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REFORMA AGRÁRIA

Uma luta sem trégua
Miguel Stédile, 30 anos, é membro
da Coordenação Estadual do Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), no Rio Grande do Sul,
coordenador nacional do setor de Co-
municação do Movimento e estudan-
te do Curso de Graduação em Histó-
ria - MST/UFPB. Miguel fala dos pro-
blemas do Movimento e sobre o
V Congresso Nacional do MST, ocor-
rido em Brasília de 11 a 15 de junho,
que reuniu 17.500 trabalhadores ru-
rais Sem Terra, e mais de 30 países
convidados, para discutir e analisar
os problemas da sociedade e apon-
tar alternativas.

Divulgação

João de Barro - Quando
surgiu o MST?

Miguel Stédile - No final
da década de 70, nós temos a re-
tomada da luta pela terra no Bra-
sil, que havia sido sufocada e
esmagada pela ditadura militar.
Com as contradições geradas pela
mecanização da agricultura, a
modernização conservadora, que
aumentou o êxodo rural e a con-
centração de terras, houve inúme-
ras mobilizações de caráter regi-
onal pelo país de posseiros, pe-
quenos agricultores, atingidos por
barragens e que foram resultan-
do no MST. A fundação do Mo-
vimento, como organização naci-
onal, é de 1984, quando estas ar-
ticulações e lutas regionais se uni-
ficam em um único movimento.
Então, o MST é fruto da retoma-
da das lutas populares, daquele
período de ascensão das lutas po-
pulares, urbanas e rurais, e das
contradições geradas pelo capita-
lismo no campo.

JB - Quais são as princi-
pais bandeiras atuais do
movimento?

Stédile - O Movimento tem
três objetivos principais. Primei-
ro, lutamos pela terra. Para que
se cumpra o artigo 184 da Cons-
tituição Federal, de maneira que
os 4,5 milhões de agricultores sem
terras do país possam produzir ali-
mentos e sustentar suas famílias.
Isso implica no nosso segundo ob-
jetivo que é a luta pela Reforma
Agrária, que compreendemos
como algo maior do que a demo-
cratização do acesso à terra. Para
nós, Reforma Agrária é um con-
junto de medidas que permita
melhorar as condições de vida no
campo, ficando as famílias no
meio rural, garantindo políticas
públicas de subsídio e assistência
técnica para a produção,
comercialização e distribuição;
que garanta não apenas o acesso
à cultura, mas o estímulo e o for-
talecimento da cultura campone-
sa; a  democratização dos meios
de comunicação; o direito à saú-
de e a educação do campo. Este
foi o grande debate de nosso V
Congresso. Em toda a preparação
do Congresso, nos debates que
realizamos nos assentamentos e
acampamentos nos últimos dois
anos, discutimos um programa
agrário, ou seja, as medidas que
consideramos necessárias para
uma vida digna no campo. E en-
tendemos que só há espaço para
estas medidas com a mudança da
matriz tecnológica,  priorizando
a agroecologia e não a
monocultora exportadora com
base nos agrotóxicos, e com mu-
danças na forma como a econo-

mia do país é organizada, que hoje
prioriza o capital financeiro e que
no campo isso significa a total li-
berdade para que grandes empre-
sas transnacionais controlem todo
o comércio agrícola, impondo este
modelo monocultor. Por fim, nos-
so terceiro objetivo é a transfor-
mação da sociedade, construindo
um país mais justo, democrático
e soberano. Por isso, o lema deste
V Congresso e que irá orientar
nossas ações pelo próximo perío-
do é "Reforma Agrária, por Jus-
tiça social e soberania popular".
Porque entendemos que a refor-
ma agrária contribui para esta
sociedade mais justa e porque
compreendemos que nosso povo
precisa decidir sobre os rumos e
os destinos do país em todos os
seus aspectos, na política, na eco-
nomia, nas questões sociais. Hoje,
a população está alijada dos cen-
tros de decisão, só é chamada a
cada quatro anos para votar. E nós
acreditamos que é preciso desen-
volver mecanismos de participa-
ção popular massiva, como os ple-
biscitos, por exemplo.

JB - O que avançou no
governo Lula em relação
aos governos anteriores?

Stédile - O Governo Lula é
um governo para 1%. Para o 1%
mais rico, beneficiado pelas al-
tas taxas de juro e pela política
econômica, e para o 1% mais
pobre, com políticas compensa-
tórias como o bolsa família. Mas
é um Governo sem projeto, sem
medidas que transformem estru-
turalmente nossa sociedade. No
caso da agricultura, o governo
tem exaltado o agronegócio, que
não é outra coisa se não a ação

do capital financeiro no campo.
Dez grandes empresas
transnacionais controlam o mer-
cado agrícola, desde as semen-
tes e insumos até o beneficia-
mento, impondo um modelo
monocultor para exportação.
Temos chamado a atenção que
esta política e este setor atentam
para a soberania alimentar do
país. Ou seja, nossa agricultura
não é pensada para produzir
com diversidade e para alimen-
tar a população, mas é organi-
zada para produzir o que está em
alta nas bolsas de Chicago e de
alimentos, os comoditties. Até a
grande imprensa já tem denun-
ciado que a política de incenti-
vo ao etanol, está reduzindo a
área plantada de alimentos no
Estado de São Paulo, por exem-
plo, para priorizar a cana de
açúcar para combustível. Isto
aumenta nossa dependência ex-
terna e encarece o preço dos ali-
mentos para os trabalhadores
urbanos. E na área de reforma
agrária, o governo não tem vis-
to como medida para democra-
tizar o acesso à terra, gerar em-
pregos e ampliar a produção.
Apenas como política compen-
satória. Para avaliar o desempe-
nho do governo na reforma agrá-
ria, basta dizer que 120 mil fa-
mílias seguem acampadas na
beira de rodovias, lutando para
terem o acesso à terra e produ-
zir alimentos.

JB - O movimento está
mais forte?

Stédile - Está mais forte,
porque em mais de duas décadas
nós conquistamos a terra para
mais de 350 mil famílias. Porque

hoje temos mais de cinco mil jo-
vens estudando em parcerias com
diversas universidades; porque
construímos mais de duas mil es-
colas de ensino fundamental, sem
contar os cerca de 80 cursos de
graduação, ensino médio e técni-
co. Avançamos muito na produ-
ção, por exemplo, os assentados
da metade sul do Estado produ-
zem mais de meio milhão de li-
tros de leite por mês. Então, hoje,
podemos nos orgulhar de que ne-
nhuma criança passe fome nos as-
sentamentos de reforma agrária.

JB - Quais as principais re-
soluções do V Congresso
Nacional do MST?

Stédile -  O V Congresso foi
realizado em Brasília, de 11 a 15
de junho. O Congresso foi o ápi-
ce de um processo de debates que
se estendeu por toda a nossa base
social, acampada e assentada, nos
últimos dois anos. Então, tinha
este caráter de estudo e discussão
e não de debates de teses, por
exemplo. Porque as discussões já
vinham sendo construídas há dois
anos. Foi também um momento
de diálogo com a sociedade, tan-
to com a Marcha que realizamos
para denunciar a inoperância dos
Três Poderes, como na participa-
ção de cerca de 200 delegados in-
ternacionais e no ato que reuniu
governadores, parlamentares e au-
toridades municipais que apóiam
a reforma agrária. E foi também
um momento de confraternização,
como na Feira da Reforma Agrá-
ria, que funcionava em volta do
Ginásio, em que estavam expos-
tas a produção dos assentamen-
tos e as expressões culturais de
cada região. E as decisões de nos-

so Congresso estão expostas para
a sociedade em dois documentos:
nosso Programa Agrário e na
Carta de Compromissos do V
Congresso.

JB - Existem casos de
pessoas que usam o movi-
mento para receber terras
e depois vendê-las? Como
o MST lida com essas ques-
tões?

Stédile - As áreas de assen-
tamento não são propriedades par-
ticulares. Elas são concessões do
poder público, no caso do Institu-
to Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra), para as
famílias. Logo, elas não podem
ser vendidas. O MST não apenas
é contrário à venda de lotes, como
tem denunciado sistematicamen-
te ao poder público quando esses
casos ocorrem. Inclusive, um dos
nossos princípios e valores é jus-
tamente de que a terra não é uma
mercadoria, mas um bem da na-
tureza que deve estar a serviço da
humanidade. Quando denuncia-
mos, exigimos imediatamente que
as famílias irregulares sejam subs-
tituídas por famílias que estão
acampadas, lutando pela terra.
Agora, é preciso desmistificar
também este argumento, que é
muito usado pela direita para "ba-
ter" no Movimento. Na verdade,
segundo dados do IBGE e do
Incra, somados os casos de desis-
tência, falecimento e de vendas,
não chegam a 5% do total das fa-
mílias assentadas. E por fim, cu-
riosamente, esta era uma das pro-
postas do Fórum de Liberdade, re-
alizado recentemente na capital:
de que os lotes fossem proprieda-
des privadas, passíveis de venda.
Ao mesmo tempo em que se apóia
numa falsa denúncia, a direita
defende este tipo de prática para
inviabilizar a reforma agrária.

JB - Você não é o único
da família a participar do
MST, tem também o João
Pedro Stédile, como se dá
essa relação?

Stédile - No MST, toda a
família participa da organiza-
ção. As famílias acampadas e
assentadas estão nos núcleos,
nas assembléias, nos debates.
Por exemplo, no V Congresso,
nossa Escola itinerante teve a
participação de cerca de mil cri-
anças que estudavam e brinca-
vam, enquanto os pais partici-
pavam do Congresso. Então, o
MST é um movimento familiar,
por natureza. E neste caso, não
importa o sobrenome, mas que
todos e todas fazemos parte de
um sonho coletivo de transfor-
mação da sociedade.



joão de barro julho/2007 3antena

SANTIAGO

PÁGINAS

www.apcefrs.org.br
Página da Associação do Pesso-

al da Caixa Econômica Federal. In-
formações e uma série de serviços à dis-
posição dos  associados.

www.feebrs.org.br
Página da Federação
dos Bancários do RS.

www.contrafcut.com.br
Página  da Confederação Nacional dos

Trabalhadores do Ramo Financeiro.

www.fenae.org.br
Página da Federação Nacional
dos Empregados da Caixa.

Página do Sindicato dos Bancários
de Porto Alegre.

www.sindbancarios.org.br

www.funcef.com.br
Página da Fundação dos
Economiários Federais.

www.moradiaecidadania.org.br
Página da ONG Moradia e Cidadania dos
Empregados da Caixa.

Meio Ambiente

Foi o aumento das tarifas de pedágio
do Rio Grande do Sul, entre 1998 e 2004.
Um aumento muito superior à inflação. En-
quanto que os índices do IPC nesse perío-
do foram de 51%, as tarifas de pedágios
gaúchas sofreram elevação de 186%. A in-
formação foi apresentada pelo presidente
da CPI dos Pedágios da Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul, depu-
tado Gilmar Sossela (PDT), durante a Es-
cola de Governo, dia 26 de junho, em
Curitiba, Paraná. O estado gaúcho tem
nove pólos de pedágio, com 28 praças de
pedágio, que abrangem 1,8 mil quilôme-
tros de rodovias.

186% ?
Você já começou a economizar água?

? ?

 Vem aí a XVI edição do Baile do Queijo e do Vinho. Confira a data, em
breve, na página eletrônica da APCEF. Música, queijos e vinhos formam o

trio perfeito no inverno. No cardápio, tábua de frios e vinhos. Haverá
sorteios e brindes. Reservas antecipadas e informações junto ao setor de

eventos da APCEF, (51) 3268 1611 ou eventos@apcefrs.org.br

Participe do XVI Baile
 do Queijo e do Vinho

Estudo divulgado em junho pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
mostra os efeitos do aquecimento global na
elevação do nível do mar em duas cidades
brasileiras. Em Imbituba (SC), a elevação foi
de um centímetro em cinco anos,  uma média
de 2,5 milímetros por ano. Está na média mun-
dial, que gira em torno de 2,8 milímetros anu-
ais. O aquecimento global pode provocar a
subida dos mares por causa do degelo das
calotas polares e das camadas de gelo sobre
as montanhas. A outra cidade que apresentou
aumento do nível do mar foi Macaé, no Rio
de Janeiro, onde as águas subiram 15 centí-
metros em cinco anos. Para a gerente da pes-
quisa do IBGE, Cláudia Anciães, neste caso,
a elevação seria conseqüência principalmente
de movimentos da crosta terrestre da cidade.
Se o ritmo do aquecimento global aumentar,
daqui a cem anos o mar poderá ter subido 20
metros na costa brasileira.

Paraíso Fiscal
"É irônico que a Transparência Inter-

nacional, situada na Europa, não pense
em considerar a Suíça como a primeira
ou a segunda nação corrupta do mundo,
por ter abrigado, encorajado e incitado to-
dos os ladrões dos tesouros públicos do
mundo a colocar seu botim sob salvaguar-
da em suas asquerosas caixas fortes." Co-
mentário de um dirigente nigeriano que in-
vestiga o tema dos paraísos fiscais. Por Emir
Sader em www.agenciacartamaior.com.br.

De acordo com o último relatório de visitas
à página eletrônica da APCEF, realizado pelo
departamento de Informática e de Comunica-
ção da Associação, durante o mês de junho,
foram contabilizadas 29.576 visitas, uma
média de 985 visitas diárias. O pico de visitas
ocorreu no dia 26 de junho: 1.694 visitas. Com
essa média de acessos, a página eletrônica da
APCEF/RS firma-se como uma importante
ferramenta  de comunicação.

Página Eletrônica

Tráfico
Existem 33 rotas para o tráfico internacio-

nal de mulheres e crianças para a exploração
sexual no Mato Grosso, um dos estados do
Centro-Oeste brasileiro. A região ocupa o 4º
lugar no ranking nacional nesse tipo de crime.
Os dados foram apresentados no dia 14 de
junho em seminário promovido pela  Associ-
ação Brasileira de Magistrados e Promotores
de Justiça da Infância e da Juventude, em
Cuiabá. Portugal, Espanha, Itália e Alema-
nha são os principais destinos das vítimas
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CUT propõe Lei para terceirizações
O deputado Vicentinho do (PT - SP)

deu entrada no Congresso Nacional, no
dia 12 de julho, a uma  proposta da Cen-
tral Única dos Trabalhadores (CUT) de
projeto de Lei que regulamenta as
terceirizações no Brasil. O Projeto de
Lei (PL) nº 1621 busca restringir os
processos que levam à prática da
terceirização, e, ao mesmo tempo,
combater a precarização das relações
de trabalho.

A proposta foi elaborada durante
dois anos por  um Grupo de Trabalho
(GT) da CUT e tem como destaques a
proibição da terceirização em atividade
fim e a responsabilidade solidária da
empresa que toma o serviço da
terceirizada. Por exemplo, se a
prestadora não paga direitos trabalhis-
tas ou vai à falência, ou ainda pratica
qualquer tipo de fraude à empresa que
realiza os serviços, ambas devem ser pe-
nalizadas, judicialmente. O projeto tam-

bém propõe a igualdade de condições
de trabalho, inclusive de proteção à saú-
de do trabalhador, do salário e da jor-
nada de trabalho  e ainda o direto à in-
formação prévia do sindicato. Ou seja,
antes de qualquer projeto de terceiri-
zação, a empresa obrigatoriamente tem
que informar ao sindicato da categoria
quais os setores e porque ela pretende
terceirizar, além de informar quantos
trabalhadores serão afetados.

 O Projeto de Lei prevê também pu-
nição e multa às empresas que não cum-
prirem esses critérios.  A CUT vai acom-
panhar a tramitação do PL, dialogar
com os parlamentares da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço
Público (CTASP) e pressionar para que
a proposta da central seja aprovada.

O PL é resultado de um debate intenso
e aprofundado, em que o GT ouviu vários
ramos de atividades,  juristas e advoga-
dos, entre outros setores da sociedade.
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Esta edição do João de Barro fechou na
redação no dia 16 de julho de 2007.

www.apcefrs.org.br
Olha aí em cima! O sítio da APCEF mundou para ponto org.

Continue visitando a nossa página!

GESTÃO 2006-2009
Presidenta: Célia Margit Zingler
Vice-presidente: Marcelo Marimon Gonçalves

DIRETORIA EXECUTIVA
TITULARES
Aposentados, Saúde e Previdência: Amanda Angélica
Gonzales Cardoso
Comunicação: Marcos Leite de Matos Todt
Cultura: Almeri Espíndola de Souza
Esportes: Ricardo Luis da Rocha Christino
Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto
Relações de Trabalho: Tiago Vasconcellos Pedroso
Social e Lazer: Andrea Lima Spinelli
SUPLENTES: Beatriz Maria Berghahn, Felisberto Macha-
do de Souza, Gilmar Cabral Aguirre, Jailson Bueno Prodes,
Vera Lúcia Reck de Araújo, Paulo César Ketzer, Ruben
Danilo de Albuquerque Pickrodt, Sandro Dias Fernandes,
Sérgio Aveline Squeff.
CONSELHO FISCAL
TITULARES: Presidente: Claudio Morais Soares. Secre-
tário Geral: Guaracy Padilha Gonçalves. Geraldo Otoni
Xavier Brochado.
SUPLENTES: Celso Danieli, Marisa Zancan Godoy, Sandra
Maria Faria
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Ricardo Luiz Müller; Secretário Geral: Paulo
Daisson Gregório Casa Nova.
Regional Porto Alegre TITULARES: Carlos Alberto Träsel,
Cláudio Stern da Cunha Filho, Devanir Camargo da Silva,
Maria Regina Pereira Figueiró, Maristela da Rocha, Paulo
Daisson Gregório Casa Nova. SUPLENTES: Jorge Peixoto
de Mattos, Juarez Machado de Oliveira, Marcela Nunes de
Aguiar, Renato de Castro Becker,  Volmar Fernando Alves
Dal Santo. Alto Uruguai: Ricardo Luiz Müller, Vanda Maria
Bianzin Grzeidak. Centro: Marcelo Husek Carrion, Athos
Ronaldo Miralha da Cunha. Fronteira Oeste: Jefferson Arau-
jo da Silva, Flávio Dornelles Paré. Fronteira Sul: Vilmar
Vallenoto da Silva, Vagner Kobe Braga. Litoral Norte: Nei
Glades de Francisco, Carmem Rejane Ramos. Litoral Sul:
Jonas Aguiar, Marco Antônio Botelho Gomes. Missões: Mo-
acir Scheuer Deves, Marcos Maicá. Passo Fundo: Paulo
César Kunzler, Régis Moreno Nogueira Santos. Serra: Mar-
cos Mazzutti de Castro, Marcos Alexandre Streck. Sul: Cristina
de Souza Gularte, Luiz Antonio Reck de Araújo. Vale do
Paranhana: João Alberto Holsbach, Dirceu D’Ávila Sampaio.
Vale do Rio Pardo: Gilberto Castoldi, Adroaldo Schmidt
Carlos. Vale do Taquari: Rafael Reckziegel, Luiz Antônio
Sieben. Vale dos Sinos: Nestor Francisco Imhoff, Odenar
Corrêa de Souza.
COORDENADORES DAS REGIONAIS
Altivo Goularte Rodrigues (Centro); Ricardo Luiz Sulzbach
(Vale do Taquari); Carmem Rejane Ramos (Litoral Norte);
Cláudio Batista Rodrigues Osório (Fronteira Oeste), João
Bruno Schmitz (Vale do Paranhana); Paulo Cesar Reis Pe-
reira (Missões); Evandro de Moura Hahn (Passo Fundo);
Luiz Roberto Portantiolo (Sul); Jonas Aguiar (Litoral Sul); Cleo
Fernandes Rodrigues (Fronteira Sul); Nilson Roque Urban
(Vale do Rio dos Sinos); Deise Fátima Pauletti (Alto Uru-
guai); João Aristeu Moraes de Oliveira (Vale do Rio Pardo);
Vladimir Tadeu Bettiol (Serra).
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Direito Social
Defesa Administrativa,
Seguro Jurídico,
Previdência
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assejur@apcefrs.org.br
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Rua Andrade Neves, 159, 11º andar.

Advocacia Fagundes, Meyer, Schneider
Ações Trabalhistas,
Tíquetes e
Cesta-Alimentação
aposentados
51 3595 4775
Plantão: Quintas-feiras, na APCEF
das 16h às 18h.

ASSESSORIA
JURÍDICA

CAMPANHA - Mais uma Campanha Salarial
se avizinha. A cada rodada de negociações, a cada
definição de pauta a ser encaminhada ao Congres-
so Nacional dos Empregados da Caixa (Conecef)
e à Conferência Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro, os bancários mostram a força
da organização. Mais uma vez a categoria bancá-
ria vai mostrar à sociedade que somente unida
pode reparar erros e conquistar avanços. Pois a
nossa experiência de luta nos orgulha. É a prova
de que somente juntos podemos conquistar direi-
tos. Sem fraquejar, sem esmorecer como gostari-
am nossos patrões.

Somos uma categoria privilegiada, porque en-
tre os movimentos sociais que batalham por me-
lhores condições de trabalho e de saúde, estamos
sempre em movimento, organizados. Em constante
estado de alerta. Não desistimos quando nossos
direitos são negados ou suprimidos. Pelo contrá-
rio, a cada ano voltamos com mais força para
manter ou recuperar cada direito garantido por
lei em campanhas anteriores. Este ano, armaze-
namos energia para reivindicar tíquete e cesta ali-

Lutar para avançar
mentação para os aposentados, saúde no traba-
lho, pagamento de horas extras, isonomia, planos
de cargos e salários, recomposição de perdas, pro-
moções, contratação de novos empregados e se-
gurança. Enfim, a cada Campanha Salarial que
se aproxima provamos que estamos cada vez mais
firmes em nossos propósitos de igualdade e demo-
cracia nas relações sociais e de trabalho. Estamos
sempre prontos, porque estamos juntos.

RCTV E  ÁGUA - Nesta edição, o João de Bar-
ro, em sua seção Democratização dos Meios de
Comunicação, fornece opiniões divergentes das
que foram veiculadas pela grande mídia brasilei-
ra sobre a decisão de Hugo Chaves, de não reno-
var a concessão da RCTV. A emissora de televisão
apoiou  a tentativa de golpe sofrida pelo presiden-
te venezuelano, em 2002. E sobre isso pouco se
ouviu falar. Na seção Meio Ambiente, o jornal abor-
da os problemas enfrentados pelo perigo iminente
de escassez de água doce e potável no mundo. Po-
demos ficar sem água própria para consumo, se
não mudarmos o nosso comportamento.

Concursos João
de Barro 50 anos
Fotografia
Inscrições até 31 de julho
Crônica
Inscrições até 31 de agosto

Terças-feiras,
20 horas, no Galpão
Crioulo da APCEF
Encontro do Núcleo
de Cultura Gaúcha

JULHO
21 - Assembléia Geral Extraordinária, na Sede
B da APCEF, às 8h30min. e Reunião do Conse-
lho Deliberativo
28 e 29 - 9ª Conferência Nacional dos Traba-
lhadores no Ramo Financeiro, em São Paulo
28 - Show de Nando Reis, no Teatro do
Bourbon Country,  às 22h.
30 e 31 - Encontro sobre Isonomia e 23º
Conecef, em São Paulo

AGOSTO
1º -  Reunião de aposentadas, aposentados e
pensionistas, na Federação, às 14h.

AGENDA
APCEF
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CAMPANHA SALARIAL 2007

Definição de propostas
Empregados e aposentados da Caixa definem reivindicações para encaminhar ao 23º Conecef.

A CUT é contra qualquer pro-
posta de mudança na Previdên-
cia que retire direitos e aumente
as dificuldades já existentes na
vida de trabalhadores e trabalha-
doras do Brasil. Por outro lado, a
CUT defende que o sistema
previdenciário social seja público,
universal e com controle social,
como forma de impedir que o
país amplie ainda mais as desi-
gualdades sociais.

Estas são bandeiras históricas
da Central; pontos de honra. O
debate em curso sobre a neces-
sidade de reformar a Previdência
está repleto de mitos, com o ob-
jetivo de angariar apoio entre
aqueles que mais dependem de
uma aposentadoria digna após

uma vida inteira de trabalho. A prin-
cipal artimanha desses mitos é fa-
zer crer que os brasileiros que não
estão contentes com a aposenta-
doria que recebem são vítimas de
tantos outros que recebem privi-
légios. A intenção desses fabrican-
tes de mitos - consultorias, econo-
mistas e até mesmo alguns seto-
res do governo- é incitar milhões
de descontentes a procurar inimi-
gos imaginários entre seus própri-
os pares.

Há problemas na Previdência,
mas nenhum pode ser atribuído
aos trabalhadores. Aliás, o maior
deles é a necessidade de inserir
milhões de trabalhadores que se
encontram fora do sistema de pro-
teção social. A CUT está encaran-

do o desafio de participar do Fórum
Nacional da Previdência por dois
motivos: impedir que as mentiras
repetidas tantas vezes prevaleçam
nas decisões e garantir mudanças
que protejam quem tem em sua
força de trabalho o único meio de
sustento.

A CUT, na defesa de um siste-
ma de previdência social pública e
universal, reafirma: identificação
clara das fraudes, das sonegações
e de seus autores, e a conseqüen-
te cobrança dos débitos cobrança
efetiva dos maiores devedores, já
identificados publicamente garan-
tia de que o orçamento da segu-
ridade social seja utilizado somen-
te para o financiamento do siste-
ma gestão quadripartite da Previ-
dência Social, com participação e
poder decisório dos trabalhadores
e transparência das contas para a
população garantia de que as isen-
ções concedidas pelo governo a di-
versos setores sejam cobertas
pelo Tesouro, e não pelas contri-
buições dos trabalhadores e em-
presas que cumprem seu dever
que o Tesouro financie a Lei Orgâ-

nica de Assistência Social, como
previsto por dispositivo constituci-
onal, e a Previdência Rural manu-
tenção do vínculo entre o salário
mínimo e o piso pre-videnciário fim
do fator previdenciário que a con-
tribuição das empresas à Previdên-
cia passe a ser calculada também
sobre o fa-turamento, e não so-
mente sobre a folha de salários,
como forma de ampliar a arreca-
dação junto a setores que ganham
muito e empregam pouco. Temos
clareza de que as comparações en-
tre nosso sistema previdenciário e
o de outros países mais desenvol-
vidos, sempre com o objetivo de
criar mitos, causam gritantes
distorções. Não é justo dizer que
nossa realidade, em que milhões
de brasileiros começam a trabalhar
ainda crianças, deve se pautar pela
realidade norueguesa, por exem-
plo, em que a maioria entra no mer-
cado de trabalho já adulta, com
forte capacitação acadêmica e sus-
tentada por uma rede pública de
serviços que lhe garante os direi-
tos básicos.

E não aceitamos o argumento de

Previdência deve estar a serviço do desenvolvimento
com distribuição de renda e valorização do trabalho

que os recursos destinados a
aposentadorias e pensões se-
jam a causa dos problemas en-
frentados pela população na
rede pública de atendimento.
Tais problemas são, na verdade,
frutos de injustiças existentes
desde o início de nossa história,
hoje consubstanciadas em ele-
mentos como o imenso superá-
vit primário destinado ao paga-
mento da dívida interna, da qual
se beneficia 0,04% das famílias
brasileiras.

No Brasil, 67% dos aposenta-
dos e pensionistas recebem um
salário mínimo, segundo dados
do próprio Ministério da Previ-
dência. Não é um cenário de pri-
vilégios e facilidades, o que qual-
quer trabalhador sabe por expe-
riência própria. Queremos o
crescimento econômico e o de-
senvolvimento do país, mas com
distribuição de renda e valorização
dos trabalhadores e trabalhadoras.

Artur Henrique Silva Santos
Presidente da Central Única
dos Trabalhadores (CUT)

Enquanto o governo, confederações empresariais e a gra-
de mídia anunciam medidas "necessárias" de corte nas des-
pesas da previdência social, por força de um alardeado "dé-
ficit", as organizações representativas dos trabalhadores
respondem com dados e propostas diferentes. Neste nú-
mero, o João de Barro dá continuidade à exposição da opi-
nião da Central Única dos Trabalhadores (CUT) sobre o as-
sunto, com novo artigo do presidente da entidade.

No dia 14 de julho, o
Hotel  Embaixador
sediou a 9ª Conferên-

cia Estadual dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro. A confe-
rência ocorreu das 9h às 19h
com uma série de atividades.
Pela manhã, Caixa, Banco do
Brasil, Banrisul e bancos priva-
dos definiram separadamente
suas propostas, no encontro por
bancos. À tarde, reunidos em
plenária, os trabalhadores de
todos os bancos representados
somaram cerca de 600 partici-
pantes. A conferência compõe
parte da agenda da Campanha
Salarial de 2007.

Após a exposição e discus-
são de uma extensa pauta de rei-
vindicações, no final da manhã,
seis pontos importantes foram
destacados pelos empregados da
Caixa. Os itens apontados como
prioritários serão levados ao 23º
Congresso Nacional dos Empre-
gados da Caixa Federal
(Conecef), nos dias 30 e 31 de
julho, em São Paulo. São eles:
novo Plano de Cargos e Salári-
os (PCS); isonomia entre todos
os empregados, especialmente
entre os Técnicos Bancários
(TBs) e Escriturários;  vale e
cesta alimentação para todos os
aposentados; jornada de seis

horas de trabalho para todos os
empregados; retorno das promo-
ções por merecimento e recompo-
sição das perdas salariais. Parti-
ciparam do encontro da Caixa,
126 empregados e aposentados.

 ARTICULADA
 À tarde, na plenária, foi

aprovada a Campanha Nacional
Articulada, em que se negocia
com a Federação Nacional dos
Bancos (Fenaban) as reivindica-
ções que unificam a categoria,
como jornada de trabalho, par-
ticipação nos lucros e recompo-
sição de benefícios, juntamente
com as cláusulas específicas dos
bancos públicos. Dessa forma,
os bancários da rede pública
participam da campanha geral

da categoria, reforçando seu ca-
ráter unitário, "sem abrir mão de
lutar pela recomposição das per-
das salariais", como destaca o
diretor de Comunicação da
APCEF e representante dos em-
pregados da Caixa na Comissão
Executiva CEE/Caixa, Marcos
Todt.

As propostas serão levadas
à 9ª Conferência Nacional dos
Trabalhadores no Ramo Finan-
ceiro, marcada para 28 e 29 de
julho em São Paulo. O índice de
reajuste e demais reivindicações
da categoria no estado serão de-
finidos nos próximos dias, com a
conclusão da consulta sobre a
campanha, ainda em andamento.
O encontro foi mais um passo em
definição do tom da Campanha

Salarial deste ano.
Na opinião do diretor de Re-

lações do Trabalho da APCEF,
Tiago Vasconcellos, a manuten-
ção da mesa única demonstra a
maturidade da categoria, que está
mobilizada. Segundo ele, este ano
é preciso antecipar a elaboração
do calendário, aproveitando os
dias movimentados nas agênci-
as para realizar as ações. Para
o diretor da APCEF, as decisões
da Conferência Nacional
balizarão as atividades.

Aposentados, escriturários,
profissionais de áreas técnicas e
técnicos bancários presentes no
evento apontaram outras questões
importantes, entre elas, o atendi-
mento médico no interior,  mais
funções de CaixaPv, substituições

de cargos comissiona-dos, além
das demandas específicas de
psicólogos, engenheiros e ar-
quitetos. “Muita coisa ainda
precisa melhorar na Caixa.
Apesar de suas particularida-
des, todos esses temas são
cruciais e devem ser defendi-
dos”, ressalta Tiago.

A segurança nos bancos
também foi pauta da conferên-
cia. Os bancários aprovaram,
por unanimidade, o encami-
nhamento de dez pontos para
garantir a segurança de traba-
lhadores e usuários. Entre as
principais medidas, está o en-
vio de um projeto de lei para a
Assembléia Legislativa para a
criação de uma legislação es-
tadual específica.

Trabalhadores da Caixa definem suas propostas. Cerca de 600 pessoas participam da plenária.

Josiane Picada Divulgação SindBancários/Carla Ruas
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REUNIÃO DE APOSENTADOS

APCEF interpõe recurso
A reunião de aposentadas,

aposentados e pensionis-
ta, ocorrida em 27 de

junho, na Casa dos Bancários, em
Porto Alegre, contou com a parti-
cipação do diretor de Benefícios
e Administração da Funcef, Sér-
gio Francisco da Silva. Entre os
assuntos em debate, destacou-se
a retroação a 2001 dos descontos
mensais para os optantes pelo Be-
nefício Único Antecipado (BUA),
tema levantado pelo associado
Leonardo Rigon e reforçado pela
conselheira e integrante do Gru-
po de Trabalho Estratégico da
APCEF, Maria Regina Figueiró.
Os assistidos pediram a devolu-
ção dos valores descontados no
benefício mensal, relativos ao pe-
ríodo entre 1º de setembro de 2001
e a data da opção pelo saldamento
das pessoas que sacaram o BUA.
O diretor da Funcef entendeu ser
procedente o mérito do pedido, po-
rém argumentou dificuldades em
atendê-lo em função do que cons-
ta no regulamento. Os presentes
contestaram a interpretação do re-
gulamento adotada pela Diretoria de
Benefício (Diben) e o pedido será
objeto de recurso que a APCEF en-
caminhará à Funcef. O presidente
da Associação Gaúcha dos
Economiários Aposentados (Agea),
Antoci Neto de Almeida prestigiou
o evento.

 A seguir, entrevista com Sér-
gio Francisco.

 João de Barro - Faça
uma avaliação do processo
de saldamento, em que
fase está e se há ainda mui-
tas pendências?

Sérgio Francisco -  O pro-
cesso de saldamento foi um pro-
cesso longo, trabalhoso, mas mui-
to bom. Recentemente, por conta
do saldamento, já foi distribuído
o primeiro ganho de rentabilida-
de do plano (3.54%) em virtude
do resultado da fundação do ano
passado. Isso só foi possível por
conta do processo de saldamento.
Recentemente nós aprovamos na
diretoria e está em trâmite, tanto
no CD, quanto na Caixa Econô-
mica, um processo para a recu-
peração das perdas do valor do
benefício, por conta do período em
que teve ausência de reajuste na
política salarial da Caixa. De 95
a 2002 foi zero de reajuste. E isso
impacta no valor do benefício.
Também agora construímos uma
alternativa que é distribuir uma
base do excedente da rentabilida-
de da Funcef em reajustes de be-
nefício, para corrigir a defasagem
nesse período. Então, por conta
disso, por conta do nível de ade-

são, por conta do sucesso em que
está sendo o pós-implantação do
plano, com o primeiro reajuste de
4% na implantação e agora de
3.54%, nós fazemos uma avalia-
ção que o processo de saldamento
está sendo um sucesso.

João de Barro - Há um
valor a ser restituído de cor-
reção e juros para quem pa-
gou antecipadamente o
empréstimo especial.
Quando esse valor será res-
tituído. De que maneira as
pessoas podem requerer a
devolução?

Sérgio Francisco - Esse
empréstimo foi feito ao aposen-
tado em 1998 e 2001 que ficou
pendente de liquidação. Quem
fez a migração e no momento da
migração, lá em 2002, fez a qui-
tação, e quem fez agora o
saldamento também fez a quita-
ção, são questões que têm um
encontro de contas, e tem um
conjunto de pessoas que foi co-
brado juro e correção monetá-
ria de forma diferente de quem
fez a migração e o saldamento.
É essa questão que nós estamos
calculando, é um volume muito
grande de contrato (14 mil con-
tratos) e que você tem que fazer
um cálculo desde a implantação
do contrato em 98, com isenção
de juro e correção monetária a
partir de 2001. Então, todos os
contratos vão passar por esse
processo para nós fazermos a
devolução. Queremos devolver
até agosto, mas é um esforço
muito grande na depuração des-
ses contratos e na auditoria que
está sendo feita.

João de Barro - Quanto
aos 10% Mulheres, ou seja,
a isonomia entre homens e
mulheres na aposentadoria
proporcional no Plano Reg,
qual a previsão da implan-

tação desse ganho, em que
fase está essa ação?

Sérgio Francisco - A rei-
vindicação dos 10% é uma ques-
tão que tem origem aqui no RS.
Na primeira vez que estive aqui,
há três anos,  já me foi apresen-
tado esse problema. Aliás, o Rio
Grande do Sul, inclusive, está
sempre à frente no processo de
negociação, de apresentação de
proposta para resolução. Nós já
aprovamos na diretoria da
Funcef, no Conselho Delibe-
rativo e atualmente já foi feito o
cálculo do impacto disso em ter-
mos de reserva matemática e já
foi remetido para a Caixa. E
estamos aguardando a aprova-
ção na Caixa e seus órgãos
controladores para darmos con-
tinuidade. É um processo demo-
rado, não posso dizer que será
por mais dois meses. É natural
que seja demorado por conta da
complexidade dessa alteração
que está sendo proposta.

João de Barro - A mulher
gaúcha, ou melhor, a mu-
lher da Caixa do Rio Gran-
de do Sul é mais engajada
politicamente?

Sérgio Francisco - O RS
tem tradição no engajamento po-
lítico. Desde a década de 50, ou
melhor, do final dos anos 50, a
gente acompanha isso, esse
engajamento. Agora, nas questões
previdenciárias, eu dou os para-
béns aos gaúchos que tocam
essa discussão. E já de longa
data eu tenho acompanhado. A
Funcef sempre é convidada para
participar. Esse grupo que está
aqui hoje tem se reunido cons-
tantemente. E esse processo só
traz ganho para todo o conjunto
de aposentados e aposentadas do
Brasil inteiro. Então, nesse sen-
tido o Rio Grande do Sul é lide-
rança mesmo. As gaúchas são
lideranças, sim.

Faleceu no dia 7 de ju-
nho o associado

Reny Zimmermann, aos
78 anos. Presidente da
APCEF de 1972 a
1974 e um de seus só-
cios fundadores,  mes-
mo aposentado desde
1986, Reny continuou
sendo um homem ati-
vo. Na  APCEF também parti-
cipou das comissões eleitorais
e do Conselho Deliberativo. A
sua morte causou comoção na
Associação.

Reny foi empregado da
Caixa por 36 anos e, além de
suas atividades junto à
APCEF, dedicou-se também à
associação do Centro de Pre-
paração de Oficiais da Reser-
va (CPOR), do qual era ofici-
al da reserva. Sua esposa Lori
conta que o marido era dinâ-
mico, honesto e exigente con-
sigo mesmo. Morador do bair-
ro Menino Deus, Reny foi um dos
fundadores da Associação dos
Amigos da Avenida Ganzo. Via

pública de Porto Ale-
gre que já mereceu
destaque em jornais
devido à dedicação dos
moradores aos seus can-
teiros e árvores. Reny e
Lori tiveram três filhos:
Léo Fernando, Luiz
Alberto e Reny Filho.
"Ele gostava da vida", as-

segura a esposa.
A dona Lori já se associou à

APCEF como pensionista e doou
à Associação quatro álbuns de fo-
tos e registros sobre a  APCEF
que foram cuidadosamente orga-
nizados pelo marido.

"Conhecia o senhor Reny de
nome e somente tive o privilégio
de conversar com ele nos últimos
anos. Era uma pessoa ativa, or-
ganizada, mas especialmente que-
rida por todos. Durante sua vida
contribuiu muito com a APCEF
e por isso a perda é coletiva. Ele
deixa marcas muito importantes,
entre elas o coleguismo e a ami-
zade", diz a presidenta da APCEF,
Célia Margit Zingler.

APCEF
Registro de saudade

APCEF Saú-
de é um convê-
nio médico,
sem faturas,
com  pagamen-
to direto aos

conveniados. Uma comple-
mentação ao PAMS/Caixa ou Saú-
de Caixa. Oferece serviços médicos,
ambulatoriais, hospitalares, de ur-
gência, laboratoriais, odon-tológico
(incluindo prótese), consultas psico-
lógicas, psico-pedagógicas,
fonoaudiológicas, exames radioló-
gicos, ultrassonográficos, fisiotera-
pia e serviços complementares. A
manutenção mensal de um apare-
lho corretivo, em consulta particu-
lar pode custar o valor de um salá-
rio mínimo, no APCEF Saúde, esse
custo cai para  um terço.

O associado titular que incluir
um ou mais dependentes no convê-

nio, ficará isento do pagamento de
sua taxa de adesão para os  depen-
dentes. O associado da APCEF po-
derá solicitar sua adesão e de seus
filhos, amigos, parentes, etc., medi-
ante declaração de aceitação inte-
gral do regulamento, autorizan-
do o débito em conta corrente,
no valor de R$ 5,30 por pessoa,
mensalmente. APCEF Saúde é
também um convênio que pode
ser feito para os dependentes que
atingem a maioridade e não têm
mais direito ao Saúde Caixa ou
PAMS.

A  Associação solicita in-
dicações de profissionais, ser-
viços e clínicas especializadas
no interior do estado para ade-
rirem ao convênio. Formulário
de adesão e relação de conve-
niados em www.apcefrs.org.br.
Inscreva-se.

SAÚDE

Complementação

Josiane Picada

O PRAZO ESTÁ ACABANDO!
Termina no dia 31 de julho, o prazo para você se inscrever e

participar do concurso de fotografia Imagens do Rio Grande do
Sul. Não esqueça também que as inscrições para o concurso
de crônicas Cotidiano do Rio Grande do Sul encerram em 31 de
agosto. Os vencedores dessas promoções da APCEF em ho-
menagem aos 50 anos do jornal João de Barro terão uma série
de vantagens. Corra, ainda há tempo. Os regulamentos estão
disponíveis na página eletrônica www.apcefrs.org.br.

CONVÊNIOS
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CONECEF

O início de uma organização de luta
Em sua 23ª edição, o Congresso Nacional dos Empregados da Caixa continua sendo fundamental às lutas da categoria.

Que venham muitas primaveras e Conecefs!
HISTÓRIAS DE

ORGANIZAÇÃO COLETIVA

Devanir Camargo da Silva
Conselheiro Deliberativo da
APCEF, ex-diretor da APCEF,
Fenae, ex-presidente e atual
Diretor Financeiro do Sindica-
to dos Bancários de Porto Ale-
gre e Região.

As instituições financeiras do
Brasil surgiram no início do sé-
culo XIX. Até essa época nossa
economia era direcionada para
a produção de açúcar, algodão,
ouro, etc., para o mercado mun-
dial. Mas a necessidade de uma
estrutura bancária teve o seu in-
cremento com a retomada da
economia, baseada no novo pro-
duto que surgia, o café.

Podemos afirmar que, até
1923, do ponto de vista
organizativo, não havia distin-
ção entre bancários e
comercíários.

Mas no dia 18 de abril de
1932, as redações dos jornais de
São Paulo recebem uma infor-
mação inacreditável: os bancá-

rios haviam entrado em greve.
As razões para a greve: su-

pressão das gratificações semes-
trais no valor de três salários;
fim do abono de 5% depois de
cinco anos de serviço; demissão
de funcionários que, encerrada
a licença por motivos de saúde,
não estivessem recuperados e o
valor das horas extras noturnas
para a realização dos trabalhos
de liquidação dos estoques de
café.

Após, em 1934 , veio a gre-
ve nacional dos bancários na
luta pela criação do IAPB (Ins-
tituto de Aposentadoria e Pen-
sões dos Bancários), que após o
golpe militar unificou todos os
institutos do país no INPS.

De lá prá cá não mudou mui-
to. Protestos, atos públicos e
greves foram rotina da vida e
forma de luta dos trabalhadores
e bancários desse país.

A partir da década de 60, os
trabalhadores não teriam mais
estabilidade no emprego e sim
uma compensação criada atra-
vés do FGTS. E a luta continu-
ava!

Em 1983 era fundada a Cen-
tral Única dos Trabalhadores.
Na caixa, não foi diferente, em
1985, ocorreria o primeiro

Conecef organizativo em Brasí-
lia, na luta pela isonomia (igual-
dade de tratamento), 6 horas e
direito à sindicalização, etc.

A primeira greve foi de 24
horas, precisamente, no dia 30
de outuro de 1985. Era a primei-
ra "PRIMAVERA" dos empre-
gados da caixa.

Lembro-me da Kombi carre-
gada de flores no edifício sede,
onde fizemos uma bandeira do
Brasil com a inserção de 6 Ho-
ras Já!

Naquela noite não dormimos,
mas conquistamos parte dos
nossos sonhos.

Pesadelos vieram depois. A
pressão por metas, terceiri-
zação, ameaça de privatização,
RH 008, etc.

Não tenho dúvida que ainda
muita luta precisa ser realizada
e muita história precisa ser
contada. Com certeza quere-

mos tíquete e cesta alimenta-
ção para os aposentados, pa-
gamento de todas as horas ex-
tras, isonomia, novo plano de
cargos e salários, mecanismos
de recomposição de perdas,
mais contratação de emprega-
dos, mais  segurança, demo-
cratização da Caixa Direp/
Corep, volta da promoção por
merecimento, etc.

Neste 23º Conecef, precisa-
mos ter muita unidade e dispo-
sição de luta para avançarmos
cada vez mais e mais.

Que venham muitas prima-
veras e muitos congressos!

Este ano, o  Conecef comple-
tará a sua 23ª edição, e aconte-
ce em São Paulo (SP) nos dias
30 e 31 de julho, um dia após o
encerramento da 9ª Conferência
Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro. Desde sua
criação, o Congresso se tornou
um dos principais instrumentos
de reivindicação dos interesses
dos empregados da Caixa. E o
João de Barro sempre registrou
atos históricos de luta.

Em agosto de 1985, a Comis-
são Nacional Pró 6 horas e
Sindicalização se reunia em Bra-
sília para discutir, encaminhar e
aprovar propostas sobre as prin-
cipais reivindicações dos bancá-
rios da Caixa. O Rio Grande do
Sul esteve presente entre os 14
estados representados. Neste
encontro, uma das resoluções
que mais mereceu destaque foi

a de realizar em conjunto com a
Fenae e as Associações de Pes-
soal, um "Congresso Nacional
da Classe", já em outubro da-
quele mesmo ano, em Brasília.

O I Conecef teria como ob-
jetivos: pressionar os parlamen-
tares; discutir as diversas formas
de luta, inclusive a necessidade
ou não de paralisação; deliberar
sobre o encaminhamento da
campanha nacional de filiação
ao Sindicato dos Bancários
(sindicalização); elaborar pau-
ta das reivindicações gerais da
categoria e contatar com auto-
ridades em geral. Diante da im-
portância da conquista, o João
de Barro de setembro de 1985
noticiava: "Brasília aprova um
Congresso da classe".

MOBILIZAÇÃO
O Rio Grande do Sul é um

estado importante na defla-
gração de lutas e conquistas de
classe. Em reunião da Fenae, em
Porto Alegre, que foi aprovada
definitivamente a realização em
Brasília, do congresso nacional
da "classe economiária", como
era denominada a categoria na
época. Assim, o I Congresso
Nacional dos Empregados da
Caixa (Conecef) foi instituído

em reunião da Comissão Na-
cional de Mobilização em con-
junto com a Fenae, no dia 17
setembro de 1985, na capital
gaúcha. Na edição de outubro
deste mesmo ano, o João de
Barro publicava na íntegra,
cópia do telex enviado pelo
presidente da Fenae, a todas as
associações de empregados,
comunicando a aprovação do
Congresso.

A criação do Conecef foi ine-
vitável. O primeiro, realizado de
19 a 23 de outubro de 1985,
aconteceu num período em que
os trabalhadores viviam o auge
de um movimento que mobilizou
a categoria no Brasil inteiro. Foi
no segundo dia de realização do
I Conecef, 20 de outubro, no
Centro de Convenções de Bra-
sília, que 500 delegados de todo
o Brasil, decidiram parar a Cai-
xa por 24 horas, dentro de dez
dias. A paralisação do dia 30 de
outubro de 1985 virou marco na
história da Caixa.

CONQUISTAS
O I Conecef foi só o início

de um movimento que perma-
nece por mais de duas décadas.
Em 1990, no sexto encontro,
entravam em pauta: análise da

conjuntura polí-
tica e econômi-
ca do país, or-
ganização e
concepção sin-
dical, planos de
lutas e eleição
de delegados.

No XI, em
1995, entre as
principais rei-
vindicações en-
contravam-se o
reajuste de
67,55% sobre
os salários, a
partir de 1º de
setembro da-
quele mesmo
ano e o adicio-
nal noturno. Em
2000, no Con-
gresso Estadual dos Emprega-
dos da Caixa, a categoria de-
cide levar ao Conecef pedidos
de: reposição das perdas do
Plano Real, com índice em tor-
no de 68%; pagamento dos
abonos; admissão imediata dos
concur-sados aprovados; pari-
dade entre ativos e aposenta-
dos; abertura dos concursos
internos a todos os emprega-
dos, além da adoção do slogan
"Fora FHC e FMI". E assim

por diante. Desde sua primei-
ra edição, o Conecef tem sido
uma dos principais movimen-
tos em prol dos empregados da
Caixa. No 22º, ocorrido ano
passado, os delegados e dele-
gadas decidiram pela manuten-
ção do formato do Conecef
como parte da Conferência
Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro. Também
foi aprovada, na ocasião, a
campanha nacional unificada.
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Água, um bem finito
Dono de uma das maiores reservas do planeta, o Brasil
é um dos países que mais desperdiçam água.

Como contribuir
Dicas do Greenpeace para econo-

mizar água:
- Troque vávulas de descarga por

caixas de seis litros. Cada descarga
com válvula gasta de 10 a 30 litros
de água;
- Prefira duchas rápidas aos banhos

de banheira e feche o chuveiro en-
quanto se ensaboa;
- Feche a torneira ao escovar os

dentes, lavar as mãos e fazer a bar-
ba. Em cinco minutos, uma torneira
gasta pelo menos 12 litros de água.
Economizando, você gasta de 1 a 2
litros;
- Coserte as torneiras que estão

pingando. Cada uma pode perder
mais de 40 litros de água por dia;
- Não lave pisos e calçadas com

esguicho. Use vasoura e balde,
reutilizando a água da limpeza das
roupas;
Use a máquina de lavar sempre

com carga máxima e ligue-a, no
máximo, três vezes por semana.

Em edições anteriores, o  João
de Barro informou, na seção Meio
Ambiente, sobre os prejuízos que
a monocultura de eucalipto e o uso
indiscriminado de papel podem
causar ao bioma  pampa e à natu-
reza, e sobre os efeitos nocivos do
lixo domiciliar ao meio ambien-
te. Nesta edição, o jornal aborda
a questão da água doce, um bem
de consumo indispensável à vida
no planeta Terra, e fornece algu-
mas dicas de como economizar
esse recurso vital.

Lavar calçadas com manguei-
ra, tomar longos banhos de chu-
veiro, escovar os dentes com a tor-
neira aberta, entre tantas outras
práticas de utilização de água,
logo serão coisas do passado. A
água doce já se esgota em muitas
partes do Planeta. Essencial para
a vida, esse bem finito representa
2,5% do total da água existente
no mundo. E desse potencial, não
podemos beber quase nada, pois
99,7% estão nas geleiras e sob o
solo, nos lençóis freáticos profun-
dos, subterrâneos. Segundo a or-
ganização não governamental
Greenpeace, falta água para cerca
de 1,7 bilhão de pessoas na Terra.

Dono de uma das maiores re-
servas do Planeta, o Brasil é um
dos países que mais desperdiçam
esse recurso. Só no uso domésti-
co, o brasileiro consome cerca de
10% do total de suas reservas. Por
isso, economizar em casa faz toda
a diferença, já que uma única pes-
soa chega a consumir por dia mais
de 300 litros para realizar suas ati-
vidades cotidianas. A cada copo
de água que uma pessoa bebe, ou-
tros dois copos são gastos para
lavá-lo, compara o Greenpeace.

ATMOSFERA
Ela desce em forma de chuva,

evapora, sobe, condensa e volta
como chuva novamente. A água
que circula no Planeta é sempre a
mesma, apenas muda de lugar.
Em algumas regiões chove mui-
to, enquanto em outras a estiagem
predomina. As causas dessa de-
sorganização climática são mui-
tas, entre elas a poluição do ar,
dos rios e afluentes e a devasta-
ção das matas e florestas.

Ao evaporar, a água carrega
consigo partículas e substâncias
poluentes. E quanto mais poluí-
dos os rios e a atmosfera, mais

poluída é a água que retorna às
fontes de captação em forma de
chuva. "Mais complicado e caro
fica para torná-la potável outra
vez", resume o biólogo Lionel
Roth, responsável pelo setor de
Microscopia da Fundação de Ci-
ência e Tecnologia do RS
(Cientec). Por isso, é um equívo-
co achar que a chuva em abun-
dância é sinal de garantia de abas-
tecimento de água potável.

No Rio Grande do Sul, perío-
dos de estiagem preocupam especi-
alistas. Eles receiam que a purifica-
ção da água torne-se um bem muito
caro ao bolso e à saúde dos gaú-
chos. Ainda não se pode prever os
efeitos que os problemas de escas-
sez podem causar, em longo prazo,
na qualidade do produto e princi-
palmente na saúde do consumidor.
"Por enquanto, o tratamento não é
nocivo ao organismo, mas tudo de-
penderá do comportamento huma-
no, responsável pela poluição e pelo
desperdício", esclarece o biólogo.

POLUENTES
Nos verões de 2004 a 2006, cho-

veu pouco em Porto Alegre. A esti-
agem reduziu o nível do Lago
Guaíba, principal fonte de captação.
Quando a água do lago baixa, au-
menta a concentração de elementos
poluentes e proliferam-se as algas
(responsáveis pelo odor e gosto de-
sagradáveis). Para tratar essa água,
o Dmae e a Corsan necessitam adi-
cionar ao líquido uma quantidade
maior de produtos químicos, o que
torna cada vez mais oneroso
subsidiá-la. Credenciada pelo Insti-
tuto Nacional de Metrologia
(Inmetro), a Cientec presta serviços
de ensaios e pesquisas em produtos
e bens de consumo, para avaliar se
estão de acordo com as exigências

 Na entrevista abaixo, a presidenta da APCEF,
Célia Zingler,  explica a parceria feita com a Companhia
de Seguros Previdência do Sul e apresenta o novo
produto da Associação, o Seguro Vida Apcef.

das legislações vigentes.
Os custos do tratamento adicio-

nal da água não são repassados ao
consumidor. "Jogamos fora um bem
que nem sequer pagamos por ele",
observa Eliane Rossini, coordena-
dora do Laboratório de
Microbiologia da Cientec. Por en-
quanto, o cidadão financia apenas
parte do que usufrui. "Na verdade,
pagamos pelo tratamento e não pelo
bem que adquirimos, esse ainda é
gratuito", esclarece a bioquímica.
Segundo Eliane, a conscientização
quanto à necessidade de economi-
zar é pequena perto da gravidade
do problema. Nos períodos de chu-
va forte em Porto Alegre, a popula-
ção relaxa e volta a gastar. Calça-
das e carros são lavados com man-
gueiras. Milhares de litros de água
tratada, boa para beber, são joga-
dos no esgoto.

VIDA APCEF
A sua segurança garantida

João de Barro - O VIDA
APCEF está com uma nova
logomarca. Esta é a única mu-
dança?

Célia Zingler – Todo o VIDA
APCEF mudou. Estamos com
uma nova seguradora, a Com-
panhia de Seguros Previdência
do Sul, contamos com planos
mais adequados às necessida-
des dos associados e, claro,
uma nova logomarca. Os novos
planos oferecem diferentes
possibilidades; é o associado
quem escolhe entre um segu-
ro entre R$ 200.000,00 e R$
20.000,00 e podem entrar pes-
soas com até 65 anos de
idade.Temos certeza de ter ne-
gociado um seguro que vai res-
ponder às necessidades da nos-
sa categoria. O importante é que
agora temos uma nova e impor-
tante garantia, a Renda Diária por
Internação Hospitalar.

João de Barro – O que é exa-
tamente esta Renda Diária por
Internação Hospitalar?

Célia - É uma renda que todo
segurado que entrar no plano
tem direito quando for hospi-
talizado por doença ou por aci-
dente. Funciona assim: a ren-
da é de R$ 100,00 por dia. En-
tão, a partir do segundo dia em
que o associado estiver hospi-
talizado, tem direito a receber
R$ 100,00. Dez dias de
hospitalização, equivalem a R$
900,00. Claro que a vigência
desta renda é imediata para o
segurado em caso de hospi-
talização por acidente. Para
hospitalização por doença, exis-
te uma carência de 90 dias.

João de Barro – E quanto
tempo de hospitalização está
garantido?

Célia - Até 365 dias. É, com
certeza, um bom período. Mas
a APCEF negociou outra van-
tagem: uma renda adicional de
R$ 100,00 se a hospitalização
for em UTI. Isto significa que
se o segurado ficar na UTI re-
ceberá mais R$ 100,00 por dia
de internação e, neste caso, o
primeiro dia não é descontado.

 João de Barro – Podes dar
um exemplo?

Célia – Claro! A pessoa sofre
um acidente de carro. Vai para
o hospital; fica 10 dias na UTI
e, ao todo, 34 dias hospitaliza-

da. No total, ela vai receber R$
4.300,00. São R$ 1.000,00 re-
ferentes aos 10 dias na UTI e
mais R$ 3.300,00 da hospi-
talização propriamente dita (34
dias menos um). É uma forma
de atenuar os custos e também
dá mais tranqüilidade na recu-
peração.

João de Barro – E as outras
garantias, quais são?

Célia – As normais de um
bom seguro, garantindo o se-
gurado e dando tranqüilidade à
família. Entre elas estão: mor-
te, morte em função de aciden-
te, invalidez permanente por
acidente e assistência funeral.
Nos casos de morte acidental,
os valores para morte e morte
acidental se acumulam, dobran-
do o valor que os beneficiários
vão receber.  A invalidez por aci-
dente é total ou parcial. Sem-
pre que ocorrer uma invalidez
permanente, o segurado pode
requisitar esta cobertura. Quan-
do a invalidez for parcial, como,
por exemplo, a perda do movi-
mento de um braço, o valor a
ser recebido é um percentual
do total. O seguro assistência
funeral mantém as característi-
cas relevantes: fornece a urna,
flores, capela e um jazigo alu-
gado por três anos (se não exis-
tir um da família) ou cremação.
Basta acionar um telefone 24
horas e uma equipe especial-
mente treinada toma todas as
providencias necessárias.

João de Barro – Então não
tem mais seguro para o cônju-
ge?

Célia – Tem sim. O cônjuge
do associado pode participar no
seguro de vida, tendo direito às
garantias para morte, morte em
função de acidente e invalidez
permanente por acidente.

João de Barro –  Como  fazer
este novo seguro?

Célia – Basta ligar para o telefo-
ne da APCEF (51) 3268.1611, man-
dar um e-mail para apcefrs@
apcefrs.org.br ou falar com nossa
corretora de seguros, a Marpa, pelo
telefone (51) 3028.2724, e-mail
marpaseguros@terra.com.br,  que
receberá todas as informações so-
bre o seguro. No nosso endereço
eletrônico www.apcefrs.org.br
também estão à disposição todas
as informações.
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O que o meios de comunicação do Brasil não contam sobre o caso RCTV.

COMUNICAÇÃO NA VENEZUELA

O outro lado da notícia

Hugo Chávez tornou-se uma
das personalidades mais polêmi-
cas dos últimos tempos. Sua de-
terminação e inflexibilidade, tan-
to na esfera econômica como po-
lítica, tem gerado críticas, prin-
cipalmente dos grupos mais con-
servadores dentro e fora da Amé-
rica Latina. Uma de suas últi-
mas ações - que contribuiu para
reforçar ainda mais o seu con-
trovertido perfil - foi a não re-
novação da concessão da Rádio
Caracas Televión, a RCTV, no
final de maio. A atitude do pre-
sidente venezuelano parece só
ter perdido em condenações e
ataques quando assumiu, pou-
cos dias antes, em 1º de maio, o
controle acionário e operativo
das empresas transnacionais que
operam na faixa do rio Orinoco,
considerada uma das maiores re-
servas petrolíferas do mundo.

Outra forma de ver a ques-
tão é que o presidente da
Venezuela ousou mexer na for-
ma como a grande maioria dos
países da América Latina cos-
tuma tratar suas concessões de
rádio e TV. Ou seja, grande
parte dos governos latino-ame-
ricanos permite que as emis-
soras se sintam proprietárias
dos canais eletromagnéticos,
como se fossem um direito ad-
quirido. Na  Venezuela não é
mais assim. Para os grandes
monopólios da mídia brasilei-
ra, o presidente agiu de manei-
ra arbitrária e repressiva. Já
para aqueles que defendem o
respeito às normas que regu-
lamentam os meios de comu-
nicação, ele apenas aplicou a
lei. Mas o que incomoda gran-
de parte da mídia brasileira,
que se diz imparcial, é que
no país vizinho, o governo
decidiu não renovar a con-
cessão de uma grande empre-
sa de televisão para ocupar
seu espaço com uma estação
pública.

Assim, para oportunizar ao
leitor outras versões sobre o
assunto, neste espaço reserva-
do à discussão sobre a demo-
cratização dos meios de comu-
nicação, o João de Barro op-
tou por abordar a polêmica ge-
rada em torno da RCTV.

DEMOCRACIA
Na avaliação do governo da

Venezuela, a RCTV não teve
a sua concessão renovada por-
que não atendia aos requisitos
básicos para continuar gerin-
do um bem público: a demo-
cratização das idéias e a
pluralidade das vozes. "Ali se
praticou um ato que deveria ter
sido considerado normal den-
tro da democracia, que é ava-
liar a necessidade da não re-
novação de uma concessão pú-
blica", explica o jornalista
João  Brant ,  membro  do
Intervozes - Coletivo Brasil
de Comunicação Social e co-
laborador de diversos veícu-
los, entre eles a revista Ca-
ros Amigos.

 "A RCTV vinha numa sis-
temática violação dos direitos
humanos, mentiras sendo veicu-
ladas como matérias, barbarida-
des. A emissora não só simples-
mente apoiou, mas ajudou a pro-
mover um golpe de Estado con-

tra um governo democratica-
mente eleito. Então, a pergun-
ta que a gente faz é ao contrá-
rio, por que nessas condições
deveria ser renovada a conces-
são da RCTV?", argumenta
Brant. A tentativa de golpe so-
frida por Hugo Chávez em 12
de abril de 2002 pode ser
conferida no documentário dos
irlandeses Kim Bartley e
Donnacha O'Briain A Revolu-
ção não Será Televisionada,
disponível em http://www.
youtube. com/viomundo23.

DOCUMENTO
Segundo o documento cha-

mado Libro Blanco sobre RCTV,
elaborado pelo Ministério do
Poder Popular para a Comuni-
cação e Informação da
Venezuela, durante o golpe que
tentou derrubar Chávez, a
RCTV difundiu notícias falsas,
incitou a violência e se negou a
mostrar qualquer ato em favor
do presidente. O documento

também acusa a RCTV de ter
usado atores profissionais e fal-
sificado imagens para fomentar
o terror no episódio da paralisa-
ção dos petroleiros, organizada
pela Fédecamara (instituição
empresarial) e a Condeferación
de Trabajadores de Venezuela.
A fraude foi comprovada após
investigações.

 A história anterior da RCTV
é marcada por outros episódios
que depõem contra o interesse
público. Em 1976, a emissora
foi tirada do ar durante três dias
por veicular notícias falsas; em
1980, pelo mesmo motivo, ficou
mais 36 horas fora do ar; em
1981, por exibir pornografia,
mais 24 horas de suspensão. Em
1989, outras 24 horas de puni-
ção por veicular ilegalmente pu-
blicidade de cigarro. E em 1991,
um de seus programas de humor
foi suspenso, sob a acusação de
desrespeitar a dignidade das pes-
soas. Portanto, punições anteri-
ores ao governo Chavez.

CONCESSÃO
Em artigo publicado no jor-

nal El Pais, no dia 8 de junho
deste ano, (traduzido por Flávio
Aguiar em www.cartamaior.
com.br), o jornalista Ignácio
Ramonet, do Le Monde
Diplomatique, explica que exis-
tem muitos exemplos, em diver-
sos países, de concessões não re-
novadas a canais de televisão,
sem que provoquem protestos.
"Em 2004, na França, se suspen-
deu a concessão da TV Al
Manar, porque se considerou
que este canal do Hezbolla liba-
nês pregava o ódio. Na Ingla-
terra, Margaret Thatcher cance-
lou a concessão de uma das
grandes cadeias de televisão por
ter difundido notícias não gra-
tas, ainda que verídicas. No
mesmo Reino Unido, as autori-
dades dispuseram, em março de
1999, o fechamento temporário
da Med-TV-Canal 22; em agos-
to de 2006 revogaram a licença
da One TV; em novembro do
mesmo ano, a da StartDate TV
24 e em dezembro a do canal de
televendas Auction World.",
completa o artigo.

Também há outros casos de
fechamento ou não renovação de
concessões de emissoras que po-
dem ilustrar esse assunto. De
acordo com dados levantados por
Ernesto Carmona, presidente do
Colégio de Jornalistas do Chile. ,
a Administração Federal de Co-
municações (FCC na sigla em in-
glês), um órgão do governo dos
Estados Unidos, fechou 141 con-
cessionárias de rádio e TV entre
1934 e 1987. Em 40 desses ca-
sos, a FCC nem esperou que aca-
basse o prazo da concessão.

Para o jornalista João Brant,
Chávez respeitou todos os pro-
cedimentos administrativos da
Venezuela. "Ele teria motivos e
poderia ter cassado a concessão
quando houve o golpe de Esta-
do, mas não, preferiu aguardar
o final do período da concessão
e não renová-lo.",  reforça. Se-
gundo Brant, a Venezuela deu
exemplo de que não há por que
lidar com as concessões como se
fossem capitanias hereditárias.
"Elas  não nasceram para serem
eternas. O Brasil faz isso com
concessões de empresas de ôni-
bus, empresas de lixo e devia
olhar com a maior normalidade
a idéia de não renovar conces-
sões de rádio e televisão".

hoje
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FALA, ASSOCIADA(0)

4/01/1993
Hora: Aprox. 4 da madrugada

De repente me senti dentro de um grande veículo, como se
fosse um ônibus ou um vagão de Metrô. Havia pessoas, fazendo
barulho. Uma música muito alta, atual e bonita, mas com volume
inconveniente. Veio a sensação de que poderia reduzir o volume
com a vontade da minha mente. E o fiz.

Posteriormente alguém falou: - Vocês viram para onde é o ca-
minho?... É para Porto Alegre! E todos vibraram... Uma mulher
fazia um alvoroço, falando alto e também reduzi (com a mente),
o volume da sua voz. Como o trajeto  parecia  turbulento,  con-
centrei-me  profundamente  dentro  de mim  mesma , "desligan-
do", para não sentir a viagem. Repentinamente ouvi uma gritaria
e todos indo por um caminho, em grande velocidade.  Não sabia
para onde, mas senti necessidade de acompanhá-los, com medo
de ficar para trás. Olhei para os que iam à frente. Percebi que
não eram normais: tinham uma pequena e forte aura azulada
num tom violáceo. Não caminhavam no chão. Deslocavam-se
serenamente no espaço, mas com grande velocidade.  Iam para
algum lugar importante...

Agarrei-me ao grupo, me segurando em vários panos enreda-
dos entre si, parecendo caudas das suas vestes, num arranjo
tramado e decorado especialmente  para me conduzir. (Tive a
impressão que sorriam, sabendo que eu ia admirar o arranjo e
segui-los.)

Fui então levada, flutuando, devido à velocidade acima das
minhas possibilidades.

O destino foi um ambiente fechado onde eu entreabria, com
receio, os olhos, consciente de que era um contato com algo
incomum. Senti que existiam ali, vários seres. Entreabria e fe-
chava lentamente os olhos, até me adaptar e conseguir mantê-
los mais abertos.  Não enxergava seus rostos, apenas sentia
suas presenças. Tinha medo de olhar para cima ou diretamente.
(A sensação era de, realmente, estar em outra dimensão muito
profunda, porem agradável e infinitamente calma.) Eram pesso-
as muito magras com altura aparente de  mais de 2  metros,  fora
dos padrões comuns.

Pude perceber à minha frente, mais para meu lado esquerdo,
uma enfermeira trajada a rigor, (um pouco acima do peso), em
prontidão, com as mãos esterilizadas vestindo luvas cirúrgicas.
Mais para a direita, havia um homem muito alto, de branco, pare-
cendo um médico, com o qual eu estava de frente, com a minha
mão esquerda segurando a mão esquerda dele, (como num cum-
primento) e ao mesmo tempo de mãos dadas. Ele falou com
uma voz pausada, meio grave, bonita, (com um levíssimo sota-
que estrangeiro), que eu estava com a mão direita, segurando a
mão esquerda dele. (Eu senti bem a pele quente e macia daque-
la mão  na minha. Imaginei que a inversão de mãos citada, fosse
devida à nova dimensão). Aquele homem de infinita serenidade
disse: "Antes vou te carregar um pouco no colo!". Transmiti men-
talmente minha mensagem, em atenção à interrogação não ver-
bal deles, que estava muito feliz de estar ali  (agora  que  estava
sabendo  dessa possibilidade de outra dimensão), apesar de es-
tar com um ...pouquinho...de  medo!

Nesse momento me senti retornando, como se estivesse sen-
do puxada...  Rapidamente acordei (com o coração um tanto
acelerado), na mesma posição em que deitara, há aproximada-
mente 50 minutos. Meio assustada, mas totalmente desperta e
emocionada. Feliz, mas com certa frustração por não ter perma-
necido lá, até ganhar o "colo" prometido.

Maria da Graça Mendes Rodrigues

Com esse texto, Maria da Graça Mendes Rodrigues, empregada
aposentada da Caixa, foi premiada com o primeiro lugar no Concurso
Revelação Literária, realizado pelo Jornal Litoral em Foco, de Capão da
Canoa, em  2006.

Quarta Projeção

Assembléia e Conselho Deliberativo

Um dos maiores compo-
sitores da Música Popu-
lar Brasileira, Nando

Reis, estará no Teatro do Bourbon
Country, em Porto Alegre, no dia
28 de julho, às 22h. O ex-Titãs
vem à capital pelo projeto  "Eu
Faço Cultura", uma iniciativa da
Federação Nacional das Associ-
ações do Pessoal da Caixa
(Fenae).

A fonte inicial de recursos para
a realização desse projeto é o Mo-
vimento Cultural do Pessoal da
Caixa, que incentiva a destinação
de parte do Imposto de Renda (IR)
devido de Pessoas Físicas, empre-
gados da Caixa, com base na Lei
Rouanet de incentivo à Cultura.
Em todo o Brasil, mais de 8 mil
empregados da Caixa, Caixa Se-
guros, Fenae, Fenae Corretora e
Funcef aderiram ao plano. Os
empregados que aderiram ao
Movimento têm direito a ingres-
so gratuito para si e um acompa-
nhante. A APCEF tem direito a
54 cortesias. Setenta e sete em-
pregados da Caixa de Porto Ale-
gre participaram do Movimento
com parte de seu IR devido e po-
derão assistir Nando Reis de gra-
ça. O projeto tem levado cultura
a vários lugares do Brasil. São 30
semanas culturais, que ocorrerão
durante este ano, com programa-
ção de oficinas e shows.

O Teatro do Bourbon Country
fica na Av. Túlio de Rose, 100 -
2º piso, no Bourbon Shopping
Country. O valor dos  ingressos
para o show de Nando Reis são:
pista baixa - R$ 40,00; pista alta
- R$ 30,00; mezanino - R$ 25,00;
camarote - R$ 60,00 e  galeria -
R$ 20,00. Locais de venda: Tea-
tro Bourbon Coutry e Tele Entre-
ga Opus (51) 8401 0681 e (51)
3299 0800.

OFICINAS
Na Semana Cultural Eu Faço

Cultura, de Porto Alegre, de 26 a
28 de julho, das 18h30min às
22h30min, haverá Oficina de
Música (percussão com instru-

mentos alternativos). São 60 va-
gas gratuitas, disponíveis ao pú-
blico em geral e as aulas serão mi-
nistradas por integrantes do gru-
po somCaTadO, no Centro de
Convenções Plaza São Rafael
(Av. Alberto Bins, 509). Os par-
ticipantes dessa oficina farão
apresentação de abertura do show
de Nando Reis.

A Oficina de Fotografia é ou-
tra atividade promovida pelo pro-
jeto. Também gratuita, essa ofi-
cina oferece 20 vagas gratuitas
para o público em geral. A ofici-
na acontece de 26 a 28 de julho,
na Casa de Cultura Mário
Quintana, e será ministrada pelo
fotógrafo Pedro Vasquez, das 14h
às 18h. Os melhores trabalhos fa-
rão parte de um catálogo de foto-
grafia que será lançado no final do
ano. Mais informações  no setor de
Eventos da APCEF, (51) 3268 1611
ou eventos@apcefers.org.br.

COMPOSITOR
Ex-baixista do grupo Titãs,

Nando Reis, mesmo quando ain-
da integrava o grupo, mantinha
uma carreira solo onde mostrava
o seu lado de compositor e intér-

prete. Integrou os
Titãs desde o seu
surgimento, em
1982, até 2003. Mas
foi em 2004 que
Nando consolidou
sua carreira solo com
o CD "MTV Ao
Vivo - Nando Reis e
Os Infernais". O des-
taque do repertório
foi "Mantra", um su-
cesso nas rádios, jun-
to com "Por Onde
Andei". Apesar da
saída do músico,
grande parte de sua
obra está na
discografia e na histó-
ria da banda. No iní-
cio dos Titãs, Nando
era apenas vocalista,
mas em seguida pas-
sou a tocar baixo.

Desde pequeno, Nando adora-
va tocar violão e compor. Gravou
pela primeira vez, como cantor,
duas músicas de sua autoria:
"Marvin" (parceria com Sérgio
Britto) e "Querem Meu Sangue".
Nos Titãs, foi autor de sucessos
como "Os Cegos do Castelo",
"Pra Dizer Adeus" (com Tony
Belloto), "Bichos Escrotos" (com
Arnaldo Antunes e Sérgio Britto),
entre outras canções.

Fora dos Titãs, teve compo-
sições gravadas por Marisa
Monte ("Diariamente"), Cássia
Eller ("E.C.T.") e Cidade Negra
("Onde Você Mora"). Ainda com
os Titãs, gravou três discos pa-
ralelamente; o primeiro em 1995
("12 de Janeiro"), o segundo em
2000 ("Para Quando o Arco-íris
Encontrar o Pote de Ouro") e o
último, antes de seguir a carrei-
ra solo, "Infernal... but there's
still a full moon shining over
Jalalabad".

Em 2003, oficialmente fora
dos Titãs, o cantor lança "A le-
tra A". Uma das músicas mais
famosas desse disco é "Luz dos
Olhos", inicialmente gravada
por Cássia Eller.

A  APCEF realiza Assem-
bléia Geral Extraordinária, dia
21 julho, na Sede B da  As-
sociação, com inicio às
8h30min, para tratar, entre
outros assuntos, de eleição
de diretor suplente, devido à

vacância do cargo.
Após a  Assembléia, ha-

verá reunião do Conselho
Deliberativo cuja pauta é ana-
lisar a proposta da diretoria
para alterações estatutárias,
organizar os Jogos Regionais

Eu Faço Cultura com Nando Reis
Fenae promove oficinas de música e de fotografia e traz ex-Titãs a Porto Alegre.

MÚSICA E FOTOGRAFIA

e tratar da proposta da Re-
gional Fronteira Oeste so-
bre a pontuação especial
para a utilização de colôni-
as por tesoureiros e coor-
denadores, entre outros as-
suntos.

Nando Reis em show pelo projeto Eu faço Cultura.

Divulgação Fenae
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ANIVERSÁRIO

APCEF comemora 54 anos

A turma da associada
Susana Santafé da
Costa foi uma das

mais divertidas do jantar-dan-
çante em comemoração aos 54
anos da APCEF, ocorrido no dia
16 de junho, no Ginásio de Es-
portes da Colônia A, em Porto
Alegre. As 25 pessoas desse gru-
po eram, em sua maioria, asso-
ciadas. Outros colegas e amigos
também uniram as mesas e for-
maram grandes grupos, o que
contribuiu para dar um toque es-
pecial e descontração à festa.

"O jantar estava maravilho-
so e a decoração excelente", co-
menta Susana, que trabalha na
Agência Navegantes da Caixa e
costuma ir a todas as festas pro-
movidas pela APCEF. O jantar-
dançante iniciou às 21h, e ape-
sar do frio, esquentou com a ani-
mação dos presentes, que dan-
çaram até a madrugada. Tradi-
cional na APCEF, esse tipo de

encontro é um momento impor-
tante de convívio e confraterni-
zação entre os colegas, pois no
cotidiano das agências e unida-
des sobra pouco tempo para for-
talecer laços sociais. "Apesar de
passar um terço do dia juntas,
as pessoas não têm tempo para
conversar. Sair para se divertir
é fundamental para a formação
das relações de amizade", com-
pleta a diretora Social da
APCEF, Andréa Lima Spinelli.

Jantar- dançante na Colônia A diverte e une bancários.

Começam aulas de dança de salão

Sob a coordenação da pro-
fessora Danielly Raiter Brandt,
iniciou no dia 19 de junho o
curso de dança de salão pro-
movido pelo Núcleo de Cultu-
ra Gaúcha da Associação. O
curso se desenvolve no Galpão
Crioulo da Colônia B e vai até
o final de setembro. Durante
três meses, sempre às terças-
feiras, das 20h às 21h30min,
os 24 alunos vão aprender a
dançar bolero, salsa, forró, me-
rengue, soltinho e samba, en-
tre outros ritmos.

"É muito bom para
descontrair e desinibir. Nos
dá uma sensação de liberda-
de", garante o aluno José
Newton Dias Trindade, do

VENDO!
Gol Special 1.0, 2p, 1999/1999,  ver-
melho. Preço: R$10.000,00. Tratar
fone (51) 3268 1611.

COMPRO Apartamento de 2 ou 3
quartos, com garagem, em Porto Ale-
gre. Tratar com Ione Ortiz Sperling. E-
mail:ionesperling@coagrisolnet.com.br.
Fone: (54) 3381 2218.

VENDO CASA em condomínio na
praia de Xangrilá, com 02 dormitóri-
os, duas suítes, lavabo, duas sacadas,
sala de jantar, estar, área de serviço,
churrasqueira, garagem,totalmente
mobiliado e decorado, condomínio
com piscina, portaria 24 hs, a 50 mts
do mar. Apenas R$ 106.000,00 (cento
e seis mil reais), a combinar.  Contatar
com Neusa. Fone 51 99665281.

B R I Q U E

Baila comigo

ano passado, de uma oficina de
fandango, também promovida
pelo Núcleo de Cultura Gaúcha
da Associação. "Até a nossa fi-
lha Nathalia, de 5 anos, já mos-
tra interesse pela dança. Na úl-
tima aula, serviu de auxiliar da
professora", brinca, satisfeito,
Trindade. Para ele, as aulas de-
viam ser duas vezes por sema-
na. "O Núcleo de Cultura Gaú-
cha, além de receber em suas de-
pendências os participantes do
curso de dança de salão, tem tido
o prazer de congregar esses no-
vos colegas nas jantas realiza-
das todas as terças no Galpão
Crioulo", ressalta o coordena-
dor do Núcleo, Paulo César
Ketzer.

Giter-PO. Nessas primeiras
aulas, o associado já experi-
mentou com os demais colegas
passos de bolero e forró.

A dança sempre atraiu Trin-
dade e a mulher Michelle
Ferreira, também companheira
no curso. Juntos participaram,

O filé ao molho funghi, o
salpicão de frios e o filé de frango
ao molho de maracujá foram elo-
giados pelos presentes. E como
todo aniversário, não faltou o tra-
dicional bolo. A presidenta Célia
Zingler destacou a importância da
participação de todos os associa-
dos e associadas para a APCEF
continuar a crescer em seus pro-
pósitos de integração social e de
luta pelos direitos dos emprega-
dos da Caixa.

Fotos Carlos Silva
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ciano magenta amarelo preto

Esporte reúne associados em Pelotas.

esporte

O 6º Torneio APCEF - Regional
Sul reuniu associados de seis
municípios, nos dias 23 e 24 de

junho. Oitenta e oito atletas, divididos em
quatro modalidades esportivas,
prestigiaram o evento promovido pela
APCEF Regional Sul, no Clube Esporti-
vo Gonzaga, em Pelotas.

Os associados das cidades de Canguçu,
São Lourenço, Camaquã, Jaguarão e da
convidada Rio Grande (que não pertence a
Regional Sul), além da anfitriã Pelotas
montaram equipes de futebol sete, tênis de
mesa, bocha e tênis, todas  no naipe mas-
culino. "Este evento já tem como priorida-
de a união de todos os colegas. O que im-
porta é o lado social, a amizade e a confra-
ternização", diz Lúcia Helena Leal da Sil-
va, organizadora do torneio.

Os jogos encerraram ao meio-dia de
domingo, 24, com  churrasco e entrega
das premiações. Estiveram presentes, o
coordenador da Regional Sul, Luiz
Roberto Portantiolo e o diretor de Espor-
tes da APCEF, Ricardo Christino. "Nós
queremos agitar a região, diminuir o in-
dividualismo e aproximar as pessoas da
APCEF", explica Portantiolo.

BochaBochaBochaBochaBocha
1º Lugar:  Carlos Alberto Kohler,  agência
Canguçu
2º Lugar: Claiton  Kuhn, SR Extremo Sul
3º Lugar: Régis Alberto Oliveira Andrade,  SR
Extremo Sul
4º Lugar: Ivomar Duarte Timm, Agência
Canguçu

Tênis de Mesa:Tênis de Mesa:Tênis de Mesa:Tênis de Mesa:Tênis de Mesa:
1º Lugar: Paulo Robson - Agência  Rio Grande
2º Lugar: Vinicius Teixeira - SR  Extremo Sul
3º Lugar: Acauã Fagundes - SR Extremo Sul

TênisTênisTênisTênisTênis:
1º Lugar: Paulo Robson - Agência Rio Grande
2º Lugar: Heitor Antunes Agência Rio Grande
3º Lugar: Régis  Alberto Oliveira  Andrade, SR
Extremo Sul.

Futebol Sete:Futebol Sete:Futebol Sete:Futebol Sete:Futebol Sete:
1º Lugar:  Agência Pelotas
2º Lugar:  Agência CEFET
3º Lugar: Agência Cidade Nova da Cidade de
Rio Grande
4º Lugar: SR Extrem0 Sul
Goleiro menos vazado:  Rafael Borges, da Agên-
cia Pelotas (4 gols)
Goleador: Rafael  Rechia, da Agência  Cidade
Nova ( 10 gols)

RESULTADOS

Da esquerda para a direita: equipe da Agência Pelotas e da Agência CEFET, primei-
ro e segundo lugar, respectivamente, no Futebol Sete; jogo de tênis e de bocha.

Fotos Divulgação Regional Pelotas

REGIONAL SUL

Integração
em campo


