


SETEMBRO/OUTUBRO DE 2019          2

OPINIÃO

Charge

Editorial

DIRETORIA EXECUTIVA APCEF 2018 - 2021 • Presidência: Marcello Husek Carrión 
(Ag Santa Maria) • Vice-Presidência: Paulo Ricardo Belotto (Aposentado/ Porto Alegre) • 
Diretoria Executiva: • Carla Vanessa Nunes Gomes (Relações de trabalho / Ag. Gravataí) • 
Célia Margit Zingler (Aposentados, previdência e saúde / Aposentada Santa Cruz do Sul) • 
Diva Maria Fernandes (Cultura / Aposentada Porto Alegre) • Marcos Leite de Matos Todt 
(Formação para o Bem Comum / Ag. Pça. Rui Barbosa) • Nilo Sérgio Flores Motta (Esportes 
/ Aposentado Porto Alegre) • Ricardo Adolfo Hoffmann Hubba (Patrimônio / Aposentado 
Porto Alegre) • Stella Maris Germer Moraes (Social e Lazer / Aposentada Porto Alegre) • 
Carlos Heitor Culau Tourrucoo (Ag. Pça. do Portão) • César Augusto Gonçalves Perelló 
(GIFUG/PO) • James Ávila Dominot (Aposentado Porto Alegre) • Júlio César Jardim 
Pereira (CEOCV/PO) • Michel de Oliveira Michels (Ag.Charqueadas) • Naiara Machado 
da Silva (GIGAD/RS) • Sérgio Tolentino Pinheiro (Aposentado Porto Alegre) • Silvia Regina 
Hohgräwe (Aposentada Porto Alegre) • Simoni Fernandes Medeiros (JURIR/PO).

CONSELHO DELIBERATIVO •  Regional Porto Alegre • Felipe Leandro Fernandes 
Mendonça (Ag.Vila Santa Isabel) • Felisberto Machado de Souza (Aposentado / Mariana 
Pimentel) • Geraldo Otoni Xavier Brochado (PAB DPF) • Luiz Carlos Lasek (Aposentado / 
Porto Alegre) • Marcelo Antônio de Marchi (Aposentado / Eldorado do Sul) • Paulo Cesar 
Ketzer (Aposentado / Porto Alegre) • Pedro André Marchese Sessegolo (Ag.Cachoeirinha) 
• Antônio Roberto Araújo Lourenço (Ag. Cavalhada) • Clélio Luiz Gregory (Aposentado 
/ Porto Alegre) • Francisco Eymael Garcia Scherer (Ag. Guia Lopes) • Juarez Machado 
de Oliveira (GIGAD/PO) • Lucas Figueiredo dos Santos (SR Leste Gaúcho) • Nelson 
Ferreira Filho (GIGAD/PO) • Rosaura de Fátima Berni Couto (Aposentada / Porto Alegre) 
• REGIONAL ALTO URUGUAI • Paulo Telles Garcias (Ag. Erechim) • Simone Adriana 
Vesenick (Ag. Alto Uruguai) • REGIONAL CENTRO - Paulo Adelmo Castaman (Aposentado 
/ Itaara) • Luiz Fernando Flores Acunha (Ag. Ymembui) • REGIONAL FRONTEIRA 
OESTE • Olívio Chervinski (Aposentado / Uruguaiana) • Edgar Germano Cesar Gundlach 
(Ag. Livramento) • REGIONAL FRONTEIRA SUL • Ronaldo de Faria Nunes (Ag. Bagé) 
• Jane Mara Bueno Lins (Ag. Bagé) • REGIONAL LITORAL NORTE • Humberto Silva 
Solaro (Aposentado / Imbé) • Clodely Elisabete Soares (Aposentada / Imbé) • REGIONAL 
LITORAL SUL – Petra Alexandra Melzert (Ag. Cidade Nova) • Sílvia Maria Cavalheiro 
Girardon (Aposentada / Rio Grande) • REGIONAL MISSÕES • Leandro  (Ag. Três Passos) 
• Nestor Vanderlei Schuster (Ag. Santo Ângelo) • REGIONAL PASSO FUNDO • Marlon 
Roberto Monteiro de Andrade (GIGOV/PF) • Angelita Maria Weber (SR Norte Gaúcho) • 
REGIONAL SERRA • Romeu Pressi (Aposentado / Caxias do Sul) • Carlos Roberto Botti 
(SR Serra Gaúcha) • REGIONAL SUL • Rogério Fernandes de Farias (Ag. Três Vendas) • 
Gilberto dos Santos Netto (Aposentado / Pelotas) • REGIONAL VALE DO PARANHANA 
• João Alberto Holsbach (Aposentado / Taquara) • Dirceu D’avila Sampaio (Aposentado / 
Taquara) • REGIONAL VALE DO RIO PARDO • Nelson Schlindwein (Aposentado / Santa 
Cruz do Sul) • Cássio Alexandre Pires (Ag. Rio Pardo) • REGIONAL VALE DO TAQUARI 
• Milton Gustavo Schnack (Aposentado / Lageado) • Clécio Paulo Franz (Aposentado / 
Estrela) • REGIONAL VALE DOS SINOS • Delamar Teixeira Albino (Aposentado / São 
Leopoldo) • Gean Francisco Farias Espindula (Ag. Canudos).

CONSELHO FISCAL • Adroaldo Schmidt Carlos (Aposentado / Cachoeira do Sul) • 
Gilmar Delvan (Aposentado / Canoas) • Suzana Machado Ritter (Aposentada / Cruz Alta) • 
Ademir Spadotto (Aposentado / Sapiranga) • Leonardo Roberto Rigon (Aposentado / Porto 
Alegre) • Telmo José de Boita (Aposentado / Tenente Portela).

PUBLICAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Avenida Coronel Marcos, 851, Ipanema, Porto Alegre/RS. CEP 91760-000 Telefone: (51) 
3268.1611 • Fax: (51) 3268.2700 • apcefrs@apcefrs.org.br CONSELHO EDITORIAL: 

Carlos Heitor Culau Tourrucoo, Célia Margit Zingler, Diva Maria Fernandes, Marcello 
Husek Carrión, Naiara Machado da Silva, Paulo Ricardo Belotto, Ricardo Adolfo Hoffmann 
Hubba e Simoni Fernandes Medeiros • Jornalista Responsável: Anne Ledur - MTB 14276 

Diagramação e arte: Gregório Mascarenhas e Ricardo Petry • Charge: Santiago 
• Impressão: Gazeta do Sul • Tiragem: 9.500 exemplares • Data de fechamento da edição: 

17/09/2019 • Distribuição gratuita.

Os artigos publicados no João de Barro não refletem necessariamente 
o pensamento da Diretoria da APCEF.

Envie sugestões de pauta, comentários sobre as matérias e críticas para a 
redação. É só mandar um e-mail para falecomjoao@apcefrs.org.br

Faltam poucos meses para o final 
de 2019, e as perspectivas para 2020 
não são nada animadoras. Ao que tudo 
indica, se não houver uma mobilização 
massiva, a maioria do Senado deverá 
aprovar, ainda em outubro, uma das 
mais cruéis propostas de Reforma da 
Previdência da história do Brasil.

De acordo com o estudo inédito de 
um grupo de pesquisadores da Unicamp, 
publicado pela revista Carta Capital, as 
contas oficiais do Governo para o regime 
geral foram falsificadas. Sob o falso pre-
texto de “acabar com privilégios”, a PEC 
6/2019, é, na verdade, uma tentativa de 
aniquilar com a Previdência Social, um 
sistema muito funcional de solidariedade 
social e geracional. Conforme explicou 
o economista Pedro Bastos, o Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS) di-
minui a concentração pessoal e regional 
de renda. “Aposentadorias com grande 
tempo de contribuição, maior valor e 
menor idade financiam a aposentadoria 
de menor valor dos(as) trabalhadores(as) 
que se aposentam mais velhos(as) e com 
pouco tempo de contribuição”. Leia, 
em https://bit.ly/2kQ4vBA, um resumo 
sobre o estudo.

Ainda, segundo Bastos, o alegado 
déficit – refutado pelo relatório da CPI 
da Previdência, de 2017 – teria sido 
provocado pela crise econômica e se 
tornaria superávit assim que o empre-
go formal e as contribuições para a 
Previdência se recuperassem. Emprego 
formal esse que – por consequência de 
medidas como a Reforma Trabalhista, 
a extinção do Ministério do Trabalho e 
a “MP da Liberdade Econômica” (MP 
881) – está cada dia mais longe de ser 
alcançado. Para se ter uma ideia, o Brasil 

registrou, no trimestre passado, 12,6 
milhões de desempregados(as).

Mas, então, a quem interessa refor-
mar a Previdência Social? O raciocínio é 
simples: não haverá vantagem nenhuma 
em se aposentar por um sistema público 
em que todos(as) precisarão contribuir 
mais e por mais tempo para receber me-
nos que contribuíram. Daí, para aderir a 
planos de previdência privada, senhoras 
e senhoras, é um abraço.

Junto à Reforma da Previdência, o 
Congresso ainda terá a incumbência de 
aprovar, até 22 de dezembro, a proposta 
orçamentária do Governo Bolsonaro 
para 2020. Caso aprovado o orçamento, 
pastas como energia (-38%), habitação 
(-30%), indústria (-26%) e segurança 
(-18,6%) registrarão expressivas perdas. 
O Ministério responsável por políticas 
de promoção da igualdade racial e ações 
voltadas para mulheres, deficientes 
físicos(as) e povos indígenas, por sua vez, 
terá um corte de 43,2%. E, em meio à 
crise de incêndios na Floresta Amazô-
nica, o desfalque do Ministério do Meio 
Ambiente chega a 30%. De que forma 
o País poderá se desenvolver se mais de 
20 áreas sensíveis terão vultosos cortes? 

Diante de desonerações fiscais 
bilionárias dadas a setores de apoio ao 
presidente, a previsão orçamentária 
para o próximo ano é um verdadeiro 
escárnio. De acordo com o Instituto de 
Estudos Socioeconômicos (Inesc), as 
isenções chegam a R$ 326,1 bilhões, três 
vezes o orçamento da Educação (R$ 138 
bilhões). Para piorar, está em andamento 
processo para demissões imotivadas de 
concursados(as) de empresas públicas 
federais. Resistir coletivamente é pre-
ciso!
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RADAR

Caixa de Pandora volta aos 
palcos nos dias 1º e 2 de 
outubro 
“O Carnaval é Nosso!” será apresentado no Teatro de 
Arena, em Porto Alegre

O grupo teatral da APCEF/RS, Caixa 
de Pandora, voltará aos palcos nos pró-
ximos dias 1º e 2 de outubro. Desta vez, 
o público terá a oportunidade de assistir 
à peça “O Carnaval é Nosso!” em um 
dos palcos mais tradicionais da capital 
gaúcha: o Teatro de Arena (Av. Borges de 
Medeiros, 835 - Centro Histórico, Porto 
Alegre). Ambas as sessões começarão às 
20h. Associados(as) e dependentes não 
pagam. O público geral pode adquirir 
os ingressos por R$ 20. Estudantes e 
idosos(as) pagam meia-entrada.

“O Carnaval é Nosso!” é uma peça 
escrita pelo associado Paulo Caetano 
e dirigida por Sandra Loureiro, que 
aborda, com senso crítico e comprome-
timento, as dificuldades de comunidades 
populares perante os grandes interesses 
econômicos. A história se passa na dé-

cada 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. O 
espetáculo estreou em outubro de 2018, 
no Teatro Dante Barone, com aplausos 
calorosos da plateia.

O elenco é composto por Alme-
ri Espíndola de Souza, Claci Bassani, 
Paulo Caetano, Débora Nobre, Val-
quíria Judaber, Milton Tavares, Nara 
Alteneter, Nilo Motta, Rosemeri Nobre, 
Elaine Alteneter e Rodrigo Ribeiro. 

Setembro

28 - Jantar Baile de 
Encerramento da Semana 
Farroupilha (Galpão Crioulo)

Outubro

1 e 2 - Caixa de Pandora - 
“O Carnaval é Nosso!” (Teatro 
de Arena)
5 - Dia do Saci (Sede A)
19 - Dia do Saci da Regional 
Sul (Pelotas)
19 - Festa da Primavera da 
Regional Litoral Norte 
(Tramandaí)
26 - Apresentação do Coral 
APCEF (São Francisco de 
Paula)

Novembro

9 - Garden Regional Serra
14 - Lançamento do livro 
sobre Lutzenberger na 65ª 
Feira do Livro de Porto Alegre
21 - Apresentação do Coral 
APCEF no Grêmio Náutico 
União (Porto Alegre)
23 - Festa de Abertura das 
Piscinas (Sede A)
27 - Noite Cultural

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

Agenda de Eventos

Atenção, criançada! Está marca-
do, para 5 de outubro, o Dia do Saci! 
O evento, que já é uma tradição na 
APCEF/RS, tem reunido, desde 2009, 
centenas de crianças para uma tarde 
recheada de magia e diversão. E neste 
2019 não poderia ser diferente! 

A Associação está preparando 
uma festa repleta de atrações, como o 
show com a Turma do Sítio do Pica Pau 
Amarelo, camarim fashion, cabine de 
fotos, Espaço Bebê, brincadeiras com 
recreacionistas, cantinho da pintura, 
brinquedos infláveis e kit lanche. O 
Saci e sua turma receberão a todos(as) 
das 14h às 18h, na Sede A (Av. Coro-
nel Marcos, 627, Ipanema), em Porto 
Alegre. Para melhor organizarmos o 
lazer das crianças, confirme presença 
em www.apcefrs.org.br, pelo e-mail 
eventos@apcefrs.org.br ou pelo te-
lefone (51) 3268-1611.

As famílias também estão convi-
dadas para passarem a tarde na bela 
sede da APCEF. No Cantinho do Chi-
marrão, serão oferecidas erva e a água 
quente. Traga a sua cuia e aproveite!

XI Dia do Saci 
será em 5 de 
outubro. 
Confirme sua 
presença!

APCEF/RS lança livro sobre Lutzenberger na 
Feira de Porto Alegre

Em tempos de obscurantismo, a 
APCEF/RS se prepara para mostrar a 
importância da Cultura e do Meio Am-
biente, através de mais uma grande rea-
lização literária. O livro “Lutz - A História 
da Vida de José Lutzenberger, o Grande 
Ambientalista do Brasil / Lutz - Die 
Lebensgeschichte von José Lutzenberger, 
des Grossen Umweltschützers Brasiliens” 
será lançado, no dia 14 de novembro, 

na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre, 
com debate, às 16h30, no Auditório 
Barbosa Lessa, no Centro Cultural CEEE 
Erico Verissimo (Rua dos Andradas, 1223, 
Centro Histórico). Os painelistas serão 
Olívio Dutra, Lara e Lilly Lutzenberger, 
Marcello Carrión, com a coordenação 
de Alcy Cheuiche. Às 17h30, o público 
poderá prestigiar a sessão de autógrafos, 
no Memorial do Rio Grande do Sul (Rua 
7 de Setembro, 1020, Centro Histórico).

A obra é fruto de mais uma oficina 
ministrada pelo escritor Alcy Cheuiche 
na Associação, de outubro de 2018 a 
novembro de 2019. O resultado é um 
livro bilíngue (Português/Alemão) escrito 
por 14 autores(as), que revelam detalhes 
da vida e da obra de José Lutzenberger, 
um dos maiores ícones da defesa do 
meio ambiente no mundo. Prestigie! 

Jéssica Sobreira/Especial

Um evento muito alto-astral, a 
Festa de Abertura das Piscinas já está 
com a data marcada para este ano: 23 
de novembro. O evento, que é realizado 
na belíssima Sede A, à beira do Guaíba, 
em Porto Alegre, contará com um car-
dápio muito especial, além, é claro, de 
um variado buffet de frutas da estação. 
Para animar a festa – que terá um tema 
interessante divulgado em breve – a AP-
CEF garante que não faltará música boa! 
Acompanhe as novidades, em www.
apcefrs.org.br, e garanta o seu ingresso!

A Noite Cultura l  da APCEF 
costuma ser um espaço único de 
valorização de todas as formas de 
Cultura. 

Com apresentações de teatro, 
dança, canto, música e literatura, o 
evento congrega as várias atividades 
artísticas realizadas na Associação 
ao longo do ano. 

Em 2019, a Noite Cultural já 
está marcada para o dia 27 de no-
vembro. Agende-se! Mais detalhes, 
em breve, em www.apcefrs.org.br.

Peça estreou em outubro de 2018, com muito talento

Obra é fruto de mais uma oficina minis-
trada por Alcy Cheuiche na APCEF

Festa de Abertura das 
Piscinas será no dia 23 de 
novembro

Noite Cultural vem 
aí. Agende-se!

Arquivo/APCEF
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GERAL/APOSENTADAS(OS)

Febraban muda sistema de débito automático em conta
Associadas(os) precisam autorizar débito a favor da APCEF/RS

A Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban) propôs uma mudança no 
sistema de débito automático dos 
bancos, com o objetivo de dificultar 
fraudes. A Caixa já efetuou a modi-
ficação em sua plataforma. Por isso, 
para que os(as) associados(as) possam 
continuar usufruindo da vantagem da 
modalidade débito em conta – como 
reservas para hospedagem, salões 
de festa, eventos, serviços e mensa-

Aposentadas(os) e pensionistas da 
APCEF se reuniram no Centro Cultural 
Érico Veríssimo, em Porto Alegre, no 
dia 14 de agosto, para mais um encon-
tro promovido pela APCEF, a fim de 
debater assuntos importantes para a 
categoria. Dentre os principais temas 
abordados, destacaram-se a Reforma 
da Previdência e o Saúde Caixa.

AÇÃO DO FUNDO 157
Muitos(as) associados(as) da APCEF/RS têm direito a receber valores do 

Fundo 157. Para saber se você está entre essas pessoas, entre em contato 
com a Associação pelo telefone (51)3268-1611, opção 3, ou pelo 

e-mail juridico@apcefrs.org.br. Saiba mais no site: https://bit.ly/2KjiJVQ

lidades –, é preciso que autorizem, 
o mais cedo possível, o cadastro da 
APCEF/RS na lista de instituições que 
podem efetuar débitos nas suas contas 
bancárias.

“Na prática, trata-se do mesmo 
sistema de débito que sempre foi 
utilizado, mediante a autorização 
escrita dos(as) associados(as) para 
a APCEF. No entanto, devido à mu-
dança feita na plataforma, as pessoas 

devem informar pessoalmente à Caixa 
que aceitam que a APCEF/RS faça os 
débitos em suas contas”, explicou o 
presidente da Associação, Marcello 
Carrión.

O processo é muito simples. Há 
duas maneiras de realizar a autorização: 
pelo internet banking, no aplicativo para 
smartphones e tablets; ou diretamente nas 
agências, tanto no autoatendimento quanto 
no serviço operado por empregados(as) do 

banco. Veja, no box abaixo, o passo-a-passo 
de cada possibilidade. 

Em caso de dúvidas, você pode falar 
diretamente com a equipe da APCEF/RS 
pelo e-mail atendimento@apcefrs.org.
br, ou, ainda, pelos telefones (51) 3092-
4364 ou (51) 3092-4382, de segunda a 
sexta-feira, das 8h30 às 17h30. 

O histórico de débitos realizados 
pela Associação está disponível para 
consulta online, em www.apcefrs.org.br.

Como autorizar o débito em conta:

No internet banking:

1 – Selecione “Pagamentos”;
2 – Selecione “Autorizar ou 
rejeitar cadastro”

3 – Marque a opção na qual apare-
ce o nome da APCEF/RS.
4 – Clique no botão “Autorizar”. 

Nos terminais de 
autoatendimento: 

1 – Entre em “Outros Serviços”
2 – Débito Automático
3 – Autorizar/Rejeitar cadastro pendente

4 – Insira sua senha;
5 – Selecione o cadastro da 
APCEF/RS
6 – Selecione “Autorizar”
7 – Confirme o cadastro.

APCEF promove reuniões em Porto Alegre e Pelotas

Assessoria jurídica falou às(aos) associadas(os)

Para falar sobre a Reforma, que já 
foi aprovada em dois turnos na Câmara 
de Deputados, a Associação convidou a 
advogada especializada em Previdência 
Pública, Isadora Moraes, do Escritório 
Direito Social. A advogada considerou 
que o projeto enviado pelo Governo 
Bolsonaro ao Legislativo (PEC 6/2019) 
era extremamente nocivo para as(os) 

trabalhadoras(es), mas que, graças à 
pressão popular, o texto foi um pouco 
amenizado na Câmara.

Ainda assim, o projeto que segue 
para o Senado tem pontos muito preju-
diciais, que podem impactar, inclusive, 
na vida de quem já se aposentou: a 
pensão por morte – o projeto diz que o 
benefício menos vantajoso pode ser re-
duzido em até 80% –; a aposentadoria 
compulsória aos 75 anos de idade, no 
caso de empregados(as) de autarquias 
e empresas públicas; e o rompimento 
de vínculo com a empresa, no caso de 
quem se aposentou e continua traba-
lhando. Desta forma, a APCEF está 
intensificando as mobilizações contra 
a Proposta de Emenda à Constituição.

Sobre o Saúde Caixa, o presidente 
da APCEF/RS, Marcello Carrión ponde-
rou que, ainda que tenha problemas, o 
plano segue tendo um bom modelo e é 
“fruto de muita luta ao longo dos anos”. 
Carrión destacou que, com a admissão 
de novos(as) colegas por decisão judi-
cial, a Caixa burlou o Acordo Coletivo 
e não ofereceu o plano de saúde. “Esta, 

portanto, é uma luta muito importante 
que devemos encampar”, conclamou. 
Este modelo completou 15 anos, e a 
Caixa é responsável por 70% do cus-
teio, operacionalização e administração 
do plano.

Regional Sul

Associadas(os) aposentadas(as) 
e da ativa da Regional Sul também se 
reuniram, no dia 11 de setembro, em 
Pelotas, para abordar temas como a 
Reforma da Previdência e a Resolução 
23/2018 da Comissão Interministerial 
de Governança Corporativa e de Ad-
ministração de Participações Societárias 
da União (CGPAR), que coloca em 
risco a assistência à saúde em empre-
sas estatais como a Caixa. O encontro 
ocorreu no Sindicato dos Bancários 
de Pelotas e Região e também con-
tou com atendimentos individuais da 
assessora jurídica da APCEF, Isadora 
Moraes, do Escritório Direito Social. 
 
* Colaborou Gregório Mascarenhas.

Gregório Mascarenhas/APCEF
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PEC 6/2019:  “A pior proposta de 
Reforma da Previdência já apresentada em 
todos os tempos”

João de Barro - A Câmara dos 
Deputados aprovou, em primeiro 
e segundo turnos, a PEC 6/2019, 
ou Reforma da Previdência do 
Governo Bolsonaro. Que pontos 
o senhor destacaria como mais 
problemáticos dessa proposta?

Paulo Paim - Essa é a pior pro-
posta de Reforma da Previdência já 
apresentada em todos os tempos. É 
uma proposta para acabar com a Pre-
vidência. O ponto mais problemático 
é o sistema de capitalização, mas que, 
por grande pressão da sociedade e das 
entidades, foi derrubada na Câmara 
dos Deputados. Mas devemos ficar 
atentos, pois esse sistema que não 
deu certo em lugar nenhum do mun-
do, pode retornar à pauta através de 
Projeto de Lei. 

JB - A Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ) do 
Senado fez algumas mudanças no 
texto aprovado pela Câmara. Es-
sas mudanças alteram, de alguma 
forma, os impactos que a Refor-
ma trará ao povo brasileiro, caso 
aprovada? Que impactos seriam 
esses?

Paim - Conseguimos fazer algu-
mas importantes alterações na CCJ 
do Senado, como, por exemplo, a 
exclusão das mudanças no Benefício 
da Prestação Continuada (BPC). As 
regras atuais ficam mantidas, e esse 
benefício não passará a ser regulamen-
tado pela Constituição.

Ainda foram eliminados do tex-
to trechos que poderiam impedir a 
criação da contribuição extraordi-
nária cobrada dos(as) servidores(as) 
públicos(as), aposentados(as) e pen-
sionistas dos estados e municípios. 

Outra situação é a questão das 
aposentadorias para os profissionais que 
têm direito à aposentadoria especial. 
Esse benefício é concedido pelo INSS 
a trabalhadores(as) que exercem ativi-
dades com exposição a agentes nocivos 
químicos, aqueles que têm sua integri-
dade física ameaçada - como vigilantes e 
eletricitários(as), porque correm riscos 
no exercício diário do ofício - e bioló-
gicos prejudiciais à saúde. Na proposta 
inicial, queriam exigir idade mínima. 

Em entrevista exclusiva ao João de Barro, senador Paulo Paim (PT-RS) conclama população a pressionar 
representantes para que votem contra Reforma da Previdência do Governo Bolsonaro

ENTREVISTA: PAULO PAIM (SENADOR/PT-RS)

Se fosse aprovada a Reforma com 
a atual redação, esses segurados(as) 
que têm direito à aposentadoria es-
pecial deixariam de ter o benefício 
integral igual à média salarial.

JB - O relatório da CPI da Pre-
vidência, a qual o senhor presidiu 
em 2017, é categórico quando 
afirma que a Previdência não é de-
ficitária. Por que o Governo insiste 
em vender a ideia de que é preciso 
reformá-la?

Paim - O sério trabalho que a CPI 

da Previdência realizou provou que 
o sistema previdenciário brasileiro é 
superavitário. Articulamos a criação 
da CPI e conseguimos 60 assinaturas 
entre os(as) 81 senadores(as). Se fizer 
um encontro de contas vamos ver que 
não tem déficit. Eu falo isso todos os 
dias. O problema da Previdência é de 
gestão! O relatório final do senador 
Hélio José foi aprovado por unanimi-
dade. Então o que temos que fazer? 
Temos que cobrar os grandes deve-
dores, acabar com a Desvinculação 

Paim presidiu CPI da Previdência: déficit é uma falácia

de Receitas da União (DRU), fisca-
lizar, combater a apropriação indé-
bita - R$ 30 bilhões, que tiram do(a) 
trabalhador(a) e não repassam para a 
Previdência. R$ 600 bilhões anuais de 
sonegação! Tem que ir para cima dos 
sonegadores, como grandes bancos e 
outras empresas que ouvimos na CPI. 
Em plena CPI, teve um banco que 
recebeu o perdão de R$ 25 bilhões 
em dívidas. Temos que acabar com 
as isenções e com o Refis. Cobrar os 
grandes devedores. Os recursos da 
Seguridade não podem ser desviados 
para outro fins. 

O Governo tenta vender essa 
falácia de déficit para atender aos 
interesses do mercado e dos bancos, 
que querem lucrar com o sistema 
de capitalização e de previdência 
privada.

JB - Pelo que o senhor tem 
observado em Brasília, quais as 
chances de essa Reforma ser apro-
vada? Há uma previsão de data 
para votação?

Paim - Ela será votada entre 
setembro e outubro. Estamos re-
alizando audiências públicas a fim 
e debater com exaustão o tema. 
Digo que o Senado não pode ser 
uma casa carimbadora. Isso, o Se-
nado fez na questão da Reforma 
Trabalhista, aprovando sem altera-
ção alguma o projeto que veio da 
Câmara. Ele não pode dizer sim a 
tudo o que vem da Câmara. É a casa 
revisora. A chance de aprovação é 
muito grande, pois o Governo tem 
a maioria dos votos. 

JB - De que forma a sociedade 
deve contribuir para barrar a PEC 
6/2019?

Pa i m  -  M o b i l i z a ç ã o .  M u i -
ta mobi l ização e pressão sobre 
os(as) seus(suas) representantes, 
que são os(as)  deputados(as)  e 
senadores(as). E o mais importan-
te: a população deve votar sempre 
em pessoas compromissadas com 
as suas causas. Em 2020, teremos 
eleições; em 2022, também; por-
tanto, escolham homens e mulheres 
comprometidos(as) com as causas 
do povo brasileiro. 

“O ponto mais problemático é o sistema de capi-
talização, mas que, por grande pressão da sociedade 
e das entidades, foi derrubada na Câmara dos Depu-
tados. Mas devemos ficar atentos, pois esse sistema 

que não deu certo em lugar nenhum do mundo, pode 
retornar à pauta através de Projeto de Lei”

Waldemir Barreto/Agência Senado



ENTREVISTA: FRANCISCO MILANEZ (PRESIDENTE DA AGAPAN) 

“A Amazônia certamente entrará em colapso, se seguir a destruição”

João de Barro – O mundo assis-
tiu, em agosto passado, a um de seus 
maiores crimes ambientais: incêndios 
provocados na Amazônia, consumindo 
o equivalente a 4,2 milhões de campos 
de futebol. Qual é o impacto dessas 
queimadas para o meio ambiente em 
nível mundial? 

Francisco Milanez - Em primeiro 
lugar, o tamanho das queimadas é uma 
coisa inexata, porque, na verdade, o que 
se está avaliando é uma fotografia daquele 
momento. Isso significa que podem haver 
queimadas antes e depois, que não foram 
captadas naquela foto de satélite.

Sobre o impacto ambiental, é preciso 
que se esclareça que há uma falha completa 
de interpretação em relação à Amazônia. O 
que a Amazônia faz é o seguinte: em primei-
ro lugar, ela é a grande riqueza de água doce 
do mundo. Não é só pelo volume de águas 
dos rios, mas, sobretudo, pelo volume geral 
de água que está no ar também. E a água é 
um condicionador térmico. É a substância 
com maior capacidade de absorver e reter 

calor. Qual seria a tendência se não hou-
vesse água? Como no caso do Saara, por 
exemplo, onde há pouca água, de dia, bate 
o sol e vai a 60º C. De noite, sai o sol e vai a 
-10º C. Na Amazônia - que está bem perto 
do Equador, com uma insolação bárbara 
-, durante o dia, a água não deixa aquecer 
tanto o ambiente e, durante a noite, a água 
cede calor e não deixa esfriar. Então, dado 
o volume monumental de água, a Amazônia 
controla o clima planetário, especialmente 
na América do Sul e na América do Norte. 
O que acontece é que nós, através das 
destruições, estamos acabando a regulari-
dade climática, que é a base estrutural para 
a agricultura.

JB – Diversas reportagens re-
velaram que mais de 70 ruralistas e 
grileiros combinaram, por WhatsApp, 
incendiar simultaneamente a região de 
Altamira, no Pará, no dia 10 de agosto, 
que acabou sendo chamado de “Dia 
do Fogo”. Como a agricultura será 
afetada por essas queimadas?

FM - Não existe produção agrícola 
sem um clima organizado, porque é o cli-
ma que rege a produção agrícola. A gente 
planta, no inverno, cultura de inverno e, 
no verão, cultura de verão. Se no inverno 
começar a fazer calor, acaba com a cultura 
de inverno. Se fizer frio no verão, acaba 
com a cultura de verão. Se levarmos isso 
para o clima tropical, na Amazônia, a flo-
resta está há milhares e milhares de anos 
em uma temperatura estável o ano inteiro, 
com umidade estável. O que nós estamos 
alterando, com a destruição da floresta, 
com as queimadas, é a própria umidade do 
ar. É a própria vida que faz isso. Senão, seria 
um deserto semelhante ao que é o Saara.

A água sai do oceano e leva, em média, 

200 km para chover. A Amazônia, só no 
Brasil, tem mais de 4000 km. Como é que 
a água chega lá nos Andes 7000 km depois? 
Porque ela é rebombeada pela Amazônia. 
Se a Amazônia fosse uma plantação de 
eucalipto, iria chover, rebombear uns 10%. 
A Amazônia consegue rebombear 75% da 
água que chove e ainda mantém 25% no ar. 
Então, ela praticamente recicla toda a água 
e leva a distâncias inacreditáveis essa água 
bombeada pela vida.

A água chega nos Andes e se divide: vai 
para o Norte e para o Sul. A água que dá 
regularidade ao plantio do Centro-Oeste 
brasileiro, nosso celeiro atual, e ao Sul todo, 
é produzida e carregada pela Amazônia. 
Não há, no mundo, um processo tão per-
feito e tão espetacular.

O que as pessoas não entendem é que 
a Amazônia litorânea - o Maranhão, o Pará, 
os mais próximos do Atlântico, que são as 
zonas mais desmatadas hoje – é o coração 
da floresta. Se chover ali e não rebombear, 
vai secar todo o resto. Então, em resumo, 
a gente está pondo em risco, além da 
Amazônia, toda a agricultura brasileira. É 
um processo totalmente insensato. É um 
processo que os próprios agricultores que 
têm cérebro são totalmente contrários, 
porque põe em risco toda a agricultura.

É a mesma coisa com as pessoas que 
não respeitam a reserva legal de sua pro-
priedade para plantar um pouco mais. É 
justamente aquela reserva legal que dá es-
tabilidade climática local. Então, para plantar 
um pouco mais, perde-se toda a produção.

Nós já estamos, há anos, com bacias 
no Rio Grande do Sul - que é o estado mais 
rico em água doce depois da Amazônia - 
com falta de água, como a bacia do Litoral 
e a de Santa Maria. Então, é um não-senso. 

Nós, que havíamos nascido num paraíso - 
com terras maravilhosas, clima espetacular 
para quem cultiva, com uma regularidade 
climática - já não a temos mais assim. Nós 
estamos tendo secas muito mais frequen-
tes no verão e calorões no inverno. O que 
acontecia de dez em dez anos, agora acon-
tece de dois em dois. Isso é o prenúncio de 
coisas muito piores.

JB – Há alguns anos, temos visto, 
nos noticiários, a necessidade de um 
forte racionamento de água em São 
Paulo. Essas secas, como no Rio Gran-
de do Sul, também são reflexos da 
destruição da Amazônia?

FM - Sim, tem a ver com a Amazônia, 
mas também tem a ver com o seu próprio 
desmatamento, da vegetação local. Existe o 
macroclima planetário, existe o clima regio-
nal e existe o microclima. É possível criar um 
deserto, mesmo que as condições sejam 
boas, no regional. Localmente, é possível 
destruir tudo. As cidades são exemplos de 
deserto. Em Porto Alegre, por exemplo, 
chegamos a ter uma variação térmica de 
uns oito graus entre zonas distantes. Uma 
pessoa que está no Centro, no meio do 
concreto, está exposta a uma temperatura 
de 30º C. Uma que está lá na Agronomia, 
está a 22º C. Na mesma cidade! Então, a 
gente vê a importância da vegetação, que 
não só produz oxigênio, absorve ruído e 
absorve material particulado do ar. Ela é tão 
evapotranspiradora, que regula a umidade, 
a temperatura e o clima.

JB - Existem chances de regene-
rarmos o que já desmatamos, espe-
cialmente na Amazônia?

FM - Até que se chegue a um ponto 
de não retorno, que seria um colapso, ainda 
é possível. Mas o perigo é justamente a 

Manifestação contra a política ambiental do Governo Bolsonaro em Porto Alegre
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Agapan

Em entrevista exclusiva ao JB, presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), Francisco Milanez explica os impactos dos incêndios provocados na Amazônia 
e conclama os(as) gaúchos(as) a endossarem a luta contra projetos de megamineração no RS

Arquivo Pessoal



“A Amazônia certamente entrará em colapso, se seguir a destruição”

Amazônia entrar nesse colapso. Até lá, já te-
remos perdido muitas espécies endêmicas, 
que não existem em nenhum outro lugar, 
e nem nunca mais existirão sob a face da 
Terra. São espécies que só se encontram na-
quele local. A perda de espécies chega em 
torno de milhares por ano. É uma loucura!

JB -  Há alguma estimativa de que 
distância estamos deste ponto de não 
retorno?

FM – Nós [ambientalistas] estávamos 
apavorados quando o desmatamento da 
Amazônia estava em 10%. Hoje, estima-
-se que este número já esteja em 20%. A 
Amazônia certamente entrará em colapso. 
E entrar em colapso não é ter perdas, não é 
esperar para recuperar. Entrar em colapso 
significa mortandade imediata em grande 
escala.  

Tivemos duas secas na Amazônia que 
nunca existiram na história. Isso significa que 
milhares de espécies se perderam. Espécies 
que, há milhares e milhares de anos, estive-
ram sempre na umidade e no calor. Se esfria 
ou dá uma seca, essas espécies entram em 
colapso. É o mesmo que plantar um aba-
cateiro na Serra Gáucha. Numa noite fria, 
ele preteia de cima a baixo e morre. Não 
é “ficou doentinho”... Ele morre, porque 
não suporta aquela temperatura. Então, 
nós estamos muito próximos deste ponto 
de não retorno.

JB – Qual é a responsabilidade do 
Governo Bolsonaro nas últimas quei-
madas na Amazônia?

FM - Responsabilidade é uma coisa 
que o presidente não conhece. Ele provo-
cou isso com suas declarações irrespon-
sáveis, assim como está provocando uma 
violência gigantesca no País. Ele foi eleito, 
mas não é um governo, porque um go-

verno é aquele que administra a realidade 
do povo, para melhorar nossas vidas e nos 
proteger. As ONGs, que foram as únicas 
que entraram na Amazônia para proteger 
aquele patrimônio, ele culpou. Todo mundo 
tem direito de dizer idiotice - e isso é um 
direito -, mas não pode deixar de assumir 
a responsabilidade sobre as coisas que diz. 
Um presidente da República tem uma 
responsabilidade muito maior sobre o que 
fala, pois muitos seguirão. Ele deveria ser 
preso, por ser um irresponsável no poder; 
ser responsabilizado pelas consequências 
de suas declarações irresponsáveis.

JB – No Rio Grande do Sul, os 
desafios ambientais vêm também de 
outras frentes, como as tentativas de 
implementar mineração no território 
gaúcho. A comunidade, por meio de 
entidades como o Comitê de Combate 
à Megamineração, do qual a APCEF/RS 
faz parte, tenta frear grandes projetos 
mineradores. Há hoje, em andamento, 
166 projetos, sendo que quatro deles, 
como o Mina Guaíba, na Região Me-
tropolitana de Porto Alegre, já estão 
em fase de licenciamento. O que você 
poderia comentar sobre isso?

FM - Esperamos que não haja vida 
em outros planetas, porque, se houver, 
eles devem estar escandalizados. Ninguém 
compreenderia explorar a energia mais 
retrógrada que existe, que é a do carvão, 
dentro de uma Região Metropolitana [que 
é o que prevê o Projeto Mina Guaíba]. Até 
a China está fugindo do carvão desespera-
damente, a Alemanha, a Inglaterra, todos 
os países.

Enquanto as cidades mais desenvolvi-
das do mundo investem milhões de dólares 
para criar cinturões verdes agroecológicos, 

tentando recuperar essas áreas, purificar 
o ar e a água da cidade, regular o clima, 
reduzir o lixo etc., nós, em Porto Alegre 
que, sem mérito nenhum, sem a vanguarda 
que mereceríamos - já que o movimento 
ambientalista nasceu aqui -, temos um 
cinturão verde por mérito do MST, que fez 
assentamentos ao redor da Capital e tem a 
maior produção de arroz orgânico da Amé-
rica Latina. Então, será que a população vai 
admitir retirar um assentamento para que 
uma única empresa lucre com uma energia 
vagabunda, a mais cara hoje, mais poluente, 
contra o interesse de todos os gaúchos? 
Uma mina dessas tem o potencial de poluir 
toda a zona metropolitana, que tem metade 
da população do Estado inteiro!

JB – Quais são os impactos socio-
econômicos caso esses projetos sejam 
aprovados?

FM – [No Mina Guaíba], eles vão 
gerar 300 empregos e vão destruir 1600 
só nos assentamentos, mais muitos outros 
empregos que eles não computam. Sem 
falar da poluição, das doenças. E também 
que nenhum lugar do mundo que tenha se 
desenvolvido com o carvão está economi-
camente bem. Exemplo disso é a região 
carbonífera do Estado, que vai de Charque-
adas a Arroio dos Ratos: uma região pobre, 
miserável e que tem carvão há 100 anos. 
Basta ir em qualquer cidade mineira do 
mundo: são todas pobres e doentes. Então, 
é de uma burrice, de uma ingenuidade, de 
uma desonestidade essa proposta, que a 
gente não consegue nem entender como 
a Fepam aceitou um estudo de impacto 
desses. Já poderia ter economizado o di-
nheiro da empresa e dito não, sob hipótese 
nenhuma, neste local, não.

JB - Nós estamos falando especifi-

camente do Mina Guaíba, mas temos 
outros projetos em fase de licencia-
mento, como Caçapava do Sul, Três 
Estradas e Retiro. Qual a chance de 
serem aprovados?

FM - É muito grande! Nós contamos 
com a população indo à rua, fazendo pres-
são de todas as formas, abaixo-assinado… 
Não adianta ser contra. Pessoas que são 
contra e ficam caladas não servem para 
nada. As pessoas têm que se manifestar. Nós 
acreditamos que o governador é a pessoa 
que tem que assumir a responsabilidade de 
vetar ou acabar com o seu futuro político. 
Trata-se de um projeto que vai mudar o 
destino de desenvolvimento de Porto Ale-
gre e da Região Metropolitana. A Capital 
pioneira do meio ambiente do Brasil vai virar 
uma cidade carvoeira? O Rio Grande do 
Sul vai virar uma Minas Gerais, com toda a 
pobreza e sofrimento que Minas tem? Seria 
uma loucura nós mudarmos o destino de 
estado educado, que atrai desenvolvimento 
limpo, para que apenas alguns donos de 
algumas empresas lucrem. Isso vai impedir 
que existam empreendimentos sustentáveis 
no Estado.

JB - Como é que as pessoas podem 
participar da mobilização para impedir 
a aprovação desses projetos?

FM - Nós temos um movimento, 
que eu chamo de “movimentaço”, que é 
o Comitê de Combate à Megamineração, 
que já reúne em torno de 100 entidades. O 
Comitê está fazendo ações, dentre elas, um 
abaixo-assinado [que pode ser acessado em: 
https://bit.ly/2LOUuAC]. Nós queremos 
um plebiscito, nós queremos que os gaú-
chos e as gaúchas tenham poder sobre o 
que acontece no seu território. A população 
gaúcha tem que se manifestar sobre isso.

“Nós, que havíamos nascido 
num paraíso - com terras 

maravilhosas, clima espetacular 
para quem cultiva, com uma 
regularidade climática - já não 

a temos mais assim. Nós estamos 
tendo secas muito mais 

frequentes no verão e 
calorões no inverno. O que 

acontecia de dez em dez anos, 
agora acontece de dois em dois. 

Isso é o prenúncio de 
coisas muito piores.”Manifestação contra a política ambiental do Governo Bolsonaro em Porto Alegre

Em entrevista exclusiva ao JB, presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural (Agapan), Francisco Milanez explica os impactos dos incêndios provocados na Amazônia 
e conclama os(as) gaúchos(as) a endossarem a luta contra projetos de megamineração no RS
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“Líder A” reflete sobre a ação humana diante do aquecimento global

APCEF convidou a bióloga Lorena Cândido Fleury para 
expôr sobre o tema

Lorena Fleury falou sobre aquecimento global

No dia 27 de julho, a 2ª etapa do 
Curso de Formação de Lideranças “Lí-
der A” de 2019, da APCEF, se dedicou a 
refletir sobre o aquecimento global. Para 
isso, a Associação convidou a bióloga, 
doutora em Sociologia e professora da 
UFRGS, Lorena Cândido Fleury, para fa-
lar sobre “Mudanças climáticas, conflitos 
socioambientais: o que podemos fazer?”. 
O evento, que contou com participantes 
de diversas localidades do Estado, ocor-
reu no Espaço Bem Viver Tramandaí.

“Ainda que estejamos falando de um 
fenômeno global, isso não significa que 
atinja todas as pessoas do mesmo jeito. 

As mudanças climáticas também são per-
meadas por uma série de desigualdades. 
Algumas pessoas sofrem mais e primeiro, 
e saber disso é importante para que pos-
samos entender quais são os interesses de 
que estão na disputa quando falamos de 
política climática”, resumiu Lorena.

Após o almoço, os(as) participantes 
foram informados(as) sobre assuntos 
internos da Associação e, especialmen-
te, sobre estratégias de fortalecimento 
da categoria, em tempos de retirada de 
direitos. Um jantar de confraternização 
encerrou a jornada de troca de conhe-
cimento. 

APCEF/RS e Fenae oferecem curso para CPA 20
A APCEF/RS ofereceu para seus(suas) 

associados(as), em parceria com a Fenae, 
um curso para a CPA 20, certificação 
para prospecção e venda de produtos 
de investimento da Caixa. As aulas foram 
ministradas pelo administrador e MBA em 
Finanças, Antônio Delapieve Neto, em 
duas turmas - de 26 a 29 de agosto e 2 a 
5 de setembro -, na sede administrativa 
da Associação, em Porto Alegre.

Conforme explicou Neto, o pro-
pósito do curso foi qualificar os(as) 
associados(as) conforme as regulamen-
tações da Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de 
Capitais (Anbima). “É uma exigência do 
mercado para que os(as) profissionais 
cresçam dentro das instituições com 

ética, sempre prezando pela proteção do 
cliente”, explicou o professor. 

Além da formação profissional, o cur-
so também contribuiu para o crescimento 
pessoal dos(as) alunos(as): “As pessoas 
conseguem aplicar esse conhecimento nas 
suas vidas particulares, pois englobamos 
diversos conhecimentos: sistema finan-
ceiro nacional, economia, tipos de inves-
timento e gestão financeira”, completou.

Nádia Anguinoni, da Agência Otávio 
Rocha, participou do curso e avaliou 
como boa a iniciativa. “Esta formação 
chegou na hora certa, para melhor aten-
dermos o cliente e darmos um upgrade 
nas nossas carreiras. Todos(as) os(as) 
colegas estão adorando o curso e tirando 
o melhor proveito dele”, afirmou.Antônio Delapieve Neto ministrou curso para associados(as)

APCEF recepciona novos(as) colegas da Caixa
Com o objet ivo de se fazer 

presente na vida e nas relações de 
trabalho dos(as) empregados(as) da 
Caixa, a APCEF/RS - juntamente com 
as APCEFs Paraná e Santa Catarina 
- promoveu recepções para os(as) 
novos(as) colegas aprovados(as) no 
último concurso do banco, de 2014. 
Os eventos foram real izados no 
Galpão Crioulo, em Porto Alegre, 
nos dias 17 de julho, 15 de agosto e 
4 e 11 de setembro, aproveitando a 
estada dos(as) colegas para formação 
na Capital. 

Além de contarem com jantar 
preparado pelo Núcleo de Cultura 
Gaúcha, as recepções também foram 
oportunidades que os(as) colegas(as) 

dos três estados tiveram para confra-
ternizar e conhecer o patrimônio, as 
áreas de atuação e a luta das APCEFs. 
“Já conseguimos perceber que quando 
falam na família APCEF, nós podemos 
realmente contar com este grande 
grupo, que nos acolhe de uma forma 
tão carinhosa. 

É muito bom saber sobre as opor-
tunidades, sobre os serviços, de que 
forma a Associação nos defende, nos 
protege, busca pelos nossos direitos”, 
declarou Keila Ortiz, nomeada para a 
Agência Princesa do Sul, em Pelotas.

A comemoração pela admissão 
dos(as) novos(as) colegas, no entan-
to, não consegue encobrir o clima 
da conjuntura desfavorável. Nesse 

sentido, a luta da APCEF em defesa 
da Caixa 100% Pública torna-se ainda 
mais importante. 

“Para nós, é muito bom estarmos 
recebendo estas turmas, pois temos 
uma conjuntura muito difícil neste mo-
mento, com o esvaziamento da Caixa 
e a contratação de empregados(as) 
sem plano de saúde. Então, é bem 
importante que a gente trabalhe no 
fortalecimento das nossas entidades, 
que são peças essenciais na luta pelos 
direitos dos(as) trabalhadores(as)”, 
destacou Marcello Carrión, presidente 
da APCEF/RS. 

Se você ainda não é associado(a), 
não perca tempo: acesse www.apce-
frs.org.br e associe-se!

Novos(as) colegas participaram de 
jantares de confraternização

Assista aos programas de vídeo APCEF em Ação sobre o Líder A, o curso para CPA 20 e as recepções aos(às) novos(as) da Caixa, em 
www.apcefrs.org.br ou na página da Associação no Facebook.

Fotos: Jéssica Sobreira/Especial
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Bancários(as) definem diretrizes de luta da categoria

Defesa da Caixa 100% Pública, do Saúde Caixa e de melhores condições de trabalho foram deliberações-chave

CAMPANHA NACIONAL

No começo de agosto, a categoria 
bancária se reuniu, em São Paulo, para a 21ª 
Conferência Nacional dos(as) Bancários(as). 
Durante o evento, que contou com a par-
ticipação de mais de 600 delegados(as) de 
todo o País, foram aprovadas diretrizes de 
atuação do movimento sindical bancário para 
o próximo período.

As resoluções versaram, especialmen-
te, sobre o calendário de lutas da categoria; 
contra a Reforma da Previdência e a MP 881 - 
que libera o trabalho aos sábados e domingos 
e feriados -; em defesa da unidade dos(as) 
bancários(as) e da mesa única de negociação; 
em defesa da saúde, da soberania nacional e 
da liberdade de imprensa; pela apuração dos 
mandantes da morte de Marielle Franco; em 
apoio ao jornalista Glenn Greenwald; e em 
defesa da liberdade do ex-presidente Lula, 
preso político.

O encontro não adentrou em questões 
salariais, visto que o acordo fechado com os 
patrões na campanha do ano passado fixou 
reajuste igual ao INPC acumulado entre 
setembro de 2018 a agosto de 2019, mais 
1% de aumento real. Os(as) bancários(as) 
de todos os bancos devem receber a pri-
meira parcela da Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) 2019/2020 em setembro. 
A segunda parcela deve ser depositada até 
31 de março de 2020.

35º Conecef

Antes da Conferência Nacional, 272 
empregados(as) participaram 35º Congresso 
Nacional dos(as) Empregados(as) da Caixa 
Econômica Federal (Conecef). Com o 
slogan “Todos contra o retrocesso”, os(as) 
delegados(as) reforçaram a importância da 
unidade e da resistência da categoria para 
enfrentar a atual conjuntura. 

Ao final, a pauta de reivindicações apro-
vada para ser levada à mesa de negociações 
específicas com a Caixa reafirmou questões 

como a defesa da Caixa 100% pública, do 
Saúde Caixa e da Funcef; contratação de 
mais empregados(as); melhores condições 
de trabalho; fim do assédio moral e do Pro-
grama de Gestão de Desempenho (PGD); e 
combate ao descomissionamento arbitrário.

Os(as) delegados(as) aprovaram tam-
bém as seguintes moções: em defesa da 
Caixa 100% Pública, do FGTS e do Brasil; 
em repúdio à perseguição do Governo 
aos estados do Nordeste; em defesa da 
liberdade do ex-presidente Lula e do líder 
sindical argentino Daniel Ruiz; e de apoio 
ao aposentado do banco e ex-presidente 
da Fenae, Pedro Eugenio Leite, processado 
judicialmente pelo atual presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães.

Desmonte da Caixa

O presidente da APCEF/RS, Marcello 
Carrión - que acompanhou a 21ª Conferên-
cia Nacional e o 35º Conecef como delegado 
pelo Rio Grande do Sul -, fez questão de 
destacar que há, em curso, um evidente 
processo de desmonte da Caixa. “Para nós, 
está muito claro que o objetivo do Governo 
Bolsonaro é enfraquecer e diminuir a atua-
ção da Caixa, para oferecê-la, de bandeja, à 
iniciativa privada. Exemplo disso é a intenção 
de entrega de setores importantes como 
cartões, loterias e gestão do FGTS”, alertou.

Carrión também enfatizou as inúmeras 
tentativas de retirada de direitos dos(as) 
empregados(as), com resoluções que im-
pactam nos planos de saúde de autogestão 
das empresas estatais, como o Saúde Caixa. 
Destacou, ainda, outras medidas nocivas, 
como a redução de trabalhadores(as) nas 
unidades, gerando sobrecarga de trabalho 
e adoecimento.

Lotex

O BNDES vai tentar, pela sexta vez, 

privatizar a Loteria Instantânea Exclusiva (Lo-
tex). O leilão, previsto para 22 de outubro, 
foi remarcado após o Governo Bolsonaro 
flexibilizar, novamente, as regras para con-
seguir privatizar a chamada “raspadinha”, 
administrada pela Caixa.

A privatização representa uma perda 
gigantesca para os(as) brasileiros(as), por-
que, do total arrecadado, quase metade é 
destinado a programas sociais nas áreas de 
Educação, Esporte, Cultura, Saúde, Seguran-
ça e Previdência Social. Com a venda, esse 
percentual será reduzido drasticamente. No 
ano passado, até setembro, a arrecadação 
das loterias da Caixa somou R$ 8,3 bilhões, 
com R$ 2,8 milhões em prêmios ofertados. 
Outros R$ 4,1 bilhões foram repassados aos 
programas sociais. 

FGTS

O FGTS é mais um patrimônio do povo 
brasileiro que vem sofrendo constantes 
ataques do Governo Bolsonaro. Depois de 
publicar um decreto que retirou a Caixa 
Econômica Federal do Conselho Curador, 
o Governo anunciou que pretende mudar 
as regras de remuneração do FGTS. 

Uma das fontes mais importantes de 
financiamento para o investimento público, 
o Fundo de Garantia tem sido alvo de grande 
cobiça do setor privado, especialmente a 
partir dos acenos deste governo entreguista. 
Dados do último levantamento divulgado 
mostram que, entre 2012 e 2017, o cresci-
mento do patrimônio líquido foi de 88,55%. 
Enquanto isso, os fundos de investimento de 
bancos privados com características seme-
lhantes obtiveram, nos últimos 36 meses, 
uma rentabilidade acumulada inferior a 30%.

Resolução 23 da CGPAR

Novas restrições ao Saúde Caixa 
foram impostas após a aplicação da Re-

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 ho-
rário 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 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.

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. Atendimen-

tos na Av.Carlos Gomes, 1000/302, 
Porto Alegre.

ASSESSORIA EM 
SAÚDE DO(A) 
TRABALHADOR(A)

solução 23 da CGPAR, que estabelece 
diretrizes e parâmetros restritivos para o 
custeio das empresas estatais federais sobre 
benefícios de assistência à saúde aos(às) 
empregados(as). A aplicação da Resolução 
traz muitos impactos ao Saúde Caixa, não 
só para os(as) novos(as) admitidos(as). 
Ela onera os(as) associados(as) do plano, 
quebra o princípio de solidariedade, exclui 
os(as) novos(as) aposentados(as), impõe 
períodos de carências, permite cobrança 
de franquias, traz novas restrições para 
dependentes e veta a oferta do plano em 
novos concursos, proibindo a entrada de 
novos(as) usuários(as). Com o impedimen-
to de novos(as) membros e o aumento do 
custo, a tendência é que o Saúde Caixa seja 
esvaziado, tornando-se inviável no futuro. 

APCEF ajuiza ação para defender 
Saúde Caixa

Com o objetivo de anular os efeitos 
da Resolução 23, a APCEF entrou com 
uma ação na Justiça Federal de Porto 
Alegre, representando todo o corpo asso-
ciativo. O processo, de número 5060010-
49.2019.4.04.7100, foi ajuizado no dia 
10 de setembro e pede a antecipação de 
tutela (liminar) para que a aplicação da 
Resolução seja imediatamente suspensa 
e, ao final do processo, declarada definiti-
vamente nula.

“As pessoas admitidas na Caixa recen-
temente não têm acesso ao Saúde Caixa. 
Além disso, a partir de 2021, o custeio das 
despesas do plano de responsabilidade 
da Caixa estará limitado a 6,5% da folha 
de pagamentos e proventos, o que, por 
certo, aumentará os custos de quem 
utiliza o plano”, explicou a diretora de 
Aposentadas(os), Previdência e Saúde da 
Associação, Célia Zingler.

Fontes: Contraf-CUT, Escritório Direito 
Social e Fenae.
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CULTURA/CONVÊNIOS

Alcy Cheuiche ministra 3ª edição da oficina 
Poesia & Declamação

Coral APCEF se 
apresenta em 
Igrejinha

Aulas começam no dia 9 de outubro, no Centro de Porto Alegre. Inscreva-se!

A APCEF/RS tem a honra de pro-
mover mais uma edição da bem-sucedi-
da oficina de criação literária “Poesia & 
Declamação”, com o renomado escritor 
Alcy Cheuiche. Prevista para começar 
no dia 9 de outubro, a atividade seguirá 
os moldes das experiências anteriores, 
com duração de um ano e lançamento de 
publicação impressa e CD com declama-
ções na Feira do Livro de Porto Alegre.

O objetivo da oficina é desenvolver 
as técnicas fundamentais para a arte de 

escrever poemas e declamá-los. Para 
isso, serão trabalhados ritmo e mensa-
gem, universalidade da poesia, diferen-
ças de elaboração escrita, diferenças 
métricas, adaptação de cada pessoa a 
seu estilo próprio, expressão corporal 
(postura e gesticulação), interpretação 
vocal e técnicas de escrita, estudando 
poetas consagrados(as) de diferentes 
estilos.

Para participar, não é necessária 
experiência prévia com a escrita literária, 

apenas a idade mínima de 14 anos. Os 
encontros acontecerão nas quartas-fei-
ras, das 18h às 21h, no Centro Histórico 
de Porto Alegre. O investimento mensal 
é de R$ 250 para associados(as) – que 
têm prioridade na inscrição - e R$ 350 
para convidados(as). O público mínimo 
é de 12 pessoas. Inscreva-se, em www.
apcefrs.org.br, e desperte o(a) poeta que 
há em você! Mais informações: cultu-
ral@apcefrs.org.br ou (51) 3268-1611. 
* Colaborou Gregório Mascarenhas.

APCEF participa da Feira do Livro de Santa Cruz do Sul

Os livros “A Caixa é do Povo!” e 
“Poesia & Declamação 2018”, frutos de 
oficinas literárias com Alcy Cheuiche na 
APCEF, foram destaque na Feira do Li-
vro de Santa Cruz do Sul. As duas obras 
foram lançadas no evento no dia 7 de 
Setembro, com um sarau – com decla-
mação de poesias e leitura de contos -, 
seguido de sessão de autógrafos.

“A Caixa é do Povo!” reúne contos 

de 11 autoras(es), que ressaltam a im-
portância da Caixa Econômica Federal e 
os perigos de privatização do patrimônio 
público. Angélica Brock, Arnaldo Luiz 
Dutra, Carlos Vieira Nogueira, Célia 
Zingler, Everton Araújo Pires, Irineu 
Roque Zolin, Karin Fonseca Kestering, 
Mirian Bolzan, Neusa Tolfo, Sonia Maria 
Tizoni e Tania Mendonça assinam a obra.

“Poesia & Declamação 2018” é 

uma coletânea de poemas produzidos 
de outubro de 2017 a agosto de 2018. 
A obra – que consiste em livro e CD 
com gravação de declamações – reúne 
o trabalho de poetas como Ariane Seve-
ro, Berenice Longo, Devanir Camargo, 
Gilmar Delvan, Irineu Roque Zolin, João 
Buhl, Karin Fonseca Kestering, Pacek, 
Ramon Franco, Salete Maria Mattje e 
Tania Mendonça.

Autores(as) participaram do evento 
literário no Vale do Rio Pardo

O Coral APCEF se apresentou, no 
dia 10 de agosto, do Festival de Coros 
da Fecors, em Igrejinha. O evento 
também contou com a participação 
do Coral Municipal de Igrejinha; do 
Cocan, de Canoas; do Coral Condado 
de Castella, de Viamão; do Coral Fe-
minino Vox 25, de Porto Alegre; e do 
Coral Municipal e Vocal de Picada 
Café.

Os(as) cantores(as) agora se prepa-
ram para o Festival de Coros da Fecors, 
em São Francisco de Paula, no dia 26 de 
outubro. Em 21 de novembro, o coro fe-
cha o ano com chave de ouro no Concer-
to do Grêmio Náutico União. Prestigie!

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.

Associado(a) que acessar 
a Rede do Conhecimento 
concorre ao Inspira Fenae 
2020!

A Fenae antecipou para o dia 18 de 
setembro o sorteio do primeiro lote das 
vagas para quem deseja participar do Inspi-
ra 2020. Ainda haverá outros dois lotes de 
vagas para serem sorteados. Quanto mais 
o(a) associado(a) participar da Rede do Co-
nhecimento – realizando cursos, assistindo a 
pílulas ou vídeos especiais, ouvindo podcasts, 
visualizando infográficos etc., disponíveis em 
https://rededoconhecimento.fenae.org.br -, 
maior a chance de ser selecionado(a). Serão 
consideradas as interações na plataforma 
entre 4 de abril e 13 de outubro de 2019. 

Pensado especialmente para 
associados(as) das APCEFs, o Inspira Fenae 
2020 convidará o público para uma viagem 
ao futuro por meio de palestras, experiên-
cias interativas presenciais e tecnológicas 
e, uma comunicação inovadora, diferen-
ciada e participativa. Temas como relações 
humanas, a vida no futuro, arte, música, 
trabalho, saúde e muito mais estarão em 
todo o contexto do ecossistema Inspira. A 
próxima edição acontecerá nos dias 7 e 8 
de fevereiro de 2020, em São Paulo.

APCEF assina convênio 
estadual  com rede “Su-
pera – Ginástica para o 
Cérebro”

A APCEF assinou um convênio 
com a Supera, uma rede de escolas 
que é pioneira em “ginástica para o 
cérebro” - uma série de métodos 
que melhora atenção, raciocínio, 
memória e criatividade para o público 
infanto juvenil, adulto e idoso, através 
da prática do ábaco, de exercícios 
cognitivos, de jogos (individuais e em 
grupo), dinâmicas em grupo e de uma 
plataforma virtual. 

Os cursos têm duração de 18 
meses, com uma aula de duas horas 
por semana.

O convênio com a Associação ofe-
rece descontos de 15% na matrícula e 
10% nas mensalidades (não incidentes 
sobre o material didático) durante 
todo o curso, válidos para todas as uni-
dades do estado, para associados(as) 
e dependentes. 

No Rio Grande do Sul, a rede já 
conta com 22 unidades. Confira, em 
https://metodosupera.com.br/, as di-
versas sedes Estado afora e aproveite!

APCEF Saúde

FISIOTERAPIA, PILATES E RPG 
– Lívia Rodrigues da Rosa - Rua Ita-
raré, 26, bairro Pátria Nova – Novo 
Hamburgo/RS – Fones: (51) 3582-
4958 / (51) 99994-0129 – 
E-mail: liviarrosa@hotmail.com.

Veja mais convênios em 
www.apcefrs.org.br/saude.html 
 
Outros convênios 
 
ESTÉTICA E SALÃO DE 
BELEZA – Spazio per Te - Av. 
Caçapava, 271, bairro Petrópo-
lis – Porto Alegre/RS – Fones: (51) 
3388-1174 / (51) 3388-1175 / (51) 
99893-9896 – 
E-mail: spaziopertebellezza@gmail.
com. 

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

Convênios

Arquivo/APCEF
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XIII Botequim do Esporte homenageia esportistas 
dos Jogos do Sul 2019 
Com chope e petiscos, confraternização esportiva foi animada pelo grupo Pagode Família

Fotos: Jéssica Sobreira/Especial

ESPORTES/SOCIAL

Na noite de 17 de agosto, o Gi-
násio de Esportes da Associação, em 
Porto Alegre, recebeu associados(as) e 
convidados(as) de diversas regiões do 
Estado para o tradicional Botequim do 
Esporte. A 13ª edição do evento ho-
menageou esportistas de modalidades 
coletivas e individuais que fazem parte 
dos(as) atletas(as) da APCEF há muitos 
anos e que também participaram dos Jo-
gos Regionais do Sul, em junho passado.

 Os Jogos do Sul foram realizados 
de 20 a 22 de junho, em Foz do Iguaçu, 
Paraná, e reuniram 369 esportistas 
das delegações gaúcha, catarinense e 
paranaense, além da paulista - que foi 
convidada na modalidade Futebol So-
ciety Supermáster. Os(as) gaúchos(as) 
trouxeram para casa 32 medalhas - de 
ouro, prata e bronze. E, para comemo-

rar esse excelente resultado, além das 
homenagens, nada melhor do que uma 
grande confraternização, com chope, 
petiscos, show do grupo de samba raiz 
Pagode Família, e, ainda, animação com 
DJ noite adentro.

Sabrina Muniz, do PA Governo Por-
to Alegre, estava muito emocionada com 
a distinção. “É uma honra muito grande 
receber essa homenagem em nome 
do Futsal Feminino. Batalhamos o ano 
inteiro para representar bem a APCEF 
nos Jogos, e receber essa homenagem 
em nome do esporte feminino, que não 
é fácil para as mulheres, é uma grande 
alegria”, destacou Sabrina. 

 Max Sessim, da Agência Osório, 
também foi homenageado: “Participo 
há muitos anos dos Jogos e, por isso, fui 
indicado para ser homenageado nesta 

Fotos: Arquivo/APCEF

Homenageados(as) do XIII Botequim 
do Esporte

Grupo Pagode Família agitou com 
samba raiz

noite. São 30 anos de Caixa e quase 
isso de basquete pela APCEF/RS. Então, 
estou muito realizado”. 

 “Chegamos a mais um Botequim do 
Esporte, evento que faz o fechamento 
das atividades esportivas da APCEF em 
2019. Neste ano, nós tivemos grandes 
atividades, como os Jogos da Integração, 

a Corrida Fenae/APCEF, os Jogos do 
Sul, todos com excelentes resultados. 
Então, convidamos os(as) atletas para 
que continuem conosco, desfrutando 
do Esporte na APCEF e participando das 
preparações para os Jogos da Fenae de 
2020”, concluiu o diretor de Esportes, 
Nilo Motta. 

Max Sessim – Basquete
Lucas Petter – Futsal Masculino
Norberto Andreis – Natação 
Masculina Máster/Corrida Rústica
Samuel Hauschild – Futebol 
Society Livre

Homenageados(as) do XIII Botequim do Esporte:

Sabrina Muniz – Futsal 
Feminino
Charles Scopel – Futebol Society 
Supermáster
Luciane Ballico – Natação 
Feminina Máster

Emmanuel Jardim – Xadrez
Rodrigo Pastl – Futebol Society 
Máster
Soeli Kooper – Corrida Rústica
Lorna Lehenbauer – Vôlei 
Feminino

Sidnei Otto – Vôlei Masculino
Júlio Arcari – Sinuca
Alzimiro Nardes – Damas 
Liane Baumann – Tênis de Mesa 
Feminino

Jogo Festivo reinaugura sede da Regional Vale dos Sinos

“Peladeiros da Regional” jogaram com 
time máster da APCEF

Depois de mais de 20 anos lutando na 
Justiça pela obtenção da escritura definiti-
va, finalmente a sede localizada no muni-
cípio de São Leopoldo foi incorporada ao 
patrimônio da APCEF. E para comemorar 
esta grande conquista, a Regional Vale dos 
Sinos organizou, no dia 24 de agosto, um 
Jogo Festivo. Cerca de 80 associados(as) 
compareceram na confraternização, que 
contou com uma partida de futebol – entre 
o time Máster da Associação e os “Pela-

deiros da Regional” -, seguida de confra-
ternização com almoço festivo, reunindo 
associados(as) e familiares.

“Tudo fo i  fe i to para os(as) 
associados(as), para que desfrutem da sede 
e também nos auxiliem a cuidar dela. Fazia 
um bom tempo que trabalhávamos nas me-
lhorias, então, já era hora de fazermos uma 
comemoração”, afirmou Robson Marques, 
coordenador da Regional. As melhorias na 
estrutura da sede incluem a instalação de 

uma pracinha de brinquedos, iluminação do 
campo, mobiliário novo no salão de festas 
e uma cozinha mais equipada.

“Fiquei deslumbrado com o espaço. 
O lugar é muito bacana e está muito bem 
cuidado. Recomendo a todos(as) que a vi-
sitem”, afirmou o diretor de Esportes, Nilo 
Motta, que prestigiou o evento. Para utilizar 
a sede, basta reservar com a associada Va-
nessa Duarte, pelo e-mail ag0511@caixa.
gov.br ou pelo telefone (51) 2129-6400.

Vôlei Feminino e Futebol Masculino se destacam em campeonatos
No dia 4 de agosto, o time femi-

nino de vôlei da APCEF/RS conquistou 
o primeiro lugar no pódio da 2ª Copa 
SESC de Vôlei de Viamão. Formada 
por associadas e dependentes, a equi-
pe apcefiana venceu as três partidas 

disputadas no dia por 2 a 0. Parabéns, 
gurias!

Já o time masculino de futebol socie-
ty máster participou, desde março deste 
ano, junto com outras 15 equipes, da II 
Copa da Associação dos Pais e Amigos 

Anchietanos (APAA), em Porto Alegre. 
Em uma final disputadíssima contra 
o time Três Figueiras - com direito a 
prorrogação e pênaltis -, os apcefianos 
conquistaram o vice-campeonato, no dia 
31 de agosto. “Os atletas jogaram muito 

bem, mostrando um excelente futebol, 
com muita qualidade técnica. Inclusive 
já estamos convidados para a copa do 
ano que vem!”, contou, orgulhoso, o 
diretor de Esportes, Nilo Motta. Man-
daram bem!

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o XIII Botequim do Esporte, em www.apcefrs.org.br, ou na página da Associação no 
Facebook.
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Rio Grande do Sul seleciona representantes da Música 
para o Talentos Fenae/APCEF 2019
Categorias Interpretação e Composição foram avaliadas por júri popular e técnico

No dia 17 de agosto, foi realizada, em 
Porto Alegre, a etapa estadual da moda-
lidade Música do Talentos Fenae/APCEF 
2019. Ao todo, se apresentaram oito 
bandas de diferentes localidades do Rio 
Grande do Sul, nas categorias Composição 
e Interpretação. “Para nós, é um imenso 
prazer podermos receber tantos talentos 
neste evento tão importante. É uma gran-
de oportunidade que a Fenae e as APCEFs 
oferecem para os(as) bancários(as) da 
Caixa mostrarem que existe vida fora do 
banco também”, destacou Marcello Car-
rión, presidente da APCEF/RS.

Primeiramente, subiram ao palco 
os(as) candidatos(as) da categoria Inter-
pretação. A banda “Esquerda, Volver!”, 
de Porto Alegre, iniciou as apresentações 
com “Amanhã ou Depois”, do Nenhum 
de Nós, e “La Ciudad Liberada”, de Fito 
Páez. Em seguida, Ilberto Trentin, de 

Santa Maria, tocou “Magoado”, de Diler-
mando Reis. Leandro Ladeira, de Porto 
Alegre, interpretou “Um dia de sol”, da 
banda Papas da Língua, e “Love of my life”, 
do Queen. Meri Elen Soares, de Pelotas, 
interpretou “Creep”, do Radiohead, e 
“Highway to Hell”, do AC/DC. 

Na categoria Composição, a primei-
ra música apresentada foi “Um chamado 
para cantar”, de Ilberto Trentin e Ricar-
do Paulo Reis. Angelino Rogério, de Cruz 
Alta, apresentou “Recital de Tambores”, 
composta em coautoria com Athos 
Miralha da Cunha. Em seguida, foi a vez 
da composição “Nos Rastros da Rima”, 
de Athos Miralha da Cunha, de Santa 
Maria, e Milton Magalhães, de Porto 
Alegre. Fabricio Dadda, de Porto Ale-
gre, interpretou a música “Avenida 31”. 
Ilberto Trentin retornou ao palco com a 
composição “Só poetas”; e Leandro La-

deira, com a música “Mania de sonhar”. 
Meri Elen, por sua vez, apresentou “Pele 
e Alma”. E, de São Gabriel, Rosano Paim 
finalizou a tarde de apresentações, com 
a música “Mente Inquieta”. 

 Com a soma das notas do juri téc-
nico - formado por Marcelo Delacroix, 
Carolinne Caramão e Richard Serraria -, 
juntamente com as notas do júri popular, 
foram premiados(as) os(as) três me-
lhores colocados(as) de cada categoria 
(confira no box). O primeiro colocado 
da categoria Interpretação - o associado 
Marcos Todt, que se apresentou com a 
“Esquerda, Volver!” e interpretou “La 
Ciudad Liberada” - e a primeira colocada 
na categoria Composição - Meri Elen So-
ares, com “Pele e Alma” - representarão 
a APCEF gaúcha na etapa nacional, que 
ocorre dos dias 4 a 7 de dezembro, em 
Florianópolis, Santa Catarina.

Meri Elen Soares e Marcos Todt representarão o RS na 
etapa nacional

Vencedores(as) e diretoria comemoram o belo 
evento cultural

Primeiros(a) colocados(a) 
do Talentos 
Fenae/APCEF/RS - Música

INTERPRETAÇÃO 

1º - Marcos Todt - “La Ciudad 
Liberada”
2ª - Meri Elen Soares - “Highway 
to Hell”
3º - Marcos Todt - “Amanhã ou 
Depois”
 
COMPOSIÇÃO

1º - Meri Elen Soares - “Pele & 
Alma” 
2º - Fabricio Dadda - “Avenida 
31”
3º - Angelino Rogério e Athos 
Miralha da Cunha - “Recital de 
Tambores”

Marcos Todt e “Esquerda, Volver!” tocaram 
“Amanhã ou Depois” e “La Ciudad Liberada”

Ilberto Trentin tocou “Magoado”, “Um chamado 
para cantar” e “Só poetas”

Leandro Ladeira interpretou “Um dia de sol”, 
“Love of my life” e “Mania de sonhar”

Meri Elen Soares interpretou “Creep”, “Highway 
to Hell” e “Pele e Alma” 

Angelino Rogério apresentou “Recital de 
Tambores”

Athos Miralha da Cunha e Milton Magalhães 
apresentaram “Nos Rastros da Rima”

Fabrício Dadda, de Porto Alegre, interpretou a 
música “Avenida 31”

Rosano Paim cantou sua composição “Mente 
Inquieta” 

Assista ao programa de vídeo APCEF em Ação sobre o Talentos Fenae/APCEF 2019, em www.apcefrs.org.br, ou na página da Associação no 
Facebook.
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