelo Bloco 
de Lutas pelo Transporte Público e o Co-
mitê Popular da Copa percorreu as ruas 
do bairro, defendendo as garantias das 
famílias envolvidas na obra da Prefeitura. 
Criou-se, também, o programa “chave 
por chave”, ligado ao Comitê Popular, no 
qual a comunidade busca a certeza de ter 
uma nova habitação para, só então, deixar 
a atual residência.

Basta uma caminhada pelas proximi-
dades da Avenida Tronco e algumas con-
versas com a vizinhança para perceber 

acordo com uma empresa terceirizada, 
que a partir de um laudo nos dá o valor 
comercial que deveremos pagar pelo 
imóvel”, conta Botelho.

“Estou esperando há dois meses 
pelo pagamento do bônus moradia, que 
está muito atrasado. Eu tinha uma casa 
garantida na Glória, com contrato feito, e 
até agora não foi depositado o valor. Hoje 
vai vencer o terceiro prazo, e estou com 
medo de perder o negócio”. O relato é 
da diarista Therezinha da Silva, que vive 
há mais de vinte e cinco anos na Avenida 
Tronco. Além da demora para receber o 
dinheiro, ela lamenta a falta de diálogo 
com representantes da Prefeitura.

Marcos Botelho justifica possíveis 
atrasos nos pagamentos: “o bônus mora-
dia é uma lei específica que foi aprovada 
pela Câmara. Para ser aprovado (o de-
pósito do valor) é preciso uma série de 
documentos, e em alguns casos há dívidas 
grandes que inviabilizam a entrega”. The-
rezinha da Silva, como outras moradoras, 
afirma que não irá optar pelo aluguel 
social, alternativa que seria demasiado 
incerta. “Sem a garantia de outra casa, 
eu não saio daqui”, defende-se.

A poucos metros dali, Teresa Alves 
observava na calçada se alguém nas redon-
dezas poderia solucionar o seu problema 
– a casa que fica exatamente ao lado da 

que muitos moradores demonstram certa 
insatisfação com o processo. Alguns se 
queixam das alternativas oferecidas pelo 
DEMHAB, outros da demora que o poder 
público estaria mostrando para depositar 
o valor das reparações. No entanto, tam-
bém existe silêncio e desinformação: há 
quem esteja na rota da duplicação da via 
e não saiba, até agora, quando e como 
precisará deixar o local.

Para Marcos Botelho, diretor-ad-
junto do DEMHAB e responsável pela 
negociação com as famílias no projeto da 
Avenida Tronco, os moradores têm três 
alternativas na atual situação: recorrer ao 
aluguel social, de até R$ 500,00 por famí-
lia, optar pelo bônus moradia, no valor de 
R$ 52.340,00, ou buscar a indenização do 
valor do atual imóvel. “O aluguel social é 
voltado para quem deseja permanecer no 
bairro. As famílias receberão este valor 
até que as moradias do programa Minha 
Casa, Minha Vida estejam prontas”, afir-
ma Botelho.

No entanto, segundo o DEMHAB 
ainda não é possível apontar um prazo 
para a finalização das residências, que ain-
da não saíram do papel. O bônus moradia 
tem sido a saída mais procurada pelos 
moradores, que não permaneceriam nos 
bairros próximos à Vila Cruzeiro. “Ainda 
existe a opção de indenização. Temos o 

sua havia sido derrubada na véspera, e 
desde então Teresa ficou sem água. Com 
a ação das máquinas, alguns canos foram 
quebrados. A idosa, de mais de setenta 
anos, também precisará buscar outro 
destino. A duplicação da Avenida Tronco 
não prevê a continuidade do sobrado no 
local em que está há quase quarenta anos. 
“Assim como eles têm o compromisso de 
derrubar, precisam aparecer aqui para 
conversar com a gente”, diz.

Até o dia 23 de julho, 330 famílias 
optaram pelo bônus moradia, 65 pelo 
recebimento do aluguel social e outras 60 
pelo processo de indenização. Outras mil 
famílias estariam, portanto, com a situação 
indefinida. As informações são do próprio 
DEMHAB.
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Manifestação popular defendeu garantias das famílias envolvidas

“Estou esperando há dois 
meses pelo pagamento do 

bônus moradia, que está 
muito atrasado. Eu tinha 

uma casa garantida na  
Glória, com contrato fei-

to, e até agora não foi  
depositado o valor. Hoje 

vai vencer o terceiro pra-
zo, e estou com medo de 

perder o negócio.”

Therezinha da Silva, diarista e morado-
ra há mais de 25 anos na Av. Tronco.

por iuri Müller, Sul 21
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“Nem a chuva, nem o vento atrapalham o mo-
vimento”. Foi esse o grito de guerra que marcou a 
abertura da Campanha Salarial 2013, no último dia 
22, com o primeiro Passeatão dos Bancários. Apesar 
do tempo chuvoso, a manifestação que deu o pon-
tapé inicial à luta da categoria por melhores salários 
e condições de trabalho neste ano contou com a 
participação de centenas de bancários de diversos 
sindicatos do Estado. “Essa unidade revela que as 
nossas reivindicações são universais e que precisam 
ser cumpridas de uma vez por todas”, afirmou o 
presidente da APCEF/RS, Marcos Todt.

Desde lá, no entanto, a Caixa tem silenciado sobre 
as principais reivindicações dos empregados. No 
último dia 5, em negociação do Comando Nacional 
dos Bancários com a Federação Nacional dos Ban-
cos (Fenaban), os banqueiros disseram não à grande 
maioria das demandas da categoria, apresentando 
uma proposta de reajuste de apenas 6,1% sobre os 
salários, os pisos, a PLR e demais verbas de caráter sa-
larial. Não houve nem melhoria da PLR, nem avanços 
para a saúde dos trabalhadores e nem melhoria nas 
condições de trabalho. Uma proposta inadmissível, 
que já mobilizou a categoria a aprovar um calendá-

12 de setembro: assembleias em todo o País para 
rejeitar a proposta e decretar greve por tempo 
indeterminado a partir do dia 19

17 de setembro: todos a Brasília para pressionar 
os deputados federais durante a audiência pública 
sobre o PL 4330 no plenário da Câmara

18 de setembro: assembleia organizativa para 
encaminhar a greve

19 de setembro: deflagração da greve nacional 
dos bancários por tempo indeterminado

CAMpAnHA SALARiAL 2013

Calendário de luta

Passeatão dos Bancários 
abriu Campanha Salarial
Após quatro rodadas de negociações, banqueiros não  
cederam em nada. É hora de greve!

rio de luta, com indicativo de greve a partir do dia 
19.Chega de exploração! Vem pra luta, vem pra rua!

Negociações específicas

As primeiras rodadas das negociações específicas 
dos empregados da Caixa foram frustrantes. Tudo 
porque a empresa negou-se a atender os itens refe-
rentes às Funcef, Prevhab, aposentados, segurança 
bancária, saúde do trabalhador, Saúde Caixa, condi-
ções de trabalho, carreira, isonomia e contratação 
de empregados para suprir as demandas de agências 
que estão sendo abertas em todo o País.

De acordo com o diretor de Relações de Tra-
balho da APCEF/RS, Marcello Carrión, para que a 
empresa responda às reivindicações dos bancários 
é preciso que as negociações sejam levadas à sério 
pelo Comando, sem ceder a interesses de patrões, 
governos ou partidos. “Reforçamos que é fundamen-
tal que o movimento não repita os mesmos erros 
dos últimos anos e cumpra, de fato, a estratégia da 
campanha. Isso vale tanto para a pauta geral quanto 
para a específica”, enfatizou.

Passeatão dos Bancários abriu Campanha 2013  
no Estado

Bancários de todo o Estado lutam pela mesma causa

CEE/Caixa em rodada de negociação específica  
com a empresa

Cruzes pretas representam toda a forma de opressão  
dos banqueiros
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