


�Acho que a reforma facilitará, pois são regras
que estão sendo suprimidas, principalmente para as
crianças que já vão aprender a nova grafia. Para
quem já está na estrada, vai ser um período
complicado de adaptação, mas de um modo geral
acho que será um avanço.� � Valéria Bassols,
Aposentada

Na sua opinião, a Reforma Ortográfica representa um
avanço ou um retrocesso na língua portuguesa?
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�Acredito que qualquer mudança sempre causa
uma resistência das pessoas, mas em longo prazo acho
que será positiva, pois estará unificando a língua
portuguesa.� � Gilmar Delvan, GICOT/PO

�Até pode ser uma resistência minha, mas
acho que essa reforma será um retrocesso, pois

não vai nivelar o conhecimento da l íngua. Quem
não sabe escrever vai continuar não sabendo.
Tenho observado nos jornais que a retirada do
trema e de alguns acentos está gerando confusão.
E ainda temos o problema das escolas que não
receberam livros didáticos com as novas regras.�
� Vilmar Holz, Agência Cavalhada.

m 2008, não houve inflação de demanda. Esta,
ocorre quando a capacidade de realizar compras
de uma economia é maior que a de produzir o que

é desejado. Os empresários elevam os preços diante da
impossibilidade de aumentar quantidades ofertadas. A
identificação de uma situação de inflação de demanda
deve ser feita de forma agregada, ou seja, olhando-se o
conjunto da economia. Um fato isolado de aumento de
preços por aumento de demanda não pode caracterizar
uma economia contaminada por inflação de demanda.
Aumento de preços em um setor de forma isolada é apenas
um sinal de mercado, necessário, que atrai investimentos
para aquele nicho.

O que aconteceu recentemente na economia brasileira?
(1) De 2006 a 2008, a taxa de crescimento do

investimento foi superior entre 2 e 3 vezes a taxa de
crescimento do PIB. Isto significa oferta crescendo mais
velozmente que a demanda.

(2) A massa salarial como proporção do PIB vinha
caindo de forma acentuada nos últimos anos. Cálculos
preliminares indicam um estancamento desta queda no
ano de 2008. Em outras palavras, a capacidade de compra
dos trabalhadores (demanda) relativamente ao que era
produzido pela economia (oferta) estava diminuindo.

(3) Houve a partir de 2004 um crescimento do
crédito como proporção do PIB. A trajetória de
crescimento tornou-se mais acentuada a partir de junho
de 2007. De 2007 a 2008, o crédito para pessoa física
cresceu, como proporção do PIB, de 10% para 12,5%.
No mesmo período, o crédito para pessoa jurídica mais o
crédito direcionado (BNDES, crédito agrícola, etc.) cresceu
de 20% do PIB para 25%. O crédito para o lado da
oferta crescia a uma velocidade muito maior que o crédito
para o lado da demanda.

(4) O nível de utilização da capacidade instalada da
indústria (NUCI) atingiu, em 2008, seu nível mais elevado:
83,5%. Este foi um sinal positivo e necessário para que
novos planos de investimento fossem implementados. Isso
não significa que a capacidade de produção da indústria
estava se esgotando. A produtividade do trabalho cresceu
aproximadamente 10%, entre 2006 e 2008, uma taxa
recorde. A produção pode ser aumentada quando o NUCI
e/ou a produtividade aumentam. O NUCI, analisado
isoladamente, não pode explicar absolutamente nada
sobre a capacidade de ofertar da indústria.

(5) O saldo em transações correntes tornou-se
negativo em 2008. A conta de transações correntes é
composta de duas grandes partes: saldo comercial com
o exterior e remessas de lucros e dividendos. O saldo
comercial se reduziu drasticamente, mas continua
positivo. Isso significa que a economia brasileira exporta
parte do que produz. O que tornou o saldo em transações
correntes negativo foi um problema estrutural da
economia brasileira: a remessa de lucros para exterior de
multinacionais é capaz de ser maior que todo o esforço de
exportações da economia. Portanto, não é verdadeira a
conclusão de que se gasta tanto que se consome tudo
que é produzido aqui e ainda compra-se o que é
produzido no exterior.

(6) As despesas totais do governo federal, como
proporção do PIB, têm caído. Em 2006, eram 34,1%, e
em 2007, foram 31,5%. Em 2008, as despesas realizadas
entre janeiro e novembro totalizaram 25,5%. Sendo
assim, o governo tem reduzido a sua demanda em relação
à oferta total de bens e serviços da economia.

A inflação que houve em 2008 foi causada
principalmente por um choque de efeito passageiro do
item alimentos. A inflação de 2008 foi de 5,9%. A inflação
do item alimentos foi de 11,1% e a inflação de todos os
demais itens foi de 4,4%. Se os alimentos tivessem se
comportado como os demais preços, a variação do IPCA
no ano teria sido inferior ao centro da meta perseguida
pelo Banco Central, que é 4,5%. Os preços não subiram
em 2008 por excesso de demanda, os números
comprovam. O que houve, em 2008, foi �inflação�
(aumento) de juros causada exclusivamente por excesso
de demanda por sua elevação. A �inflação� (aumento)
de juros de 2008 não tinha justificativa técnica. Para 2009,
há justificativas técnicas evidentes para uma forte
�deflação� (redução) dos juros. Crises não são situações
para serem enfrentadas com conservadorismo que, neste
momento, é sinônimo do cúmulo da moleza: �correr
sozinho e chegar em segundo�. Portanto, é hora de
�deflacionar� (reduzir) rapidamente os juros para que
estes alcancem logo um dígito. Manter juros de dois
dígitos em tempo de crise é amar o risco de morrer.

Inflação de juros
João Sicsú*

*Diretor de Estudos Macroeconômicos do Ipea e
professor do Instituto de Economia da UFRJ. (Agência
Carta Maior)
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Editorial
Perdem todos

uando esta edição do João de Barro
começou a ser realizada, iniciava-se
também o mais recente conflito na fai-

xa de Gaza. Passaram-se apenas três semanas
e a cada dia aumentava a pilha de mortos. De
um lado, Israel declarando morte ao Hamas,
que havia declarado morte ao estado de Isra-
el. Israel bombardeou alvos militares do
Hamas, além de universidades, escolas, o
prédio da ONU e alvos civis. A soma já chega
perto de mil mortos (235 crianças) e milhares
de feridos em pouco mais de 20 dias. A imen-
sa maioria do lado palestino. O exército israe-
lense alega ter
matado pelo me-
nos 300 integran-
tes do Hamas. E os
mais de 700 civis?
Saldo de guerra.
Mero efeito cola-
teral. A ONU já
fala em crimes
praticados a man-
do da cúpula em
Tel Aviv. Do lado palestino, as denúncias dão
conta de que até mesmo médicos estão sen-
do alvejados durante o recolhimento dos
corpos e atendimento aos feridos. O curio-
so é que o Hamas, embora injustificável, em
17 anos provocou cerca de 500 mortes em
350 ataques (conforme dados de Zero
Hora). Trata-se de uma organização política
que já gozou do apoio de Israel � assim como
Bin Laden teve dos EUA � que intencionava
enfraquecer a OLP, de Yasser Arafat. Além
disso, a guerra iniciada por Israel se dá às
vesperas das eleições, e especialistas
consideram os ataques, uma uma maneira de
perpetuar a atual política. Em todo o mundo
surgem movimentos de oposição à guerra. No
dia 13, mais de mil pessoas manifestaram
apoio aos palestinos. Execrar a violência prati-
cada de forma desmedida, seja por que na-
ção for, não pode ser encarada como
antissemitismo; ou pró-Hamas. Nenhuma
guerra tem vencedor, todos perdem.

OPINIÃO

Q E



Antena

RBS é acionada pelo
Ministério Público

ma ação civil pública
apresentada pelo Ministério
Público Federal de Santa

Catarina, em dezembro de 2008, à
Justiça Federal acusa o Grupo RBS
de oligopólio de mídia nos estados
do Rio Grande do Sul e Santa
Cantarina. O fato levanta o debate
sobre o quanto uma sociedade é
afetada quando apenas uma empresa
é dona da maior parte dos veículos
de comunicação de uma região.

Para o jornalista Pedro Osório,
professor de Comunicação da
Unisinos e secretário executivo do
FNDC (Fórum Nacional pela
Democratização da Comunicação),
como em todo o Brasil, são apenas
cinco as grandes redes de
comunicação, e já se pode falar em
monopólio. �Mas mesmo no terreno
do oligopólio, que é a detenção da
maioria e não da totalidade, a RBS
possui um poder extraordinário no
Rio Grande do Sul e, especialmente,
em Santa Catarina. Esses oligopólios
são formados à revelia da lei, que
teoricamente não permite�, diz
Osório. Ele lembra que os danos
para a sociedade são muitos, pois
seus valores são secundarizados,
empobrecem a pauta regional e não

sobra espaço para manifestações
plurais.

No processo contra a RBS, são
requeridas a implantação de uma
programação local, a diminuição do
número de emissoras da empresa no
RS e, em SC, a anulação da compra
do Jornal A Notícia, de Joinville (SC),
que aconteceu em 2006, pelo Grupo
RBS. O MPF-SC também pede que a
Justiça defina um percentual de 30%
de programação local no âmbito do
Estado e 15% em cada região.

A ação foi proposta contra nove
empresas de comunicação, a União, o
Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) e dois empresários
do Grupo. O Cade é réu por permitir
que o grupo RBS comprasse o jornal A
Notícia; a União, por causa do
Ministério das Comunicações, que
concedeu a aquisição de várias mídias
em nome de pessoas da mesma família.

Outra dificuldade levantada por
Pedro Osório é o fato de, no Brasil, a
imprensa não falar de si mesma. �Não
temos veículos ou programas que
discutam e critiquem a mídia como nos
EUA. Isso dificulta muito para que a
própria sociedade se dê conta das
limitações a que está imposta�,
completa.

Os banqueiros anunciaram que
recorrerão na Justiça contra a lei que
obriga as agências a colocarem vidros
blindados nas janelas da frente dos
estabelecimentos, em Porto Alegre. O
presidente da Comissão de Segurança
Bancária do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, Jaci Meyer, criticou a lei,
justificando que nenhum banco foi
consultado. �As leis devem ser feitas
por pessoas inteligentes e coerentes�,
comentou. Segundo ele, os atos de
vandalismo e assaltos não são tão
grandes, levando-se em conta o
número de agências. A afirmação foi
feita ao jornal Correio do Povo. O
SindBancários defende o cumprimento
da lei e contrapõe os argumentos dos
bancos. De acordo com o sindicato,
cerca de 30% dos ataques a bancos
são feitos com a entrada dos bandidos
pela vidraça, quebrada a tiros,
marretas ou outros tipos de
mecanismos usados pelas quadrilhas.
A lei foi aprovada pela quase totalidade
dos vereadores da Capital. Houve
apenas um voto contrário. E foi
sancionada pelo prefeito José Fogaça,
após mobilização do SindBancários.

Economizando
na segurança

Conferência Nacional
aguarda decreto

O movimento Pró-Conferência
Nacional de Comunicação e as mais
de 30 entidades envolvidas
aguardam para início deste ano a
assinatura do decreto presidencial
que convoca a primeira Conferência
Nacional de Comunicação e a
Portaria Ministerial constituindo o
Grupo de Trabalho. O decreto, que
era esperado em dezembro de
2008, não ocorreu, mesmo com um
abaixo-assinado com mais de seis
mil participantes entregue ao
Ministério das Comunicações.

Um recurso de 8,2 milhões
para a realização do evento em
2009 já foi garantido pelo
Congresso Nacional em votação
sobre o Orçamento da União. O
objetivo é que a Conferência agrupe
as demandas e vontades da
sociedade civil para estabelecer
políticas públicas para a área,
permitindo maior controle social da
comunicação no país.

Santiago
Justiça suspende
Resolução 26

O Sindicato dos Bancários de
Brasília obteve em segunda instância
liminar em que suspende os efeitos da
Resolução 26 do CGPC sobre os pla-
nos  de previdência complementar dos
quais participem os seus associados. A
ação questiona a possibilidade de de-
volução de valores às patrocinadoras
nos planos deprevidência supera-
vitários, hipótese não prevista na
legislação e que foi introduzida pela
resolução.

A decisão engloba os planos de
previdência patrocinados pelo Banco
do Brasil (Previ), Caixa Econômica
Federal (Funcef), Banco Itaú
(FundaçãoItaubanco), Santander
Banespa (Banesprev), Banco Regional
de Brasília (Regius), Unibanco, dentre
outros.

O governo federal estuda
ampliar em aproximadamente
50% o número de residências
financiadas pela Caixa Econômica
Federal e pelo setor bancário
privado. Em 2008, segundo
estimativas extraoficiais, foram
financiadas cerca de 600 mil
moradias, incluindo as novas e as
usadas, no valor de R$ 30 bilhões.
O projeto governamental prevê
ampliar esse número para 900 mil
residências.

Do total de 600 mil moradias
financiadas no ano passado país
afora, somente a Caixa deverá
atingir a marca de 500 mil
contratos, com financiamento no
valor de R$ 22,8 bilhões. O
projeto do governo para
deslanchar o crédito imobiliário
em 2009 deve ser iniciado já no
mês de janeiro, segundo o
ministro da Fazenda, Guido
Mantega. Ele afirmou ainda que,
no início deste ano, o governo
deve apresentar novidades para
o setor de infraestrutura.

Financiamento
de moradia
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Itapirubá: receita natural para
combater o estresse
Camping localizado em
Itapirubá, município de
Imbituba (SC), é opção de
veraneio com ótima infraes-
trutura, a 364 quilômetros de
Porto Alegre, com fácil acesso
a Laguna e Garopaba

Patrimônio

ranquilidade, contato com a
natureza, duas praias, dunas e
lagoa fazem parte do cenário de

quem vai para a colônia de férias de
Itapirubá, à disposição dos associados
da APCEF/RS. O local é um balneário
dentro da praia de Imbituba, no sul de
Santa Catarina, a 364 quilômetros de
Porto Alegre e próximo às cidades de
Laguna e Garopaba.

A colônia mantida pela APCEF/RS
possui �excelente� estrutura e
organização na opinião daqueles que
já são usuários. O camping abriga 40
barracas, possui quatro cozinhas
coletivas, banheiros, vestiários, além de
duas churrasqueiras cobertas.

�É ultraorganizado, com cozinhas
e banheiros ótimos e limpos e tudo com
manutenção perfeita. Não sou
campista, mas acampo em Itapirubá. O
lugar é pequeno e sossegado. E quem
quiser um pouco de agito tem Laguna e
Imbituba bem pertinho�, afirma Marcelo

Carrion (Ag. 501), de Santa Maria.
A funcionária da GILIE/PO, de

Porto Alegre, Jônia Ferreira Antunes
Perasi, acampa na colônia de Itapirubá
há muitos anos com sua família e
destaca que se sente como se estivesse
em casa no local, �a única diferença é
que se dorme em barracas�, diz.

A localização é estratégica, de frente
para o mar, e, mesmo sendo um lugar
calmo, algumas atividades estão à
disposição, como a ilha das Araras,
localizada a 3 km da costa, onde se
pratica o mergulho e a pesca, e um
morro para caminhadas ecológicas.

A vila próxima ao camping oferece

todos os serviços necessários.
Colonizada por açorianos, mantém
traços desta cultura que podem ser
observados na gastronomia e na forma
rústica de pesca praticada no local.

Outro destaque dado pelos
frequentadores é para a construção.
Mario César Becker Dilélio (Agência
0451), de Porto Alegre, esteve lá pela
primeira vez passando o réveillon deste
ano: �O local é plano e foi muito bem
construído e planejado, com drenagens
eficientes para água. Mesmo com toda
a chuva que pegamos em SC no
réveillon, não tivemos nenhum problema
de alagamento�, contou Mario.

A utilização das colônias de
férias da APCEF/RS segue critérios
para que todos possam usufruir dos
locais com maior organização e
conforto. Compilamos aqui algu-
mas orientações de procedimentos
que constam no regulamento da
APCEF/RS e que também pode ser
acessado integralmente no site.
· Tem direito a usufruir das colônias
os associados e os usuários con-
tribuintes em dia com suas obriga-
ções, bem como seus dependentes.
· Para se inscrever, o associado deve
entrar na página eletrônica da
APCEF/RS e acessar o formulário de
inscrição, dos dias 1º a 10 do mês
que antecede a sua estada na
colônia, solicitando o período
desejado.
· Quando o associado é classificado,
já está definido o apartamento que
irá ocupar na colônia. Não é per-
mitida a escolha de apartamentos no
momento da chegada para se
hospedar. Associados com necessi-
dades especiais devem informar a
APCEF no momento da inscrição.
· É importante seguir as orientações
de utilização e funcionamento
afixadas nas próprias colônias.
· Em caso de desistência, o
associado deverá comunicar à
APCEF/RS com antecedência
mínima de 10 (dez) dias, e esta
chamará, pela ordem de
classificação, os suplentes.
· O associado que não cumprir o
prazo será penalizado com um
débito na sua pontuação,
correspondente a 50% dos pontos
estipulados para utilização das
colônias, salvo por motivo de força
maior devidamente comprovado.
· Cada colônia possui um funcio-
nário responsável que conhece o
regulamento e poderá orientar o
visitante.

Como aproveitar
melhor as colônias

Foto: A
rquivo A
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OBSERVAÇÃO DA BALEIA FRANCA

Entre os meses de agosto e
outubro, é possível avistar bem
próximo à praia a baleia franca,
cetáceo de até 60 toneladas,
podendo chegar a 18 metros de
comprimento. Pode-se conhecer
também a Sede Nacional do Projeto
Baleia Franca, inaugurada em 2003,
e que possui atividade de observação
turística das baleias, educação
ambiental e o Museu da Baleia Franca.
Informações: www.baleiafranca.org.br.

SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS

Em Itapirubá, é possível conhecer
os sambaquis, que são sítios
arqueológicos que apresentam
vestígios culturais em meio a camadas
com alta densidade de conchas,
trazidas pelas populações pescadoras,

caçadoras e coletoras. São montanhas
constituídas de restos de animais,
sepultamentos humanos, artefatos,
fogueiras e outros restos de atividades
humanas. O tamanho é variável,
podendo ser raso ou chegando a
vários metros de altura.

POUSADA É CONVENIADA DA APCEF/RS
Da sacada dos sobrados pode-se

apreciar o mais belo pôr-do-sol da
praia de Itapirubá. Para quem prefere
uma hospedagem diferenciada, a
APCEF/RS firmou convênio com a
Pousada Itapirubá que proporciona
desconto de 10% das diárias aos
associados. Localizada a 200 metros
da praia, a pousada atrai pelo sossego
e paisagem, rodeada por campos e
mata nativa.

O local oferece sobrados de um

e dois dormitórios, sala, cozinha
equipada e banheiro privativo. Os
sobrados maiores acomodam até seis
pessoas. Para casal, existe a opção de
quitinete igualmente equipada. Cada
uma das unidades dispõe de TV e uma
rede para descanso. Completam a
infraestrutura: salão com chur-
rasqueira, cozinha auxiliar, banheiros
e sala de jogos. Informações:
www.pousadaitapiruba.com.br.

Foto: A
rquivo A
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INSCRIÇÕES PARA AS COLÔNIAS DE TRAMANDAÍ E CASSINO

A Secretaria da APCEF/RS informa as datas disponíveis para reserva nas
colônias de Cassino e Tramandaí para a alta temporada do verão 2008/
2009. Fevereiro: Inscrições de 1º a 10 de janeiro: 30/01 a 08/02;  09/02
a 18/02 ; 19/02 a 28/02.
Março: Inscrições de 1º a 10 de fevereiro: 1°/03 a 10/03; 11/03 a 20/03;
21/03 a 30/03.
Dúvidas podem ser esclarecidas através do e-mail secretaria@apcefrs.org.br
ou pelo telefone (51) 3268.1611.

DICAS

Na opinião dos usuários, a colônia possui excelente infraestrutura
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Para Funcef, 2009 é ano de oportunidades
Apesar das dificuldades enfrentadas

em 2008, com crise econômica mundial
deflagrada nos Estados Unidos, a
Fundação dos Economiários Federais
(Funcef), terceiro maior fundo de
pensão do país e administradora do

Plano de Previdência dos funcionários
da Caixa, prevê boas oportunidades
para 2009. O motivo é que, com a
retração dos mercados, abre-se um
espaço com menos concorrência e
maior diversidade de investimentos,
informa Demósthenes Marques, diretor
de Investimentos da Funcef. Outro fato
importante é que, de 2003 a 2007, o
fundo mais que triplicou o seu
patrimônio, atingindo 180% de
rentabilidade.

Para Marques, a maior crise dos
últimos anos ainda não se instalou no
país, porém o mercado sofre seus
reflexos, que foram, em um primeiro
momento, a queda nos preços das
ações da bolsa de valores e, depois, a
redução do crédito por parte dos
bancos nacionais, seguindo a tendência
externa.

Diante disso, a bolsa brasileira
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Qualidade de Vida

fechou 2008 com índice negativo e
histórico de 40%. �Mesmo assim,
acreditamos que teremos uma
rentabilidade levemente positiva em
2008, o que já é uma vitória�, avalia o
diretor. A Funcef ainda não tem os
números do balanço de 2008, que deve
ser divulgado em fevereiro.

Demósthenes explica que o fato de
a Fundação trabalhar com
investimentos de longo prazo, somado
à diversidade de aplicações e ótima
rentabilidade dos últimos anos, fez com
que a carteira total ainda não tenha
sofrido perdas.

Para 2009, a Funcef projeta
investir na ampliação até o limite
máximo permitido pela lei (8%) nos
investimentos em imóveis, além da
prospecção de novos investimentos em
participações societárias de longo prazo
e renda fixa.

Algumas dicas
O presidente da ABQV elaborou algumas dicas que

podem melhorar sua qualidade de vida no trabalho e,
consequentemente, trazer mais tranquilidade nas férias:
· Busque entender de forma clara as expectativas dos seus
superiores. Para isso, desenvolva a assertividade e a
capacidade de comunicação;
· Procure situações de satisfação ou de reconhecimento. Se
isso não for possível no trabalho, procure satisfação em sua
vida pessoal ou em um hobby;
· Equilibre o seu estilo de vida. Você precisa de tempo para
manter seus relacionamentos, ter um sono repousante,
praticar atividade física, ter uma alimentação saudável e praticar
alguma atividade de lazer;
· Mantenha o otimismo. Avalie seu estado de espírito;
· Aprimore no seu planejamento diário. Evite desperdício
de tempo com reuniões inúteis e improdutivas;
· Utilize a tecnologia a seu favor. Use-a com bom senso e disciplina,
evitando checar e-mails de trabalho nas horas de lazer.

Se você é daqueles que ao sair de
férias continua acessando o e-mail da
empresa, atendendo telefonemas de
clientes, lendo sobre o mercado e
falando dos problemas que deixou no
trabalho, está pondo em risco não
apenas sua saúde física e mental, mas
também o convívio com sua família e
amigos. O tão conhecido estresse afeta
cerca de 65% dos bancários, segundo
pesquisa realizada pela doutora Marilda
Lipp, pesquisadora da PUC Campinas e
diretora do Centro Psicológico de
Controle do Stress.

A sobrecarga e a pressão sobre o
trabalhador aumentam a cada dia,

fazendo com que muitos tenham a
sensação de que não podem parar para
tirar férias. No entanto, as férias são de
extrema importância para repousar o
corpo e a mente depois de um ano
de trabalho.

�Uma pessoa que não
aproveita esse momento e
continua ligado nos
afazeres sofre uma
sobrecarga que pode
acarretar em
p r o b l e m a s ,
como altera-
ções de hu-
mor, irritabi-

Como suas férias podem ser mais revigorantes
lidade, depressão, dores de cabeça,
alergias, gastrites, tonturas, náuseas e
mal-estar, que formam o quadro de
estresse�, explica Alberto Ogata,

médico e presidente da
Associação Brasileira

de Qualidade de
Vida (ABQV).

S e g u n d o
Ogata, especialmente

em funções ligadas a dinheiro,
metas, cobranças e problemas
dos clientes, é preciso buscar a

qualidade de vida todos
os dias, e não deixar isso

apenas para as férias.

�Fazendo com que isso seja parte da
rotina, nas férias basta relaxar, esquecer
os números, os problemas e pensar na
vida pessoal, no descanso e lazer�, afirma.

Para aqueles últimos dias de férias,
quando os assuntos do trabalho já
começam a voltar à mente, o médico
orienta buscar programas agradáveis
junto de familiares ou amigos, relaxar
e, manter o otimismo, principal-
mente se tudo foi deixado em ordem
ao sair. A receita, segundo ele, é
estabelecer o equilíbrio das diferentes
dimensões humanas, como as di-
mensões física, emocional, social,
espiritual e o lazer.

A Organização Mundial de Saúde estima que um
quarto das pessoas enxerga o trabalho como o fator
número 1 de estresse em suas vidas e o considerou
epidêmico, com custos superiores a 300 bilhões de
dólares anuais em perda de performance no trabalho e
custos de assistência médica. Calcula-se que a tendência
é que pelo menos três quartos dos trabalhadores vão
experimentar algum nível de estresse relacionado ao
trabalho.

Diante dessa realidade, o problema de saúde dos
funcionários virou um problema corporativo, já que está
ligado diretamente à produção. Nesse momento, Ogata
lembra da importância do trabalho em equipe, que deve
ser incentivado para que ninguém fique sobrecarregado
ou que ainda alguma tarefa deixe de ser realizada na
ausência de determinado profissional. �O bom líder é
aquele que desenvolve sua equipe para funcionar com
ou sem sua liderança. Ele estimula a autonomia e o
desenvolvimento das pessoas�, defende.

Empresas aumentam preocupação

Em comemoração ao Dia
Nacional dos Aposentados, e
aproveitando o patrocínio da
Fenae para realização de eventos
alusivos à data em âmbito nacional,
a APCEF/RS vai promover encontro
com coquetel para lançar a
campanha TICKET JÁ!, visando dar
cumprimento imediato ao previsto
na cláusula 35 do Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT2008), qual seja,
a garantia do recebimento do
auxílio-alimentação durante a apo-
sentadoria, pago pela Caixa, a todos
os empregados admitidos até 1995.

O evento será dia 22/01, às
18 horas, no Auditório do
SindBancários/POA e será
remetido, via e-mail, convite a
todos os associados ativos e
aposentados, pois a reconquista
desse direito interessa a todos. A
APCEF também enviou convite a
todas as entidades nacionais e
regionais, representativas dos
empregados ativos e aposentados
da Caixa, convidando a serem
parceiras nessa campanha e a
enviarem representantes ao evento
do dia 22. A decisão da Diretoria
também considerou que seria
impossível realizar eventos
regionais, tentando abranger todos
os aposentados do Estado, com a
verba destinada pela Fenae. Com
o lançamento de uma campanha
para retorno do auxílio-
alimentação, a APCEF considera
atingir o interesse de todos os
aposentados gaúchos e brasileiros,
dando maior abrangência à data e
aos recursos recebidos.

Foto: C
om

unicação A
PC

EF/RS

Lançamento da
campanha Ticket já!

Demósthenes Marques, da Funcef

PREVIDÊNCIA

Arte: Lu
ciano Lobelcho

APOSENTADOS







8    JANEIRO DE 2009

Bancários definem estratégia
contra desconto dos dias parados
Indicativo de descumprimento do acordo por parte da Caixa mobiliza entidades representativas
da categoria na defesa do que foi acordado

Negociação Coletiva

No último dia 8 de janeiro, a
Federação dos Bancários do RS (FEEB/
RS) e o SindBancários, durante reunião
na Casa dos Bancários, com dirigentes
sindicais de todo o Estado, decidiram
encaminhar estratégias para que o
banco não desconte os dias da greve,
já que a Caixa continua obrigando seus
gestores a cumprir a CI 107.

A representação dos bancários
considera um total desrespeito da
instituição para com os seus
trabalhadores e ao movimento sindical
o não-cumprimento do que foi
acertado no período da greve, fazendo
pouco caso da Justiça e desconsiderando
as diversas liminares concedidas em
todo o país para que não proceda os
descontos.

CAMPANHA � Os dirigentes
sindicais solicitaram à Comissão
Executiva dos Empregados da Caixa
(CEE/Caixa) e à Contraf/CUT uma
reunião específica sobre o assunto e
posterior agendamento de nego-
ciação com a Direção da Caixa. Outra
medida será, caso se confirme a

ameaça dos descontos, sugerir à CEE
e à Contraf/CUT desenvolver uma
campanha nacional entre os
empregados e clientela para de-
nunciar o desrespeito da Caixa. A
campanha �A Caixa Não Honra
Compromissos� terá adesivos, cartazes
e carta aberta aos clientes.

ENCONTR0 � Na reunião também
ficou decidido incentivar a partici-

Debate sobre revisão da estrutura da carreira profissional
NEGOCIAÇÃO

pação do maior número possível de
dirigentes sindicais no Encontro
Nacional de Dirigentes Sindicais da
Caixa, que ocorrerá nos dias 6 e 7 de
fevereiro, em Brasília. O objetivo é fazer
no encontro, caso a Caixa desconte os
dias da greve, um grande fórum
nacional para proposição de iniciativas
de mobilizações. O prazo para inscrições
encerra em 23 de janeiro.

Desde o dia 6 janeiro, está
circulando o boletim eletrônico
produzido pela Fenae sobre o
processo de promoção por
merecimento do Plano de Cargos
e Salários (PCS) conquistado pelo
movimento dos empregados da
Caixa nas mobilizações do último
período. A publicação destaca o
resgate da progressão na carreira com
base no mérito de cada empregado.

O boletim da Fenae lembra que
o novo PCS teve sua implantação
assegurada na campanha salarial de
2007 e foi questão central na luta
dos empregados da Caixa ao longo
de 2008. O grupo de trabalho
paritário, encarregado de avaliar e
propiciar o retorno da promoção
por merecimento, protagonizou a
última fase dessa conquista.
Confira a íntegra da publicação
sobre a nova versão do PCS e a
promoção por merecimento no
site da Fenae (www.fenae.org.br).

Diante do indicativo de descumprimento de acordo
coletivo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro (Contraf/CUT) e a Comissão Executiva
dos Empregados (CEE/Caixa) estão orientando as
entidades sindicais de todo o país, sobretudo aquelas que
ainda não o fizeram, a ingressarem com ações na Justiça
contra a Caixa Econômica Federal, com pedido de liminar
para impedir o desconto de qualquer dia de greve na
folha de pagamento de janeiro deste ano.

A orientação foi dada depois que, desconsiderando
mais uma vez o que foi negociado em mesa permanente,
diversas superintendências nacionais e superintendências
regionais da empresa passaram a recomendar o
lançamento das horas no Sistema de Ponto Eletrônico
(Sipon) de maneira padronizada.

A Caixa cancelou rodada de
negociação que deveria  ocorrer no dia
15 de janeiro, reunindo representantes
da Caixa e dos empregados. Até o
fechamento desta edição ainda não
havia sido definida nova data. Na
ocasião, seriam discutidas premissas para
a revisão da estrutura da carreira

profissional. O debate deste assunto
teve início na rodada de negociação
realizada no dia 29 de dezembro, em
Brasília. Entre as sugestões apresentadas
pela Caixa, estão a estrutura de 48
referências salariais, as oito horas de
jornada e parametrização de salários de
acordo com pesquisa de mercado, que

incluirá bancos públicos e privados, além
de órgãos estatais.

A Contraf/CUT e a CEE/Caixa
manifestaram discordância em relação à
jornada de oito horas e enfatizaram que
é preciso acrescentar o compromisso de
melhorar as condições dos bancários que
estão com distorções em suas carreiras.

Sindicatos devem intensificar ações na Justiça
HISTÓRICO � Os problemas vêm ocorrendo desde a

assinatura da Convenção Coletiva Nacional, com ameaças
da direção da Caixa em descumprir a cláusula que prevê
o não-desconto dos dias da greve da campanha salarial
do ano passado. Tudo começou com a edição da CI Suape/
Surse 107/08, que em seu item 6 previa o desconto dos
dias não compensados, em claro desrespeito aos termos
negociados no acordo aditivo assinado em 30 de outubro.

NEGOCIAÇÃO � A questão dos dias parados será
pautada na rodada de negociações entre a Contraf/CUT,
CEE/Caixa e a Caixa, agendada para o próximo dia 15 de
janeiro (Acompanhe os desdobramentos na próxima
edição do JB e pelo site da APCEF.). Na reunião ocorrida
em 29 de dezembro, o tema foi pautado e houve recusa
da Caixa em discutir a questão.

PCS: boletim
esclarece dúvidas

BRASÍLIA � A juíza da 14ª Vara do
Trabalho de Brasília, Cilene Ferreira
AmaroSantos, concedeu no dia 9
de janeiro, liminar contra a
pretensão da Caixa em promover
desconto dos dias de greve, em
ação movida pelo Sindicato. Em
sua decisão, a juíza determina que
a Caixa �se abstenha de descontar
as horas eventualmente não-
compensadas na folha de salário
de janeiro de 2009, relativas aos
dias não-trabalhados no período
de 30/09/2008 a 22/10/2008,
até julgamento do mérito, ficando
advertida que o descumprimento
desta deter-minação implicará a
aplicação de multa de R$ 500,00
por empregado prejudicado�.

Além de Brasília, os bancários
de Curitiba (PR), Criciúma (SC),
Maranhão, Sergipe, Mato Grosso,
Pará e Amapá também obtiveram
decisões favoráveis na Justiça.

Trabalhadores
ganham liminar

Plenária Nacional PCS, em maio

Foto: Fenae

A
rte: Rodrigo V

izzotto
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Nova Ortografia

Acentuação gráfica
1. Trema. Foi inteiramente suprimido: frequente, aguentar, linguiça. É mantido
apenas em nomes estrangeiros e derivados: Müller � mülleriano; Hübner �
hübneriano. Também o acento derivado da regra do trema foi abolido: arguem,
argui (ele), arguis (tu), averiguem, averigue (ele), averigues (tu).

2. Hiatos ee e oo. Eliminou-se o acento circunflexo que se usava na primeira
vogal dos hiatos ee e oo: creem, veem, leem, voo, abençoo, destoo.

3. Ditongos ei e oi. Foi eliminado o acento nos ditongos ei e oi de pronúncia
aberta, mas apenas nas palavras paroxítonas: geleia, plateia, apoio (eu), joia.
Nas oxítonas, o acento é mantido: fiéis, hotéis, dói, caracóis. Também se
mantém o acento no ditongo aberto eu: chapéu, ilhéu.

4. Vogais tônicas i e u. O acento no i e no u tônicos de palavras paroxítonas
deixa de ser usado quando precedidos de ditongo: feiura, baiuca. Nas palavras
oxítonas, o acento é mantido: Piauí, Jundiaí. O acento também continua
sendo usado quando essas vogais não são precedidas de ditongo,
independentemente da posição do acento tônico: baú, aí, saída, conteúdo.

5. Acentos diferenciais. Não se usam mais os acentos diferenciais em palavras
paroxítonas que haviam sido preservados pela reforma de 1971: para (verbo),
pelo, pelas (verbo), pelo (substantivo), pera (fruta), pera (pedra), Pero (Pedro),
pola, polas, polo, polos (substantivos), coa, coas (verbo). O Acordo, no
entanto, manteve o acento diferencial nas palavras pôr (verbo) e pôde (3ª
pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo). Além disso, introduziu,
opcionalmente, o acento no substantivo fôrma, para diferenciar de forma.

or um tempo não se sabia se o
Guaíba era rio, estuário ou lago.
Agora a polêmica é outra. Será

que o lago que todos adoramos chamar
de rio ainda tem seu clássico acento no
�i�? Teremos de esperar pela publicação
do Vocabulário Oficial da Língua
Portuguesa (Volp), em fase de
elaboração pela Academia Brasileira de
Letras, com previsão de conclusão para
fevereiro deste ano.

O João de Barro conversou com
Paulo Flávio Ledur, mestre em
Linguística Aplicada e autor de diversos
livros, entre eles Guia prático da nova
ortografia (Editora AGE), sobre o
Acordo Ortográfico firmado entre os
países de língua portuguesa, que muda
a forma de escrever de uma série de
palavras, principalmente no que se
refere à acentuação gráfica e ao
emprego do hífen. Conforme o decreto
que oficializou o Acordo no Brasil, as
modificações entraram em vigor no dia
1º de janeiro de 2009 e prevê um
período de adaptação de três anos. Nas
escolas, a tendência é que o processo
de adaptação se inicie de imediato, com
previsão de consolidação até 2010.

�Existem algumas questões
polêmicas que só serão dissipadas com
a publicação, prevista para fevereiro, do
Volp, que já deveria estar pronto desde
dezembro�, explica Ledur. A principal
discussão diz respeito ao emprego do

hífen. �O Acordo diz que nos casos em
que se perde a noção de composição,
o hífen deixa de existir, assim como a
acentuação, utilizando o exemplo da
palavra paraquedas. Porém, isso causou
muitas dúvidas quanto à extensão de
sua aplicabilidade.� Outra questão,
segundo Ledur, é a acentuação da vogal
tônica precedida de ditongo em
paroxítonas, como Guaíba e Guaíra,
que perderiam os acentos. �O texto não
discrimina se o ditongo em questão
crescente ou decrescente, influi na
acentuação. Por outro lado, nesses
casos específicos, aparentemente, o
acento é necessário.�

A terceira maior dúvida da nova
ortografia é o prefixo sub ou outro com
terminação em �b� ou �d�, quando
antecede palavra iniciada em �r�.
Conforme o Acordo, não se usa hífen
nesses casos, por exemplo: subreino.
�Até mesmo os dois maiores dicio-
naristas do Brasil, Aurélio e Houaiss,
discordam nesse ponto. O primeiro
retira o hífen, e o segundo mantém.
Na minha opinião, o Aurélio faz mais
justiça ao texto do Acordo, portanto,
mais correto. Mas o melhor é
aguardar.� O linguista alerta: �A Aca-
demia também não tem o poder de
mudar o que já está acordado�.

A seguir, uma síntese elaborada
por Ledur sobre as principais mudanças,
resguardadas as polêmicas já expostas:

Os países de língua portuguesa passam a falar e a escrever a
mesma língua, mas há controvérsias. O que ainda causa
polêmica entre autores e dicionaristas só será elucidado a partir
de fevereiro

Emprego do hífen
Enquanto na acentuação gráfica

ocorreu apenas a eliminação de
acentos, com relação ao emprego do
hífen, o Acordo retirou o hífen em
muitas palavras e introduziu-o em
outras.

1. Em palavras compostas
Com respeito às palavras

compostas, manteve-se inteiramente
o princípio que orienta o uso do hífen
(marcar mudança no significado):
laranja-do-céu, mão-de-obra, cana-
de-açúcar. O Acordo faz apenas um
pequeno ajuste: elimina-se o hífen em
compostos que perderam a noção de
composição, como ocorre em
paraquedas e paraquedista. Devido à
relatividade da norma, é necessário
aguardar o Vocabulário Oficial da

Academia Brasileira de Letras.

2. Em palavras prefixadas
A principal modificação introduzida

pelo Acordo nesta questão da grafia é
a unificação da norma, que passa a ser
aplicada uniformemente aos ver-
dadeiros prefixos (intra, ante, anti, sub,
super, pré, ...) e aos falsos prefixos
(agro, aero, micro, macro, mini, mono,
eletro, ...), passando a se empregar
obrigatoriamente o hífen nos seguintes
casos:

a) Sempre que o segundo
elemento começar por h: anti-
higiênico, co-herdeiro, eletro-hi-
dráulico, psico-higiene, geo-história.

b) Quando o primeiro elemento
termina na mesma vogal com que se
inicia o segundo: anti-inflamatório,

contra-atacar, eletro-ótica, micro-
onda.

Além dessas normas, devem-se
observar também as seguintes:

a) Se o segundo elemento
começar por outra vogal que não a
final do prefixo, aglutinam-se os dois
elementos: antiaéreo, extraescolar,
neoescolástico, aeroespacial, agroin-
dústria, semianalfabeto.

b) Quando aos prefixos
terminados em vogal seguir elemento
iniciado por r e s, estas letras devem
ser dobradas: antirreligioso, minir-
reforma, extrarregular, minissaia,
psicossocial, contrarregra.

c) Os prefixos circum, pan, hiper,
inter, super, ex (quando indica estado
anterior), sota, soto, vice, vizo, pós,

pré e pró requerem hífen em outros
casos, mantendo-se as regras em vigor
antes do Acordo: circum-navegar, ex-
diretor, inter-relacionar, pré-natal,
pan-americano, sota-piloto, vice-
presidente, super-requintado.

d) Mantém-se a grafia sem hífen
com os prefixos des, in, re, trans, entre
outros de uso já consagrado: deserdar,
inabilitar, reequilibrar, transoceânico.

e) Com relação ao prefixo sub,
como se deduz da leitura atenta da
base XVI do Acordo, em que pese
interpretação contrária de algumas
publicações, não se usa mais hífen
quando a palavra que se segue inicia
por r: subreptício, subreino, subregra.
Por extensão, a mesma regra se aplica
aos demais prefixos terminados em b
e d: abrogar, sobroda, adrogar.

Outras mudanças
1. Translineação. Não houve mudança com relação à divisão silábica. A única

alteração foi a obrigatoriedade de repetir o hífen na linha seguinte quando, na
translineação (mudança de linha), a partição coincidir com o hífen da palavra:
vice-/-campeão.

2. Alfabeto. Foram oficialmente incorporadas ao alfabeto da língua
portuguesa as letras k, w e y, que passa a ser formado por 26 letras. Seu uso, no
entanto, continua limitado aos casos em que já vinha ocorrendo: a) em
antropônimos originários de outras línguas (Franklin � frankliniano); b) em
topônimos originários de outras línguas e seus derivados (Kuwait � kuwaitiano);
c) em siglas, símbolos e palavras adotadas como unidades de medida de uso
internacional (kg, kW, K).

3. Formas duplas. Em função das diferenças de pronúncia entre o Brasil e os
demais países de língua portuguesa, princípio essencial adotado na grafia, o Acordo
introduziu centenas ou milhares de formas duplas de grafia em relação a: a)
acentuação gráfica (Antônio/António, bebê/bebé, bônus/bónus, louvamos/
louvámos � pretérito perfeito, demos/démos � presente do subjuntivo, averiguo/
averíguo); b) sequências consonantais (afetas/afectar, caráter/carácter, fato/facto,
anistia/amnistia); c) verbos terminados em iar (premio/premeio, negocio/
negoceio); d) nomes próprios estrangeiros e derivados (Judite/Judith, Davi/David).

P
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Por dentro da estrutura
financeira do Saúde Caixa

Saúde

urante o seminário �Saúde Caixa:
desafios�, ocorrido no dia 5 de
dezembro de 2008, Orency Francisco

da Silva, da Gerência Nacional de Saúde e
Ambiência Corporativa � GESAD, além das
questões já tratadas em nossa edição anterior,
detalhou a estrutura financeira do Plano.
Segundo ele, a Caixa é responsável por 70%
das despesas assistenciais e 100% das despesas
administrativas. Os beneficiários titulares
respondem por 30% das despesas
assistenciais, mediante pagamento de
mensalidade assim subdividida: 2% da
remuneração-base para os ativos e 2% do
total dos proventos (Funcef+INSS) para os
aposentados, mensalidade por dependente
indireto (R$ 100,00 em 2008) e 20% de
participação nas despesas efetuadas, até o
limite de coparticipação (R$ 2.400,00 em
2008). O custeio do programa inclui as
despesas com assistência à saúde e, também,
à formação de reserva para atender eventuais
riscos operacionais do programa (5%).

AÇÕES EM 2008  � Entre as principais
ações implementadas em 2008, destacam-
se o remodelamento do site; a definição de

critérios de dimensionamento da rede
credenciada; implantação do regime de
alçadas; e implantação do padrão TISS
previsto pela Agência Nacional de Saúde.
Dentre as ações ainda em andamento,
destacam-se: aperfeiçoamento do Sistema de
Informação, mediante a gestão da
informação e indicadores de gestão;
aperfeiçoamento da relação com
beneficiários, através do GT com entidades
representativas dos empregados e
aposentados; comunicação através do sítio
www.caixa.gov.br/saudecaixa e do Conselho
de Usuários (Contraf/CUT) e Conselho
Consultivo (Contec). Relativamente à rede
credenciada, estão em construção as diretrizes
negociais para a atuação das GIPES.

PARA 2009 � Para este ano, a GESAD
pretende finalizar o tratamento da
contingência; implantar contas gráficas;
implantar central de regulação (0800);
implantar Comitês de Acompanhamento da
rede credenciada, em cada uma das GIPES;
implantar programa de gerenciamento de
pacientes crônicos; e contratar fornecedor de
sistema de processamento.

Ofício divulgado no início de janeiro
pela Caixa informa que, em concordância
com o previsto no Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT), foi realizado em
novembro de 2008 estudo atuarial para
fins de acompanhamento do Saúde Caixa
e identificação da necessidade de ajuste
da mensalidade do grupo familiar, da
mensalidade do dependente indireto e do
limite do teto anual de participação.

De acordo com o documento, para
garantir a sustentabilidade ao programa,
o estudo atuarial analisou o estudo de
acompanhamento dos custos do plano de
saúde por seus beneficiários nos últimos
três exercícios e projeta para os próximos
três anos os recursos necessários para a
cobertura das despesas assistenciais.

A GESAD ressalva que, como o Plano
apresenta equilíbrio financeiro, isso
permitiu à Caixa não reajustar o teto de
coparticipação e o percentual da
mensalidade do grupo familiar, e que isso
foi possível  devido ao esforço contínuo
de aprimoramento da gestão do
programa.

 O ofício enfatiza que todas as

despesas administrativas do programa são
assumidas pela Caixa. Assim, com vistas a
manter a cobertura atual do programa a
todos os beneficiários, os valores do Saúde
Caixa para o exercício de 2009 serão:

� mensalidade do grupo familiar: 2%
da remuneração base;

� mensalidade do dependente in-
direto: R$ 110,00 por dependente;

� coparticipação: 20% das despesas
com utilização do teto anual de R$
2.400,00.

Com base nessas informações, apenas
a mensalidade do dependente indireto foi
alterada em relação aos valores praticados
em 2008. O aumento do valor da
mensalidade do dependente indireto é
proporcional ao reajuste salarial da
categoria por ocasião da data-base, 10%
a partir de setembro de 2008, e, por
consequência, influenciou no valor da
nova mensalidade do grupo familiar, que
é de 2% da remuneração-base.

O custo médio histórico do
dependente indireto obtido no estudo
atuarial até 2008 é da ordem de R$
160,04.

Reajuste das mensalidades

A seguir, destacaremos outros pontos que foram abordados no
seminário �Saúde Caixa: desafios�, ocorrido em dezembro, dando
continuidade à matéria da edição anterior

D Lista completa dos convênios em www.apcefrs.org.br
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Circuito Cultural Fenae
2009 amplia interação
com associações

Circuito Cultural Fenae 2009 será
marcado pelo fortalecimento de ações
com as APCEFs de todo o país. A última

reunião do Conselho Deliberativo Nacional
(CDN) decidiu manter os mesmos concursos,
mas ampliar o prazo entre as aberturas de
inscrições para que as APCEFs possam fazer
ações semelhantes em seus estados sem haver
o choque de datas.

�Além disso, va-
mos aproveitar
para util izar os
espaços entre um
concurso e outro
para realizar ati-
vidades de divul-
gação dos tra-
balhos vencedores
de nossos concur-
sos. Os concursos
foram divididos
em um circuito
bianual (2009-
2010), e a Fenae
está preparando
uma exposição
itinerante dos tra-
balhos vencedores até
2008�, informa Sandra
Flosi, secretária-
geral da Fenae. A
ideia é montar uma
exposição com fo-
tos dos trabalhos
vencedores e tex-
tos, que viajaria de
forma itinerante a
todas as APCEFs.

As inscrições
continuam gra-

A APCEF/RS promove a partir do
dia 3 de março uma nova Oficina de
canto dentro da  proposta do �Se
acaso você cantasse�, que será

oferecida no Galpão Crioulo da Sede B da APCEF, na Pedra
Redonda, atendendo a  pedidos de associados que moram na
região. A oficina terá início com uma aula inaugural gratuita,
no dia 3 de março, das 19h30 às 22h30, horário em que
depois seguirão as aulas para os que se inscreverem no local.

Ministrada pelo ator, músico e fonoaudiólogo Nilo Motta,
a nova edição será sempre às terças-feiras, com vagas limitadas.
A oficina custará R$ 240 para associados, parcelado em três
vezes e R$ 300 para não-associados. Alunos de oficinas
anteriores têm 50% de desconto, limitado as primeiras quatro
vagas. Informações: 3268.1611

Oficina de Canto em março

tuitas e o regulamento prevê apenas uma con-
dição: o empregado, o aposentado e o
pensionista da Caixa precisam ser associados
às APCEFs ou contribuintes do Fenae Doações.
Os participantes ganham pontos para serem
trocados por prêmios na internet, no portal
www.programapar.com.br.

 Continuarão em vigor os seguintes
concursos: animação, aquarela,

caricatura, contos, crônicas,
desenho infantil,

fotografia, humor,
ilustração, óleo e

acríl ico, poe-
sia, quadri-
nhos, reda-
ção, texto e
vídeo. As mu-
danças no
Circuito Cul-
tural integram
um esforço
coordenado e
coletivo, com o

objetivo de que
as ações das
APCEFs ocorram

em completa interação
com a Fenae.

Ainda parte do Circuito Cultural 2008, estão
abertas as inscrições até 2 de fevereiro para o
Concurso Cartum Fenae. O tema é �Sexta-Feira�
e busca abordar assuntos do cotidiano.

Cartum é sinônimo de desenho humorístico
e, na definição do regulamento do concurso,
deve ser apresen-
tado como uma
espécie de ane-
dota gráfica que
satiriza comporta-
mentos humanos. As obras inscritas devem ser
inéditas e originais.

Os prêmios são: 1º lugar � 100.000 pontos

Inscrições para o Concurso Cartum Fenae até 2 de fevereiro
e troféu; 2º lugar � 80.000 pontos e troféu; 3º
lugar � 40.000 pontos e troféu; e Júri Popular �
40.000 pontos e troféu. Todos os inscritos ganham
200 pontos e os dez trabalhos pré-selecionados
para o júri popular serão premiados com 1.000
pontos cada um.

Os trabalhos
podem ser envia-
dos pelo correio
para: SCS, quadra
01, bloco C, ed.

Antônio Venâncio da Silva, 5º andar � Brasília/DF
� CEP 70395-900. Mais informações e
regulamento no site www.fenae.org.br.

· FEVEREIRO � Redação Fenae 2009 � Tema: �O Saci�
· ABRIL � Óleo e Acrílico Fenae 2009 � Tema: �Equilíbrio�
· MAIO � Foto Fenae 2009 � Tema: �Convergência�
· JUNHO � Desenho Infantil 2009 � Tema: �Ano da França no Brasil�
· AGOSTO � Animação Fenae 2009 � Tema livre
· OUTUBRO � Crônica Fenae 2009 � Tema �Encontros e Desencontros�
· DEZEMBRO � Ilustração Fenae 2009 � Tema livre

Cronograma de lançamento dos concursos para 2009:

A
rte: Rodrigo V

izzotto

O

O Movimento Cultural do Pessoal
da Caixa (MCPC) arrecadou para o
ano de 2009 R$ 2.341.090,54 que

serão utilizados no Projeto Eu Faço Cultura, que este
ano tem como tema �O ano da França no Brasil�.

O Rio Grande do Sul participou com 457
doadores, somando R$ 169.273,53. O Estado com
maior número de adesões foi São Paulo, com 1.633,
seguido por Minas Gerais, com 1.226.

De acordo com Almeri Spíndola de Souza, diretora
da Área Cultural da APCEF/RS, a participação do
Estado é significativa, mas ainda pode aumentar. �É
muito importante para o cidadão apoiar a cultura no
Brasil, e esta é uma forma que não traz nenhum custo,
apenas benefícios�, explica Almeri. O MCPC incentiva
a destinação de parte do imposto de renda devido de
Pessoas Físicas (empregados do Mundo CAIXA), com
base na Lei Rouanet de incentivo à cultura.

A programação do Eu Faço Cultura 2009 ainda
não foi divulgada, porém estão previstas 40
apresentações de instrumentalistas brasileiros e
franceses em 40 cidades, além de oficinas para músicos
e outros profissionais da área, em que os melhores
alunos vão abrir os espetáculos. Informações:
www.eufacocultura.com.br.

Movimento Cultural celebra
ano da França no Brasil

Foto: A
PC

EF/RS

�Se acaso você cantasse�: grupo participante da 1ª edição




