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RADAR
Charge

Fenae lança livro sobre história do
movimento do pessoal da Caixa

Delegação gaúcha participa do Inspira Fenae 2020

“Tijolo por Tijolo” mostra a relação da luta da categoria
com o desenvolvimento do País
Fotos: Fenae/Divulgação

Editorial
Os primeiros meses do ano mostraram que 2020 não vai ser nada
fácil para a classe trabalhadora. Os(as)
empregados(as) da Caixa que o digam,
considerando as ameaças, por parte
do Governo Federal, de privatizações
de áreas lucrativas – como Seguridade,
Cartões e Loterias –, reestruturações,
fechamento de unidades, PDVs, descomissionamentos arbitrários, ataques
ao Saúde Caixa e à Funcef, entre tantos outros. Em 159 anos de serviço à
população brasileira, o banco nunca foi
tão surrupiado.
Mas os(as) empregados(as) da
Caixa não receberam essas afrontas de
braços cruzados! Com manifestações
e protestos em todo o País, os(as)
trabalhadores(as) vêm se mobilizando
a fim de conscientizar toda a sociedade
sobre a importância da manutenção do
caráter social e 100% público do Caixa.
Além disso, as entidades representativas fazem a sua parte pela reversão do
desmonte, negociando com a direção
da empresa, buscando apoio junto a
autoridades e, em última instância,
acionando a Justiça. Veja, nas páginas
centrais, um resumo dos últimos acontecimentos e endosse essa luta em
defesa da Caixa com a APCEF!
Se tem um lado bom durante crises
como essas é perceber que não estamos
sozinhos(as) enquanto defensores(as)
do patrimônio e da soberania nacional.
Podemos destacar, junto conosco, a
brava categoria dos(as) petroleiros(as),
que, até o fechamento desta edição,
trava uma greve histórica de 18 dias

– e contando! –, com 120 unidades da
Petrobras paralisadas, contrariando
uma decisão arbitrária do ministro
Ives Gandra da Silva Martins Filho, do
TST. Dentre as reivindicações, os(as)
trabalhadores(as) pedem a suspensão
de demissões de uma subsidiária – que
afetam mais de mil famílias –, o fim da
política de paridade de preços com
o mercado internacional, e o devido
cumprimento de Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT).
Inspirador também foi o Fórum
Social das Resistências, que ocorreu
em Porto Alegre e Região, de 21 a 25
de janeiro, reunindo 3500 participantes
de todo o mundo. O evento promoveu
uma série de plenárias que discutiram
mecanismos de barrar as ofensivas
fascistas, neoliberais e neodesenvolvimentistas que estão acabando com
a democracia, com os direitos e com
o meio ambiente. A APCEF/RS esteve
presente na atividade de convergência
“Mineração e Alterações do Código
Estadual do Meio Ambiente” e, lá, recarregou as energias para mais um ano
de lutas junto ao Comitê de Combate
à Megamineração e em defesa do Bem
Comum.
Apesar de todas as dificuldades
apresentadas já no começo do ano,
a APCEF/RS nunca fugiu à luta. Pelo
contrário, marés agitadas como essa
é que formaram os(as) bons(boas)
marinheiros(as) que somos. Por isso,
em 2020, remaremos juntos(as) até
encontrarmos novamente a terra
firme.

No dia 30 de janeiro, a Fenae lançou,
em Brasília, o livro Tijolo por Tijolo: Meio
Século de História do Pessoal da Caixa. A
obra registra a trajetória de mobilizações
dos(as) empregados(as) do banco, abordando a relação entre desenvolvimento,
distribuição de renda e inclusão social, e a
defesa do caráter público da Caixa e dos
direitos dos(as) trabalhadores(as).
Dividido em sete capítulos, “Tijolo por
Tijolo” foi redigido pelos jornalistas Aydano
André Motta, Luciano Dias e Lucila Soares,
e tem prefácio do presidente da Fenae, Jair
Pedro Ferreira, e posfácio do sociólogo
Jessé Souza.
A diretora de Aposentadas(os),
Previdência e Saúde da APCEF/RS, Célia
Zingler, que foi uma das depoentes na
pesquisa que gerou o livro, participou do
lançamento em Brasília e reforçou a importância da luta do pessoal da Caixa: “A
Fenae e as APCEFs têm um papel histórico
na defesa das causas sociais importantes
ao povo brasileiro. Da habitação ao sa-

38 gaúchos(as) representaram a
APCEF/RS em SP

Lançamento teve a participação de representantes de empregados(as) de todo o País

neamento, nós, empregadas(os), somos
vetores do desenvolvimento do País. Esse
livro vem resgatar a história da nossa luta e
nos chama a continuar zelando pelo Bem
Comum”, declarou.
Depois do lançamento do livro no
Distrito Federal, a obra será apresentada
também em outros estados, em parceria
com as Apcefs. Fique atento à agenda da
Associação no Rio Grande do Sul, em
www.apcefrs.org.br, e não perca!

Eleições da Fenae ocorrem em
17 e 18 de março. Participe!
A Fenae publicou, no dia 20
de janeiro, o edital das eleições
para a Diretoria
Executiva e para
o Conselho Fiscal
da Federação, gestão 2020 a 2023. Passado o prazo das inscrições, registrou-se apenas uma chapa, encabeçada
pelo atual vice-presidente da Federação, Sergio Takemoto. A codiretora de
Cultura da APCEF, Naiara Machado da
Silva, integra a chapa.
A votação está marcada para

os dias 17 e 18 de março, das 9h às
18h. Mesas coletoras serão instaladas nas unidades da Caixa, nas sedes
das Apcefs e nas sedes das Associações dos Aposentados e Pensionistas (AEAs) que solicitarem urnas à
Comissão Eleitoral. Podem votar
associados(as) efetivos(as) ativos(as)
e aposentados(as), cuja filiação tenha
ocorrido até 31 de agosto de 2019.
Basta apresentar documento de identificação que contenha fotografia.
Confira, em breve, em www.fenae.
org.br, a nominata completa da chapa
concorrente e participe!

Nos dias 7 e 8 de fevereiro, cerca
de 800 empregados(as) da Caixa participaram, no Espaço Immensitá, em São
Paulo, do Inspira Fenae 2020. A delegação
gaúcha esteve presente com 38 integrantes. Com o tema “Somos futuro”, o
evento promoveu uma série de palestras
e experiências interativas tecnológicas e
presenciais sobre trabalho, ciência, saúde,
cultura e relações humanas. O mestre
de cerimônias foi o ator e comediante,
Rafael Infante.
A programação contou com a exibição do documentário “Não Toque em
Meu Companheiro”, que relata a mobilização dos(as) empregados(as) da Caixa

de Minas Gerais, Paraná e São Paulo pela
reintegração, ao longo de um ano, após serem demitidos(as) injustamente em 1991.
Também foi apresentado o livro Tijolo por
Tijolo: Meio Século de História do Pessoal
da Caixa (leia mais acima).
Dentre as palestras, o público pôde
ouvir a fala do psicólogo e escritor Rossandro Klinjey, sobre “Futuro e Sociedade”;
do professor Tony Ventura, sobre “Novas
Tecnologias”; do produtor Kond, sobre
“Arte e Inovação: o futuro da música”; da
cientista Lygia da Veiga, sobre “Genoma
que faz a diferença, a força do brasileiro
e a inovação”; da especialista em Neuroliderança, Alessandra Assad, sobre as
relações no ambiente de trabalho; da
Monja Coen, sobre “Eu e os Outros: um
futuro de harmonia nos relacionamentos”;
da atleta Laís Souza, sobre a superação da
condição de tetraplégica; e do cientista
Miguel Nicolelis, sobre o a capacidade do
cérebro em comandar movimentos com
ajuda da tecnologia. A programação também abriu espaço para o testemunho de
diversos colegas da Caixa, emocionando
os(as) participantes.

VT relembra os melhores momentos de 2019 na APCEF
A conjuntura de
2019 não foi nada fácil,
mas graças à coletividade consolidada por seu
quadro associativo forte
e atuante, a APCEF/RS conseguiu realizar
grandes eventos e dar prosseguimento
a importantes lutas em defesa da Caixa,

de seus(suas) empregados(as) e do Bem
Comum.
E para celebrar essas grandes conquistas, a Associação produziu um vídeo de
Retrospectiva, relembrando os melhores
momentos de 2019. Acesse www.apcefrs.
org.br, a página da APCEF no Facebook, ou
o canal da entidade no YouTube e confira!

Agenda de Eventos
Março

Abril

4 - Recomeço dos ensaios semanais do
Caixa de Pandora
5 - Audição e recomeço dos ensaios
semanais do Coral APCEF
22 - Almoço Campeiro
28 e 29 - Jogos de Integração

4 – Festa de Páscoa

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

Escritório Direito Social atende
integrantes do Seguro Jurídico

Especializado em ações trabalhistas como hora extra, 6ª e 8ª horas,
PCC/PFG, FGTS sobre tíquete e tíquetes para aposentados(as) e
ativos(as). Atendimento com hora marcada na Sede B da
Associação (Av. Coronel Marcos, 851, Porto Alegre) ou também no
escritório 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.

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.

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

ASSESSORIA EM
SAÚDE DO(A)
TRABALHADOR(A)
Acolhimento, orientação e tratamento
especializado com psicóloga clínica,
psicanalista e mestre em Psicologia pela
UFRGS 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)32681611, 3019-9344 e 98151-9947. Atendimentos na Av.Carlos Gomes, 1000/302,
Porto Alegre.
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PREVIDÊNCIA/SAÚDE

Núcleo de Direito da Mulher é novo serviço oferecido
pela APCEF/RS
Assistência jurídica exclusivamente feminina busca empoderar mulheres, através da conscientização e da busca pelo
cumprimento de seus direitos

Conselho Deliberativo da Funcef pauta
adequação à CGPAR 25
Resolução abre caminho nefasto para a transferência dos planos da Funcef para o sistema financeiro

Divulgação

A APCEF/RS se estabelece, mais uma
vez, como protagonista, ao oferecer um
novo e absolutamente necessário serviço:
assistência jurídica exclusivamente feminina.
Em parceria com o Escritório Direito Social,
através do Núcleo de Direito da Mulher,
toda pessoa que precisar de assessoria
devido a problema que envolva o gênero
feminino – seja trabalhista, previdenciário,
de saúde, familiar, de assédio moral, sexual,
etc. – poderá contar com este serviço especializado e personalizado, para analisar as
diversas formas de violência que acontecem
com as mulheres por serem mulheres.
Essa nobre tarefa está a cargo das
advogadas Caroline Anversa, Fernanda
Machado, Luisa de Castro e Viviane Intini,
e tem como principal objetivo empoderar
as mulheres na conjuntura atual. Nesse
sentido, a equipe trabalhará não só para
orientar a mulher sobre seus direitos, como
também acerca da condição feminina na
sociedade como um todo, por meio de
consultas, palestras e rodas de conversa. As
advogadas também estão comprometidas
em atender toda e qualquer pessoa ou
entidade que busque auxílio nesses temas.
Na APCEF/RS, o Núcleo de Direito da

Mulher foi lançado oficialmente no dia 22
de janeiro, durante as comemorações do
Dia da(o) Aposentada(o) (leia mais na Contracapa), e contemplará, com vantagens,
usuários(as) do Seguro Jurídico. Dentre
os benefícios oferecidos exclusivamente
aos(às) segurados(as) estão a gratuidade
de consultas e um desconto de 20% nos
honorários advocatícios, a partir dos valores
da tabela da OAB.
Após uma primeira reunião de acolhimento, em que cada caso será apreciado
pelas advogadas conjuntamente com as
assessoradas, se avaliarão quais serão os encaminhamentos mais adequados para cada
situação. “Nós entendemos que, com diálogo,
sensibilidade e empatia, o nosso trabalho acaba abarcando uma grande quantidade de áreas
da vida da mulher. O fato de trabalharmos
com o conceito de identidade personaliza e
desburocratiza o nosso atendimento, trazendo melhores resultados práticos”, declarou a
advogada Luisa de Castro.
Para usufruir do atendimento do
Núcleo de Direito da Mulher, é necessário
agendar uma primeira consulta presencial
no Escritório Direito Social, por telefone
((51) 3215-9000), WhatsApp ((51) 98153-

Luisa de Castro, Fernanda Macedo, Caroline Anversa e Viviane Intini
9836), site (www.direitosocial.adv.br) ou
pessoalmente (Av. Borges de Medeiros,
612/2° andar - Centro - Porto Alegre/RS).
Saiba mais sobre o serviço do Escritório
nas redes sociais digitais: @escritoriodireitosocial, no Instagram; e Escritório Direito
Social, no Facebook.
Parafraseando Simone de Beauvoir, a
diretora de Aposentadas(os), Previdência e
Saúde, Célia Zingler, chama atenção para
a conjuntura atual: “Como disse a filósofa,
‘basta uma crise política, econômica e
religiosa para que os direitos das mulheres

sejam questionados’, por isso, entendemos
que, em tempos sombrios como os que
vivemos no Brasil hoje, precisamos estar
preparadas para defender o que conquistamos com muita luta. Nesse sentido, as
advogadas do Núcleo de Direito da Mulher
vêm acolher o nosso propósito”.
Dia 8 de Março é o Dia Internacional
de Luta das Mulheres. A contribuição da
APCEF para associadas(os) será a apresentação do novo serviço, através de uma live
no Facebook, no dia 11 de março, das 16h
às 17h. Acompanhe!

Fique ligada!
Direito à estabilidade:
mulheres grávidas, que trabalham
sob o regime da CLT, não podem
ser demitidas sem justa causa desde
a data da concepção até cinco meses após o parto.

Assédio no trabalho: (moral) palavras ofensivas ou levantar a voz; (sexual) conversas indesejadas sobre sexo
ou happy hour em troca de promoção.
Amamentação: é direito da mulher,
no local de trabalho ou em qualquer

outro, amamentar o seu bebê, sem
qualquer constrangimento ou repressão.
Violência patrimonial: companheiro
ou ex que usa da administração dos
bens para gerar opressão, dominação e

abuso de poder econômico.
Vazamento de fotos: compartilhamento virtual de imagens pessoais,
como conversas e nudes, é crime!

Demissões de PCDs durante contrato de
experiência aumentam na Caixa

Ação sobre incorporação da gratificação de
função é julgada procedente

Muitos(as) trabalhadores(as) PCDs
têm denunciado desrespeito, assédio
moral e humilhações dentro da Caixa.
Além disso, alguns(mas) têm sido alocados para desempenhar funções não
condizentes com suas possibilidades,
sem treinamento adequado, e em agências sem condições mínimas de acessibilidade. Outra realidade são as demissões
em período de experiência. No RS e SC,
já foram cinco demitidos(as), conforme
a Fenae. No Rio Grande do Sul, a APCEF/RS está recolhendo informações
e já levou o caso de um colega para a
Comissão da Empresa.
A contratação dos(as) PCDs se deu

No dia 13 de fevereiro, a 13ª
Vara do Trabalho de Brasília julgou
procedente a ação judicial pela
manutenção do direito à incorporação da gratificação de função
a empregados(as) da Caixa que a
mantiveram por 10 anos ou mais,
conforme prevê o normativo RH
151.
A decisão em primeira instância, requerida pela Contraf-CUT
e outras entidades, contempla
os contratos de trabalho vigentes até 9 de novembro de 2017.
Tr a b a l h a d o r e s ( a s ) c o m m a i s d e
10 anos de gratificação de fun -

após o banco ter sido obrigado judicialmente a se adequar à Lei de Cotas, em
ação do Ministério Público. A Caixa teve
de convocar os(as) PCDs aprovados(as)
do concurso de 2014, mas não se preparou para recebê-los(as) e integrá-los(as)
aos(às) demais. Em novembro passado,
a Fenae enviou denúncia ao Ministério
Público do trabalho (MPT), pleiteando
audiência para tratar sobre prática discriminatória e total desrespeito à Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146/2015. A APCEF/RS auxilia
a Fenae nesse processo e também está
monitorando o descumprimento da Lei
de Cotas de PCDs no Rio Grande do Sul.

ção – descomissionados(as) pelos
motivos 8 (a critério da gestão) e
10 (reestruturação) – têm administrativamente suas incorporações
garantidas conforme previsto no
MN RH 151.
O banco revogou, em 2017, o
normativo RH 151, ocasionando
a limitação da incorporação de
gratificação de função apenas a
empregados(as) “descomissionados/as” até o dia 09/11/2017, desde
que a dispensa ocorresse imotivadamente e que o(a) trabalhador(a)
contasse com 10 anos ou mais de
função.

No dia 13 de fevereiro, o Conselho
Deliberativo da Funcef se reuniu para
apreciar uma proposta de alteração no
regulamento do Reg/Replan Não Saldado, a fim de adequá-lo à Resolução 25 da
Comissão Interministerial de Governança
Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR).
A Resolução, de dezembro de 2018,
abre caminho para a transferência de
gerenciamento dos planos da Funcef
para outros fundos, inclusive de bancos
privados, e determina que o patrocínio
de novos planos só poderá se dar na
modalidade contribuição definida (CD).
Com isso, o valor do benefício seria esta-

belecido apenas no momento da aposentadoria, com base no acumulado da conta
individual e por tempo determinado.
Sendo assim, independentemente do
resultado dos investimentos e do montante das reservas do plano, as empresas
não precisam mais aportar dinheiro para
cobertura de qualquer compromisso
pós-emprego.
A CGPAR 25 também diz que o
percentual máximo de contribuição para
esses novos planos fica fixado a 8,5% da
folha de pagamento. No Novo Plano da
Funcef, o teto é de 12%. Traduzindo: o(a)
participante será praticamente empurrado a essa nova modalidade de plano,

colocando em risco toda a Funcef.
Outra questão presente na CGPAR
25 são as recomendações às patrocinadoras de planos na modalidade Benefício
Definido. Caso aprovada, não poderá
mais constar, no regulamento do Não-Saldado, qualquer percentual de contribuição para custeio do plano, precedente
que deverá levar à diminuição do percentual estabelecido no regulamento hoje.
Em poucas palavras, o cenário não
está favorável aos(às) participantes. Os diretores eleitos têm acenado que votarão
pela proposta, com a justificativa de que
a Fundação está sendo instada pela Caixa
a fazer as alterações. No entanto, pelo

estatuto vigente, não é possível alterar
o regulamento do plano com Voto de
Minerva. Ou seja, a Caixa só conseguirá
aprovar a proposta se tiver maioria, que
só será alcançada com o apoio dos eleitos,
tanto na diretoria quanto no Conselho
Deliberativo.
De acordo com a diretora de
Aposentadas(os) Previdência e Saúde,
Célia Zingler, a única atitude coerente
dos conselheiros eleitos é votar não. “O
Estatuto da Funcef garante que a Caixa não
imponha sua vontade. E é para isto que nós
elegemos nossos representantes: para que
defendam os nossos interesses e direitos
adquiridos perante a Caixa”, declarou.

Funcef silencia sobre revisão de equacionamento
Em outubro de 2018, o Conselho
Nacional de Previdência Complementar
(CNPC) publicou a Resolução de número 30, permitindo que a Funcef reduza
as contribuições mensais do equacionamento, que atinge 62 mil participantes
do Reg/Replan Saldado e Não Saldado.
Essa importante demanda dos(as) participantes, no entanto, não parece ser uma

urgência para a Fundação.
Após meses alegando que estava
fazendo estudos, a Funcef anunciou que
precisava fazer estudos complementares. Enquanto isso, os(as) participantes
não tiveram acesso a nenhum estudo,
documento ou resposta.
Representante dos(as)
empregados(as) da Caixa, a Fenae foi

à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) para
entender se havia algum impedimento
que justificasse essa demora. A Federação também dialogou com o presidente
da Funcef, Renato Villela, e lançou um
abaixo-assinado no intuito de sensibilizar a Fundação para a situação. A última
comunicação, não-oficial, afirmou que o

Conselho Deliberativo suspendeu o processo de análise da aplicação da revisão.
Em novembro, os(as) participantes
ficaram praticamente sem o 13º salário,
devido ao desconto da primeira parcela
sobre o valor do equacionamento, o
que dificultou consideravelmente a situação econômica de boa parte dos(as)
aposentados(as).

o pagamento adiantado. “Com muita
luta, conseguimos adiar o fim do convênio para junho. Agora, precisamos
continuar pressionando a Funcef para
que busque um acordo e evite essa
medida, que trará prejuízo a milhares
de pessoas”, avaliou.

dicar ainda mais os(as) participantes,
visto que suas margens consignáveis
ficarão consideravelmente diminuídas
com o fim do convênio com o INSS.
Outro inconveniente anunciado pela
Fundação é o retorno da necessidade
de fazer prova de vida presencial.
Em outros bancos, a prova pode ser
feita no autoatendimento. Se não for
assegurado receber na Caixa, deve ser
aberta conta em outros bancos, que o
INSS define.

Fim do convênio com o INSS
No final do ano passado, o INSS
comunicou às entidades fechadas de
Previdência Complementar que encerraria os convênios de provisionamento
de benefícios. Com a decisão, todos
os benefícios do INSS que são pagos
adiantados nos dias 20 de cada mês a
aposentados(as) da Funcef passarão a
ser creditados pela rede bancária até o
5º dia útil do mês seguinte, diretamente
pelo INSS.
O comunicado trouxe muita angús-

tia e preocupação aos(às) participantes,
que poderão ter problemas para fechar
as contas no fim do mês. Após pressão, o
convênio, que seria encerrado em março, foi prorrogado até junho deste ano.
Conforme explica o presidente da
APCEF, Marcello Carrión, o convênio é
benéfico para todos(as), já que o INSS
é desonerado financeira e burocraticamente, e a Funcef troca informações
que se revertem em ganho atuarial.
O(a) participante, por sua vez, recebe

Impactos negativos diretos
A Funcef também anunciou mudanças no Credplan que devem preju-

Eleito novo Conselho de Usuários do Saúde Caixa
Com o apoio da APCEF/RS, a Chapa
1 - “Movimento pela Saúde” venceu a
eleição para o Conselho de Usuários do
Saúde Caixa, conquistando 77% dos votos válidos (16.652 votos). Outras duas
chapas participaram da eleição, realizada
entre os dias 3 e 7 de fevereiro. O resultado do pleito foi divulgado ainda no dia

7, logo após o encerramento da votação.
O Conselho de Usuários foi criado
em 2004 como instrumento de maior
transparência e possibilidade de acompanhamento da gestão financeira e administrativa do plano de saúde. O fórum
possui caráter consultivo e é composto,
de forma paritária, por cinco membros

titulares eleitos(as) pelos(as) participantes e por cinco indicados(as) pela
Caixa, além de seus(suas) respectivos(as)
suplentes.
Com mandato de 36 meses, os(as)
novos(as) eleitos(as) terão o desafio de
barrar ameaças impelidas pelo Governo Federal, como a CGPAR 23 – que

impõe uma série de limitações aos benefícios de assistência e altera normas
de gestão dos planos de saúde dos(as)
trabalhadores(as) de empresas públicas
– e o limite de 6,5 % para o custeio
do Saúde Caixa, previsto no estatuto
da Caixa desde dezembro de 2018.
* Fonte: Fenae e Funcef
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SEUS DIREITOS
Reprodução

Caixa
completa
159 anos
em meio a
desmonte e
incertezas
Privatização de
setores e
reestruturações
enfraquecem o
banco e
comprometem seu
papel social

Mais de quatro mil agências em
todo o Brasil, 101,8 milhões de correntistas, 85 mil empregados(as) e R$
274 bilhões em créditos concedidos
nos primeiros meses de 2019. Os
números comprovam a grandiosidade
da Caixa, que completou 159 anos no
último dia 12 de janeiro. No entanto,
quando deveria comemorar, o Governo Bolsonaro despreza esse valioso
patrimônio do povo brasileiro.
Só no ano passado, foram vendidos R$ 15 bilhões em ativos e, conforme vem sendo anunciado, em 2020,
o Governo ainda pretende vender
outras importantes e lucrativas áreas.
Em janeiro, uma matéria veiculada
pelo jornal Folha de São Paulo afirmou
que a Caixa deve fazer oferta pública
inicial (IPO) de, ao menos, três setores: Caixa Seguridade, operação de
cartões e Caixa Loterias.
Para a representante dos(as)
empregados(as) no Conselho de
Administração (CA) da Caixa, Rita

Serrano, a privatização dessas áreas
é um péssimo negócio. Em entrevista
à Fenae, Rita explicou que boa parte
do lucro obtido com essas vendas não
se sustentará no médio prazo. “Os
recursos serão usados para o Governo amortizar juros da dívida pública
e não proporcionarão investimentos
ou geração de emprego”, sustentou.
O desmonte da Caixa é um projeto muito bem definido pelo Governo
Bolsonaro, que não tem pudor ao
entregar o patrimônio nacional ao
grande capital. “Quem perde com
esse sucateamento é toda a população brasileira, especialmente a mais
pobre, que deixa de obter recursos
e movimentar a economia. Cerca de
40% de tudo que é arrecadado com
as Loterias, por exemplo, vai para
programas sociais nas áreas de educação, segurança, esporte e cultura”,
lembrou o presidente da APCEF/RS,
Marcello Carrión.
Mas o sucateamento imposto

pelo Governo Federal não se resume
apenas a privatizações. Reestruturações, fechamento de unidades, PDVs,
descomissionamentos arbitrários,
ataques ao Saúde Caixa e à Funcef,
regulamentação da terceirização nas
agências, entrega do FGTS para os
bancos privados, entre outras ameaças, são parte do amargo menu de
maldades do Governo Bolsonaro.
Reestruturação
Uma nova reestruturação na Caixa foi
anunciada pela direção da empresa
em janeiro deste ano. Pela medida,
haverá redução na quantidade das
atuais superintendências regionais e a
criação de superintendências executivas na rede. A indefinição provocada
pelo comunicado gerou um clima de
medo, insegurança e dúvida sobre o
destino dos(as) empregados(as).
A proposta de reestruturação
consiste na revalidação da função

de empregados(as), que ficam sob o
risco de descomissionamento sumário
ou de transferências arbitrárias. De
acordo com as entidades representativas da categoria, a Caixa conduz o
processo de forma intransigente, com
mau funcionamento da plataforma e
sem tempo hábil para escolhas.
No dia 11 de fevereiro, a Justiça
concedeu uma liminar que determinou imediata suspensão do processo
de implementação da reestruturação.
No entanto, no dia seguinte, uma longa reunião entre a direção do banco
e a Comissão Executiva dos Empregados (CEE) foi encerrada sem abertura ao diálogo por parte da gestão.
No dia 14 de fevereiro, então, o juiz
Antonio Umberto de Souza Júnior, do
TRT da 10ª Região do Distrito Federal, manteve a liminar que estabeleceu
a suspensão da reestruturação pretendida pelo banco, propiciando mais
prazo para que o tema seja discutido

Fotos: Arquivo/APCEF

Mobilizações do Dia Nacional de Luta em Defesa da Caixa: Pelotas, Santa Maria e Cruz Alta

e esclarecido aos(às) empregados(as).
Novo PDV
Uma notícia veiculada pela Agência Reuters, no dia 7 de fevereiro,
aumentou ainda mais o clima de apreensão entre os(as) trabalhadores(as).
Segundo a reportagem, a direção do
banco estuda um novo Programa de
Demissão Voluntária (PDV) e o fechamento de agências como parte de um
pacote de medidas que visa a preparar a empresa para venda de ativos.
Conforme a matéria, as mudanças são
parte da estratégia para pulverizar a
estrutura administrativa e orientá-la
para um foco maior na venda de produtos. Desde 2014, o banco já perdeu
mais de 20 mil empregados(as).
Uma provável mudança no perfil
do banco, com foco nos negócios, seria devastador. “Acreditamos que uma
mudança de perfil deve mudar também as relações de trabalho dentro
da Caixa: com metas mais altas, vêm
mais cobranças e, consequentemente,
mais assédio moral. Além disso, ao
perseguir o lucro em primeiro lugar, a
população mais necessitada, em geral,
será preterida em relação ao público
de alta renda”, avaliou Carrión.
Luta em Defesa da Caixa
Em vez de comemorações e festividades pelos 159 anos da Caixa, os(as)
empregados(as) lembraram o aniversário do banco com manifestações
e protestos em todo o País, no Dia
Nacional de Luta em Defesa da Caixa,
realizado em 13 de janeiro. Através
de faixas, cartazes, camisetas, broches, “apitaços” e “tuitaços”, os(as)
trabalhadores(as) pediram melhores
condições de trabalho e a manutenção
do caráter 100% público da Caixa e
seu papel social como banco.
Já no dia 13 de fevereiro, a categoria
voltou a se mobilizar Brasil afora. O objetivo – além de defender a Caixa 100%
pública – foi de denunciar os prejuízos
sofridos pelos(as) empregados(as) diante
do processo de reestruturação.
Em Cruz Alta, a agência local
abriu uma hora depois do habitual por conta de uma reunião que
debateu o assunto. A diretora de
Aposentadas(os), Previdência e Saúde
da APCEF, Célia Zingler, a conselheira
Susana Ritter e o diretor do Sindicato
dos Bancários de Cruz Alta, Carlos
Henrique Santos, tiveram uma audiência com o prefeito Vilson Roberto
Bastos dos Santos. O chefe do Executivo da cidade diz que pautará, na
Associação dos Municípios do Alto
Jacuí, as consequências nefastas da
reestruturação da Caixa, que interrompe um relacionamento benéfico

para o banco e os municípios.
Em Santa Maria, o Sindicato dos
Bancários da cidade e a APCEF/RS
percorreram todas as unidades para
debater com colegas a respeito das
consequências da reestruturação.
Grande parte das(os) empregadas(os)
aderiu ao uso roupas pretas.
Em Pelotas, uma manifestação foi
realizada em frente à agência da Rua
Quinze de Novembro.
A APCEF e outras entidades representativas seguem defendendo que
a categoria reforce a mobilização pela
reversão do desmonte.
Campanhas da APCEF/RS
Quando o assunto é defender
o patrimônio do povo brasileiro,
especialmente a Caixa, a APCEF/
RS vem desempenhando um papel
protagonista. 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, debates, 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 campanha, que percorreu o Estado com
atividades em Uruguaiana, Erechim,
Santo Ângelo, Porto Alegre, Passo
Fundo, Tramandaí e Novo Hamburgo.
E, em 2018, ainda encorpou a luta,
lançando dois livros: “Em Defesa do
Bem Comum” e “A Caixa é do Povo!”.
Adquira já os seus, ao valor promocional de R$ 10 para associados(as),
em www.apcefrs.org.br.
Nos últimos meses, a APCEF encampou campanha #ACaixaÉTodaSua,
idealizada pelo Comitê Nacional em
Defesa da Caixa. O movimento vem
denunciando as consequências das
privatizações de setores rentáveis.
A Associação participou do lançamento da campanha no Estado, na
Praça da Alfândega, em Porto Alegre,
no dia 19 de novembro. Já em Santa
Cruz do Sul, a APCEF e o Sindicato
dos Bancários local promoveram
uma atividade em frente à agência
da Caixa no centro da cidade no
dia 12 de dezembro. No dia 16 de
dezembro, por proposição do vereador Alberto Heck (PT), uma moção
de apoio à Caixa 100% Pública foi
aprovada por unanimidade na Câmara
de Vereadores de Santa Cruz do Sul.
* F o n t e : Fe n a e e C o n t r a f - C U T
** Colaborou Gregório Mascarenhas

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

Não existe “justo motivo” para
a Caixa desrespeitar o direito
dos(as) empregados(as)
Atualmente, está acontecendo uma nova “reestruturação” na
Caixa e, com ela, uma nova onda
de desrespeito aos direitos dos(as)
empregados(as) dessa empresa
pública.
Uma das razões para esta reestruturação é o desmonte da empresa, que está sendo deliberadamente
promovido pela direção da Caixa.
Segundo informa a recente
Carta Pública das entidades que defendem os empregados(as), “a Caixa
também vem recuando na oferta de
crédito em áreas importantes para o
País. Entre 2015 e 2019, houve uma
redução de quase 71% no crédito
para micro e pequenas empresas e
de 30% no crédito agrícola. Com
relação ao Fies, de 2015 a 2018, foi
registrada uma queda de aproximadamente 71%”.
Ora, se a direção de uma empresa pública como a Caixa retira
uma altíssima oferta de seus principais produtos, especialmente sociais
e impulsionadores de desenvolvimento, é óbvio que a consequência
automática será o seu continuado
definhamento.
Demonstrar que as mudanças
que estão acontecendo na Caixa são
derivadas de uma vontade deliberada
de seus atuais dirigentes é importante, porque o Judiciário Trabalhista
tende a relevar determinadas lesões
a direitos dos(as) empregados(as) nas
hipóteses de acontecerem com base
em um justo motivo.
Nesse caso, das reestruturações, não há “justo motivo”, por
exemplo, para a transferência de um
empregado(a) ou para a retirada de
sua função gratificada. Trata-se de
ato de vontade da direção da Caixa, motivada exclusivamente pela
ideologia que a norteia, de cultuar a
destruição de tudo o que é público,
e entregar esse patrimônio para as
empresas privadas.
Examinemos o exemplo de
um(a) empregado(a) transferido
de local de trabalho. Nesse caso,
o próprio artigo 469 da CLT – que
trata das transferências de lota-

ção – considera lícita (portanto,
válida, a transferência) se estiver
comprovado o “justo motivo” para
mudança.
O outro exemplo diz respeito
ao(à) empregado(a) que esteja sujeito à perda da Função Gratificada.
Nesse caso, também é importante a
presença ou não do “justo motivo”,
porque a Súmula 372 do TST o considera como um fator importante.
Vejamos o que diz recente Decisão
do TST sobre a gratificação após
10 anos:
“Processo: E-ED-RR - 36440.2012.5.12.0018. Orgão Judicante: Subseção I Especializada em
Dissídios Individuais. Relator: JOSÉ
ROBERTO FREIRE PIMENTA. Julgamento: 07/11/2019
GRATIFICAÇÃO DE CAIXA.
Recebimento por mais de 10 anos.
Supressão. Readequação do quadro
de funcionários. Sucessão do BESC
pelo Banco do Brasil. Não configuração de justo motivo. Súmula nº 372,
item i, do TST”.
É bem verdade que a chamada “Reforma Trabalhista” retirou esse direito, mas todos os(as)
trabalhadores(as) que, em novembro de 2017, já haviam completado
10 anos na função têm o direito de
continuar recebendo a correspondente gratificação. É claro que a Caixa não reconhece esse direito, mas
o Judiciário Trabalhista recentemente
julgou um processo semelhante e
disse que é preciso manter o mesmo direito que o(a) empregado(a)
tinha antes da entrada em vigor da
“Reforma”.
Assim, caso você esteja
ameaçado(a) de alguma mudança
nas suas atuais condições de trabalho, não deixe, de forma alguma,
de procurar um aconselhamento
jurídico, visando reconhecer o seu
direito. A APCEF coloca à disposição de seus(suas) associados(as) o
setor Jurídico Trabalhista, por meio
do telefone (51) 3595-3995 ou pelo
e-mail miltonfagundes@fse.adv.br.
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Conselho Deliberativo aprova diretrizes da
APCEF/RS para 2020

Espaços Bem Viver APCEF: patrimônio
confortável e acessível o ano todo!

Proposta visa a nortear ações das Regionais, a fim de fortalecer a identidade da Associação
No último dia 13 de dezembro, o
Conselho Deliberativo da APCEF/RS deu
mais um importante passo no sentido de
fortalecer a entidade, ao aprovar uma
proposta de diretrizes para as Regionais.
Elaboradas ao longo de vários meses
por um Grupo de Trabalho – composto
por diretores(as) e conselheiros(as) da
Associação –, a proposta também foi
debatida e complementada pelos(as) representantes da APCEF nas unidades da

Caixa, durante a última edição do Curso
de Capacitação de Lideranças “Líder A”,
em novembro passado.
Conforme esclareceu o presidente
da Associação, Marcello Carrión, a ideia
é que as diretrizes aprovadas para 2020
auxiliem cada Regional a desenvolverem
seus planos de ação conforme os valores da APCEF, sempre considerando
as culturas e prioridades de cada local.
“Nós entendemos que é importante que

cada Regional seja norteada pelos mesmos princípios, pela mesma identidade,
mas sempre valorizando as riquezas
culturais que cada uma possui. Assim,
otimizaremos a nossa atuação em cada
comunidade e fortaleceremos ainda mais
a nossa entidade”, explicou.
Nesse sentido, foram aprovadas
propostas como: reforço da logomarca,
defesa do Bem Comum, defesa da Caixa
do Povo e 100% Pública, incentivo à

participação de crianças e idosos nas
atividades, autonomia de cada Regional dentro dos requisitos gerais, entre
outras. Confira todas as propostas no
box abaixo.
As diretrizes já foram encaminhadas
às coordenações regionais e permanecem em vigor ao longo de todo este ano.
Para 2021, uma nova proposta deverá
ser elaborada, a partir da repercussão
da proposta implementada neste ano.

Diretrizes da APCEF/RS para 2020
Identificação com a logomarca da APCEF RS em todos os eventos produzidos
pelas Regionais, bem como em
seus materiais de divulgação. Por
se tratar de uma entidade estadual,
é muito importante que a identidade
visual seja a mesma em todo o Estado, e a logomarca é essencial para a
identificação única.
As atividades devem levar
em conta o slogan “Coragem para Construir o Bem
Comum”, buscando a integração
com a sociedade, privilegiando a
solidariedade. O slogan “Coragem
para Construir o Bem Comum” é
um elemento agregador fundamental
na relação social da entidade com
seus(suas) associados(as) e demais
participantes dos eventos.

No plano anual, deve ter
pelo menos uma atividade
cultural ou de formação que
dialogue com o tema “Bem Comum”, integrando a sociedade.
Além de uma associação cultural e
esportiva, a APCEF/RS pretende ser
representativa na sociedade em que
está integrada, ajudando a construir,
da melhor forma, as relações sociais,
buscando a justiça social e o bem-estar
da comunidade.
A defesa da Caixa como
“Banco do Povo - 100% Pública” deve ser mote de mobilização apresentado nas atividades
previstas. Defender a Caixa pública é
tarefa de todos(as). Reafirmar a função
social da Caixa é também uma forma
de ajudar a construir o Bem Comum e
a justiça social.

Incentivar a participação de
crianças e aposentados(as) nas
atividades propostas. Queremos que todos(as) sejam integrantes das
ações da APCEF/RS, especialmente os(as)
aposentados(as) e as crianças. Um mundo
melhor começa por uma convivência harmoniosa entre as gerações e com o meio
ambiente.
As Regionais terão autonomia
para definir suas atividades e planos de ação, desde que cumpridos os pré-requisitos e aprovados dentro dos prazos e limites estabelecidos
pela diretoria. É muito importante respeitar as culturas regionais e suas prioridades.
Quem vai definir o plano de ação serão os
integrantes de cada Regional. No caso da
não aprovação do plano por parte da diretoria da APCEF/RS, devem ser apresentadas
as razões que justifiquem a negativa.

de um treinamento com Simone Fonseca, da Buffon/Martins Consultoria,
sobre o novo modelo de repasse para
as Regionais.
A jornada de debates e troca de
conhecimento foi encerrada com um
jantar de confraternização. Para 2020,
a APCEF já prepara novas atividades
de formação. Fique atento à agenda
da Associação, em www.apcefrs.org.
br e participe!

Cassino, Tramandaí, São Chico, Porto
Alegre ou no camping de Itapirubá (SC) –
ou nos Espaços Bem Viver localizados nas
regionais – com piscinas, churrasqueiras,
salões de festas e quadras esportivas – ou
nas demais acomodações das APCEFs de
todo o País, aproveite esse patrimônio
disponível para você!
As inscrições para os Espaços Bem

Proibição de repasse financeiro a partidos políticos e entidades religiosas.
Os recursos financeiros da entidade devem ser utilizados em benefício de seus(suas) associados(as)
e da comunidade em que está
inserida.

Encontro foi espaço para debate
e integração

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o “Líder A”, em www.apcefrs.org.br, na página da Associação no Facebook ou no YouTube.

Viver Cassino, São Francisco de Paula e Tramandaí são feitas pelo site da APCEF (www.
apcefrs.org.br), com três meses de antecedência, durante o período aberto para
inscrições (Exemplo: de 20 de fevereiro
até 10 de março, você poderá se inscrever
para usufruir no mês de maio). Se perdeu o
prazo, contate com a Secretaria da APCEF
para conferir eventual disponibilidade.

Já as reservas para os Espaços Bem
Viver de Porto Alegre e Itapirubá podem
ser feitas, a qualquer tempo, através do
e-mail secretaria@apcefrs.org.br. Para
usufruir das demais sedes no interior,
consulte as coordenações regionais. Mais
informações: (51) 3268-1611.
Confira, abaixo, as comodidades de
alguns dos Espaços Bem Viver.

Cassino

Itapirubá (SC)

O Espaço Bem Viver Cassino
tem seis apartamentos para seis
pessoas, com cozinha equipada,
salão de festas com churrasqueira
coberta, churrasqueira externa e
área de camping.

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.

Fotos: APCEF/Arquivo

Planos devem conter,
no mínimo, descrição do
evento, previsões financeira e de público, data, local,
divulgação e responsáveis pela
execução. Podem ser incluídos os
orçamentos para as obras de revitalização necessárias para a sede.

Jéssica Sobreira/Especial

a ação”.
Logo após o almoço, o consultor
Ronaldo Zeni expôs a proposta de
diretrizes para os planos de ação das
Regionais, que foi debatida e complementada pelos(as) representantes
presentes e, posteriormente, aprovada pelo Conselho Deliberativo da
Associação (confira acima). Após o
debate, os(as) coordenadores(as) e
tesoureiros(as) presentes participaram

A temporada de verão está terminando, mas sempre é tempo de desfrutar
de bons momentos com a família e com
os(as) amigos(as). E não é preciso ir longe
ou gastar muito para passear em lugares
bonitos e confortáveis. A APCEF oferece,
ao longo de todo o ano, excelentes acomodações em seus Espaços Bem Viver. Seja
nos Espaços com hospedagem – como

Porto Alegre

“Líder A” aborda Bem-Viver e debate diretrizes
O Espaço Bem Viver Tramandaí
recebeu, no dia 30 de novembro passado, representantes de todo o Estado
para o terceiro encontro de 2019 do
Curso de Capacitação de Lideranças
“Líder A”, promovido pela APCEF. Na
parte da manhã, o socioambientalista
e criador do canal Bem Vivendo, no
YouTube, Thiago Ávila, ministrou a
palestra “Defender os Bens Comuns
e transformar o mundo: diálogos para

Seja em Cassino, Tramandaí, São Francisco de Paula, Porto Alegre, Itapirubá (SC) ou nas sedes regionais, viva bem
todas as temporadas na APCEF

Com sete apartamentos para até seis
pessoas e um apartamento para até três
pessoas – equipados com TV, geladeira e
roupa de cama e banho, ar condicionado,
WiFi e espaço coletivo de apoio com
louças, pia, micro-ondas, forno e ferro

elétricos -, a sede, muito arborizada, tem
sala de TV, de jogos, brinquedoteca, filtro
de água, 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 apartamentos
completamente equipados – 30 para até
6 pessoas e 10 para até 4 pessoas, sendo
2 adaptados para PCDs –, 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. Não inclui roupa
de cama e banho.

São Francisco de Paula

O Espaço Bem Viver São Francisco
de Paula tem 22 cabanas para até seis pessoas, com cozinhas equipadas, lareira, sala
de jogos e TV, recepção, estacionamento
de motorhomes, área de convivência coletiva com churrasqueiras e salão para até
60 pessoas e trilhas ecológicas.

Também conta com o Observatório Astronômico Caixa de Joias,
que funciona nas quartas e sábados,
quando o céu está limpo, do entardecer até às 22h. Localizado no terraço
do Centro de Convivência (refúgio), o
local está equipado com um moderno
telescópio, e pode ser destinado tanto
para o lazer quanto para estudos científicos. Para eventos programados,
contate a APCEF, através do e-mail
apcefrs@apcefrs.org.br ou do telefone (51) 3268-1611, ou membros da
Confraria Astronômica Caixa de Joias,
em sua página no Facebook.

Brique
VENDO - Casa de alvenaria na praia de Imbé, térrea, com 2 dormitórios, sendo uma suíte, sala, cozinha, salão de festas com churrasqueira, terreno plano de
12x35m, com vaga para 8 carros, totalmente mobiliada. Valor: R$ 280 mil. Estudo negociar apartamento ou casa de 2 dormitórios em condomínio pequeno, em
Tramandaí, de até R$ 220 mil. Contato: (51) 99966-5281, com Neusa.
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2020 começa com agenda intensa na
APCEF! Aproveite!
Confira as atividades confirmadas até o momento e participe da programação!
A APCEF está preparando
uma grande programação para

2020. Veja as atividades que já estão confirmadas até o momento,

agende-se e participe com seus
familiares e amigos(as), usufruindo

de tudo o que a Associação tem
para oferecer!
Grupo Terapêutico para
Aposentados(as)

Atividades confirmadas
135. Convidados(as) pagam R$
170 mensais. Inscreva-se através
do telefone (51) 99459-3301 ou
do e-mail bralamares@gmail.com.
Mais informações: www.supercerebro.com.br.

Oficina de Vôlei de Areia

Oficina de Espanhol

Oficina de Exercícios Cerebrais

A APCEF/RS sediará, a partir de
fevereiro, uma oficina de vôlei
de praia no Espaço Bem Viver/A,
em Porto Alegre, com o técnico
Rinaldo Klaes Michael (Cebola),
veterano em Jogos Pan-Americanos e Circuitos Banco do Brasil
de Vôlei de Praia. A oficina vai
desenvolver os fundamentos do
esporte, como saque, passe, recepção, levantamento e ataque,
valorizando a integração dos(as)
atletas.

A APCEF volta a oferecer mais uma
Oficina de Espanhol, agora com foco
na diversidade cultural da América Latina. Novamente a cargo da professora
Argelimar Romero – que ministrou
a primeira edição do curso, no ano
passado –, neste ano, a oficina se direciona a quem já tem conhecimentos
básicos de Espanhol.

O cérebro precisa estar sempre ativo
para manter suas potencialidades e
suas competências cognitivas e socioemocionais. Nesse sentido, a APCEF/
RS firmou um convênio com a Super
Cérebro, uma escola de exercícios cerebrais que trabalha com ferramentas
pedagógicas que ajudam a desenvolver
o raciocínio, através de um divertido
método indicado para todas as idades.

As aulas ocorrerão nas segundas
e quartas, das 17h às 18h30 e
18h30 às 20h, ou, aos sábados,
das 8h às 10h, e serão direcionadas a pessoas de oito a 70 anos.
Associados(as) APCEF têm desconto especial. Confira tabela de
preços, em www.apcefrs.org.br.
As inscrições podem ser feitas
diretamente com o professor,
através do e-mail klaesmichael@
hotmail.com ou do telefone (51)
99262-8764.

As aulas iniciam no dia 6 de março
e acontecerão sempre às sextas-feiras, das 15h às 17h15, na sala do
Memorial da APCEF, no Espaço Bem
Viver/B, em Porto Alegre (Av. Coronel Marcos, 851). A mensalidade para
associados(as) custa R$ 95, durante
quatro meses; para o público geral, o
custo é de R$ 120 por mês.
Argelimar Romero é diplomada em
Docência Universitária pela Universidad Pedagógica Experimental Libertador, a principal universidade pública
dedicada à formação de docentes da
Venezuela. No Brasil, Argelimar ensinou o idioma em diversas empresas
do setor privado; atualmente, ministra
aulas particulares e realiza projetos
em espaços culturais como o Margs e
o Centro Cultural CEEE Érico Veríssimo.

Entre outros benefícios, os exercícios
auxiliam na prevenção de doenças
como Alzheimer, proporcionam melhora da coordenação motora, percepção visual, concentração, atenção e
também aumentam a autoestima.
No caso de crianças e jovens, ajudam a
superar a dificuldade de aprendizagem,
problemas de relacionamento intrapessoal, deficiência no raciocínio lógico-matemático, baixa autoestima e déficit
de atenção.
As aulas da Oficina de Exercícios Cerebrais da Super Cérebro acontecerão
nas quintas-feiras, das 14h30 às 16h,
no Espaço Bem Viver/A, em Porto
Alegre (Av. Coronel Marcos, 627), para
uma turma de, no máximo, 25 pessoas. A primeira atividade experimental
para inscritos(as) acontece no dia 5 de
março. O investimento mensal para
associados(as) e dependentes é de R$

Em parceria com o Centro Universitário Metodista – IPA, a APCEF/RS oferece, a partir do dia
18 de março, um grupo terapêutico dedicado às pessoas que já
estão aposentadas, em vias de se
aposentar ou àqueles(as) estejam
retornando ao trabalho após um
tempo de afastamento.
O grupo será mediado pela
estudante de Psicologia, a associada Rosaura de Fátima Berni
Couto, e supervisionado pela
assessora em saúde mental
do(a) trabalhador(a) da APCEF,
Maria Isabel Perez Mattos, e
pelo coordenador do Curso de
Psicologia do IPA, o Prof. Leandro Feix.

Oficina teatral “Despertando
seu Talento”
Neste ano, a APCEF/RS oferece
mais uma oficina de teatro com a
atriz e diretora Sandra Loureiro. A
partir do dia 17 de março, “Despertando seu Talento” buscará desenvolver a consciência corporal,
a habilidade de relacionamento, o
autoconhecimento e a expansão
do repertório cultural.
As aulas acontecerão nas terças-feiras, das 19h30 às 21h30h, de
março a novembro, no Espaço
Bem Viver/B da APCEF/RS (Av.
Coronel Marcos, 851, Pedra Redonda), na Capital. A mensalidade
custa R$ 80 para associados(as) e
R$ 110 para não-associados(as).
Não é necessária experiência em
teatro, apenas ter a idade mínima
de 16 anos. Entre em contato com
a professora Sandra Loureiro, pelo
telefone (51) 99159-6063 ou pelo
e-mail sandrinhaquerida@hotmail.
com.

Conforme explica Rosaura, o
objetivo da terapia é promover o autoconhecimento e a
autonomia, especialmente para
bem viver o envelhecimento.
“Descobrimos que, via de regra,
somos muito exigentes conosco
mesmos(as). Às vezes, somos
mais fortes; às vezes, mais vulneráveis, mas estamos todos(as) na
mesma estrada. Quando compartilhamos em grupo, encorajamo-nos uns aos(às) outros(as)”,
sustentou.

O grupo terapêutico vai se reunir uma
vez por semana, de março a julho, nas
quartas-feiras, a partir das 14h, em
sessões de cerca de uma hora e meia.
As atividades ocorrerão na Sala do
Memorial da APCEF, no Espaço Bem
Viver/B, em Porto Alegre (Av. Coronel
Marcos, 851). Interessados(as) devem
contatar o setor Cultural da APCEF/
RS, pelo e-mail cultural@apcefrs.org.
br ou pelos telefones (51) 3261-1611
e (51) 3092-4363. A APCEF solicita,
como contribuição para as despesas
de manutenção da atividade, o pagamento de R$ 20 mensais. As vagas são
limitadas.

O Almoço Campeiro “Ovelha não é
pra Mato” já faz parte da agenda da
família APCEF! Por isso, convide seus
familiares e amigos(as) para desfrutarem das delícias que só o Núcleo de
Cultura Gaúcha oferece! Será no dia
22 de março, domingo, no Galpão
Crioulo, em Porto Alegre, com um
cardápio “pra lá de especial”: ovelha assada na vala, salada litorânea,
acompanhamentos e sobremesa.
O valor do convite é de R$ 40 por
pessoa. Garanta já os seus (vendidos
somente até o dia 19/3), através do
e-mail eventos@apcefrs.org.br ou do
telefone (51) 3268-1611.

Jogos de Integração:
28 e 29 de março
Que tal participar de um final de
semana repleto de atividades esportivas, com modalidades individuais e coletivas, como Damas,
Xadrez, Canastra, Corrida Rústica,
Vôlei de Praia Misto, Vôlei de Quadra Misto e Futebol Soçaite Livre e
Máster?
Nos dias 28 e 29 de março, acontece mais uma edição dos tradicionais
Jogos de Integração, que reúne
atletas de todo o Estado, em Tramandaí!

Audições para o Coral APCEF: 5 de
março
Ativo e atuante desde 1993, o Coral
APCEF começa 2020 selecionando novas vozes. No próximo dia 5 de março,
o grupo retoma seus ensaios e convida todos(as) os(as) interessados(as) a
participarem de uma audição, a fim de
se juntarem ao coro. Não é necessária
experiência com o canto.
Regido pelo maestro João Araújo, o Coral APCEF ensaia todas as quintas-feiras,
na Associação Cristã Feminina (ACF), na
Rua Santo Antônio, 259, Bairro Independência, em Porto Alegre. Mais informações: cultural@apcefrs.org.br ou (51)
3268-1611.

Futebol Solidário arrecada mais de uma
tonelada de alimentos
Arquivo/APCEF

Torneio contou com cinco equipes

Almoço Campeiro “Ovelha não é
pra Mato”: 22 de março

Festa de Páscoa: 4 de abril
No dia 4 de abril, sábado, das 14h às
18h, o Coelhinho da Páscoa estará
na Sede A da APCEF, em Porto Alegre, para uma tarde de pura alegria e
diversão! Muitos brinquedos, guloseimas, atividades com recreacionistas,
show infantil e um grande espaço
para se divertir estarão à disposição
dos(as) pequenos(as), em uma festa
preparada com muito carinho. O
evento é para toda a família aproveitar! Confirme presença, através da
ficha de inscrição que será publicada
em breve, em www.apcefrs.org.br.

Para participar, atletas do interior
devem entrar em contato com
os(as) coordenadores(as) de sua Regional. Esportistas de Porto Alegre
e Região devem contatar o setor de
Esportes da Associação, pelo telefone (51) 3268-1611 ou pelo e-mail
esportes@apcefrs.org.br, até o dia
16/03.

APCEF dá boas-vindas a novos(as) colegas
da Caixa
Gregório Mascarenhas/APCEF

A Regional Passo Fundo realizou, no
dia 5 de dezembro passado, a 2ª edição
do Futebol Solidário. O evento arrecadou mais de uma tonelada de alimentos.
Todas as doações foram distribuídas à
população em situação de vulnerabilidade
do município. O evento foi realizado no
Espaço Bem Viver Passo Fundo e contou
com cinco equipes. O ex-jogador Sandro
Sotilli, que atuou em diversos clubes brasileiros, prestigiou o torneio.

Novos(as) colegas confraternizaram na
APCEF

Nos dias 18 de dezembro e 15 de janeiro, a APCEF ofereceu jantares de confraternização a colegas recém contratados(as)
pela Caixa. Os encontros ocorreram
no Galpão Crioulo, em Porto Alegre.
Convidados(as) – provenientes de diversas
partes do RS, de SC e também do Pará, para
treinamento na Capital – puderam conhecer a atuação da Associação, trocar ideias
sobre o novo trabalho e apreciar o jantar
preparado pelo Núcleo de Cultura Gaúcha.

JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020

12

Dia da(o) Aposentada(o) abre o
ano em clima alegre e festivo
Evento foi marcado pelo reencontro, pela amizade e por muita troca
de conhecimento
Fotos: Regina Azevedo/Especial

Laura Medina falou sobre
“Envelhecência”

Para relaxar, shiatsu em meio à
natureza

Advogadas lançaram o Núcleo de
Direito da Mulher

Estêvão de Souza explicou os
benefícios da Aromaterapia

Fernando Campani fez sucesso com
tango e bolero

Público se animou e acompanhou
Fernando Campani na dança

A literatura esteve presente na
declamação de poesias

Atividades foram intercaladas por
saborosas refeições

A APCEF promoveu, em 22 de
janeiro, uma grande confraternização em comemoração ao Dia da(o)
Aposentada(o). O evento, que contou
com a participação de associadas(os)
de diversas localidades do Estado,
ocorreu no Espaço Bem Viver A, em
Porto Alegre, com uma programação
repleta de atividades ao longo de todo
o dia.
As(os) convidadas(os) foram
recebidos(as) a partir das 9h, com
um saudável café da manhã. Em
seguida, foi a vez de a jornalista,
apresentadora de TV e especialista
em saúde e bem-estar, Laura Medina,
ministrar a palestra “Envelhecendo,
eu?”. “Entre a maturidade e a velhice
tem esse momento de transformação
física e emocional, que eu chamo de
‘envelhecência’. E é sobre isso que
a gente conversou. Nosso objetivo
foi formar um novo olhar sobre essa
fase, para que vivamos algo mais
positivo, alegre, bonito”, resumiu a
jornalista.
Próximo ao meio-dia, um almoço com cardápio variado foi ser-

vido às(aos) participantes. Nesse
ínterim, escritoras formadas pelas
oficinas literárias da APCEF presentearam o público com leituras e
declamações de suas obras, um verdadeiro aperitivo poético. Os(as)
associados(as) também puderam
conhecer a proposta de grupo
terapêutico para aposentados(as),
que será oferecido pela Associação
a partir de março. (Saiba mais na
página 10)
A programação seguiu intensa
pela tarde, com a apresentação do
novo serviço do Seguro Jurídico sobre
Direitos da Mulher, com as advogadas
Luisa de Castro, Caroline Anversa,
Fernanda Machado e Viviane Intini, do
Escritório Direito Social. (Leia mais
sobre o Núcleo de Direito da Mulher
na página 4)
Depois, foi a vez do professor e
doutor em Botânica, Estêvão do Nascimento Fernandes de Souza, palestrar sobre as vantagens da Aromaterapia para a saúde. “A Aromaterapia traz
inúmeros benefícios, especialmente
para as(os) idosas(os), porque é um

tratamento mais acessível, sem efeitos colaterais, e pode ser usado para
diversas finalidades, como melhorar o
sono e reduzir o estresse”, explicou.
E a saúde passa também por atividades que ajudam o corpo e a mente
a se manterem ativos, como a dança.
Nesse sentido, a APCEF convidou
o dançarino e coreógrafo Fernando
Campani para dar uma palhinha em
vários ritmos, iniciando com o tango
e o bolero. As(os) presentes, então,
foram convidadas(os) a dançar, num
verdadeiro espetáculo coletivo de
alegria e descontração.
Ao longo do dia, as(os)
aposentadas(os) também puderam
conhecer o projeto “Academia do
Cérebro”, com jogos individuais e
coletivos para exercitar a mente. E,
para relaxar, não poderiam faltar as já
tradicionais sessões de shiatsu. Como
recordação, o “Espelho Mágico” fez
registros fotográficos impressos para
serem levados para casa.
A associada Ana Maria Bardini,
de Porto Alegre, avalia que cada
edição do Dia da(o) Aposentada(o) é

melhor: “Nunca perco esses eventos.
É sempre um momento de encontrar pessoas que são muito mais que
colegas, são grandes amigas(os)”,
declarou. Mário Nunes da Silva, de
Pelotas, por sua vez, garantiu que
valeu muito a pena viajar quatro horas para participar da comemoração:
“Éramos um grupo de 26 pessoas. Foi
um dia maravilhoso. Gostei de todo o
evento. Todos deveriam participar”,
completou.
Para a diretora de Aposentadas(os),
Previdência e Saúde, Célia Zingler,
o Dia da(o) Aposentada(o) é mais
que uma festa na APCEF, mas uma
forma de valorizar esse grupo de
associados(as) tão importante no
passado, no presente e no futuro da
Associação. “Não é por acaso que
abrimos o ano com esse evento. Se
hoje nós somos essa entidade forte e
combativa é por causa da luta de cada
um(a) dessas(es) trabalhadoras(es)
aposentadas(os). Nós somos experiência, força e resistência, e temos
muito ainda para contribuir com a
sociedade”, concluiu.

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o Dia da(o) Aposentada(o), em www.apcefrs.org.br, na página da Associação no Facebook
ou no YouTube.

