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Divulgação

A Lei n.º 9.876 de 1999 modifi-
cou os critérios de cálculo dos
benefícios de prestação conti-
nuada, mediante ampliação do
período de contribuição utiliza-
do para apuração do salário-de-
benefício e aplicação sobre o
mesmo do Fator Previdenciário.
Em função disso, o brasileiro
passou a ter que trabalhar mais
para se aposentar sem perdas
no valor de seus benefícios.
Para o Senador Paulo Paim (PT/
RS), autor do PLS 296/03 que
revoga o Fator Previdenciário,
o critério é perverso, pois ao pri-
vilegiar a aposentadoria por
tempo de contribuição tardia e
punir, drasticamente, a conside-
rada precoce, penaliza aqueles
que começaram a trabalhar
cedo, na maioria trabalhadores
de menores rendimentos.

Fim do Fator Previdênciário

JB - Qual sua avaliação sobre as pers-
pectivas de aprovação do projeto?

Paim - Senador – O Projeto de Lei do Se-
nado (PLS) 296/03 revoga o fator
previdenciário. Essa matéria foi aprovada no
ano passado na Comissão de Assuntos Soci-
ais do Senado e, desde então, está na Comis-
são de Assuntos Econômicos. Infelizmente
as votações não seguem uma fila, mas sim
vontade política. A pauta de votações de ple-
nário é decidida pela reunião de líderes de
todos os partidos. As das Comissões são de-
cididas pelos presidentes das respectivas Co-

missões. Como costumo dizer sempre, o que
apressa a votação de uma proposta é a pres-
são popular. Por isso, é de fundamental im-
portância que os interessados, sejam entida-
des ou representações populares, devem se
manifestar enviando aos parlamentares e-
mails, cartas, telegramas ou fazendo ligações
para os gabinetes e para os serviços que  a
Câmara e o Senado disponi-bilizam. Com
isso, tenho certeza, os projetos terão mais
chances de entrar em pauta.

JB - Quais as dificuldades para essa
aprovação?

Paim - O grande entrave para aprovação
desse projeto de vital importância para os tra-
balhadores é que alguns setores do governo
e da sociedade defendem que existe déficit
nas contas da Previdência. O argumento é
que se não retardar a concessão das apo-
sentadorias a Previdência se tornará
inviável em curto prazo. Não concordamos
com isso. Dados da Anfip e de outras enti-
dades nos mostram que a Previdência é,
sim, superavitária. O que temos é desvios
das verbas. Se isso não ocorresse, com cer-
teza não teríamos tais justificativas.

JB - Quais as conseqüências para
a Previdência?

Paim - Como dizia anteriormente, sem-
pre defendi que não existe déficit nas contas

da Previdência. Inclusive, enquanto deputa-
do, solicitei  auditoria ao Tribunal de Contas
da União (TCU) para apurar isso. O relató-
rio confirmou que a Previdência é
superavitária. O problema, repito, é que os
sucessivos governos desviaram os Recursos
da Seguridade Social para outros fins.

JB - O Fórum Nacional de Previdên-
cia discute alternativas para o Bra-
sil. Na sua opinião, o que deveria
mudar na Previdência brasileira?

Paim - Bem, até o momento nenhuma pro-
posta proveniente do Fórum chegou ao Con-
gresso. De minha parte, defendo um caixa
único para a seguridade social e a gestão
quadripartite. Nessa linha apresentei o pro-
jeto 178/07 que dispõe sobre a gestão
quadripartite da seguridade social, a cargo
dos trabalhadores, dos empregadores, dos
aposentados e do governo nos órgãos
colegiados. Sou favorável ao cálculo
atuarial, ou seja, a que o trabalhador rece-
ba de acordo com sua contribuição. Defen-
do também a recuperação do poder aquisi-
tivo dos aposentados e pensionistas e a
vinculação, para quem recebe acima do mí-
nimo, ao salário mínimo. Nesse sentido,
apresentei o PLS 58/03 (recupera o poder
aquisitivo) e a Proposta de Emenda a Cons-
tituição 13/06 (prevê a vinculação dos be-
nefícios dos aposentados e pensionistas ao
salário mínimo). O PLS 58/03 recebeu
apoio de diversas entidades. Recentemen-
te, a Confederação Brasileira de Aposen-
tados e Pensionistas (Cobap) entregou ao
presidente do Senado um abaixo-assinado
com mais de 1,2 milhão de assinaturas pe-
dindo urgência para a aprovação da maté-
ria. Acredito ainda que deva haver intensa
fiscalização para que não haja sonegação.

JB - O que podem fazer os tra-

balhadores brasileiros para
agilizar a votação e garantir a
aprovação do projeto?

Paim - Reitero que a mobilização de to-
dos os segmentos da sociedade organizada
para aprovar o PLS 296/03 é fundamental.
É preciso reivindicar junto ao relator e aos
integrantes da CAE a imediata votação des-
sa matéria. Consegui que no relatório apro-
vado na Comissão Mista do Salário Míni-
mo, da qual fui relator,  fosse incluído  tam-
bém o fim do fator previdenciário. Foi enca-
minhado pela Comissão ao plenário da Câ-
mara o Projeto de Lei nº 100/07. Portanto,
mais uma frente de luta pela derrubada do
referido fator.

JB - A Previdência é deficitária?
Paim - Como já afirmei anteriormente,

ela é superavitária. Não existe o propagado
déficit na contas da Previdência Social.  Essa
é uma inverdade que vem sendo repetida há
muito tempo no país. O déficit é apontado
apenas por aqueles que consideram somente
as contribuições de empregados e emprega-
dores, sem lembrar que a Constituição de
1988 também destinou à Seguridade Social
parte das receitas de tributos como Cofins e
PIS, entre outros, além de parte das recei-
tas das loterias. Quando se consideram es-
ses recursos, além das contribuições de em-
pregados e empregadores, conclui-se que
a Previdência é superavitária. Desses re-
cursos previstos na Constituição, cerca de
R$ 50 bilhões foram desviados, sem que
houvesse ilegalidades, para os ministérios
da Fazenda, para da Ciência e Tecnologia
e para o Congresso, entre outros. Daí a
importância de ser aprovada a PEC 24/
03, de minha autoria, que estabelece que
os recursos da Seguridade Social devam
permanecer na Seguridade Social. Vale
salientar que a Associação Nacional dos
Auditores Fiscais da Receita Federal do
Brasil (Anfip) apresenta dados e núme-
ros que comprovam  que não existe o pro-
pagado déficit.

Equílibrio entre as partes
Atuário analisa impacto da taxa de juros e tábua de mortalidade.

Ao dar prosseguimento à iniciativa de
le-var mais conhecimento aos apo-

sentados, aposentadas e pensionistas sobre
o funcionamento da previdência pública e
complementar, a APCEF promoveu na reu-
nião mensal de setembro, a palestra Prin-
cípios da Avaliação Atuarial. A palestra foi
ministrada pelo atuário Giancarlo
Giacomini Germani (foto), da Mirador As-
sessoria Atuarial, que fez uma avaliação
técnica sobre planos de benefícios, com des-
taques para a análise do impacto da taxa
de juros e a tábua de mortalidade.

Atuário é o profissional responsável
por determinar o equilíbrio dos planos
previdenci-ários. É quem busca desenhar
a melhor forma de manter as duas partes
(receita e despesa) equilibradas.

Com a estabilidade da moeda e a redução
dos juros, é fundamental que os participantes
se utilizem de conquistas democráticas para
garantir o equilíbrio dos planos e a melhora
contínua de seus benefícios. Na Funcef, a

Josiane Picada

previdenciário. Segundo ele, com a inflação
estabilizada se consegue obter com mais pre-
cisão o impacto da variável taxa de juros no
gerenciamento dos planos. Quanto à tábua de
mortalidade, Germani explicou que cada vez
as pessoas vivem mais e, por isso, o compro-
misso dos planos previdenciários também au-
menta, pois paga-se um benefício de aposen-
tadoria ou de pensão por um período mais
longo. "As taxas de juros declinantes e o au-
mento da sobrevivência faz com que os pla-
nos precisem buscar um reequilíbrio", ressal-

tou. Para ele, o aumento da expec-
tativa de vida e a economia estável
é bom para todos, menos para a
previdência, porque o período para
acumular as contribuições não está
sendo alterado. Ou seja, a idade mé-
dia de aposentadoria das pessoas
continua igual, enquanto o perío-
do de recebimento em ascensão, em
função do aumento da longevidade.
"Para manter o equilíbrio do siste-

ma, seria necessário aumentar a contribuição
ou o período de contribuição", ressaltou.

BANCÁRIOS
O atuário explicou ainda que o sistema

apresenta hoje superávits, e que pouco se
aproveita os excedentes do passado - em
relação a boas rentabilidades - para
minimizar as despesas futuras. Ele disse
que muitas empresas conseguiram gerar
superávits melhor do que outras em fun-
ção da característica do perfil dos investi-
mentos que tinham no passado. "As que
conseguiram obter melhor resultado na
gestão, podem ser beneficiadas em detri-
mento de outras que terão que buscar no-
vas alternativas para manter o plano equi-
librado", frisou. Para ele, o bancário está na
categoria daqueles que acumularam muito
recurso no passado, souberam aproveitar bem
o momento e conseguiram obter excelente ren-
tabilidade nos planos, o que auxilia para que
a contribuição futura não seja tão grande.

mudança da tábua de mortalidade realiza-
da em conjunto com o processo de
saldamento garantiu a solidez de todos os
planos de benefícios. E isso se deu em de-
corrência da democratização, ou seja, via
participação dos associados.

VARIÁVEIS
O atuário explicou como funciona a jun-

ção das duas variáveis (taxa de juros e tábua
de mortalidade) e o seu impacto no plano
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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.

?? ?

Mais um pacote para pesar no bolso do con-
tribuinte gaúcho. Esse é o resumo das medidas
econômicas anunciadas pela governadora Yeda
Crusius, como saída para aumentar a receita
do estado. A governadora anuncia a previsão
de um déficit de RS 1,3 bilhão em 2008, e ga-
rante que no conjunto amplo das ações a serem
adotadas para equilibrar as finanças, estão au-
mento e redução de alíquotas do ICMS e revi-
são de incentivos fiscais concedidos a empre-
sas. A estratégia do governo é convencer os ali-
ados e a população de que caso o pacotaço não
seja aprovado poderá haver um colapso nos ser-
viços públicos e um atraso ainda maior de salá-
rios de servidores do Executivo nos próximos
meses.

O aumento de impostos não é nenhuma no-
vidade. Pelo contrário, é o mesmo remédio ado-
tado pelos ex-governadores Antônio Britto e
Germano Rigotto e que se mostrou ineficaz  para
equilibrar as contas públicas.

Para a CUT/RS, o pacote apresenta ainda
insuficiência no que se refere à redução de in-
centivos fiscais a grandes empresas. "A crise
deve ser combatida de forma séria e não
propagandeando o déficit como justificativa para

aumentar imposto", ressalta o presidente da
CUT/RS Celso Woyciechowski, em texto publi-
cado na página eletrônica da Central. "O mo-
delo de Estado ' gerencial`  que está sendo
implementado pelo Governo Estadual não con-
templa as reivindicações dos trabalhadores e
movimentos sociais e segue na contramão da
necessidade de termos um estado ativo e indutor
do desenvolvimento", reforça.

Para inviabilizar as medidas do pacotaço,
a CUT/RS vai realizar uma Jornada de Lutas
por Desenvolvimento que incluem debates e vi-
sitas em várias regiões do estado. Nessa
mobilização, a Central apresentará propostas
alternativas para recuperar o papel do Estado,
como indutor do desenvolvimento. Entre as pro-
postas, estão: o combate a sonegação tributá-
ria e à renúncia fiscal, inclusive com a revi-
são dos benefícios fiscais já concedidos aos
grandes empresários; o direcionamento da
ação do Estado para o crescimento integra-
do e sustentável dos diversos sistemas lo-
cais de produção; a democratização da ges-
tão do estado com participação popular e
a valorização dos trabalho e dos salários,
inclusive do piso salarial regional.

O pacotaço da Yeda
Dia 13 de setembro de 1987, há 20

anos, ocorria um dos maiores aciden-
tes radioativos do mundo, o Césio -137,
em Goiânia. O sofrimento das vítimas
continua até hoje. O acidente atingiu,
além de moradores da região, policiais
e bombeiros enviados ao local pela Co-
missão Nacional de Energia Nuclear
(CNEN). Sem proteção apropriada, os
trabalhadores sofreram contaminação
e até hoje lutam contra doenças
provocadas pela radioatividade.

Descaso

Você sabia que Belém do Pará foi esco-
lhida para sediar o próximo Fórum Social
Mundial, marcado para dezembro de 2009?

No dia 5 de outubro foi lançada a
Campanha Nacional por Democracia e
Transparência nas Concessões Públicas
de Rádio e TV. Entidades engajadas no
debate pela democratização da comuni-
cação, promoveram manifestações nas
principais capitais do país.

Transparência

1º Botequim do Esporte
No dia 27 de outubro acontece a festa do esporte. O 1º Botequim
do Esporte será no Ginásio de Esportes da APCEF, na Avenida

Coronel Marcos, 627, às 22h. A festa promete muito chope, pagode
e alegria. Ingressos antecipados na APCEF. Associados individual

R$ 20,00, casal R$ 36,00 e não associados R$ 25,00. Mais
informações

 pelo fone 51 3268 1611.
 PARTICIPE!

TV Digital

É o total de destruição da Amazônia,
até 2006.

17%

.

Floresta
“Os povos da floresta que menos con-

tribuem para o aquecimento global são
os que mais sofrem com o problema. Vi-
mos isto na seca que atingiu a Amazônia
em 2005. Os indígenas, os ribeirinhos,
que em toda sua vida não contribuíram
com uma tonelada de CO2 para o aque-
cimento global, ficaram isolados, sem
água, sem poder se transportar. Estas
pessoas são as vítimas deste modelo de
consumo adotado pela cidade...”, diz  o
dirigente do Grupo de Trabalho Amazô-
nico (GTA) e membro do Conselho In-
ternacional do Fórum Social Mundial
(FSM), Adilson Vieira, em entrevista à
Agência Carta Maior.

 A partir de 2 de dezembro, a TV di-
gital começa a funcionar em escala co-
mercial no Brasil. A princípio, apenas os
moradores da Grande São Paulo vão ter
disponível a nova tecnologia. O novo sis-
tema entra em operação quase sete anos
depois das primeiras discussões sobre o
assunto e com um custo superior ao ima-
ginado. Só o conversor - equipamento bá-
sico que vai receber a transmissão digi-
tal em UHF e enviá-la para uma TV nor-
mal - deve custar em média R$ 700.

O futuro da agricultura será debatido
entre os governos mundiais, em janeiro
de 2008. A iniciativa visa recolher pro-
postas para a elaboração do Relatório das
Nações Unidas sobre a agricultura. O
documento pretende recomendar direções
futuras para pesquisas agrícolas nacio-
nais e internacionais. Entre os problemas
da agricultura industrial a serem debati-
dos, estão os transgênicos e o uso de
agrotóxicos cada vez mais poderosos e
nocivos ao meio ambiente.

Agricultura

Entrevista Paim fala sobre  Fator Previdenciário ......................2
Previdência Atuário explica planos previdenciários................2
JB 50 Anos Os aposentados nas páginas do João Barro.............5
Meio Ambiente Transgênicos tomam conta do país..................8
Comunicação Telesur traz olhar latino para a televisão.................9
TB Fest Diversão total dos Técnicos Bancários .......................10
Che Homenagens nos quarenta anos da morte do revolucionário ........10
Costelão Regional Serra promove mais um evento de sucesso..........10
Esporte Muitas novidades para crianças e adultos......................11
Cultura Coral da APCEF e Caixa de Pandora em ação................11



joão de barro outubro/2007 4editorial

Esta edição do João de Barro fechou na
redação no dia 11 de outubro de 2007.

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: Francisco de Assis Kuhn Magalhães,
Felisberto Machado 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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B R I Q U E

VENDO Ótimo Apto, 2 dorm, dep. empreg., sala 2 ambs, garag. 2 car., água quente,
na Domingos Martins próx. ao Shopping Canoas. R$ 120 mil. Tr. (51) 9813-7088 Par-
ticular, c/Ismael ou Romeu.
VENDE-SE Twister CBX 250 preta, entrada de R$ 2.500,00 e 28 prestações de R$
298,07. Tr. (51) 9288-3637 c/Ismael ou Jean.

VENDO CASA em condomínio na praia de Xangrilá, com 02 dormitórios, duas su-
ítes, lavabo, duas sacadas, sala de jantar, estar, área de serviço, churrasqueira, gara-
gem, 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 9966 5281.

A APCEF oferece aos seus associados asses-
soria jurídica em diferentes áreas, através de dois
escritórios de advocacia. Além disso, os associa-
dos podem marcar horário nos plantões semanais.
Para atendimento, é necessário agendar horário
nos telefones indicados abaixo.

Direito Social
Defesa Administrativa,
Seguro Jurídico, Previdência
51 3227 5598
segurojuridico@apcefrs.org.br
Plantão: quintas-feiras, das 14h às 17h40min
Rua Andrade Neves, 159, 11º andar.

Advocacia Fagundes, Meyer, Schneider
Ações Trabalhistas,
Tíquetes e Cesta-Alimentação
aposentados e ativos
51 3595 4775
51 3268-1611 (para agendar horário)
Plantão: Quintas-feiras, na APCEF
das 16h às 18h, assejurtrabalhista@apcefrs.org.br

Vencemos a intransigência da Caixa
No dia 4 de outubro, com apenas um dia de greve,

mas depois de quase dois meses de negociações, re-
presentantes da direção da Caixa ainda não tinham
uma proposta decente para oferecer aos trabalhado-
res. Tinham sim uma ameaça: ajuizar dissídio no Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST), caso a proposta da
empresa não fosse aceita por seus empregados.

O pacote oferecido pela Caixa era medíocre, e a
atitude do governo em partir para a ameaça, um re-
trocesso. Julgar o conflito entre capital e trabalho na
Justiça, e passar por cima das partes usando o poder
normativo da Justiça, foi um absurdo. Desde que sur-
giu o novo sindicalismo ligado à CUT, no final da dé-
cada de 1970, luta-se para que trabalhadores tenham
seus direitos respeitados, inclusive o de greve, e para que
promovam suas atividades e negociem com liberdade.

Por determinação do governo federal  a Caixa  par-
tiu para o TST, o que representou um retrocesso no
processo de negociação e na relação do banco com o
movimento sindical. Atitude típica das ditaduras. Uma
intransigência inexplicável, principalmente conside-
rando que até então tinham ocorrido apenas quatro
rodadas de negociação. Além disso, no dia seguinte
ao ajuizamento, aconteceria a audiência de concilia-
ção. Ou seja, mais uma confirmação de que o compor-

tamento do governo foi um desrespeito total ao direito
de greve dos trabalhadores.

Ao contrário do que o governo esperava, essa ati-
tude serviu para fortalecer ainda mais o movimento
dos trabalhadores bancários.

Comunicação e Meio Ambiente - Nesta edição, o
João de Barro reservou os temas transgênicos e Telesur
para as seções Meio Ambiente e Democratização dos
Meios de Comunicação. O tema transgênicos é perti-
nente porque a difusão em grande escala desses pro-
dutos no Brasil preocupa ambientalistas e agrônomos.
Segundo eles, além de nocivos à saúde humana e ani-
mal,  a invasão de grãos geneticamente modificados ,
como a soja e o milho, pode prejudicar de forma
irreversível a biodiversidade de plantas e alimentos
no país.

Outro tema que merece atenção é a Telesur, a tevê
latino-americana criada em 2005 por Venezuela, Ar-
gentina, Cuba e Uruguai. A emissora surgiu para con-
trapor o monopólio das tevês comerciais e refletir a
diversidade étnica e cultural do continente. Agora,
no final de outubro, sua programação também es-
tará disponível no Brasil, através do Canal 25 da
parabólica comum.

Terças-feiras, 20 horas,
no Galpão Crioulo da APCEF
Encontro do Núcleo
de Cultura Gaúcha
Outubro
17 - Prazo final para votação, na página da APCEF, do
concurso de crônicas Cotiano do Rio Grande do Sul.
20 - Passeio em comemoração ao Dia da Criança, na
Floresta Encantada do Vô Rangel. Informações em
www.apcefrs.org.br, ou pelo fone: 51 3268 1611.
20 - Jogos de Integração nas regionais Serra e Frontei-
ra Oeste e assembléias das regionais Fronteira Oeste e
Vale do Rio Pardo. Mais informações em
www.apcefrs.org.br.
24 - Reunião dos aposentados, com a presença do
diretor de Benefícios da Funcef, Carlos Alberto Caser,
na Casa dos Bancários, Rua General Câmara, 424, Porto
Alegre, às 14h.
24 - Assembléia na Regional Centro. Mais informações
em www.apcefrs.org.br
25 - América Café, no Teatro Dante Barone, Assem-
bléia Legislativa, às 20h.
27 - Festa do Esporte, 1º Botequim do Esporte, no
Ginásio de Esportes da APCEF, na Avenida Coronel
Marcos, 627, às 22h.
27 - Jogos de Integração e assembléia na Regional Vale
do Taquari. Mais informações em www.apcefrs.org.br
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HISTÓRIAS DE
ORGANIZAÇÃO COLETIVA

APOSENTADOS

Uma força permanente
João de Barro testemunha o valor de quem trabalhou e trabalha para a construção da APCEF.

A APCEF existe para repre-
sentar a totalidade de seus asso-
ciados. Desde sua fundação, há
54 anos, trabalha para que to-
dos se sintam parte da entidade.
Sejam eles colegas da ativa ou
aposentados. E todas as lutas e
reivindicações foram acompa-
nhadas pelo João de Barro,
periódico da APCEF,  cuja fi-
nalidade é dar cobertura aos
assuntos e notícias relevantes
à categoria.

Os aposentados sempre fo-
ram contemplados pelas ações
da APCEF. Mas a seção João
de Barro 50 anos destaca três
grandes momentos que exigiram
intervenções mais fortes e efeti-
vas da Associação. Episódios
em que a APCEF  investiu pe-
sado em assessoria jurídica e na
organização dos associados para
tentar reverter ou minimizar per-
das e retrocessos. O primeiro
grande momento foi em 1995,
com a retirada do direito ao
tíquete-alimentação dos aposen-
tados. Sobre esse assunto, a edi-
ção de janeiro de 1995 anuncia-
va: “Tickets: APCEF oferece as-
sessoria jurídica aos aposenta-
dos”. O tema repercutiu em vá-
rias edições seguidas do jornal.
Os outros dois grandes momen-

tos foram na virada do milênio.
Um ocorreu em 2001 com a edi-
ção do Decreto 3721/01 - que
aumentava a idade mínima para
a aposentadoria na previdência
complementar e o outro com a
migração ao REB, a partir de fe-
vereiro de 2002.

O serviço jurídico da APCEF
já encontrava-se à disposição
dos associados-aposentados
para a reconquista do tíquete,
mas a constituição do Seguro
Jurídico Previdenciário ampliou
esse leque de iniciativas jurídi-
cas, assim como passou a pro-
porcionar consultas e esclareci-
mentos por especialistas na ma-
téria previdenciária. A constitui-
ção do Grupo Estratégico e a
elaboração da proposta de
saldamento ao impasse vivido
pelos planos de benefício da
Funcef foram intervenções que
contemplaram a todos os empre-
gados, mas privilegiaram dire-
tamente os aposentados. E em
todos esses grandes momentos,
o João de Barro esteve presen-
te, para registrar a importância
do trabalho.

REG/REPLAN
Até mesmo aqueles que não

optaram pelo Saldamento do
REG/Replan foram beneficiados
com o auxílio jurídico. Além dis-
so, foi a partir do GT Funcef,
com representação da APCEF
do Rio Grande do Sul, que se
conquistou a atualização das
premissas atuariais do REG/
Replan. Uma iniciativa que  pro-
porcionou o reequilíbrio do pla-
no e a garantia de pagamento
dos benefícios, assim como a

possibilidade de conquistas de
superávits históricos. Para esses
associados, a APCEF continua
reivindicando à Caixa e à Funcef
a utilização do superávit, para
evitar o previsto aumento de con-
tribuição para os integrantes da
última faixa salarial. A APCEF
também reivindica a alteração do
método de capitalização para im-
pedir novos aumentos mantendo
o equilíbrio atuarial do plano.

Para os optantes pelo
saldamento, a APCEF se mantém
acompanhando o processo e rei-
vindicando, junto à Caixa e à
Funcef, a solução para as ques-
tões pendentes.

ESPAÇOS
Temas referentes aos aposen-

tados e pensionistas são de ex-
trema importância para a
APCEF. Suas reivindicações e
dúvidas são discutidas e traba-
lhadas nas reuniões mensais de
aposentados, aposentadas e pen-
sionistas, com promoções de
cursos e palestras sobre Funcef,
previdência pública e completar,
entre outros. A importância e o
desenrolar desses encontros são
registrados com freqüência nas
páginas do João de Barro. Pois
a APCEF reconhece a força dos
aposentados na construção e
manutenção da Associação, as-

O JB, ao completar 50 anos,
abre espaço para as recordações,
antigas ou recentes do movimento
associativo. Coube a mim escrever
algumas palavras sobre uma das
mais recentes (se não a única) orga-
nização coletiva direcionada aos
aposentados, no âmbito de todas as
APCEFs, que está dando certo: as
reuniões mensais de aposentados,
aposentadas e pensionistas da Cai-
xa, associados ou não da APCEF.

Leonardo Roberto Rigon
Aposentado e ex- Gerente
Logística CEAR/PO e ex-
Chefe da DIPAT/RS.

A importância das reuniões mensais
O embrião das reuniões nas-

ceu da repulsa que o REB cau-
sou em grande parte dos bancá-
rios da CEF, principalmente no
Rio Grande do Sul, e começou
a pulsar na Assembléia Geral de
21 de Abril de 2001, quando foi
aprovado o Seguro Jurídico
Previdenciário. Cresceu nas reu-
niões mensais de alguns associ-
ados, na Cia. de Arte, fortale-
ceu-se nos almoços das quintas
feiras na Associação e ganhou
maioridade, consolidando-se
com o GT estratégico da asso-
ciação, passando a fazer parte
da Agenda da APCEF, em mea-
dos de 2003.

As reuniões inicialmente ser-

viam para esclarecer dúvidas
sobre direitos previdenciários e
andamentos dos estudos das pro-
postas de adequação do REG/
Replan, possibilitando questio-
namentos e sugestões para os
participantes do GT Novo Pla-

no. Essas reuniões propiciaram
também, pela constante presen-
ça de membros da diretoria, um
canal de diálogo direto com a ad-
ministração da Fundação. Con-
solidam-se agora como um
fórum de auxílio na fiscaliza-

ção dos atos da
Fundação e acom-
panhamento cons-
tante das demandas
dos assistidos,
além de preenche-
rem as lacunas de
informações sobre
a CEF, a Funcef e
direitos previden-
ciários e também
obviamente possibi-

litam a confraternização entre os
participantes.

Por tudo isso, e por ser um
espaço aberto a todos os aposen-
tados, sejam eles optantes pelo
REB, saldamento ou integrantes
do REG/Replan, é importante
que se mantenham as reuniões.
Ou seja, é importante que se re-
únam cada vez mais participan-
tes para que possamos, em con-
junto, conhecer, discutir, criticar,
construir e propor políticas para
a nossa Fundação e para a pre-
vidência pública do país.

sim como a de seus associados
ativos. E por entender que a ins-
tituição deve representar a todos,
recentemente ampliou a seção
Coluna dos Aposentados para
seção Fala Associada(o). Uma
forma de oferecer oportunidade
igual de manifestação para ativos
e inativos no João de Barro.

As reuniões mensais de apo-
sentados iniciaram em 2003.
Para o GT/Funcef tivemos a in-
dicação da diretora de Aposen-
tados, Saúde e Previdência,
Amanda Cardoso e para o GT/
Estatuto a indicação da Maria
Regina Figueiró. O GT Estraté-
gico se reúne semanalmente com
a assessoria do Seguro Jurídico,
representada pelos advogados
Ricardo Castro e Fábio Barbo-
sa. Compõem o GT atualmente
Amanda Angélica Cardoso,
Maria Regina Figueiró, Sergio
Nunes, Célia Zingler e Andréa
Spinelli. Na campanha salarial
deste ano o tíquete-alimentação
para aposentados esteve entre as
prioridades e foi uma das reivin-
dicações originadas nas reuniões
de aposentados para integrar a
pauta específica da Caixa.

  Tanto nas reuniões mensais,
quanto na publicação de repor-
tagens no João de Barro de te-
mas de interesse dos aposenta-
dos, na constituição do Seguro
Jurídico Previdenciário, na pá-
gina eletrônica e no Fórum Que-
ro me Aposentar, a APCEF pro-
cura proporcionar espaços para
que todos se sintam contempla-
dos e inseridos na entidade. As-
sim como nas demais atividades
sociais, culturais e esportivas que
integram ativos e aposentados.
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CAMPANHA SALARIAL 2007

Após várias rodadas de
negociação, os traba-
lhadores do ramo fi-

nanceiro, aprovaram, no dia 2
de outubro, a proposta para clá-
usulas econômicas da Federação
Nacional dos Bancos (Fenaban).
A definição garante aos bancá-
rios um reajuste de 6% sobre sa-
lários e benefícios, melhora na
Participação nos Lucros e Re-
sultados (PLR) e 13ª cesta-ali-
mentação como nova conquista
a ser incorporada na Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT).

Os bancários chegaram ao re-
ajuste de 6% depois de muita
mobilização e da ameaça de gre-
ve geral. Para chegar a esse
percentual, a categoria recusou ou-
tros índices oferecidos pelos ban-
queiros. No dia 21 de setembro, a
Fenaban ofereceu uma correção de
4,82%, o que correspondia a uma
variação da inflação dos últimos 12
meses. A segunda oferta, proposta
no dia 28 de setembro, de 5,2%,
também foi rejeitada pelo Coman-
do Nacional.

PROPOSTAS
Uma das grandes conquistas

dessa Campanha Salarial foi a
incorpação do pagamento da 13ª
cesta-alimentação no CCT. A
nova cláusula faz com que a ces-
ta tenha, este ano, o valor de R$
252,36. Com o reajuste de 6%,
aumenta também o valor do au-
xílio refeição. O tíquete será de
R$ 14,72 por dia, totalizando a
soma de R$ 323,84 por mês.

A PLR mantém o formato de

80% do salário mais o valor
fixo. Reajustado pelos 6%, fi-
cará em R$ 878 na regra básica
(teto de R$ 5.826). Os bancos
que - ao calcularem a distribui-
ção da PLR não atingirem 5% do
lucro líquido - devem aumentar o
valor até chegar a dois salários
com teto de R$ 11.652. O paga-
mento será feito de maneira que a
metade seja cumprida até dez dias
após a assinatura do acordo e a
outra metade em março de 2008.

Já o adicional da PLR será
pago de acordo com os critérios
da Convenção de 2006.  O   adi-
cional corresponde a 8% da va-
riação em valor absoluto do
crescimento do lucro líquido do
exercício de 2007, em relação ao
ano anterior, divididos entre os
seus empregados em parcelas
iguais com limite individual. O
mínimo será de R$ 1.200 e má-
ximo de R$ 1.800. Esses valo-
res valem para os bancos que ob-
tiverem um aumento no lucro lí-
quido igual ou superior a 15%
em relação a 2006. Já as insti-
tuições que não atingirem esse
lucro vão efetuar o pagamento
de maneira proporcional.

A proposta aprovada tam-
bém prevê a antecipação do pa-
gamento da PLR. Ou seja, será
antecipada 50% da regra bási-
ca, que deverá ser paga dez dias
após a assinatura da convenção
coletiva. Dessa forma, os ban-
cários receberão 40% do salá-
rio, mais parcela fixa de R$ 439
limitada a 15% do lucro líquido
do primeiro semestre.

Bancários garantem 6%
Depois de muita pressão e ameaça de greve geral, bancários e Fenaban definem cláusulas econômicas.

Fonte: Convenções Coletivas de Trabalho, DIEESE Subseção SESE/Sindicato
dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.

APCEF

Cláusulas                                        2006 2007

Reajuste salarial 3,50% 6%
Portaria 605,68 642,02
Escritório 869,33 921,49
Caixa e tesoureiro 1.214,84 1.287,73
Auxílio-refeição 305,58 323,84
Cesta-alimentação 238,07 252,35
Auxílio-creche/babá 171,13 181,40
PLR 80% + 828,00 80% + 878
Adicional à PLR 1.000 a 1.500 1.200 a 1.800
13ª Cesta-alimentação - 252,36

Imagens da mobilização em Porto Alegre: no clima farroupilha, os bancários queimaram o boneco de um vampiro, que simboliza a ganância dos banqueiros.

www.apcefrs.org.br
Visite o site da APCEF e fique por dentro das últimas notícias. Aproveite para votar na sua crônica preferida no concurso

Cotidiano do Rio Grande do Sul, em homenagem aos 50 anos do João de Barro. A votação encerra no dia 17 de outubro.
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CAMPANHA SALARIAL 2007

Mobilização e conquistas
Sete dias de greve alcançam benefícios para empregados da Caixa e para a população.

Uma semana de greve.
Esse foi o tempo que
durou a pressão direta

dos empregados da Caixa Econô-
mica Federal para arrancar do
banco melhores condições de tra-
balho. A greve iniciou no dia 3 de
outubro e encerrou no dia 9, de-
pois de muita negociação e ajus-
tamento de propostas entre repre-
sentantes dos empregados e a di-
reção da empresa.

Os sete dias de mobilização
garantiram aos trabalhadores da
Caixa Participação nos Lucros ou
Resultados (PLR) linear, compro-
misso de proposta de novo Plano
de Cargos e Salários (PCS)  para
os Técnicos Bancários e escritu-
rários até abril de 2008 e garan-
tia de não serem descontados os
dias parados.

O pagamento da PLR de for-
ma linear atende a demanda do
movimento sindical de justiça na
distribuição dos lucros, mas tam-
bém traz descontentamento entre
muitos empregados de faixas sa-
lariais mais altas. Desde a sua
implementação, as diferentes for-
mas de pagamento da PLR sem-
pre trouxeram insatisfação de
parcela dos empregados que se
sentia prejudicada. Para os ban-

cários, o debate da questão deve
ter como objetivo um formato de
pagamento mais justo e solidário.
No entanto, o assunto não deve
ser motivo de semear a divisão e
a disputa interna, atitude
injustificável no quadro de empre-
gados da Caixa.

Mais de 80% dos locais de tra-
balho, nas principais cidades do
país, aderiram à greve. No dia 8,
véspera da aprovação da propos-
ta, todas as agências de Porto Ale-
gre haviam parado. Embora te-
nham garantido reivindicações
importantes, os trabalhadores da
Caixa não vão desistir de lutar
pelos demais eixos da pauta es-
pecífica da Campanha Salarial de
2007. Entre elas, a recuperação
das perdas salariais acumuladas
no período Fernando Henrique
Cardoso, a isonomia, a jornada
de seis horas, o tíquete e a cesta-
alimentação para todos os aposen-
tados.

Em Porto Alegre, a última pro-
posta do banco foi aprovada em
assembléia, no dia 9 de outubro,
que lotou o maior salão do Clube
do Comércio, no centro da cida-
de. No mesmo dia, bancários de
vários cantos do estado aprova-
ram também o reajuste de 6% nos

salários e 13ª cesta-alimentação.
Os salários com correção e 60%
da PLR serão pagos dez dias após
a assinatura do acordo com a ins-
tituição. Confira a íntegra da pro-
posta no quadro ao lado.

ATENDIMENTO
As medidas garantidas pela

greve também vão beneficiar a
população. O banco se compro-
meteu em contratar três mil no-
vos funcionários até o final de
2007 e realizar concurso no pró-
ximo ano para abrir mais vagas.
A ampliação do quadro de pesso-
al é uma das reivindicações dos
empregados da Caixa, devido à
sobrecarga de trabalho. Para os
bancários, é necessário contratar
mais empregados para melhorar
as condições de trabalho e dar um
atendimento digno aos programas
como o Bolsa Famíla e o financi-
amento habitacional. Além desses
programas, a Caixa concentra
dois terços dos recursos do Pro-
grama de Aceleração do Cresci-
mento (PAC), do governo federal.

RETROSPECTIVA
No dia 9 de outubro, o Co-

mando Nacional dos Bancários
orientava as assembléias da

categoria em todo o país a acei-
tarem a última proposta feita
pela direção da Caixa. A deci-
são foi tomada em reunião na
sede da Fenae, em Brasília. Nes-
sa reunião, os membros do Co-
mando avaliaram que a propos-
ta trazia avanços significativos
e se configurava em vitória so-
bre a intransigência e o recurso
encaminhado à Justiça do Tra-
balho.

Em Porto Alegre, trabalhado-
res da Caixa fizeram um
passeatão pelas ruas centrais da
capital. Na ocasião, uma carta aber-
ta foi entregue à sociedade para mos-
trar que a mobilização dos empre-
gados também buscou melhorias
para clientes e população.

O interior do estado também
se mobilizou. A greve foi forte nas
bases dos sindicatos de Alegrete,
Cachoeira do Sul, Camaquã,
Carazinho, Caxias do Sul, Cruz
Alta, Erechim, Guaporé,
Horizontina, Ijuí, Lajeado, Lito-
ral Norte, Novo Hamburgo, Pas-
so Fundo, Pelotas, Rosário do
Sul, Rio Grande, Santa Cruz do
Sul, Santa Maria, Santo Ângelo,
São Borja, São Leopoldo,
Uruguaiana, Vacaria e Vale do
Paranhana.

PROPOSTA NA ÍNTEGRA
Índice de reajuste: 6% para sa-
lários e demais verbas.

PLR:

R$ 4.100,00 aos empregados não-
comissionados.

R$ 4.362,84 aos empregados
comissionados.

O pagamento será feito 60% até
dez dias após a assinatura do acor-
do e 40% até março de 2008. Se o
banco tiver crescimento do lucro
superior a 15% em comparação a
2006, serão acrescidos R$ 600, que
também serão pagos até março de
2008.

13ª cesta-alimentação: incorpo-
rada ao contrato de trabalho de R$
252,60.

Adiantamento de férias:
parcelamento passa de 5 para 10
meses sem juros.

PCS: construção de diretrizes e pre-
missas do novo PCS em 30 dias
após a assinatura do acordo. Apre-
sentação da proposta de novo PCS
até 30 de abril de 2008. Implanta-
ção até 1º de julho de 2008.

Unificação das carreiras: todos
os empregados da carreira adminis-
trativa passam a ter um único PCS.
Além disso, as atuais vantagens
pessoais (VP) dos escriturários pas-
sam a integrar a tabela do PCS, o
que traz mais segurança na carreira
funcional do empregado.

Incorporação: os R$ 30,00 (cor-
respondentes à campanha de 2004)
serão incorporados no Plano de Car-
gos e Salários, realinhando a curva
salarial numa nova tabela. A forma
de ascensão será por antigüidade e
merecimento e os critérios serão
apresentados até 30 de abril de
2008.

Emprego: contratação de mais
três mil empregados até dezembro
deste ano e realização de concurso
público em março de 2008.

Taxa de juro: os bancários da Cai-
xa terão direito à menor taxa de juro
de consignação nominal.

Internet: em até 30 dias após a as-
sinatura do acordo devem ser apre-
sentadas pela Comissão de Funci-
onários propostas de alterações
para a utilização da internet.

Saúde Caixa: fica garantido aos
empregados em efetivo exercício
na Caixa e que venham a se apo-
sentar pela Previdência Social o pla-
no de Saúde Caixa.

Licença Prêmio e Apip: conver-
são de até 30 dias da licença-prê-
mio - para aqueles que já têm este
direito - mais a Apip (ausência per-
mitida para tratar de interesses par-
ticulares) em espécie.

Bolsas: ampliação da bolsa de in-
centivo à graduação para 4.100 va-
gas.

Idiomas: bolsa para cursos de in-
glês, espanhol e japonês, de até R$
1.200 por ano.

Antecipação do tíquete-refei-
ção: aos contratados até o 15º dia
útil do mês.

Auxílio-creche a partir do 1º
mês: hoje é a partir do 3º mês.

Funcef:Funcef:Funcef:Funcef:Funcef: empregados atualmente
no Plano de Melhoria de Proventos
e Pensões (PMPP) poderão aderir ao
novo plano de benefícios do fundo
de pensão.

Abono dos dias parados: a di-
reção da Caixa também comprome-
teu-se a não descontar os dias pa-
rados na greve até 9 de outubro.

Imagens da mobilização dos trabalhadores da Caixa:
nesta foto, passeatão em Porto Alegre; em cima, da esquerda
para a direita, Alegrete, Carazinho, Passo Fundo e Pelotas.

Marisane Pereira/Federação dos Bancários RS

Fotos Divulgação Sindicatos de Bancários
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Soja e milho geneticamente modificados enriquecem empresas, em detrimento da biodiversidade e da saúde humana e animal.

TRANSGÊNICOS

Ambientalistas e agrônomos
estão preocupados com a difusão
dos alimentos transgênicos no
Brasil. Primeiro foi a soja, agora
é o milho geneticamente modifi-
cado que coloca em alerta os es-
pecialistas em solos e plantas. As
preocupações vão desde o perigo
da perda da biodiversidade a efei-
tos nocivos à saúde humana e ani-
mal. Para os engenheiros agrôno-
mos Fábio Dalsóglio e Gabriel
Fernandes, o cultivo de grãos ge-
neticamente modificados tem a fi-
nalidade de beneficiar grandes
indústrias multinacionais, em de-
trimento da vida. Fábio Dalsóglio
é doutor em Fitopatologia, pro-
fessor da Ufrgs e membro da Co-
missão Técnica Nacional de
Biossegurança. Gabriel Fernan-
des é assessor técnico da Asses-
soria e Serviços a Projetos em
Agricultura Alternativa. Para eles,
empresas como Monsanto,
Syngenta, Bayer, Basf e Dupond
utilizam-se da engenharia genética
para obter sementes patenteadas e
com isso garantir o monopólio nos
mercados mundiais. Uma política
que leva o produtor a pagar royaltie
por essas plantas e as sementes pro-
duzidas, além de comprometer a se-
gurança alimentar.

AGROTÓXICOS
Líderes mundiais nos merca-

dos de transgênicos, essas empre-
sas também são grandes produ-
toras de agrotóxicos. Uma com-
binação perfeita, pois elas mes-
mas produzem a planta e o
herbicida. Uma das primeiras cul-
turas transgênicas a serem
comercializadas foi a soja resis-
tente ao agrotóxico glifosato, pro-
duzida pela Monsanto. Esse
agrotóxico mata a soja convenci-
onal, mas pode ser usado pelo
agricultor para eliminar as ervas
daninhas nas culturas de soja
transgênica, sem afetar sua plan-
tação. O uso repetido do mesmo
agrotóxico tem acelerado o
surgimento de plantas daninhas
cada vez mais resistentes aos ve-
nenos. “Isso tem levado o produ-
tor a usar uma quantidade maior
do glifosato ou mesmo de outros
produtos mais fortes. Tanto é que
já há multinacionais querendo lan-
çar no mercado soja transgênica
resistente a outros herbicidas para

contornar esse problema”, ressal-
ta Fernandes. O agrônomo expli-
ca ainda que o Brasil é centro de
diversidade do milho e que a libe-
ração do milho transgênico colo-
ca em risco toda essa riqueza.
“Além de o Brasil não ter estru-
tura para a segregação da produ-
ção, a polinização do milho é fei-
ta pelo vento, que facilmente fe-
cundará plantações vizinhas aos
campos de transgênicos”, avisa.

COMIDA
Segundo Fernandes, as prin-

cipais culturas transgênicas pro-
duzidas hoje no mundo são soja,
algodão, canola e milho, e 90%
delas concentram-se nos Estados
Unidos, Argentina, Brasil e Ca-
nadá. O Rio Grande do Sul é gran-
de produtor de soja, seguido do
Paraná. Também se produz no
mundo trigo, batata, arroz e aveia
transgênicos. “Esses grãos são
responsáveis por mais de 70% da
alimentação mundial, e essas em-
presas estão reduzindo de manei-
ra significativa a diversidade ge-
nética dessas espécies comer-
cializadas. Com isso, cada vez
mais o mundo depende de poucas
espécies para comer, que estão
cada vez mais nas mãos dessas
empresas com poucos gens. E isso
é um problema, pois estamos cada
vez mais sob o risco de ficarmos
sem comida”, adverte Dalsóglio.
Além disso, o doutor em
Fitopatologia diz que até mesmo
a Monsanto pôde confirmar, atra-
vés de estudos, de que a soja
transgênica não é mais produtiva
que a soja comum. “Os agricul-
tores estão gastando mais com as
sementes e os agrotóxicos. Só
quem ganhou foi a Monsanto, que
teve lucro recorde ano passado no
Brasil, levando milhões de dóla-
res para o exterior. O Brasil, na
verdade, perdeu esse dinheiro”, re-
lata. Para Dalsóglio, mais impor-
tante do que ficar discutindo quem
vai ganhar dinheiro hoje, seria es-
tudar qual a proposta mais sus-
tentável, “o que será melhor para
o futuro dos nossos filhos, netos
e bisnetos, mas infelizmente o go-
verno protela e a sociedade não se
envolve”.

MANIPULAÇÃO
Engenharia genética é o pro-

cesso de manipulação dos genes
num organismo, geralmente fora
de seu processo normal repro-
dutivo. Transgênicos ou organis-
mos geneticamente modificados
(OGMs) são organismos produ-

zidos por meio da transferência
de genes de um ser vivo para ou-
tro, geralmente de espécies dife-
rentes. “Por exemplo, um peixe
que recebe características de por-
co ou a soja que recebe genes de
vírus, bactérias ou outros orga-
nismos”, exemplifica a cartilha
Transgênicos: a verdade por trás
do mito, elaborada pela Campa-
nha de Engenharia Genética da
organização não governamental
Greenpeace. “Quando organis-
mos são geneticamente modifica-
dos, um pacote de genes é intro-
duzido, incluindo uma seqüência
promotora para ativar o ‘gene de
interesse` (que faz uma planta pro-
duzir uma proteína tóxica a inse-
tos ou ser tolerante a um
herbicida, por exemplo) e o DNA
da seqüência terminal, que indica
onde é o fim do pacote genético.
Um marcador pode ser incluído
porque o processo de engenharia
genética é muito ineficiente e so-
mente uma pequena porção de
células incorpora o pacote inseri-
do. Todas essas características

podem vir de qualquer espécie. Os
genes mais usados são os de bac-
térias e vírus.”, explica a cartilha.

Para o engenheiro agrônomo
Gabriel Fernandes, os transgê-
nicos são organismos que se
multiplicam, e que uma vez li-
berados no meio ambiente não
tem como voltar atrás. “Não tem
como fazer um recall, como um
carro que saiu com defeito de fá-
brica. As construções transgêni-
cas são artificiais e nunca exis-
tiram na natureza. Elas mistu-
ram DNA de diferentes espéci-
es, inclusive vírus e bactérias
patogênicas, e isso pode dar ori-
gem a novos elementos infecci-
osos”, alerta. Ele explica ainda
que o processo também oferece o
risco de essas novas construções
genéticas passarem para
microorganismos nativos ou ani-
mais silvestres, cujas conseqüên-
cias são desconhecidas.

“A questão da análise prévia
de riscos e da biossegurança não
é levada a sério no Brasil. Não
existe aqui uma política de

biossegurança. O que vemos é o
governo assumir uma postura de
defesa da rápida liberação dos
transgênicos para agradar a seto-
res do agronegócio com quem se
comprometeu em busca de alian-
ças políticas”, afirma.

SAÚDE
Na cartilha, o Greenpeace

elenca alguns motivos para se
opor à liberação dos transgênicos
no meio ambiente: perda da
biodiversidade, aumento do uso de
agrotóxicos, ameaça à segurança
alimentar, falta de estudos e falta
de transparência. Para a organi-
zação, a utilização de transgênicos
com resistência a herbicidas está
causando o aparecimento de super
pragas, além da contaminação da
terra e dos lençóis freáticos devi-
do ao uso intensivo de agrotó-
xicos. A entidade também aponta
como conseqüência o aparecimen-
to de alergias, o aumenta da re-
sistência a antibióticos, os efeitos
inesperados de longo prazo e o
aparecimento de novos vírus me-
diante a recombinação. Ou seja,
os transgênicos estão sendo utili-
zados na alimentação humana e
animal sem estudos suficientes
que comprovem a sua segurança.
“Substâncias responsáveis por
catástrofes ambientais e humanas
como o ascarel, a talidomida, o
DDT e as bifenilas policloradas
foram endossadas por cientistas
sérios devido aos poucos estudos
disponíveis na época”, ressalta  a
cartilha.

Com o cultivo e a comer-
cialização da soja transgênica no
Brasil, foi criada regulamentação
específica para  garantir direito de
informação sobre alimentos
transgênicos. Também foi criada
a Lei de Biossegurança que refor-
ça o Decreto de Rotulagem 4.680
que determina que alimentos que
contenham ingredientes trans-
gênicos sejam identificados.

Neste mês de setembro, a jus-
tiça determinou que as empre-
sas Bunge e Cargill obedeçam a
lei e rotulem seus produtos com
o símbolo dos transgênicos. Os
óleos Liza e Soya agora deve-
rão conter o "T" dentro do tri-
ângulo amarelo, para indicar que
foram fabricados com ingredi-
entes transgênicos. A determina-
ção é resultado de denúncia do
Greenpeace, em 2005, pelo fato
de as empresas fabricantes do
Soya e do Liza  não identifica-
rem a produção de seus óleos co-
mestíveis com soja transgênica.

Grãos de ouro (para as multinacionais)

Como contribuir
Informe-se sobre os transgênicos e sobre as possíveis
conseqüências ao meio ambiente e à saúde humana e
animal.  Se você é contra os transgênicos, opte por
marcas que informem no rótulo que o produto é livre de
transgênicos. Participe de campanhas contra a libera-
ção de grãos e plantas transgênicas. O Greenpeace pos-
sui em sua página eletrônica o guia do consumidor que
informa sobre os alimentos disponíveis no mercado que
contêm ingredientes transgênicos em suas composições.
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COMUNICAÇÃO NA AMÉRICA LATINA

Telesur: um olhar latino
No ar desde 2005, emissora tem o objetivo de refletir a diversidade étnica e cultural do continente.

Romper com os latifúndios
midiáticos e resgatar a história
latino-americana. Esses são os
princípios que sustentam o pro-
jeto criador da TV Sur, ou
Telesur (no Brasil, TV Sul ou
Telesul). Uma televisão por sa-
télite, em espanhol, lançada em
24 de julho de 2005, pelos go-
vernos da Venezuela, Argentina,
Cuba e Uruguai.

Com sede em Caracas, capi-
tal da Venezuela, a emissora sur-
giu para funcionar 24 horas por
dia com correspondentes e su-
cursais em diversos países. No
final de outubro de 2007, par-
te da programação vai estar
disponível no Brasil também
pelo Canal 25 da parabólica
comum (satélite doméstico
B1), com tradução em Portu-
guês, através do sinal da TV
Educativa do Paraná. A novi-
dade vai dar mais visibilidade
à emissora, que até então só
podia ser captada por parabó-
lica digital (satélite NSS 806),
pelos sites (www.telesurtv.net,
www.pr.gov.br/rtve e www.
tvcomunitariadf.com.br) ou
pelas tevês comunitárias de
Brasília, Niterói, Rio de Janei-
ro, Florianópolis, Paraná e
Rocinha. Pela comunitária de
Brasília, é possível acompanhar
até nove horas de programação,
por dia. Pelo site da Telesur, a
partir das 20h, o telespectador
também assiste ao noticiário,
produzido pelas sucursais, inclu-
sive do Brasil.

Em dois anos de funciona-
mento, a Telesur conquistou
mais sócios, Bolívia, Nicarágua
e em breve o Equador. Possui su-
cursais na Argentina, Colômbia,
Nicarágua, Brasil, Washington,
México, Haiti e recentemente
transmite sinal à Espanha, onde
promete inaugurar, em breve,
mais uma sucursal. Há corres-
pondentes também no Chile e no
Peru. "Nós na América Latina e
no Caribe fomos treinados a nos
ver por olhos estrangeiros. De-
veríamos estar olhando para nós
com nossos próprios olhos", dis-
se na época da inauguração, o
diretor-geral da emissora, Aram
Aharonian. Na ocasião, o dire-

tor também ressaltou que o pro-
jeto surgiu para oferecer uma
alternativa às visões de emisso-
ras como a espanhola TVE e a
norte-americana CNN em espa-
nhol.

PROGRAMAÇÃO
Na Telesur, os países parcei-

ros, sucursais e correspondentes
produzem seus próprios notici-
ários, em que tentam refletir a
diversidade étnica e cultural do
continente. As reportagens são
enviadas a Caracas, responsá-
vel pela veiculação. O forte da
programação é o jornalismo,
com programas e debates, que
contextualizam as notícias, além
de documentários e filmes lati-
no-americanos. "Existe hoje um
predomínio da visão dos meios
de comunicação controlados
pelo Norte, ou seja, pelos paí-
ses do império que têm o con-
trole do fluxo de informação.
Por essa razão, é muito difícil
que a humanidade compreenda
o que está acontecendo no He-
misfério Sul. E quando dizemos
Sul, é o Sul histórico, geográfi-
co e cultural", explica o jorna-
lista Beto Almeida, membro da
junta diretiva da Telesur e pre-
sidente da TV Comunitária de
Brasília. "Na tevê comercial, a
América Latina só é divulgada
quando há uma tragédia, um
golpe de Estado ou a visita de
um presidente imperialista. Ou
seja, o tratamento aos latinos é
sempre negativo. Quando há
uma revolução em massa, como
na Venezuela, por exemplo, que
conseguiu eliminar o analfabe-
tismo e que tem o salário míni-
mo mais elevado da América
Latina, isso não vira notícia",
completa.

A data da inauguração da
Telesur, 24 de julho, não foi es-
colhida por acaso. Nesse mes-
mo dia, em 1783, nasceu Simon
Bolívar, herói da independência
de países da América do Sul e
mártir da luta pela integração
dos povos do continente.

FUNCIONAMENTO
A sustentação econômica do

canal vem dos governos funda-
dores e sócios e da rede de cola-
boradores, constituída por pro-
dutores independentes e tevês
comunitárias. A diretoria é in-
ternacional, e seu presidente é o
ministro de informação da

Venezuela, Andrés Izarra. O
conteúdo é bilíngüe, com legen-
das ou tradução em português
nas transmissões em espanhol e
vice-versa. A produção é feita
por jornalistas venezuelanos,
correspondentes e sucursais dos
países envolvidos. "Esse é um
orçamento dos cidadãos, não é
um projeto de governo, e sim dos
Estados, pois percebemos que a
integração latino-americana que
está na Constituição de vários
países só pode se concretizar se
também houver uma tradição
nas esferas cultural, comunica-
tiva e informativa", acrescenta
Almeida. Para ele, não se pode
fazer integração exclusivamen-
te comercial ou econômica, "ela
tem que ser cultural, política,
educacional e também
comunicacional. Então, nada
mais lógico que tenhamos uma
tevê que faça com que os países
se conheçam".

CRÍTICAS
Mas a proposta de integração

da América Latina e de criação
de uma comunicação que con-
traponha o domínio dos meios
de comunicação no continente
latino-americano gerou muitas
críticas. Quando esteve em Ca-
racas para a inauguração da

emissora, Almeida foi entrevis-
tado por correspondente do New
York Times, que perguntou a ele
como seria garantida a indepen-
dência da televisão. Almeida res-
pondeu ao jornalista com outro
questionamento. "Você acha que
o NY Times é independente? In-
dependente de quê, se ele defen-
de seus anunciantes e a maior
parte deles é ligada à indústria
bélica", disse. Para o João de
Barro, ao ser perguntado sobre
o risco de a Telesur ser uma te-
vê de Hugo Chaves, Almeida
começou a responder também
com uma pergunta: "Qual a in-
dependência da TV Globo?", e
continuou: "pois nós achamos
que a TV Globo é do capital. Na
verdade não existe independên-
cia, o que existe é uma linha edi-
torial comprometida com um ou
outro valor. Nós, na Telesur,
mostramos as manifestações
tanto da direita, quanto da es-
querda, mas com comentários.
Nossas câmeras entram nas
manifestações dos oprimidos,
dos camponeses, dos excluídos,
pois são os setores sociais que
nunca têm voz, que só aparecem
como baderneiros, ou quando
são presos ou mortos", justifi-
ca. Para Almeida, a suposta li-
berdade de imprensa é um con-

ceito vago. "A Telesur procura
tratar a pluralidade do fato so-
cial e as várias informações que
compõem um fato. Eu não acre-
dito que uma emissora que de-
pende da montadora de carros
vá fazer matéria isenta sobre o
colapso do trânsito, ou seja, ela
tem um limite que é a sua recei-
ta publicitária. A linha editorial
dessa emissora passa pelo depar-
tamento comercial, e a nossa
não. Nós temos um conselho de
notáveis, formado por intelectu-
ais, escritores e gente ligada às
artes".

Almeida acusa ainda a lógi-
ca comercial que preside os
grandes meios de rebaixar a in-
formação a uma mercadoria. Ele
explica que o objetivo maior da
Telesur é produzir uma progra-
mação que respeita os valores da
civilidade, da democracia e da
cidadania, além de fazer com
que os povos latinos se aproxi-
mem. "Existe um outro mundo
em movimento, buscando justi-
ça, criando uma nova noção éti-
ca de cultura e dos meios de co-
municação", garante. "Os povos
latino-americanos precisam se
enamorar e não ficar de costas
uns para os outros. Eles nos
vêem em preto e branco, mas nós
somos tecnicolor", completa.
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FALA, ASSOCIADA(0)

O CRISTO MARXISTA
Era uma noite de decisão no Estádio Olímpico. O Grêmio ia enfren-

tar um time argentino pela "Libertadores da América". Na entrada do
estádio esbarrei com um bando de garotos, de uma "torcida jovem"
que, qual um bando de passarinhos, fazia um grande alarido, berran-
do o "Ah! eu sou gaúcho!". Um deles, de uns 12 anos, portava uma
enorme bandeira com as cores do clube, tendo no centro o rosto de
Che Guevara, com a clássica boina guerrilheira, na cor azul, é claro
"Quem é esse aí?", perguntei, me fazendo de desentendido. O menino
me olhou fixo, como que descrente da minha ignorância, e disse: "Esse
é o Che, o maior guerrilheiro das Américas. É um libertador...".

Uma reflexão sociopolitica
Subi as escadas, sentei-me na minha cadeira e fiquei juntando as

idéias para uma reflexão sociopolítica. Havia dois dados relevantes:
Aquele garoto que, quando nasceu fazia 15 anos que Ernesto "Che"
Guevara tinha morrido e, quem contou a ele as lutas do médico argen-
tino que se tornou guerrilheiro?

Um ícone místico
Na mesma semana, os jornais abriram grandes manchetes sobre os

quarenta anos da morte de Guevara nas selvas da Bolívia. Olhando a
foto de seu cadáver, a gente não pode deixar de fazer uma ligação
com a figura de Cristo: recostado, olhos abertos, barba  em desalinho
e lábios entreabertos, numa fisionomia serena. Há, curiosamente, no
peito, perto do coração, um ferimento perfurante. A ilação não foi só
minha.

O jornalista Tomáz Martinez, do La Nación, de Buenos Aires, autor
de "Santa Evita", referiu-se ao que ele chama de Cristo-Comunista,
como um dos maiores ícones ideológicos da América Latina. Recor-
dou que, em 1968, no auge da repressão, discursando aos jovens, em
Paris, Dom Helder Câmara, Arcebispo de Olinda e Recife, afirmou que
"... só uma classe de homens, aqueles de visão planetária e de cora-
ção universal, poderá consumar o milagre de apagar as desigualdades
entre raças, sexos e classes, entre submissos e insubmissos, ilustrados e
iletrados. Só poderão consegui-lo aqueles que sejam violentos como os
profetas, justiceiros como Guevara, verdadeiros  como Cristo".

O martírio de um líder
No livro Compañero, uma biografia recente, autoria do escritor Jor-

ge Castañeda, ele entrevista o alemão Henrich Böll, Prêmio Nobel de
Literatura, que se refere à última refeição de Guevara cativo. Poucas
horas antes de sua execução sumária, numa analogia com a cruz,
quando o guerrilheiro teria recusado uma sopa oferecida, por causa
do vinagre. A verdade é que a foto de Guevara morto, inexplicavelmente,
traz consigo um ponderável apelo místico. Parece fazer a separação
entre a brutalidade do autoritarismo de todos os tempos, assim como
elabora a síntese dos eternos anseios libertários do homem novo. "Com
Guevara, afirma Böll, todos nos libertamos, e asseguramos o direito de
questionar a autoridade e a dissentir". Ideologias à parte, a verdade é
que Che Guevara passou para a galeria dos mitos latino-americanos,
junto com Zapata, Sandino, Vargas, Evita, Neruda, Gaitán, Marti, Borges
e tantos outros, em um continente tão carente de valores reais e verda-
deiros líderes.

Um idealista do não-conformismo
Os anos sessenta, encarnados da rebeldia de Che, deixaram uma

herança irreversível de liberdade em todos os segmentos do mundo
inteiro. Não se faz julgamentos históricos, ainda mais de idealistas ou
de mitos populares, sob pena de erro ou retratação. Felizmente a polí-
tica não é o tribunal onde se julga a história. O comunismo acabou. O
marxismo mostrou-se insuficiente para a complexidade da vida huma-
na, mas a figura de Che Guevara não cessa de encarnar o desejo
humano, seja de libertação, seja de mudança. O fato é que, quarenta
anos depois, para contrariedade de alguns, Guevara continua vivo.
Como que ressurrecto. Talvez por isso, o jovem torcedor tenha ficado
tão espantado com minha pergunta.

Um mito nunca morre
Esta é a reflexão que me veio à mente neste mês de outubro, quan-

do a América Latina, um continente tão carente de liberdade e de ações
igualitárias, celebra os quarenta anos da morte de Che Guevara, um
homem que - por haver se tornado um mito - vive nas lutas daqueles
que buscam libertação.

Antônio Mesquita Galvão
Empregado aposentado da Caixa, associado da APCEF.
É escritor e filósofo

O andar térreo da Casa dos
Bancários lotou com a fes-

ta dos Técnicos Bancários (TBs),
no dia 29 de setembro. A música
rolou madrugada adentro em vá-
rios ambientes da casa. O espaço
cultural virou pista de dança com
DJ e show especial da trans-
formista Dandara, que fez uma
performance muito divertida da
cantora Alcione. “Eu achei a ini-
ciativa muito boa, porque assim
os TBs se unem e podem enten-

TB Fest foi um sucesso
der mais da vida e da carreira dos
bancários”, diz a técnica bancária
Rachel de Araújo Weber. Rachel tem
21 anos, entrou na Caixa em 2005
e trabalha na Gifug/PO.

 No bar da Casa dos Bancá-
rios teve videokê e foram servi-
das pizzas, das 22h à uma da
madrugada. A TB Fest foi uma
iniciativa dos TBs, realizada
pelo SindBancários, com apoio
da APCEF. A festa também dis-
tribuiu brindes.      

Che viveNo dia 9 de outubro completa-
ram-se 40 anos da morte de Che
Guevara. Uma lenda para os jovens
revolucionários de todo o mundo,
Che Guevara é um exemplo de fi-
delidade e total devoção à união
dos povos subjugados. Para cele-
brar a memória do mais famoso
revolucionário e líder político latino-
americano, foi organizado por par-
lamentares, sindicatos e associa-
ções um ciclo de atividades,
intitulado Che Vive, durante a se-
mana de 8 a 11 de outubro.

A APCEF também participou

das homenagens, no  ato-show Che
Vive no auditório Dante Barone da
Assembléia Legislativa, dia 8 de
outubro, com a presença de Atilio
Boron. Músicos gaúchos cantaram
e homenagearam Che Guevara.  A
APCEF se fez presente nas celebra-
ções também  através do grupo Cai-
xa de Pandora, ao preparar especi-
almente para o Che Vive a esquete
Fragmentos - Uma Homenagem a
Che Guevara, com textos do próprio

Che Guevara. O grupo de teatro
da APCEF levou o espetáculo ao
auditório do Colégio Júlio de
Castilhos, dia 10 de outubro. A
esquete também participou da
abertura do debate com Sérgio
Martinez, Conselheiro da Embaixa-
da de Cuba no Brasil, dia 11 de
outubro, na Casa dos Bancários. O
debate com Martinez foi sobre os
45 anos do bloqueio econômico
imposto pelos Estados Unidos a
Cuba e sobre a prisão de cinco cu-
banos acusados de espionagem
em terras norte-americanas.

Fotos Filipe Caldeira

Costelão farroupilha
Uma sede repleta de azaléias

recepcionou os participan-
tes do X Costelão da Serra,
prestigiado evento promovido pela
Regional Serra da APCEF, em
Farroupilha. O Costelão acontece
duas vezes no ano. O primeiro é no
Dia do Trabalhador e o segundo   nas
comemorações farroupilhas.

Cerca de 200 pessoas, entre
associados, familiares e amigos se
divertiram das 10h às 17 horas,
no dia 15 de setembro. Os prepa-
rativos começaram bem cedo.  A
grande novidade dessa edição foi
a promoção de um bingo que dis-
tribuiu muitos prêmios. A nature-
za, a beleza das flores e a infra-
estrutura da sede que inclui galpão
(também chamado de costeló-
dromo), campo de futebol e qua-
dra de tênis foram fundamentais

para tornar a festa ainda mais di-
vertida. “O importante é confra-
ternizar, e nada melhor que um
churrasco para marcar a semana
farroupilha”, garante o coordena-
dor da regional, Vladimir Bettiol.

Também prestigiaram o evento a
presidenta da APCEF, Célia Margit
Zingler, o presidente da Agea,
Antoci Neto de Almeida e o diretor
do Sindicato dos Bancários de
Caxias do Sul  Ademar Bellini.

Divulgação
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O Núcleo de Cultura Ga-
úcha da APCEF encer-
rou o mês farroupilha

em grande estilo, e da forma
como os gaúchos e as gaúchas
gostam: com muita comida e
música típicas. O Jantar Baile
Campeiro, no Galpão Crioulo da
Associação, dia 28 de setembro,
foi um sucesso. Grande parte do
êxito se deve ao som de gaita,
violões, pandeiro e vozes do gru-
po Beira D’Estrada. “Gostei
desta festa especificamente por-
que o grupo faz uma música
gaúcha autêntica”, diz a associ-
ada Sílvia Nair dos Santos Bar-
ros, gerente da Agência Menino
Deus da Caixa. Sílvia e o mari-
do Rui são grandes apreciado-
res das festas promovidas pelo
Núcleo, principalmente depois
da reforma do galpão, concluí-
da em julho do ano passado. "O
pessoal que assumiu o galpão é
muito bom, está sempre inovan-
do", reforça Sílvia.

Os cerca de 200 participan-
tes apreciaram uma janta de pri-
meira: carreteiro de charque, fei-
jão mexido e saladas.  De so-
bremesa foi servido doce de abó-
bora. “Tenho que agradecer o
sucesso da festa ao apoio do di-
retor Paulo Belotto e dos   de-
mais colaboradores e participan-
tes do Núcleo que trabalharam
no evento”, lembra o diretor da

Associação e coordenador do
Núcleo, Paulo Cesar Ketzer.

TANGO
Antes de liberar a pista

para o arrasta-pé, a organiza-
ção da festa fez uma surpre-
sa. A professora de dança
Danielly Raiter Brandt e o bai-
larino Fabrício, ambos da
equipe de dança Fernando
Campani, deram um show de
tango. O espetáculo foi uma
amostra do que a professora
pretende oferecer na oficina de
tango, com estréia marcada
para o dia 6 novembro. As
aulas serão às terças-feiras, no
galpão da APCEF. Danielly já
ministra desde junho aulas de
dança de salão no local, tam-

Tudo que o gaúcho gosta
Comida típica e música gaúcha autêntica garantem o sucesso da festa.

JANTAR BAILE CAMPEIRO

Iniciou a parceria entre a APCEF
e o Genoma Colorado. Uma
escolinha de futebol para crianças
e adolescentes com idades de 4 e
17 anos. As aulas ocorrem às
quartas e sextas-feiras, das 9h às
17h, no campo de futebol da sede
B da Associação, Avenida Coronel
Marcos, 851. O Genoma Colorado
é um projeto do Esporte Clube
Internacional que incentiva
crianças e adolescentes à prática
de futebol.

Além de proporcionar uma
atividade sadia entre os atletas, a
sociedade vai permitir que a
APCEF participe em competições
de futebol mirim e infantil entre os
diversos núcleos do Genoma
Colorado. A parceria visa ainda a
desenvolver atividades sociais e
culturais para congregar atletas,
familiares e amigos. "É uma
oportunidade de tornar a iniciativa
mais do que uma atividade de
treinamento e disputa, mas
também de lazer e descontração,
tão difíceis com a correria do dia a
dia", diz o diretor da APCEF Sérgio
Squeff. Para os coordenadores e
professores da escolinha, Melissa
e Ricardo Quesada, a parceria é
também uma oportunidade de
desenvolver esse projeto na zona
sul da cidade. A escolinha está
aberta ao público em geral. Os
dependentes de associados da
APCEF têm desconto de 12%
sobre o valor da mensalidade. Mais
informações e inscrições pelos
fones (51) 3268 1611, 9326 3793
e 9653 2123.

FUTSAL FEMININO
As associadas e dependentes

também podem aprender a jogar
futebol. A equipe de futsal da
APCEF promove treinos de futsal
feminino em seu ginásio de espor-
tes, na Avenida Coronel Marcos,
627. Os treinos são orientados pelo
professor Ney Ramires, às quintas-
feiras, das 20h às 22h. Mais infor-
mações e inscrições pelos fones
(51) 9975 4835 (Márcia) e 9983
3929 (Liane).

JOGOS DE INTEGRAÇÃO
Continuam as etapas regionais

dos Jogos de Integração da
APCEF. A grande final será nos dias
1º e 2 de dezembro em Tramandaí.
As regionais que ainda não marca-
ram suas datas devem se agendar
até o dia 18 de novembro. A pri-
meira etapa regional foi em Passo
Fundo, no dia 29 de setembro. As
disputas nas regionais Vale dos Si-
nos e Serra acontecem no dia 20
de outubro e na Taquari em 27 de
outubro. Agende-se.

GENOMA COLORADO

ESPORTE

Festival de vozes
O Coral da APCEF deu um

show de talento no 42º Fes-
tival de Coros do Rio Grande do
Sul, intitulado O Gaúcho quer
Cantar, dia 30 de setembro, no
Lindóia Tênis Clube. A ocasião
também marcou o 1º Encontro de
Coros do clube. O coral da Asso-
ciação dividiu  aplausos com mais
sete coros gaúchos que interpre-
taram diversas canções nacionais
e internacionais. O evento foi pro-
movido pela Federação de Coros
do RS, com a finalidade de divul-

gar o canto como patrimônio cul-
tural do estado. Regido pelo ma-
estro Luiz Carlos Andrade, o Coral
da APCEF interpretou Dezilde Al
Cavallero, Canção Ballet, Passaredo
e No Rancho Fundo. No final, to-
dos receberam certificado e troféus
de participação, além de convite
para as próximas edições.

AGENDA CHEIA
O Coral da APCEF também

participou de homenagens à Se-
mana Farroupilha. No dia 18 de

setembro esteve na  Noi-
te da Caixa, quando  a
APCEF se fez presente
no  Acampamento
Farroupilha, no   Pique-
te dos Bancários (Par-
que Harmonia). No dia
seguinte, também mos-
trou seu talento no Re-
canto Gaúcho da Caixa,
montado na Agência
Praça da Alfândega.

A peça América Café, do grupo Caixa de Pandora
da APCEF, faz única apresentação no dia 25 de outu-
bro, às 20h, no Teatro Dante Barone, na Assembléia
Legislativa. Voltada às comunidades sem acesso ao
teatro comercial, o espetáculo tem o apoio da União
de Negros pela Igualdade (Unegro); União Nacional
dos Estudantes (UNE); União Brasileira de Estudan-
tes Secundaristas (Ubes); Confederação Nacional das
Associações de Moradores (Conam); Federação Ga-
úcha das Associações de Moradores (Fegam/RS);
União das Associações de Moradores de Porto Ale-
gre (Uampa) e União Brasileira de Mulheres (UMB).

O espetáculo, dirigido por Artur José Pinto, conta uma história de amor
que foi sucesso nos palcos por onde passou. "O nosso compromisso é tam-
bém levar a cultura a quem não tem acesso a ela, por isso o Caixa de Pandora
realizará este espetáculo gratuito", explica a diretora de Cultura da APCEF
Almeri Espíndola de Souza.

Única apresentação
AMÉRICA CAFÉ

Perda É com pesar que a diretoria da APCEF comunica o
falecimento do associado e aposentado Alceu Beck, ocorrido no dia
28 de setembro, aos 78 anos. Pioneiro do tradicionalismo na APCEF,
Beck foi o grande responsável pela  construção do primeiro galpão
crioulo, na parte baixa da Sede B da Associação. O galpão foi construído
com recursos oriundos da venda de papéis descartadados nas agênci-
as e unidades da Caixa em Porto Alegre. Os papéis eram recolhidos
por ele mesmo, um eterno apaixonado pela cultura nativista.

Fotos Filipe Caldeira

bém às terças-feiras.  As ins-
crições para a oficina de tango
já estão abertas. Mais informa-
ções na página eletrônica
www.apcefrs.org.br, ou pelo
fone 51 3268 1611.

Os presentes também fize-
ram um minuto de silêncio pelo
falecimento de um dos maiores
incentivadores da cultura gaú-
cha na APCEF, Alceu Beck (leia
nota abaixo).

CORAL DA APCEF



joão de barro outubro2007 12

ciano magenta amarelo preto

enfoque

JOÃO DE BARRO 50 ANOS

O associado Valter Nunes tirou o 1º lugar no concurso de
fotografia Imagens do Rio Grande do Sul.  A foto Olhares
do Ferrabraz, que está na capa desda edição, foi feita no

Morro do Ferrabraz, em Sapiranga, onde se pratica o vôo livre. O
concurso foi promovido pela APCEF em homenagem aos 50 anos do
jornal João de Barro.

O segundo lugar ficou com a fotografia de título Meu Céu Sul (ao
lado, em cima), da aposentada Elora Fabrica Galarraga. A terceira foto
mais votada foi Churrasco (ao lado, abaixo), de Luis Tadeu Vilani, de-
pendente da associada Alba Regina Benvegnú, da Redur/PF.

Valter Nunes, primeiro colocado, é gerente de Retaguarda em
Parobé, tem 45 anos de idade, 18 deles dedicados à Caixa. Há cerca
de quatro anos, passou a estudar fotografia. "Acho que o gosto pela
fotografia veio de meu pai, que gostava muito", explica o vencedor. O
talento para a arte fotográfica já rendeu a Nunes o primeiro lugar no
concurso da Fenae, em 2005.

Para o concurso da APCEF Imagens do Rio Grande do Sul, uma
comissão julgadora formada por membros indicados pela diretoria
pré-selecionou as 13 fotos que estavam de acordo com os critérios
propostos no regulamento. As fotos concorrentes foram disponibilizadas
na página eletrônica da Associação e escolhidas por voto do júri popular,
por todos os associados. A classificação se deu por ordem de maior vo-
tação. Todos os participantes vão receber pontos no programa PAR, da
Fenae, além de certificados da APCEF. Na avaliação da diretoria da
Associação, todos os trabalhos são excelentes.

  Os demais classificados foram: Arco-íris em Dose Dupla, de Débo-
ra Sperafico, da Superintendência Serra Gaúcha; Encantos de Cima da
Serra, de Silvana Lottermann , Ag Lajeado; Torre, de Sidney Lima, Gifug/
PO; Tranqüilidade no Rincão Gaia, de Elisa Meurer, dependente de Traudi
Ingrid Meurer, Ag. Santa Cruz do Sul; Araucária, de Sílvia Kaiser, da
Gifug/PO; Gaia, uma Nova Chance, de Ornélio Meurer, dependente de
Traudi Meurer, Ag. Santa Cruz do Sul; Moinho Solitário, de Elaine
Nardes, dependente de Alzemiro Nardes, Ag. Canudos; Pôr-do-sol na
Av. Diário de Notícias, de Gorety Schein, dependente do aposentado
Paulo Schein; Ângulos da Serra Gaúcha, de Maria da Graça da Silva,
Ag. Moinhos de Vento; e Rincão Gaia: o meio ambiente agradece, de
Traudi Meurer, Ag. Santa Cruz do Sul.

Imagens
premiadas


