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O fascínio ultraliberal que toma 
conta de nossos governos não poupa 
nada, nem ninguém. Especialmente em 
capitalismos periféricos, como é o caso 
de países da América Latina – e, obvia-
mente, do Brasil –, acima da soberania 
dos povos, os interesses dos setores 
dominantes estão sendo implantados 
à força. Conforme explica o jornalista, 
cientista político e professor universi-
tário, Bruno Lima Rocha, nas páginas 
centrais deste João de Barro, os grandes 
interesses conseguem ultrapassar os 
governos e, inclusive, golpeá-los.

No Brasil, como exemplo de um 
novo artifício bolado para beneficiar o 
empresariado, está a Medida Provisória 
(MP) 905, do Governo Bolsonaro. Dentre 
os itens mais nocivos da MP, estão a cria-
ção de uma nova modalidade de trabalho 
precário – com o chamado contrato de 
trabalho Verde-Amarelo –, a intensifi-
cação da jornada, o enfraquecimento 
da fiscalização e a redução do papel da 
negociação coletiva. Ou seja, mais uma 
“bolsa-patrão” para o(a) trabalhador(a) 
pagar. Saiba mais, na página 7.

Essa sanha ultraliberal ataca, ainda, 
com muita voracidade, as empresas 
públicas. Empregados(as) da Caixa e 
entidades representativas denunciam, 
através da campanha #ACaixaÉTodaSua, 
a privatização de áreas lucrativas do ban-
co – como a Lotex, que recentemente 
foi vendida a preço de banana para um 
consórcio estrangeiro. E, como você 
pode conferir na página 4, áreas como 
cartões, seguros, gestão de ativos e 
loterias já estão na fila do entreguismo 
para o começo de 2020.

Já na Petrobras – a maior empresa 
estatal brasileira e alvo de privatizações, 

com a entrega da riqueza ao capital 
estrangeiro –, o ataque à organização 
dos(as) trabalhadores(as) infelizmente 
foi legitimado pelo Judiciário. Conforme 
noticiou o jornalista Marcelo Auler em 
seu blog, o ministro do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST), Ives Gandra da 
Silva Martins Filho, eleitor declarado 
de Jair Bolsonaro, decidiu cobrar de 
nove sindicatos e da Federação Única 
dos Petroleiros (FUP), R$ 32 milhões, a 
título de multas pela greve nos dias 25 e 
26 de novembro. Os(as) petroleiros(as) 
estão sendo atacados por defender a 
Petrobras. O mesmo já aconteceu na 
década de 1990. Destruir a resistência 
da categoria é facilitar a entrega do pa-
trimônio do povo brasileiro. 

Nem mesmo a educação, maior 
Bem Comum que uma sociedade 
pode ter, escapa do desmantelamento 
do Estado. Fazendo coro com o mal-
-intencionado ministro Abraham Wein-
traub – que acusou as universidades 
federais de serem antros de “balbúrdia” 
e “plantações de maconha” e, seus(suas) 
docentes, “zebras gordas” –, o gover-
nador gaúcho, Eduardo Leite, também 
atua na mentalidade ultraliberal do 
Estado Mínimo: no último dia 23 de no-
vembro, defendeu, com todas as letras, 
a transferência da responsabilidade da 
educação primária à iniciativa privada. E, 
como se não bastasse, em meio a uma 
greve histórica, a Polícia Militar gaúcha 
recebe os(as) (parcelados) e mal-pagos 
professores(as) estaduais com spray de 
pimenta e cassetetes. 

No Brasil de 2019, não é nada 
fácil ser trabalhador(a). Coletivamen-
te, somos mais fortes: em 2020, nin-
guém solta a mão de ninguém! 
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Talentos Fenae/APCEF acontece 
de 4 a 7 de dezembro

Representantes gaúchos(as) participarão do concurso 
nacional

O Talentos Fenae/APCEF é um 
concurso nacional que valoriza expres-
sões artísticas de associados(as) em 
quatro pilares, reunindo oito disciplinas 
artísticas: Imagem (Foto e Filme); Artes 
Visuais (Desenho e Pintura e Desenho 
Infantil); Literatura (Contos/Crônica e 
Poesia) e Música (Composição e Inter-
pretação). 

E a APCEF gaúcha, como sem-
pre, estará muito bem representada 
na etapa nacional, que acontecerá 
dos dias 4 a 7 de dezembro, em 

Gregório Mascarenhas/APCEF
Dezembro 
 
11 - Coral APCEF no 
Grêmio Náutico União 
(Porto Alegre) 
 
Janeiro 
 
22 - Dia da(o) 
Aposentada(o) e 
Pensionista (Sede A)

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

Agenda de Eventos

Neste ano, a APCEF teve a alegria 
de dar as boas-vindas a cinco grupos de 
colegas que ingressaram na Caixa a partir 
do último concurso público. As recepções 
foram uma grande oportunidade de os(as) 
empregados(as) recém-contratados(as) 
conhecerem o patrimônio, as áreas de atu-
ação e as lutas da Associação, e acabaram 
resultando em várias novas associações. O 
último encontro foi no dia 9 de outubro, 
quando colegas do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina – que estavam em treinamento em 
Porto Alegre – participaram de um jantar 
preparado pelo Núcleo de Cultura Gaúcha, 
no Galpão Crioulo da Sede B.

APCEF recepciona 
colegas novos(as) 
da Caixa

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

FSKD - Fagundes, Schneider, Köhler 
e Dresch Advogados

Especializado em ações trabalhistas como 
hora extra, 6ª e 8ª horas, PCC/PFG, FGTS 

sobre tíquete e tíquetes para aposentados(as) 
e ativos(as). Atendimento com hora marcada 
na Sede B da Associação (Av. Coronel Mar-
cos, 851, Porto Alegre) ou também no escri-
tório de advocacia (Av. Pedro Adams Filho, 
5573/1206, Novo Hamburgo). Para agendar 
a assessoria, contate os(as) advogados(as) 

através dos telefones (51) 3595-3995 ou 
(51) 99121-9566.

Escritório Direito Social atende 
integrantes do Seguro Jurídico 

Atendimento especializado com equipe de 
advogados(as)sobre Previdência Social e 

Complementar(FUNCEF), ações tributárias, 
direitos em apólices de seguro de vida, Saúde 

Caixa e assessoria em assuntos relativos a 
doenças ocupacionais. Para processos de 

Apuração Administrativa e Disciplinar pela Caixa, 
oferece acompanhamento  desde o início, além 

de defesas escritas e orais necessárias. 
Atendimento com hora marcada no escritório na 
Av. Borges de Medeiros, 612, cj.21 - Porto Alegre.

Acolhimento, orientação e 
tratamento especializado com 
psicóloga clínica, psicanalista e 

mestre em Psicologia pela 
UFRGS Maria Isabel Perez 
Mattos, referente a doenças 

ocupacionais. Laudos periciais 
para instrumentalizar ações 

judiciais. Solicite a sua ficha de 
identificação através do e-mail 

apcefrs@apcefrs.org.br e faça um 
agendamento. Mais 

informações: (51)3268-1611, 
3019-9344 e 98151-9947. Aten-
dimentos na Av.Carlos Gomes, 

1000/302, Porto Alegre.

Representantes da APCEF/RS

Desenho e Pintura: Vera 
Maria Noll Garcia (Afro)
Desenho Infantil: Nelson 
Ferreira Filho (Más Notícias) 
(Clarissa Lacerda Ferreira)
Filme: Nelson Ferreira 
Filho (Walking Bread)
Foto: Umberto Sartore 
Zornio (Copacabana)

Contos e Crônicas: Hélio 
da Silva dos Santos 
(Aniversário)
Poesia: Athos Ronaldo 
Miralha da Cunha (A pena 
que abraça)
Composição: Meri Elen 
Soares (Pele e Alma)
Interpretação: Marcos 
Todt (La ciudad liberada)

Recepções contaram com jantar e 
apresentação da entidade

ASSESSORIA 
EM SAÚDE DO(A)  
TRABALHADOR(A)

Reprodução

Não perca o Dia do(a) Aposentado(a) e Pensionista!

Em janeiro, entidades de todo 
o  Bras i l  ce lebram o  Dia  do(a ) 
Aposentado(a) e Pensionista. E a 
APCEF/RS não poderia  f icar  de 
fora dessa comemoração. Por isso, 
aposentados(as) e pensionistas, reser-
vem a data de 22 de janeiro de 2020, 
porque a Associação está preparando 

Florianópolis. Confira, abaixo, os(as) 
nossos(as) representantes e fique na 
torcida!

um dia inteiro de atividades para você, 
com direito a refeições, palestra so-
bre qualidade de vida e atividades de 
integração! O evento, que chega à 
sua 12ª edição, acontecerá na Sede A, 
em Porto Alegre, das 9h às 17h. Mais 
informações, em breve, em www.
apcefrs.org.br.
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#ACAIXAÉTODASUA

Campanha em defesa da Caixa é 
lançada com ato em Porto Alegre
Movimento pretende alertar a população sobre os perigos da privatização de setores rentáveis do banco

A partir de um ato realizado no 
último dia 19 de novembro, na Praça da 
Alfândega, em Porto Alegre, a APCEF/
RS e o Sindicato dos Bancários de Por-
to Alegre - juntamente com a Fenae e 
outras entidades parceiras - encampou 
mais uma importante luta: a campanha 
#ACaixaÉTodaSua. O movimento, 
idealizado pelo Comitê Nacional em 
Defesa da Caixa, visa a valorizar a Caixa 
100% pública e denunciar a privatiza-
ção de áreas lucrativas do banco, como 
a Lotex, que recentemente foi vendida 
a preço de banana para um consórcio 
estrangeiro. Áreas como cartões, segu-
ros, gestão de ativos e loterias já estão 
na fila do entreguismo para o começo 
de 2020.

De acordo com o presidente da 
APCEF/RS, Marcello Carrión, o grave 
processo de venda e fatiamento da Cai-
xa prejudicará fatalmente os serviços 
que o banco presta ao povo brasileiro. 
“Os recursos arrecadados nesses seto-
res são responsáveis pelo financiamen-
to de áreas como Habitação, Educação 
e Seguridade Social (Previdência, Saúde 
e Assistência Social). A rentabilidade 
deve ser revertida em benefício da 
sociedade, que é a verdadeira deten-
tora do banco, e não para engordar os 
bolsos do setor privado”, defendeu. Em 
território gaúcho, a Caixa e outros ban-
cos públicos respondem por 68% das 
agências bancárias em operação, sendo 
responsáveis por 77% das operações 
de crédito e 100% dos financiamentos 
imobiliários.

Nesse sentido, a APCEF e as en-
tidades parceiras estão se mobilizando 
para reforçar, junto à população, a 
importância do banco e os perigos que 

uma política entreguista pode repre-
sentar não só para a empresa como 
para o desenvolvimento de todo o País. 
“Entendemos que defender o caráter 
público e social da Caixa deve ser uma 
bandeira de toda a sociedade, pois é ela 
quem mais se beneficia das políticas pú-
blicas que o banco gerencia em todo o 
Brasil. Por isso, iniciamos nas ruas essa 
campanha também aqui no Rio Grande 
do Sul”, explicou Carrión.

Conforme alerta a diretora de 
Aposentadas(os), Previdência e Saúde 
da APCEF/RS, Célia Zingler, a política 
do atual governo também ataca os 
planos de saúde e os direitos de quem 
já se aposentou. Por isso, ela conta 
com a mobilização de todos(as) os(as) 
aposentados(as): “Peço, com todo 
carinho, que aposentadas(os) como eu 
saiam de casa, usem a camiseta, divul-
guem a defesa da Caixa no Facebook 
e em todas as mídias que puderem. 
#ACaixaÉTodaSua, é toda nossa!”, 
conclamou Célia.

A mobilização em Porto Alegre 
reuniu membros da APCEF/RS, Fenae, 
AGEA, Sindicato dos Bancários de Porto 
Alegre e Região, Fetrafi/RS, Advocef, 
Aneac, Fenag, AudiCaixa, Social Caixa 
e Fenacef, além de colegas da Caixa, 
delegados(as) sindicais e pessoas que pas-
savam pelo local. Foi animado pela dupla 
Canandes, composta por Lili Fernandes e 
Dudu Castilhos, e teve distribuição de ca-
misetas, bonés, bótons e salada de frutas.

Além da Capital gaúcha, a cam-
panha teve outros lançamentos re-
gionais, como em Florianópolis (SC), 
Curitiba (PR), Recife (PE) e Belém 
(PA), e seguirá Brasil afora. Em São 
Paulo, o pré-lançamento ocorreu em 

agências que administram o saque do 
FGTS para pessoas que não têm conta 
na Caixa. Colegas dialogaram com 
a população e distribuíram material 
reforçando a importância do banco. 
Nas mídias, de acordo com a Fenae, 
serão quatro meses de comunicação 
intensa. A divulgação também está 
nos principais portais de notícias e 
nas redes vinculadas ao Comitê. Nas 
rádios, os spots já estão nas emissoras 
de maior audiência dos 26 estados e do 
Distrito Federal e também em rádios 
comunitárias. O objetivo é chegar em 
todos os lugares. Cada agência pode 
fazer alguma atividade.

Campanhas da APCEF/RS 

Quando o assunto é defender o 
patrimônio do povo brasileiro, espe-
cialmente a Caixa, a APCEF/RS vem 
desempenhando um papel protagonis-
ta. Ainda em 2015, lançou a campanha 

Caixa do Povo e 100% Pública – Tô 
Contigo e Não Abro, quando iniciou a 
promoção de uma série de iniciativas 
– abaixo-assinados, seminários, deba-
tes, participações em atos públicos, 
publicações de artigos e entrevistas, 
anúncios publicitários etc. -, a fim de 
conscientizar a população a respeito da 
importância do banco para a sociedade 
brasileira e angariar apoio para conter 
as ameaças que já vinham surgindo.

A partir de 2017, agregou o tema 
do Bem Comum aos debates da cam-
panha, que percorreu o Estado com 
atividades em Uruguaiana, Erechim, 
Santo Ângelo, Porto Alegre, Passo Fun-
do, Tramandaí e Novo Hamburgo. E, 
no ano passado, ainda encorpou a luta, 
lançando dois livros: “Em Defesa do 
Bem Comum” e “A Caixa é do Povo!”. 
Adquira já os seus, com desconto para 
associados(as), no site da APCEF/RS.

 
* Colaborou Gregório Mascarenhas.

Fenae/Divulgação

Diretoria da APCEF participou de ato na Capital

A luta em defesa da Caixa 100% públi-
ca e dos direitos dos(as) empregados(as) do 
banco obteve uma importante vitória. Rita 
Serrano foi reeleita em primeiro turno, com 
81,76% dos votos, como representante 
dos(as) empregados(as) no Conselho de 
Administração (CA) da Caixa. As eleições 
ocorreram de 18 a 22 de novembro, através 
da Rede da Caixa.

O Conselho de Administração é a 
principal instância decisória do banco. 
Possui oito membros: o presidente do 

banco, seis conselheiros indicados pelo 
Ministério da Economia e um(a) eleito(a) 
pelos(as) empregados(as). Rita Serrano se 
elegeu com o compromisso de representar 
os anseios dos(as) trabalhadores(as), de-
fender a integridade do banco e fiscalizar 
as ações da gestão. Conquista histórica 
dos(as) trabalhadores(as), como resultado 
da luta das entidades sindicais e associa-
tivas, a eleição de representante dos(as) 
empregados(as) na Caixa tornou-se reali-
dade somente a partir de 2013. 

Empregada da Caixa desde 1989, Rita 
Serrano participa do CA desde 2014, quan-
do ocupou o cargo de suplente, sendo eleita 
titular em 2017. Mestre em Administração 
e graduada em Estudos Sociais e História, 
a atual conselheira tem longa trajetória no 
movimento sindical e social. Foi presidenta 
do Sindicato dos Bancários do ABC entre 
2006 e 2012, coordena desde 2015 o Co-
mitê Nacional em Defesa das Empresas 
Públicas e atualmente faz parte do Conse-
lho Fiscal da Fenae.

Rita Serrano é reeleita conselheira no CA da Caixa

Rita Serrano participa do CA desde 2014
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Endosse a luta do Comitê de Combate à 
Megamineração!

A APCEF/RS integra, juntamente 
com outras dezenas de entidades, o 
Comitê de Combate à Megamineração 
no Rio Grande do Sul (CCM/RS). A orga-
nização tem o objetivo de articular

a oposição e construir estratégias 
contra grandes projetos mineradores 
no Estado. Há hoje, em andamento, 
166 projetos, sendo que quatro deles já 
estão em fase de licenciamento: o Mina 
Guaíba - que pretende extrair carvão 
a céu aberto entre Eldorado do Sul e 
Charqueadas -, Caçapava do Sul - que 
pretende extrair zinco, chumbo e cobre 
das proximidades do Rio Camaquã -, 
Três Estradas - que objetiva minerar 
fosfato em Lavras do Sul - e Retiro - para 

extrair titânio em São José do Norte, 
entre a Lagoa dos Patos e o Oceano 
Atlântico.

Conforme explica Heverton Lacer-
da, vice-presidente da Associação Gaúcha 
de Proteção ao Ambiente Natural (Aga-
pan), não é verdade que esses projetos 
trarão desenvolvimento, como sustentam 
o Governo do Estado e as grandes mine-
radoras. “Tudo o que a gente tem visto, 
em todos os lugares onde têm exploração 
de carvão, é pobreza. Precisamos pensar 
em tecnologias limpas, avançadas, e não 
retroceder séculos e séculos, principal-
mente no caso da mineração do carvão, 
que pode provocar grandes desastres 
ambientais”. 

Camisetas do CCM-RS

Nesse sentido, a fim de ampliar a 
visibilidade da campanha, a APCEF/RS 
está ajudando a vender as camisetas do 
Comitê de Combate à Megamineração. 
Para associados(as), o preço é de custo: 
R$ 16 (branca) ou R$ 18 (verde). Para não 
associados(as), o valor fica R$ 20 (branca) 
ou R$ 25 (verde). Acesse a loja online da 
Associação e adquira já a sua: http://www.
apcefrs.org.br/servicos/loja/.

Abaixo-assinado

Além da venda das camisetas, a APCEF/
RS convida a todos(as) que participem do 

abaixo-assinado contra os empreendimen-
tos de megamineração. Acesse https://bit.
ly/2DiGzMM, leia o manifesto “Sim à vida, 
não à destruição!” e endosse essa luta! 

“A hora de atuarmos é agora, antes 
que os empreendimentos  – cujas conse-
quências ambientais e sociais são irrever-
síveis – aconteçam”, alertou o diretor de 
Formação para o Bem Comum, Marcos 
Todt.

Acompanhe as atividades do Comitê 
de Combate à Megamineração no Rio 
Grande do Sul em sua página no Facebook.

APCEF debate “Bem 
Comum” em Erechim

A APCEF participou, no dia 6 de 
novembro, da 21ª Feira do Livro de 
Erechim, através do lançamento da obra 
“Em Defesa do Bem Comum”, seguido 
de debate intitulado “Desafios do Bem 
Comum no Brasil”. A atividade foi inscrita 
pelo professor da Universidade Federal 
da Fronteira Sul, Thiago Ingrassia Pereira, 
que é co-organizador do livro, junta-
mente com os(a) diretores(a) da APCEF, 
Marcello Carrión, Marcos Todt e Simoni 
Medeiros.

“Em Defesa do Bem Comum” reúne 
artigos que nasceram a partir de encon-
tros, seminários e eventos de formação 
promovidos pela APCEF desde 2016, 
abordando temas como educação popular, 
direito à cidade, direito ao meio ambiente 
e o papel dos bancos públicos. Acesse 
www.apcefrs.org.br, e garanta já o seu 
exemplar.

Aposentados(as) e 
pensionistas precisam 
atualizar cadastro junto à 
Caixa

A Caixa anunciou que fará uma atuali-
zação cadastral dos(as) ex-empregados(as) 
aposentados(as) e pensionistas, a fim de 
manter o auxílio-cesta-alimentação e/ou 
auxílio-alimentação/refeição àqueles(as) 
que recebem o benefício.

Para isso, os(as) aposentados(as) 
e pensionistas deverão comparecer a 
qualquer agência ou posto de atendimen-
to da Caixa, entre os dias 25/11/2019 a 
28/02/2020, com os documentos RG/
CNH, CPF e comprovante de residência. 

APCEF/RS vende camisetas a preço de custo para associados(as) e conclama a todos(as) que participem de 
abaixo-assinado

BEM COMUM

Camisetas têm preço de custo para associados(as)

Divulgação
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APOSENTADAS(OS)/SAÚDE/JURÍDICO

APCEF lança novo canal de comunicação: Roda Vida
Primeira transmissão ao vivo pelo Facebook falou sobre direitos e bem-estar na longevidade

Sempre com o objetivo de se fazer 
próxima de seus(suas) associados(as), 
a APCEF/RS inovou, mais uma vez, 
criando um novo canal de comunicação: 
o Roda Vida. O Roda Vida consiste em 
uma transmissão ao vivo, através do 
Facebook, de uma roda de conversa 
instrutiva entre diretores(as) da APCEF 
e convidados(as). 

A estreia da transmissão ao vivo 
ocorreu no dia 31 de outubro, sobre 
direitos e bem-estar dos(as) idosos(as). 
O primeiro programa contou com a mo-
deração da diretora de Aposentadas(os), 
Previdência e Saúde, Célia Zingler, e teve 
a participação dos(as) advogados(as) Ri-
cardo Castro e Clarice Kaiper, do Escri-Clarice Kaiper, Célia Zingler, Ricardo Castro e Alexandre Gomes 

comandaram o programa de estreia

Protesto Judicial visa a interromper prescrição de ações de tábua de 
sobrevivência

No dia 4 de novembro, a Associa-
ção ingressou com Protesto Judicial 
perante a Justiça Federal de Porto 
Alegre para interromper o prazo de 
prescrição de demandas futuras que 

APCEF participa de audiência de conciliação da ação 
“Efeito Gangorra” (1° grupo)

Foi realizada, no dia 24 de ou-
tubro, em Porto Alegre, uma audi-
ência de conciliação do processo 
de nº 11402646411, denominado 
“Efeito Gangorra” (1º grupo). Con-
forme relatou o advogado Ricardo 
Castro, houve a sinalização de um 

tório Direito Social, e do educador físico, 
Alexandre Gomes. O tema da edição foi 
escolhido devido ao mês de outubro ser 
dedicado às pessoas longevas. 

O primeiro vídeo, que está hos-
pedado na página da APCEF/RS no 
Facebook, já tem mais de 500 visuali-
zações. Durante e depois da transmis-
são, os(as) internautas participaram, 
através de comentários. “Estamos 
muito entusiasmados(as) com esse novo 
projeto, pois conseguiremos chegar às 
pessoas onde elas estiverem através da 
tecnologia”, declarou Célia Zingler.

Fique atento, em www.apcefrs.
org.br, à agenda de novas transmissões 
e participe!

Saúde Caixa pode ser inviabilizado em um curto espaço de tempo
Planos de autogestão como o Saú-

de Caixa podem se tornar inviáveis em 
um curto espaço de tempo. O alerta é 
de Gean Francisco Farias Espíndula, de 
Novo Hamburgo, integrante do Conse-
lho Deliberativo da APCEF, pela Regional 
Vale dos Sinos. Gean participou, no final 
de setembro, do II Seminário em Defe-
sa dos Planos de Saúde de Autogestão 
das Estatais Federais, promovido pela 

Associação Nacional dos Participantes 
de Fundos de Pensão (Anapar).

“As Resoluções 22 e 23, baixadas 
pela Comissão Interministerial de 
Governança Corporativa e de Admi-
nistração de Participações Societárias 
da União (CGPar), impõem regras 
danosas ao custeio dos planos de saúde 
em empresas estatais federais”, afir-
mou o conselheiro, categorizando-as 

como “um ataque frontal ao direito de 
trabalhadores(as)”.

Além de limitarem o teto de custeio 
de benefícios pelas empresas estatais 
federais, incluindo a Caixa, as resoluções 
impõem faixas etárias progressivas para 
contribuição - acabando com o princípio 
de solidariedade e impossibilitando a 
negociação das regras para os planos em 
acordos coletivos – e também excluem a 

previsão do benefício para novos editais 
de concursos.

Nesse sentido, a Associação ajuizou, 
no dia 10 setembro, uma ação repre-
sentando todo o corpo associativo para 
anular os efeitos da Resolução 23. O 
processo, que leva o número 5060010-
49.2019.4.04.7100, corre na Justiça 
Federal de Porto Alegre.
* Colaborou Gregório Mascarenhas.

envolvam as tábuas de sobrevivência 
utilizadas a partir do saldamento do 
Reg/Replan (processo nº 5077915-
67.2019.4.04.7100 - 25ª Vara Federal 
de POA). 

A interrupção do prazo de pres-
crição beneficia todos(as) os(as) 
associados(as) da APCEF/RS. A ação 
é contra a Caixa e a Funcef. 

O  a d v o g a d o  R i c a r d o  B a r -

ros Cantal ice, do Escritório Di-
re i to Socia l ,  or ienta que os(as) 
associados(as) aguardem o estudo 
que está sendo realizado pela as-
sessoria jurídica.

acordo judicial que contemple os 
interesses tanto da APCEF quanto 
da Funcef. 

A Associação requer a recupera-
ção por aposentados(as) e pensionis-
tas dos valores atrasados que foram 
retirados de seus benefícios desde 

1996 até o ano de 2001, com refle-
xos até hoje. A Funcef, por sua vez, 
ponderou de que um eventual acordo 
não poderá representar elevação dos 
compromissos futuros do plano de 
benefícios Reg/Replan Saldado e Não-
-Saldado. A audiência foi encerrada 

com a concessão às partes de prazo 
para manifestação sobre o laudo pe-
ricial complementar. 

Não havendo possibilidade de 
acordo, o processo retorna para 
o juiz julgar a impugnação e deci-
dir sobre qual o cálculo correto. 

A APCEF realizará, no dia 14 de 
novembro, a partir das 9h, na Sede B, 
em Porto Alegre, uma Assembleia Ge-
ral Extraordinária, a fim de autorizar a 
alteração da periodicidade da cobrança 

do Seguro Jurídico. A proposta da di-
retoria é de que a cobrança seja feita 
quadrimestralmente (janeiro, maio e 
setembro), somando valores de quatro 
meses, a fim de evitar pagar, mês a mês, 

a taxa de R$ 1,50 por cada débito em 
conta, imposta recentemente pela Cai-
xa à APCEF. Outra pauta da assembleia 
se referirá à atualização dos valores das 
mensalidades do Seguro Jurídico, que 

não tiveram nenhum reajuste desde a 
sua criação, há 18 anos. Em dezembro, 
o débito do Seguro Jurídico é de R$ 
10, somando os meses de novembro 
e dezembro.

Assembleia visa a alterar cobrança do Seguro Jurídico 

Reprodução
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RELAÇÕES DE TRABALHO

MP 905 é mais um golpe à 
classe trabalhadora
Governo Bolsonaro cria novo artifício para beneficiar o 
empresariado

O Governo Bolsonaro aplicou 
mais um duro golpe à classe trabalha-
dora. Com a desculpa de estimular o 
primeiro emprego entre os(as) jovens, 
decretou a Medida Provisória (MP) 
905, que nada mais é do que um novo 
artifício para beneficiar o empresaria-
do. Conforme nota técnica divulgada 
pelo Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), o alegado pacote para criação 
de empregos é, na verdade, mais uma 
grande mentira: não deve criar vagas 
na quantidade e qualidade necessárias 
e, ao contrário, tem potencial para au-
mentar a precarização e o número de 
desempregados(as) – que, a propósito, 
já ultrapassa 12,5 milhões de pessoas.

Dentre os itens mais nocivos da 
MP 905, estão a criação de uma mo-
dalidade de trabalho precário – com o 
chamado contrato de trabalho Verde-
-Amarelo -, a intensificação da jornada, 
o enfraquecimento da fiscalização e a 
redução do papel da negociação co-
letiva. Tudo isso, somado às medidas 
da Reforma Trabalhista do Governo 
Temer (Lei 13.467), aprovada em 
2017, deve provocar efeitos letais 
para o emprego no Brasil. A lembrar: 
a Reforma Trabalhista de Temer, entre 
outras deliberações, reduziu garantias 
de itens como salário e férias, facilitou 
a demissão e dificultou o acesso do(a) 
empregado(a) à Justiça do Trabalho. 

Embora a Medida Provisória 
905, editada pelo Governo Bol-
sonaro, contenha várias modifi-
cações na CLT, vale ressaltar os 
três itens mais relevantes para a 
categoria bancária: ampliação da 
jornada para 40 horas semanais, 
com exceção dos(as) caixas; 
obrigatoriedade de trabalho aos 
sábados; trabalho aos domingos 
e feriados, com direito à folga 
em apenas um domingo a cada 
quatro semanas.  

Há dois pontos em comum 
com reflexos jurídicos diretos 
nestes três itens da MP. Um 
deles é a afronta ao Princípio 
da Proibição do Retrocesso 
Social; o outro, o ferimento da 
regra constitucional segundo a 
qual devem existir a Urgência 
e a Relevância da matéria para 
justificar a edição de Medida 
Provisória. O Princípio da Proi-
bição do Retrocesso Social é 
consagrado como o freio insti-
tucional e está nítido no artigo 
7º da Constituição Federal. Na 
visão do jurista Ingo Sarlet, é 
“proteção de direitos funda-
mentais em face de medidas do 
poder público”. 

Como facilmente se perce-
be, o fato de a categoria ban-
cária ser obrigada a trabalhar 
40 horas semanais, inclusive 
aos sábados, domingos e feria-
dos, depois de muitas décadas 
com carga horária de 30 horas, 
consiste em nítida piora na sua 
condição social. Isso é inad-
missível, porque o art. 7º da 
Constituição Federal refere-
-se aos direitos fundamentais 
“dentre outros que melhorem 
a condição social” da classe 
trabalhadora.

A ausência da Urgência e da 
Relevância é outro vício da MP 
905. O artigo 62 da Constitui-
ção deixa claro que apenas elas 
justificam a edição de MP: “Em 

caso de relevância e urgência, o 
Presidente da República poderá 
adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-
-las de imediato ao Congresso 
Nacional”.Como não há de-
monstração da Relevância e da 
Urgência para a inclusão destes 
temas na MP 905, neste aspecto 
ela também é inconstitucional.

Exclusivamente em relação 
à obrigatoriedade de trabalho 
aos sábados, domingos e feria-
dos para a categoria bancária, 
vê-se que a matéria já foi tratada 
no Relatório da MP 881 – “MP 
da liberdade econômica”. Neste 
sentido, o fato da matéria ter 
constado no Relatório daquela 
MP - mesmo rejeitada -  impe-
de que ela seja repetida (agora 
na MP 905) na mesma Sessão 
Legislativa de 2019, pois fere o 
princípio da Irrepetibilidade de 
Projetos, consagrado pelo artigo 
67 da Constituição Federal.  

O fato do presente caso 
tratar-se de Medida Provisória 
– e não um Projeto de Lei – não 
impede a aplicação do princípio 
da Irrepetibilidade, pois o STF 
já tratou desta matéria na ADI 
2.010, concluindo que “também 
o chefe do Poder Executivo da 
União não pode reeditar medida 
provisória que veicule matéria 
constante de outra medida pro-
visória rejeitada pelo Congresso 
Nacional”.

Ou seja, neste aspecto do 
trabalho aos sábados domingos 
e feriados, considera-se que a 
MP 905 está eivada de vício de 
origem insanável, sendo incons-
titucional.

Estas rápidas considerações 
pretendem auxiliar no embate 
com os que pretendem destruir 
o que resta de direitos da classe 
trabalhadora, tanto no campo 
da luta social e política como na 
disputa judicial. 

Fundamentos jurídicos contra a 
abusiva MP 905

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

Confira, no box abaixo, um resumo do 
conteúdo da MP 905.

A nota do Dieese afirma, ainda, 
que a MP está em desacordo com 
a Convenção 144 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), 
sobre diálogo tripartite (governo, 
trabalhadores(as) e empresários(as)) 
para alteração de normas trabalhistas. 
Além disso, não respeita as regras de 
uma medida provisória, por não com-
provar a urgência da questão, incluir 
temas sem relação com o objeto prin-
cipal e retomar propostas já rejeitadas 
pelo Congresso Nacional em outras 
MPs editadas neste ano, como é o 
caso da liberação total do trabalho aos 
domingos e feriados.

Conforme avalia o presidente da 
APCEF/RS, Marcello Carrión, a MP 905 
é mais um grande despautério deste 
Governo diante da conjuntura atual. 
“Em meio a uma crise econômica e 
social sem precedentes, Bolsonaro 
consegue encontrar formas de benefi-
ciar ainda mais os(as) empresários(as), 
com uma espécie de ‘bolsa-patrão’ que 
será paga exclusivamente pelos(as) 
trabalhadores(as)”, lamenta.

A MP 905 entrou em vigor no dia 
11 de novembro e tem validade de 60 
dias, podendo ser prorrogada por mais 
60 dias. Para virar lei, o texto precisa 
ser aprovado pela Câmara dos Depu-
tados e pelo Senado.

- Desonera as empresas, mas onera os(as) empregados(as) com o 
pagamento da contribuição previdenciária para aqueles(as) que 
acessarem o seguro-desemprego;
- Em vez de promover empregos, facilita a demissão de 
trabalhadores(as) e pode estimular a informalidade;
- Aumenta a jornada de trabalho no setor bancário; 
- Amplia a desregulamentação da jornada;
- Promove a negociação individual e enfraquece os acordos coletivos;
- Retira os sindicatos da negociação de participação nos lucros ou 
resultados (PLR);
- Dificulta a fiscalização do trabalho;
- Cria um conselho sobre acidentes de trabalho sem participação dos(as) 
trabalhadores(as) ou mesmo do Ministério da Saúde;
- Altera regras para concessão do auxílio-acidente;
- Institui multas que podem enfraquecer a capacidade de punição a 
empresas que cometerem infrações trabalhistas;
- Revoga 86 itens da CLT, incluindo medidas de proteção ao trabalho. 

Alguns itens da MP 905

SEUS DIREITOS



NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019      8

ENTREVISTA: Bruno Lima Rocha*

“Sem a população organizada, a 
capacidade de internalização de interesses 

externos das potências é gigantesca”

João de Barro - Por que podemos 
considerar que o impeachment da pre-
sidenta Dilma Rousseff, em 2016, foi o 
início de um Golpe de Estado no Brasil?

Bruno Lima Rocha - A gente pode 
caracterizar o impeachment da presidenta 
Dilma Rousseff como um golpe em função 
de três elementos. O primeiro e o mais 
visível: foi ao tornar pública uma gravação 
da ex-presidenta com o ex-presidente Lula, 
onde não havia autorização do Supremo 
para aquela gravação e, pela regra, a grava-
ção deveria ter sido eliminada. Grampear 
uma presidenta da República no exercício 
do mandato e, ao mesmo tempo, outros 
ministros de Estado, como o então ministro 
Jacques Wagner, e depois tornar público 
o conteúdo da conversa, caracteriza um 

arranjo político, jurídico e midiático. O 
próprio juiz Sérgio Moro escreveu uma 
boa análise sobre a Operação Mãos Limpas 
muitos anos antes de ganhar a projeção 
que ele ganhou. Logo, se não houvesse a 
presença e a criação de consenso da opi-
nião pública através da opinião publicada, 
seria impossível a queda do governo e a 
mudança de regime (no caso, abalando o 
pacto constitucional de 1988).

O segundo elemento é usar o artifício 
das pedaladas para justificar o impeachment. 
Mesmo tendo uma legalidade contestável, 
as pedaladas são um procedimento muito 
comum em vários mandatos e continuaram 
sendo.

E o terceiro elemento foi porque, 
num impeachment, os direitos políticos 

da presidenta teriam sido cassados e não 
foram. Então, não se localizou uma causa-
-crime. Teria sido um procedimento do 
tipo parlamentarista, num voto de des-
confiança, num regime brasileiro, que é 
presidencialista.

JB - Os vazamentos publicados 
pelo The Intercept Brasil revelam a 
parcialidade da Justiça nos processos 
do sítio de Atibaia e do tríplex do Gua-
rujá, que condenaram o ex-presidente 
Lula? O que deverá - ou deveria - 
acontecer com os agentes envolvidos 
nesses processos?

BLR - O que deverá acontecer, aquilo 
que eu conseguiria fazer a predição, ante-
cipar acontecimentos, é o imponderável. 
Por quê? O volume de denúncias difundidas 

pelo The Intercept Brasil - que também 
tiveram leitura e checagem co-organizadas 
por uma série de consórcios jornalísticos -, 
já traz material suficiente para provar que 
havia uma unidade política dentro da força-
-tarefa da Lava Jato e uma relação entre 
Ministério Público e juiz, que operava quase 
como um juiz-inquisidor. Isso está evidente.

O que deveria acontecer é tornar nulo 
todo o processo, em função da parcialidade 
do juiz Sérgio Moro, que foi ainda mais 
evidenciada com a sua saída da magistratura 
para tomar posse como titular do Ministé-
rio da Justiça do Governo Jair Bolsonaro.

Falando como um cientista político, 
creio que isso seria o mais importante, o 
mais consistente, para não radicalizar o 
apreço sobre o Judiciário e o Ministério 

Em entrevista exclusiva ao Jornal João de Barro, Bruno Lima Rocha analisa a conjuntura política, 
econômica e social da América Latina e debate desafios à esquerda para superar as crises.

Bruno é mestre e doutor em ciência política

IHU/Divulgação
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Público. Mas, na percepção de alguém 
leigo no rito jurídico, a impressão é de 
que o ex-presidente Lula já havia sido 
condenado de antemão, então, todo o 
processo serviu para legitimar a sentença. 
Não estou dizendo que ele não é culpado, 
mas não vejo provas consistentes contra 
o ex-presidente. E, na ausência de provas, 
ninguém pode – ou ao menos jamais de-
veria - ser culpado.

JB - Recentemente, o STF julgou 
uma Ação Declaratória de Constitu-
cionalidade, derrubando as prisões em 
segunda instância, usadas e abusadas 
pela Operação Lava Jato. Essa decisão 
pode significar o começo do restabe-
lecimento do Estado Democrático de 
Direito no Brasil?

BLR - Eu acredito que a decisão 
do STF está mais correlacionada a uma 
disputa de posições entre o Supremo e 
a força-tarefa da Lava Jato, disputas intra-
-Supremo – a correlação de forças dentro 
do aparelho jurídico e dentro do poder 
político – e até algum tipo de pressão dos 
militares, do que necessariamente um rigor 
do Estado de Direito ou a defesa de uma 
cláusula pétrea da Constituição. Se a gente 
for interpretar a Constituição Brasileira 
e o orçamento vinculado do Brasil sob o 
Controle Social, jamais poderiam aprovar 
a PEC 55. No entanto, ela foi aprovada e 
não entrou em nenhum problema de cons-
titucionalidade que o Supremo poderia ter 
tomado à frente. Por que o Supremo não 
fez este movimento antes de 2016? É outra 
dúvida, mas cuja suspeita é que o STF, no 
mínimo, foi omisso em todo esse processo.

JB - De acordo com a reportagem 
da jornalista Patrícia Campos Mello, 
publicada na Folha de S. Paulo de 
18 de outubro de 2018, empresários 
financiaram, ilegalmente, disparos 
de mensagens pelo WhatsApp, com 
o objetivo de influenciar o resultado 
das eleições. De que outras formas 
a elite econômica vem atuando para 
interferir na política brasileira?

BLR - Na política brasileira, são de 
diversas formas. Os setores de classe do-
minante que exercem o poder no Brasil ou 
as elites gerenciais de transnacionais ou de 
capital financeiro que operam no País têm 
uma relação muito mais próxima com o 
poder político do que a própria soberania 
do povo brasileiro. Isso é uma espécie 
de regra do jogo do capitalismo, que se 
verifica com muito mais intensidade em 
capitalismos periféricos. O Brasil é muito 
grande, muito poderoso, com muito mais 
poder do que acha que tem e, ainda sim, 
se verifica essa relação promíscua entre 
poder econômico e poder político. Para 
modificar isso, só mudando o sistema. Não 
tem outro jeito.

JB - Que interesses estão por trás 
do controle do poder político?

BLR - Todos os que a gente puder 
imaginar. Política é um jogo de interesses 

– também é um jogo de interesses balizado 
pelas instituições concretas e os sistemas de 
crenças -, o que é mais visível no Brasil, no 
Governo Bolsonaro. Se há algum consenso 
das direitas pós-2015 ou pós segundo turno 
2014, é a agenda ultraliberal do “Chicago 
Boy” Paulo Guedes, que consegue ser 
aprovada pelo Congresso.

Há vários interesses setoriais como, 
por exemplo, da indústria brasileira e de 
seus controladores, que acumulam com 
a jogatina financeira mais do que com a 
própria indústria - que, por gerar emprego 
direto e ter acesso a empréstimos, a impor-
tação de maquinário, a bens de produção, 
de capital, etc., é importante ser mantida, 
até para ser uma forma de se extrair mais 
recursos.

Outra possibilidade é esse conflito 
dentro do agronegócio, do agribusiness 
brasileiro, entre mais entreguismo ou 
menos entreguismo, como por exemplo, 
entre setores representados pela senadora 
Kátia Abreu, pelo também senador Blairo 
Maggi (ambos ex-ministros do seu setor) e 
a linha ainda mais dura, com a UDR ainda 

ocupando cargos no Governo Bolsonaro.
Outra possibilidade é este enorme 

mercado de exploração da fé, não con-
fundindo evangélico com direita evangé-
lica - embora a direita evangélica consiga 
capitanear o discurso do evangelicalismo 
ou dos evangélicos na política, o que é 
uma pena. Infelizmente, as posições mais 
conservadoras e a favor do “ocidente 
imaginário da fé cristã” terminam por gerar 
um comportamento de manada nas igrejas 
protestantes, evangélicas e pentecostais, 
ao menos aparentando ter havido uma 
posição uníssona no segundo turno a favor 
de Bolsonaro e suas barbaridades. Casos 
como a “mamadeira peniana” após os 
protestos de “Ele Não” representam esse 
momento. 

Em resumo, os grandes interesses 
junto ao Governo Bolsonaro, que con-
seguem, inclusive, ultrapassar esta admi-
nistração, são estes: o capital financeiro, 
a barganha da indústria, a insistência no 
modelo agromineral exportador e a direita 
evangélica, com um reforço da direita 
militar mais dura, especificamente nas 
polícias militares.

JB - O modelo ultraliberal que 
deseja-se implementar no Brasil é o 
mesmo que colapsou o Chile. Como 
são as condições de vida dos nossos 
vizinhos chilenos? E que avanços eles já 
conquistaram com a rebelião popular 
que toma as ruas do país andino desde 
meados de outubro?

BLR - As condições de vida da socie-
dade chilena implicam numa concentração 
de renda de 23 a 28%  no 1% mais rico; 
eles têm um texto constitucional cuja 
espinha dorsal ainda foi escrita durante a 
Ditadura de Pinochet - com muita partici-
pação de juristas e políticos do partido UDI, 
que é a coalizão de governo com Piñera 
(este da RN, um partido oligárquico de 
trajetória golpista); e praticamente quase 
nada é público e nada é gratuito. Então, 
o custo de vida é muito alto. Além disso, 
o ultraliberalismo é algo que implica uma 
carga tributária muito regressiva. Ou seja, 
quanto menos se ganha, mais se é tributa-
do. Existe classe média, mas esta é muito 
instável nas suas condições materiais;  logo, 
o descontentamento é ainda maior. 

Eu vejo que o primeiro avanço dos 
protestos foi demonstrar para as elites 
políticas chilenas que topam negociar e são 
especialistas em traição popular que estas 
camarilhas (direita RN-UDI, centro-direita 
capitaneada pelo PDC e seus rachas e 
centro esquerda do Frente Amplio lide-
rado pelo PS) praticamente não tomaram 
posição para deslegitimar e desconstituir 
o texto constitucional do Pinochet e, por 
exemplo, o sistema de ensino superior 
privatizado, a saúde privatizada, etc. Toda 
a conversa com contatos, companheiros e 
companheiras, além de colegas chilenos, é 
que a constituição de Pinochet e o sistema 
de aposentadorias através da capitalização 
é um desastre societário e uma bomba-
-relógio. As condições ideológicas e orga-
nizativas estão dadas e têm na Plaza Italia, 
centro de Santiago, o seu epicentro. 

As conquistas concretas, no entanto, 
ainda não foram atingidas, foram melhora-
das. Alguns decretos do presidente Piñera 
foram aplicados para melhorar parcialmen-
te as condições de vida. O que pode acon-
tecer, num processo constituinte, se não 
tiver uma participação intermediada por 

políticos profissionais, é avançar bastante. 
Mas até agora o modelo de convocatória da 
Constituinte está em aberto e a tendência é 
primeiro um plebiscito tipo SIM ou NÃO – 
se sai ou não a Constituinte – e, depois, no 
modelo de convocatória e participação. As-
sim também Piñera vai ganhando tempo  e 
sobrevivendo em seu carcomido governo.

JB - No Equador, rebeliões popula-
res obrigaram Lenín Moreno a revogar 
o aumento no preço dos combustíveis. 
No entanto, agora a oposição vem 
sofrendo forte repressão do Governo. 
Quais são as perspectivas para o país?

BLR - O Equador tem um problema 
gravíssimo, que é uma chantagem de que 
a estabilidade econômica estaria vinculada 
à dolarização da economia. O Equador 
é um país que não tem moeda soberana 
e utiliza o dólar como moeda corrente. 
Ainda assim, com a economia dolarizada, 
o Governo Rafael Correa gerou condições 
de crescimento no país, mesmo insistindo 
nessa maldição mineral exportadora, que 
quase sempre se choca com, por exemplo, 
os direitos dos povos originários, os direitos 
indígenas e as áreas de preservação.

O que ocorre no Equador é um 
recrudescimento da perseguição jurídica 
posterior à rebelião que realmente quase 
conseguiu derrubar o governo do traidor 
Lenín Moreno – digo “traidor” porque ele 
foi indicado pelo correismo. A rebelião 
ainda conseguiu derrubar o decreto 887 
e também conseguiu reverter pelo menos 
a piora de condição de vida. Apesar de a 
repressão estar vindo muito forte, há uma 
reorganização social que vem de fora para 
dentro, do campo para a cidade, da popula-
ção indígena para a urbana. Preciso reforçar 
a condição de que a Confederação Indígena 
(CONAIE) rompeu com o correismo 
desde 2010 e tem uma agenda própria e 
desvinculada do ex-presidente no exílio.

JB - A que você atribui a crise 
política, econômica e humanitária da 
Venezuela?

BLR - A crise econômica é mais visí-
vel, porque, infelizmente, a Venezuela tem 
uma tradição mineral exportadora, uma 
economia muito dependente do petróleo, 
que não chegou a ter a capacidade instalada 
necessária para se industrializar plenamen-
te e sequer produzir todo o alimento que 
consome. A crise econômica da Venezuela 
tem muito a ver com as medidas de puni-
ção, de bloqueios econômicos, congela-
mento de contas, isolamento do sistema de 
trocas financeiras, impostos pelos Estados 
Unidos ao governo venezuelano, desde a 
administração Bush Filho - e que vieram 
crescendo com Obama e Trump.

E a crise humanitária vem daí. Com 
o isolamento e com a perda do poder de 
compras do bolívar (a  moeda nacional), a 
capacidade de importação da Venezuela é 
muito baixa e, como o país não tem muita 
produtividade, acaba que o maior negócio 
da Venezuela é o contrabando. Então, o 

“Os grandes interesses junto ao 
Governo Bolsonaro, que conseguem, 

inclusive, ultrapassar esta 
administração, são estes: o capital 

financeiro, a barganha da indústria, a 
insistência no modelo 

agromineral exportador e a direita 
evangélica, com um reforço da 

direita militar mais dura, 
especificamente nas polícias 

militares”
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ENTREVISTA: Bruno Lima Rocha*

“mercado branco” - foi uma ironia - cos-
tuma gerar uma inflação terrível.

A crise política vai se dar a partir de 
abril de 2002, quando a direita que perdeu 
na urna vê um processo constitucional, uma 
constituição bolivariana a qual ela é direta-
mente atingida e a maioria da população é 
beneficiada. Naquela tentativa de golpe de 
2002, já havia crise política, que, de lá para 
cá, veio crescendo. A crise política só não 
está pior na Venezuela graças ao fato de 
que a oposição venezuelana é uma carica-
tura mafiosa que não se entende como um 
todo. Sempre tem uma parcela que aceita 
negociar com o governo, que é o que está 
acontecendo agora, inclusive com a possi-
bilidade de libertação de presos políticos.

JB - Como se estruturam as “guer-
ras híbridas”? Seria o caso do Brasil, 
Chile, Argentina, Bolívia, Equador e 
Venezuela?

BLR - Guerra híbrida é um conceito 
que existe, não é uma invenção. Guerra 
híbrida, guerra irregular, guerra de quarta 
geração, etc, tem uma origem, que é a 
projeção de poder da superpotência dos 
EUA para desestabilizar sociedades nas 
suas periferias. Ou seja, a superpotência, a 
“gringolândia”, os Estados Unidos tem vá-
rias periferias. A sua periferia mais próxima 
é a América Latina e o Caribe, com todas as 
suas particularidades e regionalidades. Essa 
projeção de poder implica num conjunto 
de ações que vão ao encontro de interesses 
da superpotência, aplicando métodos de 
mobilização social e de instabilidade po-
lítica, mas necessariamente tem também 
parceiros aliados e protagonistas locais. O 
Brasil foi um caso de guerra híbrida e, eu 
insisto, não começou em 2013 e sim no 
segundo turno de 2014.

O caso boliviano é mais direto pelo 
processo eleitoral. Também aconteceu 
no Equador, com a virada, quando aquele 
que concorre a presidente pelo correismo 
vira de lado. E a Venezuela tem um quê 
de guerra híbrida, mas com um bloqueio 
econômico muito parecido com o bloqueio 
econômico cubano.

Portanto, existe, sim, guerra híbrida 
na América Latina, e eu entendo que sua 
principal operação recente é o acionar 
de corações e mentes, é o acionar mi-
diático, é o acionar de redes sociais para 
temas da corrupção moderna - através, 
principalmente, da administração do 
Governo Trump -, no Projeto Pontes, 
que colocou a Lava Jato em metástase, 
incidindo sobre o contrato de empresas 
brasileiras em vários países da América 
Latina.

JB - Qual a importância das mobi-
lizações populares nesse contexto de 
guerra híbrida?

BLR - Quando a gente vê mobiliza-
ções populares da intensidade do Haiti, 
que continua em conflito civil contra um 
governo a favor do FMI - aliás, o maior 
volume de mortes no segundo semestre 
de 2019 está no Haiti, dentre os países 
que estão em rebelião popular na América 
Latina e no Caribe; depois, no Equador; 
logo após, no Chile; no intervalo, golpe 
na Bolívia; e mais recentemente, a greve 
geral na Colômbia; todas as mobiliza-
ções populares não se dão de maneira 
espontânea, não é uma convulsão. Elas 
ocorrem porque, sim, muita gente chega 
às convocatórias, mas a base de quem 
convoca é muito organizada e tem uma 
profunda inserção social com algum grau 
de legitimidade, de alto para médio. Do 
contrário, seria impossível.

Sem a população organizada, com dis-
posição de luta e capacidade de realização 
de grandes atos públicos, a capacidade de 
manipulação e de internalização de inte-
resses externos das potências é gigantesca. 
Logo, a chance que os países, nossos povos 
latino-americanos, nossos territórios têm 
de se libertar da influência externa seria 
nenhuma.

Se toda a esquerda se subordina à 
centro-esquerda e coloca sua energia no 
exercício do poder político burocrático, 
em rechear os espaços vazios no aparelho 
do Estado, não vai ter energia sobrante e, 
aí, a gente vai perder sempre.

JB - Qual o papel da imprensa na 
crise da América do Sul?

BLR - O papel dos meios, dos grandes 
conglomerados privados, é muito grande, 
mesmo neste período de influência de 
redes sociais, de grandes influenciadores 
digitais, dos circuitos da extrema direita que 
correm em paralelo aos grandes grupos 
de mídia. Seria impossível, por exemplo, 
grupos como MBL, Vem pra Rua e outros 
movimentos da nova direita a favor do 
impeachment ganharem relevância sem a 
projeção dos grupos de mídia e sem a falta 
de exercício jornalístico. Porque se houve 
adesão, não houve jornalismo. O mesmo 
se dá na difusão da conversa entre a ex-
-presidenta Dilma e o ex-presidente Lula. 
Se não fosse a difusão da conversa, com o 
tipo de cobertura sensacionalista que foi 
feita, sem nem falar que aquilo ali era um 
crime, não teria tido efeito. A Lava Jato 
alimentou progressivamente as redações 
dos telejornais e, em específico, da Rede 
Globo, com vazamentos.

Então, o papel dos grupos de comu-
nicação, em toda América Latina e Caribe, 
é, no mínimo, muito controverso. Se é 
público, muitas vezes, tem censura do 
governo. Se é privado, atende a interesses 
particulares ou setoriais.

Traduzindo: sem democracia na 
comunicação não tem democracia 
nenhuma. Não é possível. Mesmo no 
período de guerra cibernética que a 
gente está vivendo, onde as redes têm 
um peso muito grande, elas também re-
percutem o que circula na grande mídia. 
É impossível fazer política sem aparelho 
midiático, e é impossível ter democracia 
sem a democratização da comunicação. 
Mas ressalto: não acredito em neutra-
lidade ou imparcialidade, mas, sim, em 
exercício jornalístico. É preciso buscar o 
contraditório e ter precisão naquilo que 
se difunde. Propaganda e panfleto (não 
importando o suporte e linguagem) são 
muito importantes, mas só o jornalismo e 
o espaço público midiático de baixo para 
cima garantem a democracia de base e o 
protagonismo das maiorias. 

JB - O que a esquerda precisa fa-
zer, tanto no âmbito brasileiro quanto 
sul-americano, para sobreviver como 
uma alternativa à crise imposta con-
tinentalmente?

BLR – Antes de falar o que deveria 
fazer, quero afirmar que o papel do “in-
telectual”, no meu modo de ver, não é 
esse. É de analisar e não de “baixar linha” 
a partir de sua (minha, neste momento) 
posição ou lugar privilegiado de fala. Mas, 
como temas em debate e questões para 
colocar na mesa, eu acredito que temos 
um papel, sim. Então, sobre a pergunta, eu 
diria primeiro que se toda a energia social 
for voltada para ocupação parcial do poder 
político burguês, não tem chance, não há 
chance alguma do povo e da sociedade 
organizada a partir da base do tecido social. 
Mesmo nos processos que são vitoriosos, 
como no caso da Venezuela, se toda a 
energia social militante, se toda a potência 
do povo organizado estiver dentro do 
Estado, a tendência é que a burocracia 
domine a luta popular, e aí também não 
vai ter chance.

Depois, é preciso admitir os limites 
do jogo democrático burguês na América 
Latina. Mesmo um partido reformista com 
propostas sólidas, como é o caso do PSOL, 
se chegar ao poder pelo voto ou por uma 
coalizão, tem de levar em consideração, o 
tempo inteiro, que pode ser derrubado. A 
única certeza na política latino-americana 
é a incerteza gerada pela virada de mesa, 

a presença do imperialismo dos EUA, 
o acionar entreguista e anti-popular das 
elites econômicas do país e a fragilidade 
diante da presença cada vez maior do 
capital chinês. 

A dimensão da estabilidade e ins-
tabilidade na América Latina não é um 
problema, é um sintoma. O problema é 
a continuidade e a descontinuidade dos 
projetos populares. Desde a independência 
formal de nossos países é assim. É preciso 
entender que existem limites muito curtos 
dentro da institucionalidade.

Agora, tem agenda positiva? Claro 
que tem. Uma delas é a defesa dos terri-
tórios. No caso brasileiro, de territórios 
de populações tradicionais, de indígenas, 
quilombolas. Se somar tudo, dá um mon-
tão de terra, áreas preservadas, áreas onde 
não existem práticas de modus vivendi 
capitalistas, dá mais de 40% de território 
brasileiro, e isso aí é inegociável. Então, 
o que a esquerda ainda classista e com 
disposição de luta deveria fazer é militar, 
militar socialmente, fazer política na base 
social, e não para ela ou apesar dela. Este 
é o ponto necessário.

Outro ponto é buscar saídas econô-
micas do capitalismo dentro do próprio 
capitalismo, porque, do contrário, a 
gente precisa estar sempre disputando na 
urna. Pode ganhar e não levar, pode levar 
primeiro e perder depois, etc. Então, é 
importantíssimo ter território, ter debate 
de autogestão, moeda social, sistemas de 
trocas e, urgentemente - em especial para a 
categoria bancária, como da APCEF - fazer 
este debate da Moderna Teoria Monetária, 
da MMT, e acabar com a mentira fiscalista, 
acabar com esta história absurda, esta 
mentira deslavada do rentismo, dos su-
postos economistas neoclássicos, que tem 
um volume X, uma Teoria Quantitativa 
da Moeda, uma TQM, que, a partir daí, 
o excesso de moeda gera inflação. Isso 
é uma bobagem, um absurdo, não é um 
capricho acadêmico, é algo que pode ge-
rar muita riqueza, mesmo no capitalismo 
periférico. Agora, se a gente se render às 
mentiras fiscalistas, não temos como sair 
da armadilha do austericídio. Esse seria, de 
todos os debates, aquele que pode unificar 
todo mundo, dos que vão do nacionalismo 
à extrema esquerda - nacionalista ou não 
-;  e a luta dos povos organizados em toda 
a América Latina.

* Bruno Lima Rocha é jornalista, 
doutor e mestre em Ciência Política, 
pós-doutorando em economia política, 
professor universitário e editor do portal 
estrategiaeanaliseblog.com  

“Se toda a energia social militante, se toda a potência do povo 
organizado estiver dentro do Estado, a tendência é que a 

burocracia domine a luta popular, e aí também não vai ter chance”
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REGIONAIS

Regional Sul promove Dia do Saci e Festa de Final de Ano
Eventos tradicionais reuniram associados(as) e familiares em Pelotas

No dia 19 de outubro, a Regional 
Sul reuniu cerca de 45 associados(as) 
mirins para uma tarde de muita di-
versão na sede da Abefap, em Pelo-
tas. Para animar o já tradicional Dia 
do Saci, a coordenação da Regional 
contratou brinquedos infláveis e um 
mágico. Conforme relatou a coorde-
nadora Cristina Gularte, a criançada 
se divertiu à beça.

Banda animou o evento de final de ano 
da Regional

Crianças se divertiram com brinquedos 
e mágico

Já no dia 23 de novembro, cerca 
de 100 associados(as) participaram da 
Festa de Final de Ano da Regional. Re-
alizada no prestigiado Clube Gonzaga, 
de Pelotas, a comemoração contou 
com um jantar de confraternização, 
seguida de baile com banda e DJ. “A 
festa foi muito boa. Fizemos também o 
sorteio de brindes, que alegrou ainda 
mais o pessoal”, completou Cristina. 

Festa com tema havaiano abre temporada de piscinas em Passo Fundo

Piscinas são atração da sede de Passo 
Fundo

No dia 15 de novembro, a Re-
gional Passo Fundo promoveu um 
grande evento para receber o verão 
no maior alto astral. Com o tema 
havaiano Aloha, a festa de abertura 
das piscinas da sede da Roselândia 
contou com a presença de cerca de 
80 associados(as), entre ativos(as) 
e aposentados(as). O evento, que 
abriu temporada 2019-2020, co-
meçou às 10h da manhã e foi até o 
anoitecer.

De  ac ordo  c om o  c oorde -
nador Marcos  Bagato l l i ,  a  sede 
- recentemente pintada - foi de-
corada ,  pe lo s ( a s )  p rópr io s ( a s ) 
associados(as), com muitas flores e 
fitas coloridas. O evento teve direito 
a mesa de frutas - disponível durante 
todo o dia -, atividades na piscina, 
partida de vôlei, muita conversa e 
alegria. Algumas pessoas também 
aproveitaram para fazer churrasco 
e almoçar pela sede.

“Agora, estamos planejando a 
festa de final de ano, com o objetivo 
de angariar brinquedos e alimentos 
para doarmos no Natal. Convidamos 
a todos(as) que acompanhem e sigam 
a página da Regional no Instagram 
(@apcefpf), onde divulgaremos mais 
detalhes dos próximos eventos e ati-
vidades”, convocou Bagatolli.

O horário das piscinas da sede da 
Roselândia, em Passo Fundo, é das 9h 
às 19h, de terça a domingo. Aproveite!

A 22ª edição do Costelão da Re-
gional Serra da APCEF/RS foi nova-
mente um grande sucesso! Realizado 
no dia 20 de setembro, o tradicional 
evento contou com a presença de 
150 associados(as) e convidados(as).

Conforme relatou o coordena-
dor Rogério Capitani, foram servi-
das seis costelas, além de um suíno 
assado inteiro. Para acompanhar o 
prato principal, aipim, salada verde, 
salada de maionese, pão e farinha de 

mandioca, além da sobremesa típica: 
sagu com creme. À tarde, foi servido 
café com grostoli. A música ficou 
por conta de Alex Cortes e Luciano 
Freitas, tradicionais animadores do 
Costelão.

Sede ficou lotada para tradicional festa

XXII Costelão da Regional Serra reúne 150 pessoas 
em Farroupilha

Regional Litoral Norte realiza 3ª Festa da Primavera

Evento teve apresentação de grupo de 
danças

Nos dias 19 e 20 de outubro, a 
Regional Litoral Norte realizou a 3ª 
edição da Festa da Primavera. O evento 
reuniu 56 associados(as) e familiares, 
que se hospedaram no Espaço Bem 
Viver Tramandaí.

De acordo com a tesoureira da 
Regional Litoral Norte, Vera Lúcia 
Bueno de Oliveira, devido a alguns 

colegas terem de trabalhar no sábado 
para atendimento do FGTS, o evento 
começou no final da tarde, com ‘comes 
e bebes’ e a apresentação de um grupo 
de danças. Após o jantar, a festa seguiu 
com a animação do DJ. Já no domingo, 
rodas de conversa e chimarrão preen-
cheram o tempo entre o café e o al-
moço. “Pessoalmente, achei ótimo. Eu 

que sou aposentada, quase me senti na 
ativa, com muitas risadas de situações 
hilárias de diversas épocas. Penso que, 
sem querer, descobrimos o nosso ‘jeito’ 
de fazer festa”, revelou Vera.

E a Regional já está programando 
mais uma atividade: uma excursão para 
o Natal Luz de Gramado, no dia 14 de 
dezembro!

Cerca de 90 associados(as) da Re-
gional Litoral Sul se reuniram, no último 
dia 13 de setembro, para mais um jantar 
de confraternização, onde aproveitaram 
para conversar, se divertir, trocar expe-
riências e desfrutar da saborosa culinária 
italiana da Galeteria da Nonna, em Rio 
Grande. Conforme lembrou a coordena-

dora Carla Petruzzi, este foi um encon-
tro muito especial, pois foi o último do 
colega Carlos Alberto França Barcellos, 
que veio a falecer posteriormente. 

A Regional segue no compromisso 
de promover atividades com o objetivo 
de fomentar a coletividade e a quali-
dade de vida dos(as) associados(as). O 

próximo evento será a Festa de Natal, 
que está marcada para o dia 14 de 
dezembro, a partir das 20h, na sede 
da APCEF, Espaço Bem Viver Cassino. 
“Teremos churrasco, chope, buffet de 
sobremesas, mesa de sinuca, pebolim e, 
como não poderia faltar, a presença do 
Papai Noel”, antecipou Carla.

Associados(as) da Regional Litoral Sul desfrutam de jantar italiano

Colegas apreciaram jantar na Galeteria 
da Nonna

Fotos: Arquivo APCEF
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SOCIAL E LAZER

Jantar-baile Campeiro celebra a tradição gaúcha no 
Galpão Crioulo

Brique

Núcleo de Cultura Gaúcha recepcionou convidados(as) no Galpão Crioulo da Associação

No dia 28 de setembro, a APCEF 
reuniu prendas e peões de todas as 
querências para mais uma edição do 
tradicional Jantar-baile Campeiro de 
Encerramento da Semana Farroupilha. 
A confraternização ocorreu no Galpão 
Crioulo, em Porto Alegre, sob a impe-
cável organização do Núcleo de Cultura 
Gaúcha da Associação. “Depois de 
passarmos vários dias no Acampamento 
Farroupilha, sujando as botas de poeira 
no Parque Harmonia, hoje nós vamos 
gastar a sola da bota dançando e curtindo 
uma boia a preceito”, comentou Paulo 
Cesar Ketzer, coordenador do Núcleo.

De avô a neto, toda a família es-
teve reunida nesta que é uma das mais 
típicas festas da APCEF. De geração em 
geração, a tradição gaúcha é transmitida 
através das vestes, da música e da co-
mida campeira. O jantar, sempre primo-

roso, teve direito a arroz com charque, 
saladas, acompanhamentos e ambrosia. 
Já o baile, que foi noite adentro, neste 
ano teve a animação da dupla Sander 
Almeida e Rodrigo Santos.

Ana Carolina Luz, de Porto Ale-
gre, ressaltou a riqueza da integração 
com os(as) colegas. “Boa parte dos(as) 
convidados(as) que estão aqui são do 
interior. É muito bonita essa oportu-
nidade que temos aqui, de juntarmos 
Capital com Interior”, declarou. Maria 
de Lourdes Mezzomo, de São Leopoldo, 
por sua vez, completou: “Acho muito 
legal esta iniciativa da APCEF, de fazer 
este jantar campeiro, onde a gente pode 
cultivar as nossas raízes, se reunir com 
colegas nesta sede tão bonita. Convido 
a todos(as) que não puderam vir, que 
aproveitem das próximas vezes. Vale 
a pena!”.

Criado em 2005, o Núcleo de Cultura 
Gaúcha vem promovendo uma série de 
iniciativas para manter viva a tradição do 
povo rio-grandense. Além dos eventos so-
ciais, como o Jantar-baile de Encerramento 

Convênios

VENDO - Terreno de 1.000 m2 
(25x40m) em condomínio rural 
ecológico, pronto para constru-
ção, em São Francisco de Paula 
RS, a 8 km da cidade e 6 km da 
sede da APCEF, na estrada de 
acesso a Canela. Infraestrutura 
com portão eletrônico, rede elé-
trica e de internet, água encanada, 
arruamentos, cozinha campeira e 
banheiros coletivos. Área total de 
88 hectares, sendo 25 hectares de 

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o Jantar-baile 
Campeiro, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.

Fotos: Jéssica Sobreira/ Especial

Núcleo de Cultura Gaúcha caprichou na boia campeira Colegas aproveitaram para colocar a prosa em dia

Grupo de Sander Almeida e Rodrigo San-
tos colocou o povo para dançar

Baile foi madrugada adentro no Galpão 
Crioulo da APCEF

floresta nativa de araucárias, tri-
lha ecológica, 3 açudes, nascentes 
naturais, vista panorâmica indevas-
sável, fauna e flora preservadas. 
Valor: R$ 100 mil. Contato: (51) 
99330-9074.

VENDO - Honda Fit LX 2013/2014, 
automático, prata, única dona, 22 
mil km rodados e em perfeito esta-
do. Contato: (51) 99961-6512, com 
Luiza.

ESCOLA – Colégio Conhecer - 
Av. Coronel Marcos, 910, bairro 
Pedra Redonda – Porto Alegre/
RS – Fone: (51) 3231-6969 – E-mail: 
conhecer@colegioconhecerpoa.com.
br – Site: www.colegioconhecerpoa.
com.br. 

Confira outros convênios em 
www.apcefrs.org.br/convenios.html 

Errata 

Na matéria intitulada “APCEF 
recepciona novos(as) colegas da 
Caixa”, na página 8 da edição de 
número 431 (Setembro/Outu-
bro), publicamos que as admis-
sões foram efetuadas por decisão 
judicial. Comunicamos que a in-
formação não procede e pedimos 
desculpas ao(à) leitor(a) pelo con-
teúdo incorreto.

da Semana Farroupilha e o Costelão da 
APCEF, o grupo se reúne todas as terças-
-feiras à noite, no Galpão Crioulo, em 
Porto Alegre. Participe! Mais informações: 
(51) 3268-1611 ou www.apcefrs.org.br.
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Dia do Saci homenageia a criançada, 
com cultura nacional
Tarde repleta de atividades reuniu crianças e adultos na Sede A, em Porto Alegre

A chuva que caiu no dia 5 de outu-
bro não atrapalhou em nada a grande 
festa que os(as) associados(as) mirins 
fizeram na Sede A da APCEF, em Porto 
Alegre, para o Dia do Saci. Com o apoio 
da Fenae, o evento promovido pela 
Associação reuniu centenas de crianças 
e adultos para uma tarde de lazer e 
cultura.

“A Festa do Saci é uma homenagem 
às crianças, voltada à cultura brasileira, 
valorizando o que é nosso. Estamos 
muito felizes, porque, a cada ano, 
faça chuva ou faça sol, as crianças não 

Turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo mar-
cou presença

Brincar, brincar e brincar foi o lema da 
festa!

deixam de participar do Dia do Saci. 
Isso é uma grande alegria para nós”, 
afirmou a diretora de Social e Lazer, 
Stella Moraes.

Logo na entrada, as crianças foram 
recepcionadas pelo Saci Pererê e rece-
beram um kit lanche e uma bolsa térmica 
personalizada com o tema do evento. 
Como sempre, a APCEF preparou 
atividades para entreter convidados(as) 
de várias faixas etárias. O Espaço Bebê 
foi preparado para as crianças de até 4 
anos; o Camarim Fashion enfeitou os(as) 
pequenos(as) com lindos desenhos; 

e, no Cantinho da Pintura, as crianças 
soltaram a imaginação com muita arte. 

No Ginásio de Esportes, tinha 
cama elástica, piscina de bolinhas e 
diversos tipos de brinquedos infláveis. 
Personagens de Monteiro Lobato, 
como a Narizinho, a Emília, o Viscon-
de de Sabugosa e a Cuca, animaram 
a criançada, promovendo muitas ati-
vidades recreativas. O Cantinho do 
Chimarrão, organizado pelo Núcleo de 
Cultura Gaúcha, mais uma vez, garantiu 
a erva e a água quente para o mate 
dos(as) adultos(as).

O evento também contou com a pre-
sença superespecial da Supera - Ginástica 
para o Cérebro. A rede de escolas conve-
niada à Associação apresentou uma série 
de jogos de atenção, raciocínio, memória e 
criatividade para o público infanto-juvenil e 
adulto. Confira as unidades da Supera em 
todo do Estado, em www.apcefrs.org.br, 
e aproveite mais este convênio!

E além de todas atividades, brin-
cadeiras e jogos, a festa ainda teve um 
show musical com a turma do Sítio do 
Pica-Pau Amarelo e um divertido Teatro 
com Fantoches.

Público ficou atento ao teatro e ao show 
musical

Festa à Fantasia abre temporada de piscinas na Sede A 

Está oficialmente aberta a tempo-
rada de verão na Sede A da APCEF! 
Na noite de 23 de novembro, a Festa 
à Fantasia de Abertura das Piscinas deu 
início ao período mais aguardado do ano 
para quem gosta de sol, calor e diversão. 
Familiares e amigos(as) confraterniza-
ram, dançaram e se divertiram na Noite 
do Samba, no Ginásio de Esportes, em 
Porto Alegre. “A gente está vivendo um 
período difícil no Brasil. Por isso, eu 

considero que esta é uma ótima opor-
tunidade de descontração que a APCEF 
oferece para seus(suas) associados(as). 
A APCEF é luta, mas também é cultura, 
esporte, formação e, é claro, diversão”, 
afirmou Stella Moraes, diretora de Social 
e Lazer.

Para entrar no clima da festa, a 
banda Cachaça de Rolha apresentou o 
melhor do samba de raiz. Já a Compa-
nhia de Dança Pires Arte Show inspirou 

os(as) convidados(as) a ocuparem a pista 
de dança noite adentro. Os(as) bailarinos 
apresentaram diferentes coreografias, e 
o público fez a sua parte num verdadei-
ro espetáculo musical. Após o show, a 
animação seguiu com o DJ. E para repôr 
energias, foram oferecidos pratos quen-
tes e frios, além do tradicional buffet de 
frutas da estação.

Venha desfrutar você também 
do patrimônio da sua APCEF! Para a 

utilização das piscinas, é necessária 
apenas a identificação com carteira 
social e documento com foto. Nesta 
temporada, no entanto, com a ausên-
cia do horário de verão, as piscinas 
estarão disponíveis em horários dife-
rentes. Em novembro e dezembro, o 
espaço abre das 9h às 19h. Em janeiro 
e fevereiro, o horário se estende até 
às 20h. Já em março, o espaço volta 
a fechar às 19h.

Público se animou com a banda Cachaça 
de Rolha

Ba i l ar inos(as )  puseram os(as ) 
convidados(as) pra dançar

Festa à fantasia divertiu toda a família
Pratos quentes e frios trouxeram muito 
sabor à noite

Assista aos programas de vídeo APCEF em Ação sobre o Dia do Saci e a Festa de Abertura das Piscinas, em www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.

Fotos: Jéssica Sobreira/ Especial

Recreacionistas promoveram atividades 
lúdicas
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Caixa de Pandora volta aos palcos 
em Porto Alegre

“O Carnaval é Nosso!”
A peça escrita pelo associado Paulo 

Caetano e dirigida por Sandra Loureiro, 
“O Carnaval é Nosso!”, aborda, com 
senso crítico e comprometimento, as 
dificuldades de comunidades populares 
perante grandes interesses econômicos. 
“‘O Carnaval é Nosso!’ nos motiva a re-
fletir sobre as políticas de desocupações 
das áreas urbanas de nosso país, que 

Grupo teatral da APCEF reapresentou “O Carnaval é Nosso!” e “A Última Gota”

O grupo teatral da APCEF/RS, Caixa de Pandora, voltou aos palcos da capital gaúcha com dois importantes espetáculos. Nos dias 1º e 2 de outubro, houve 
a reapresentação da peça “O Carnaval é Nosso!”, no Teatro de Arena, na Capital. Já no dia 13 de novembro, foi a vez de “A Última Gota” se destacar na 
Tenda das Mil e Uma Histórias, dentro da programação da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre.

favorecem as empresas construtoras, 
em detrimento aos direitos básicos das 
pessoas. É nesse contexto que o Clube 
Rosa Vermelha, carro-chefe da peça está 
inserido”, explicou a diretora de Cultura 
da APCEF, Diva Fernandes.

A história se passa na década de 
1970, quando a proprietária de um 
tradicional bar recebe a informação de 

que será transferida para uma região 
periférica da cidade, assim como toda a 
comunidade. O bar é o ponto de encon-
tro dos(as) moradores(as), que, nesse 
momento, estão se organizando para 
o Carnaval, festa cultural e popular que 
também corre risco de não acontecer. 
No local, a Prefeitura pretende construir 
uma avenida e um centro comercial.

“A Última Gota”

De autoria e direção de Sandra Lou-
reiro, “A Última Gota” emprega canto, 
dança e muito colorido para tratar de 
um tema de fundamental importância: a 
preservação da água. O contraponto entre 
bem e mal é representado pelas persona-

gens “Mãe Natureza” e “Água” – a última 
debilitada por conta da poluição causada 
pelo “Trio da Sujeira” - “Poluidor”, “Sus” 
e “Gera”.

A peça dialoga tanto com as crian-
ças - que são convidadas a pensar sobre 

valores como respeito a todos os seres 
vivos -, quanto com os adultos - que 
são provocados ao compromisso com a 
preservação ambiental.

Fique atento, em www.apcefrs.org.br, 
à agenda do Caixa de Pandora e prestigie!

O Coral APCEF encerra 2019 
com uma agenda repleta de apre-
sentações. Depois de dar o ar de 
sua graça no Festival de Coros da 
Fecors, em Igrejinha, o grupo viajou 
para a Serra Gaúcha, para participar 
do Festival de Coros da Fecors, em 

São Francisco de Paula, no dia 26 de 
outubro. Junto com o coro apcefiano, 
também cantaram o Coral Municipal 
de São Francisco de Paula; o Coral 
Sefaz, de Porto Alegre; o Grupo Vocal 
Trama Voz, de Carlos Barbosa; e o 
Coral Amrigs, de Porto Alegre. Já no 

dia 11 de dezembro, o Coral APCEF 
fechará o ano com chave de ouro, 
no prestigiado Concerto do Grêmio 
Náutico União, com a presença dos 
Corais do União e Santa Casa.

Sob a regência do maestro João 
Fernando Araújo, o Coral APCEF ensaia 

semanalmente às quintas-feiras, com 
participação aberta mesmo a quem 
não tem experiência com o canto. Para 
integrar o coro, entre em contato com 
o setor cultural da Associação, pelo e-
-mail cultural@apcefrs.org.br ou pelo 
telefone (51) 3268-1611.

Coral APCEF fecha o ano com chave de ouro

Iniciou, no dia 9 de outubro, a 3ª 
edição da bem-sucedida oficina de cria-
ção literária “Poesia & Declamação”, 
com o renomado escritor Alcy Cheu-
iche. Formada por pessoas com graus 
variados de experiência com poemas, 
a turma deve lançar uma publicação 
impressa e um CD com declamações 
na 66ª Feira do Livro de Porto Alegre, 
em 2020. Para isso, a oficina abordará 
temas como valores fundamentais do 
poema, universalidade da poesia, dife-
renças de elaboração escrita, diferenças 
métricas e adaptação de cada pessoa ao 
seu estilo próprio de escrever.

J á  n o  d i a  2 9  d e  o u t u b r o , 
associados(as) tiveram a oportuni-
dade de aprender sobre composição 
musical através de uma oficina cultural 
inédita promovida pela APCEF, com 
o compositor, cantor, violonista e 
trovador Pedro Munhoz. 

O curso ocorreu na Sede A da 
Associação, em Porto Alegre. Mu-
nhoz dialogou a respeito de questões 
históricas, teóricas e práticas, mos-
trando formas de compor letra na 
melodia, melodia na letra, técnicas 
e conceitos. “Foi uma alegria ter 
sido convidado para ministrar esse 

APCEF oferece novas oficinas culturais

“Poesia & Declamação” - 3ª edição, com 
Alcy Cheuiche

Composição Musical, com Pedro Munhoz

trabalho na APCEF. Saio muito sa-
tisfeito por trabalhar com um grupo 
novo, diferenciado, com excelência 

e conhecimento, com olhar e visão 
disposta e interessada”, declarou 
Munhoz.

Fotos: Gregório Mascarenhas/APCEF
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APCEF lança livro sobre José Lutzenberger na 65ª Feira de POA

Painel de apresentação contou com 
presenças ilustres

Auditório Barbosa Lessa ficou lotado para 
o lançamento

Autores(as), diretoria e convidados(as) Sessão de autógrafos foi muito concorrida 

No dia 14 de novembro, a APCEF 
teve a honra de lançar, na 65ª Feira do 
Livro de Porto Alegre, mais uma obra 
de grande importância histórica: “Lutz: 
A história da vida de José Lutzenberger, 
o grande ambientalista do Brasil - Die 
Lebensgeschichte von José Lutzenberger, 
des grossen Umwetschützers Brasiliens. O 
romance é resultado de mais uma Oficina 
de Escrita Criativa de Alcy Cheuiche, 
oferecida pela Associação.

A obra bilíngue Português-Alemão, 
editada com apoio da Fenae pela AGE 
Editora, foi escrita durante um ano por 
14 oficinandos(as), que mergulharam na 
biografia do ambientalista, através de 

pesquisas em livros, jornais, trabalhos 
acadêmicos, depoimentos, arquivos e 
entrevistas com pessoas que conheceram 
Lutzenberger.

O lançamento do livro ocorreu 
no auditório Barbosa Lessa, que ficou 
lotado, com a presença de Alcy Cheui-
che, do ex-governador Olívio Dutra, do 
presidente da APCEF, Marcello Carrión, 
e das filhas de Lutz, Lilly e Lara Lutzen-
berger. Logo após a apresentação, os(as) 
escritores(as) se encaminharam para o 
Memorial do Rio Grande do Sul, onde 
participaram de uma concorrida sessão 
de autógrafos.

Emocionada, Lara Lutzenberger 

declarou: “Meu sentimento é de extremo 
orgulho, de alegria, de esperança tam-
bém, porque o livro realmente está muito 
bem escrito e retrata muito bem a lucidez 
do pensamento, o espírito engajador do 
meu pai”, declarou. Lilly Lutzenberger, 
por sua vez, completou: “Uma das coisas 
mais legais é que o livro mostra o quanto 
a mensagem do meu pai é atual. O que 
ele dizia há 50 anos nunca foi tão verdade 
como agora. Ele é eterno”. 

“O lançamento deste livro é muito 
importante agora, porque estamos viven-
do numa situação, tanto no Brasil quanto 
no mundo, de extrema preocupação 
com o meio ambiente. Nosso objetivo é 

convidarmos as pessoas a cuidarem do 
planeta, para que nossos(as) filhos(as) e 
netos(as) possam viver com mais qualida-
de”, afirmou a diretora de Cultura, Diva 
Fernandes.

Somado aos livros “Água: Elemento 
Essencial da Vida” e “Gaia: a Mãe Terra”, 
a obra “Lutz: A história da vida de José 
Lutzenberger, o grande ambientalista do 
Brasil” completa uma trilogia de livros 
lançados pela APCEF absolutamente 
pertinente para a defesa do meio am-
biente nos dias de hoje. Adquira já os 
seus, a preços promocionais para asso-
ciados, na Loja Online (www.apcefrs.
org.br) ou em qualquer sede da APCEF.  

“Lutz: A história da vida de José Lutzenberger, o grande ambientalista do Brasil” é fruto de mais uma Oficina de 
Escrita Criativa de Alcy Cheuiche na Associação

Noite Cultural destaca os talentos da Associação
No dia 27 de novembro, a APCEF pro-

moveu mais uma edição da Noite Cultural. 
O evento, que congrega os talentos artísticos 
desenvolvidos a partir das atividades ofere-
cidas ao longo do ano pela Associação, foi 
realizado no Ginásio de Esportes da Asso-
ciação, em Porto Alegre. “A APCEF sempre 
apoia atividades culturais, porque sabe da 
importância da cultura para as pessoas. 
Por isso, nós vamos continuar trabalhando 
para que, em 2020, os(as) associados(as) 
encontrem na Associação um espaço para 
desenvolverem suas aptidões”, garantiu a 
diretora de Cultura, Diva Fernandes. 

 A formatura dos(as) alunos(as) da 
Oficina de Escrita Criativa de Alcy Cheuiche 

abriu as cortinas da Noite Cultural. Os(as) 
escritores(as) da obra “Lutz – A História 
da Vida de José Lutzenberger, o Grande 
Ambientalista do Brasil” receberam seus 
diplomas, em uma emocionante cerimônia. 
Ao longo da noite, aconteceram leituras 
da obra pelos próprios(as) escritores(as), 
e, ainda, declamações de poesias dos(as) 
alunos(as) da terceira edição da Oficina 
Poesia & Declamação, que está em  an-
damento.

 O Coral APCEF, regido pelo maes-
tro João Araújo, também participou da 
celebração e demonstrou versatilidade 
artística com a apresentação de músicas 
eruditas, sacras, regionalistas, populares 

e hinos. Já Bernardo Dresch, associado 
que costuma se apresentar nas Tertúlias 
Bancárias, promovidas anualmente pela 
Associação, realizou um pocket show com 
músicas autorais.

 Entre as apresentações, outras mani-
festações abrilhantaram o evento. Ricardo 
Hubba, diretor de Patrimônio, e Paulo 
Belotto, vice-presidente da APCEF, desta-
caram as atividades da Confraria Astronô-
mica Caixa de Joias, no Observatório do 
Espaço Bem Viver São Francisco de Paula. 
E a Noite Cultural também foi espaço de 
premiação dos(as) vencedores(as) da etapa 
estadual do Talentos Fenae/APCEF 2019. 
Veja a lista completa dos(as) primeiros(as) 

colocados(as) em cada categoria, em www.
apcefrs.org.br.

 Como de praxe, o Núcleo de Cultura 
Gaúcha deu uma palinha da riqueza das 
tradições rio-grandenses, com a apresen-
tação de danças típicas de nosso Estado. Os 
casais do Núcleo convidaram o público para 
dançar. E o teatro, por sua vez, foi repre-
sentado, em dois momentos, pelo grupo 
Caixa de Pandora. Primeiramente, os(as) 
atores e atrizes apresentaram uma divertida 
esquete, intitulada “Fuzuê no Natal”, com 
texto do associado Paulo Caetano e direção 
de Sandra Loureiro. E no ato final, o Caixa 
de Pandora subiu ao palco com o musical 
da peça “A Última Gota”. 

Versátil, Coral APCEF apresentou músicas 
eruditas, populares e hinos

A tradição gaúcha foi representada pelo 
Núcleo de Cultura Gaúcha

Premiadas as primeiras colocações do Ta-
lentos Fenae/APCEF 2019 – etapa estadual

Sessão de autógrafos foi muito concorrida 

Assista aos programas de vídeo APCEF em Ação sobre o lançamento de “Lutz” e sobre a Noite Cultural, em www.apcefrs.org.br, ou na página da Associação no Facebook. 

Fotos: Jéssica Sobreira/ Especial Gregório Mascarenhas/APCEF



Aproveite o verão nos 
Espaços Bem Viver da APCEF!

Hospede-se nas sedes de Cassino, Tramandaí, 
São Chico, Porto Alegre ou Itapirubá (SC)

Para “desligar” do trabalho, dos 
estudos ou dos compromissos, nada 
melhor do que viajar com a família e/
ou com os(as) amigos(as). Nesse sen-
tido, a APCEF tem várias opções de 
hospedagens bonitas e confortáveis, 
a preços incrivelmente acessíveis. Da 
Serra ao Litoral, a Associação oferece 
excelentes acomodações em seus 
cinco Espaços Bem Viver - Cassino, 
Tramandaí, São Chico, Porto Alegre 
ou Itapirubá (SC). Também podem 
ser utilizadas as sedes das APCEFs de 
todo o País. 

Aqueles(as) que não pretendem 
viajar também têm a opção de usufruir 
de toda a infraestrutura de piscinas, 
quadras esportivas e salões de festas, 
com espaços para as grandes e pequenas 
confraternizações em nossas regionais. 
Consulte nosso site e conheça as nossas 
sedes!

As inscrições para os Espaços Bem 
Viver Cassino, São Chico e Tramandaí 
devem ser feitas pelo site da APCEF 
(www.apcefrs.org.br), com três me-
ses de antecedência, conforme tabela 
abaixo. Já as reservas para as colônias 

de Porto Alegre e Itapirubá podem ser 
feitas, a qualquer tempo, através do e-
-mail secretaria@apcefrs.org.br. Mais 
informações: (51) 3268-1611.

Cassino
O Espaço Bem Viver Cassino tem 

seis apartamentos para seis pessoas, 
com cozinha equipada, salão de festas 
com churrasqueira coberta, churras-
queira externa e área de camping. 

Itapirubá (SC)

O Espaço Bem Viver Itapirubá, no 
município de Imbituba (SC), dispõe de 
camping para 40 barracas, com espaços 
coletivos compostos de quatro cozinhas, 
banheiros e vestiários, além de duas 
churrasqueiras cobertas coletivas.

Porto Alegre
Com sete apartamentos para até 

seis pessoas e um apartamento para até 
três pessoas – equipados com TV, gela-
deira e roupa de cama e banho e espaço 
de apoio com louças, micro-ondas e for-
no elétrico -, a sede, muito arborizada, 

tem sala de TV, de jogos, de inclusão 
digital, brinquedoteca, parque infantil, 
churrasqueiras, ginásio multiesportivo, 
quadra de vôlei de areia, dois salões de 
festa e duas piscinas à beira do Guaíba. 

Tramandaí
A uma quadra do mar, o Espaço 

Bem Viver Tramandaí possui 40 apar-
tamentos completamente equipados, 
com garagem coberta, elevadores, 
churrasqueiras, salão de festas, sala de 
TV, com míni-biblioteca, lavanderia, 
espaço lúdico para as crianças, praça 
infantil, quiosque, cancha de bocha, deck 
pergolado e jardim.

São Chico
O Espaço Bem Viver São Chico 

tem 22 cabanas para até seis pessoas, 
com cozinhas equipadas, lareira, sala de 
jogos e TV, recepção, estacionamento 
de motorhomes, área de convivência 
coletiva e trilhas educativas. Também 
conta com um Observatório Astro-
nômico, que funciona nas quartas e 
sábados, quando o céu está limpo, do 
entardecer até às 22h.

Inscrições para Cassino, São Chico e Tramandaí: www.apcefrs.org.br
 

Atenção! Os prazos de inscrição mudaram! Confira: 20 de dezembro até 10 de janeiro para 
usufruir no mês de março | 20 de janeiro até 10 de fevereiro para usufruir no mês de abril | 20 

de fevereiro até 10 de março para usufruir no mês de maio | E assim por diante.
 

Perdeu o prazo? Verifique disponibilidade a qualquer tempo | Classificação: É publicada no 
dia 15 do mês de encerramento das inscrições. Reservas para os Espaços Bem Viver Porto 

Alegre e Itapirubá podem ser feitas através do e-mail secretaria@apcefrs.org.br.
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