
REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL

Solução ou ilusão?

hoje joão de barro março/2007 2

João de Barro - Qual a

sua opinião sobre redução

da maioridade penal?

Marcos Rolim - Em geral
as pessoas imaginam que a gra-
vidade das penas, por si só já re-
duziria a ocorrência de crimes.
Acredita-se que os eventuais de-
linqüentes temerosos deixariam
de praticar os delitos. Essa é a
grande ilusão. Na verdade, o que
pode inibir a prática de um delito
não é a gravidade da pena, mas a
certeza da pena. Então, quando
lidamos com o tema da impuni-
dade, estamos falando basica-
mente da falta de produção de
prova, da incapacidade que a po-
lícia tem de recolher as provas ne-
cessárias para a condenação. No
Rio de Janeiro, a taxa de esclare-
cimentos de homicídios é igual a
2%, ou seja, de cada 100 pessoas
que praticam homicídio, 98 não
são encontradas pela polícia. En-
tão, não adianta aumentar a pena
de homicídios se as pessoas não
são encontradas.

JB - Então é basicamen-

te uma questão de impuni-

dade?

Rolim - Nós temos hoje um
volume determinado de adoles-
centes entre 16 e 18 anos que pra-
ticam atos infracionais. Esse nú-
mero de infratores não vai mu-
dar se eles responderem por pe-
nas mais graves. O que vai mu-
dar é se eles passarem a respon-
der mais por esses delitos, ou seja,
se eles forem encontrados e cha-
mados para a responsabilidade.
Para enfrentar a impunidade é

A morte do menino João Hélio, no Rio de Ja-
neiro, criou uma comoção popular, trazendo
para muitos a sensação de que, reduzindo a
maioridade penal ou aumentando a repres-
são, a população estaria mais segura. O pro-
fessor e consultor em Segurança Pública e
Direitos Humanos, Marcos Rolim, fala ao João

de Barro sobre o assunto.

preciso enfrentar o problema da
produção da prova e não o pro-
blema da gravidade da pena. A
impunidade no Brasil é basica-
mente um problema da polícia. É
a polícia brasileira que normal-
mente não identifica os culpados.

JB - O agravamento de

pena não é a solução?

Rolim - Não. E não preci-
samos de exemplos externos.
Ao longo dos últimos 30 anos, o
Brasil vem experimentando su-
cessivas mudanças na legisla-
ção penal, agravando penas.
Entretanto, nesse mesmo perí-
odo os crimes cresceram, a vi-
olência nunca foi tão grande. No
início dos anos 90, o Congresso
aprovou uma nova lei penal, a
lei dos crimes hediondos que
atribuiu a vários crimes consi-

derados mais graves, penas
muito sérias. Essa lei impediu,
por exemplo, a progressão de
regime para os condenados por
crimes hediondos. Então, se o
sujeito era condenado por cri-
me hediondo, tinha que passar
todo o tempo da pena fechado
em uma cela. E de lá para cá,
todos os crimes considerados
hediondos cresceram no Brasil.
Teriam crescido da mesma for-
ma se não houvesse essa nova
lei, porque não há relação de
causa e efeito entre gravidade
da pena e ocorrência do crime.
O que nós temos de enfrentar é
o problema da impunidade.

JB - E a situação dos ado-

lescentes?

Rolim - No caso dos ado-
lescentes autores de atos
infracionais há um problema a
ser resolvido, é a previsão de
internação máxima do Estatuto
da Criança e do Adolescente
(ECA). O estatuto estabelece
um prazo máximo de privação
de liberdade de três anos. Em
geral, esse prazo é perfeito
quando estamos diante de um
ato de pouca gravidade, mas
quando estamos diante de um
crime grave (homicídio, latrocí-
nio) não é correto que sejam
apenas três anos. É preciso es-
tabelecer uma proporção distin-
ta, pois não é justo que um ga-
roto de 16 anos, que tenha pra-
ticado um furto na rua, passe um
ano dentro da Febem com um
sujeito da mesma idade que
matou dois ou três e vai cum-
prir no máximo três anos. É pre-
ciso uma distribuição mais pro-
porcional dessas medidas de
privação de liberdade. O segun-
do problema a ser resolvido, é a

questão de os adolescentes es-
tarem assumindo a autoria de
crimes praticados por adultos.
Há uma perversão, adolescen-
tes assumindo delitos para pro-
tegerem adultos. Por outro lado,
a redução da idade penal seria
contrária ao interesse público. O
que vai acontecer se reduzir de
18 para 16 anos é que estare-
mos colocando milhares de jo-
vens de 16 anos dentro dos pre-
sídios brasileiros. Peguemos o
exemplo de Porto Alegre. Te-
mos no Presídio Central cerca
de quatro mil adultos. Se largar-
mos um menor lá dentro, esta-
remos abrindo mão de qualquer
chance de recuperá-lo.

JB - Mas essas institui-

ções estão lotadas. Não se-

ria necessária uma reformu-

lação geral em todo o siste-

ma?

Rolim - Na verdade essas
instituições (Fase e Febem) nun-
ca aplicaram o ECA, elas se-
guem sendo simplesmente ca-
sas prisionais, não são espaços
de aplicação de medidas sócio-
educativas. Na prática, o que
tem lá dentro é cadeia, cela,
castigo, punição corporal. Então,
é preciso repensá-las. É um de-
safio para os governos, que têm
sido sempre omissos nessa área.
Empilham de adolescentes essas
casas, os maltratam e depois re-
clamam que não se recuperam.
Mas pior ainda é colocá-los nos
presídios com adultos.

Outro argumento importan-
te. Se a gente pegar a linha de
concentração etária dos delitos no
Brasil de hoje, a faixa que mais
concentra a prática de crimes é a
dos 20 anos.

JB - O crime tem origem

em múltiplas questões e,

portanto, o enfrenta-

mento depende de múlti-

plas ações. Quais seriam

essas ações?

Rolim - De fato, o crime e a
violência são fenômenos com-
plexos que possuem causas
complexas. Não há receita má-
gica. É preciso uma política de
segurança muito eficiente, com
medidas sincronizadas, articula-
das racionalmente dentro de um
projeto de segurança, na área da
educação, da saúde, ou seja,
existe uma série de iniciativas
que podem ser tomadas, que
somadas, podem produzir resul-
tados importantes para a pre-
venção da violência e da
criminalidade. Para enfrentar a
violência no Brasil é preciso
atingir preferencialmente a fai-
xa etária entre 14 e 25 anos, pois
é a faixa onde se concentra a
maioria dos autores e das víti-
mas de crimes violentos no
Brasil. O grande desafio é en-
contrar algum tipo de progra-
ma social para aqueles jovens
que estão fora da escola e de-
sempregados.

JB - O que falta então, di-

nheiro ou vontade política?

Rolim - O problema da se-
gurança pública não é um pro-
blema de dinheiro, é um proble-
ma de prioridade dos gastos na
própria segurança. Ao contrá-
rio do que se imagina, se gasta
muito em segurança pública no
Brasil. Só que se gasta mal.
Gasta-se em viaturas e arma-
mentos. Por outro lado, temos
uma polícia cada vez mais vi-
olenta e cada vez mais inca-
paz de esclarecer os crimes.
Para se ter uma idéia, em
2005 o Brasil gastou só com
as polícias estaduais R$ 17 bi-
lhões, e isso é muito dinheiro.

Charges cedidas pelo autor. (blogdokayser.blogspot.com)

Arquivo Pessoal
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Você já aderiu à rede de blogs?

Acesse www.sivuca.com e participe.

SANTIAGO

? ?

PÁGINAS

www.apcefrs.com.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.
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Desrespeito
No dia 2 de fevereiro, a agricultora

Eva da Silva, do município de Vale do
Sol, teve a sua propriedade invadida por
um oficial de justiça que cumpria um
mandado de arresto em favor da empre-
sa Alliance One, que acusava Eva de
quebra de contrato. A agricultora come-
teu suicídio enquanto o fumo era carre-
gado por empregados da empresa. A dí-
vida de Eva com a Alliance venceria em
2010 e em dezembro ela havia entregue
parte da produção para a multinacional.

Conforme o Movimento dos Peque-
nos Agricultores, casos de arresto estão
se tornando comum no interior do esta-
do. O MPA divulgou nota onde afirma
que os "fumicultores assinam documen-
tos, de boa-fé e sem conhecimento das
cláusulas, inclusive promissórias e pro-
curações em branco, que depois são usa-
das contra eles".

Prática comum

12,5%

Isenção do imposto
de renda

Esse foi o crescimento do Produto
Interno Bruto de Cuba em 2006. O mai-
or da América Latina.

Concessão

Cuida da sua saúde e do Planeta:
Não consuma alimentos transgênicos.
Prefira alimentos orgânicos, produzidos

sem fertilizantes químicos e agrotóxicos.

Dicas

Mais eucaliptos
A empresa de celulose Stora Enso

apresentou à governadora Yeda Crusius
os seus projetos de investimento em base
florestal no Rio Grande do Sul. A em-
presa pretende plantar cem mil hectares
de eucaliptos e quer instalar uma fábrica
de celulose também. A Stora já adquiriu
45 mil hectares de terra.

Já a Associação Gaúcha de Empre-
sas Florestais e o Sindimadeira querem
que a gestão do plantio comercial de
eucalipto, pínus e acácia passe a ser res-
ponsabilidade da Secretaria Estadual da
Agricultura e não da Secretaria do Meio
Ambiente, como é atualmente.

Os trabalhadores que receberam
rendimentos tributáveis anuais acima
de R$ 14.992,32 têm até o dia 30 de
abril para fazer a declaração do
Imposto de Renda, ano-base 2006.

Conforme a Lei n.º 7.713, de 22
de dezembro de 1988, e Lei n.º 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, aposen-
tados e pensionistas portadores de
moléstias graves têm direito à isen-
ção de imposto de renda na fonte. São
apontadas como moléstias graves:
tuberculose ativa; alienação mental;
esclerose múltipla; neoplasia malig-
na; cegueira; hanseníase; paralisia
irreversível e incapacitante; fibrose
cística; hepatopatia grave; car-
diopatia grave; doença de par-
kinson; espondiloatrose anqui-
losante; nefropatia grave; estados
avançados da doença de Paget; con-
taminação por radiação; AIDS; mo-
léstias profissionais e acidentárias.

Alguém ainda acredita que o propósito
da visita de George Bush a países lati-
nos era "promover a liberdade, prosperi-
dade e justiça social, e oferecer os be-
nefícios da democracia nos campos da
saúde, educação e oportunidades econô-
micas"?

Propósito

A Comissão de Ciência, Tecnologia,
Comunicação e Informática da Câmara
dos Deputados, aprovou  requerimento
solicitando a reinstalação da subcomissão
especial que revisará as normas para
concessão de rádio e de TV no país. A
subcomissão será formada por 14 parla-
mentares, integrantes da Comissão.

Entre 12 e 14 abril, Porto Alegre será
palco do 8º Fórum Internacional Software
Livre. Veja detalhes em www.
softwarelivre.org

Software livre

 Os associados da Funcef que op-
tarem por requerer a isenção devem
encaminhar o pedido à Gerência de
Benefícios Previdenciários da Funda-
ção juntamente com o Laudo (ou có-
pia autenticada em Cartório) emiti-
do por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Fe-
deral ou dos Municípios e o Pedido
de isenção de IR (formulário de
isenção de IR). Informações sobre
o assunto poderão ser obtidas pelo
telefone 0800-99-1900.

Informações sobre a declaração
do Imposto de Renda deste ano po-
dem obtidas na página da Receita
Federal ((www.receita.fazenda
.gov.br). A declaração ser encami-
nhada pela internet, através do pro-
grama de envio na Receita Fede-
ral, ou entregue em disquete nas
agências da Caixa e do Banco do
Brasil.



MULHERES - Há muitos anos, exatamente
150, algumas mulheres resolveram protestar con-
tra a jornada excessiva de trabalho. Foram quei-
madas. Antes ainda, eram queimadas nas foguei-
ras. O fogo com todo o seu poder, simboliza  de
certa forma, a luta das mulheres por melhores con-
dições de vida e por cidadania.

Ainda há muito a conquistar, muitas fogueiras
a serem acendidas. As mulheres ganharam espaço
na vida diária, na política, no esporte, mas seguem
sendo maltratadas e mortas.

Além de celebrar o Dia Internacional da Mu-
lher, o 8 de Março deve servir como reflexão e
como incentivo à busca de um mundo onde as pes-
soas sejam tratadas pelo que são e onde a discri-
minação não tenha espaço. Como mostra a repor-
tagem sobre a Marcha das Mulheres e a entrevista
com a Defensora Pública, Cassandra Haltern, nas
páginas 8 e 9.

PREVIDÊNCIA - Com a transformação da
Medida Provisória 316 em Lei, os trabalhadores
se defrontaram com uma armadilha. As empresas
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Esta edição do João de Barro fechou na

redação no dia 13 de março de 2007.

As lutas de todas e de todos
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poderão pedir a não utilização do Nexo e tendo o
pedido negado, o benefício fica caracterizado como
doença comum até o julgamento pela Junta de Re-
cursos do INSS.

O Nexo Técnico Epidemiológico e as mudan-
ças na Previdência Social serão tema de discus-
sões pelo movimento sindical, que precisa ter uma
atuação mais forte e assumir uma posição de
enfrentamento contra o governo e a classe patro-
nal, para que mais direitos não sejam retirados
dos trabalhadores. A reportagem sobre o assunto
está na página 5.

APCEF - Como mostram as reportagens do
João de Barro, o primeiro semestre está recheado
de ótimas atrações promovidas pela Associação.
A programação inclui cursos, passeios, oficinas de
teatro, de escrita, festas, bailes, jogos, as reuniões
mensais de aposentadas, aposentados e pensionis-
tas e o retorno do Caixa de Pandora aos palcos. São
atividades para todos os gostos e com muita
integração dos associados, é só ficar atento ao ca-
lendário e participar.

Seguro de Vida é um assunto sério. Na

hora de fazer sua escolha, procure quem está

perto de você e participa da sua vida. O Vida

APCEF é muito mais seguro. Com ele, você

está protegido, porque tem ao seu lado quem

negocia as suas melhores condições e defen-

de seus direitos. Se a APCEF faz tudo por

você no seu dia-a-dia, o Vida APCEF traz toda

a segurança e tranqüilidade que a sua família

merece.

Acesse a página eletrônica da APCEF

www.apcefrs.com.br e faça a sua adesão, ou

solicite a presença do representante do Vida

APCEF pelo telefone 51 3025 1313 ou pelo e-

mail vidaapcef@apcefrs.com.br.

MAIS SEGURO PORQUE
ESTÁ AO SEU LADO

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 sema-

nais. Para atendimento, é necessário agendar ho-

rário na Associação pelo telefone 51 3268 1611.

Direito Social
Defesa Administrativa,

Seguro Jurídico,

Previdência

51 3227 5598

assejur@apcefrs.com.br

Plantão: sextas-feiras, à tarde

Advocacia Fagundes,

Meyer, Schneider
Ações Trabalhistas,

Tíquetes e

Cesta-Alimentação

aposentados

51 3595 4775

Plantão: Quintas-feiras,

das 16 às 18 horas

ASSESSORIA
JURÍDICA
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CONGRESSO ESTADUAL

Os rumos da classe trabalhadora

N
os dias 10 e 11 deste
mês, bancárias e ban-
cários do Rio Gran-

de do Sul realizaram o 9º Con-
gresso Estadual.

Os 284 delegados e dele-
gadas, além de tratarem das
questões da categoria, também
elegeram a nova diretoria da
Federação dos Bancários para
o período 2007/2009. As de-
liberações do Congresso serão
levadas à Conferência Nacio-
nal dos Bancários.

AVALIAÇÃO
Na avaliação da campanha

salarial de 2006, os congres-
sistas apontaram falhas na
construção de uma mesa de
negociação unificada. "A unifi-
cação da categoria com a con-
quista da mesa única, tornou-
se motivo de tensionamento en-
tre os bancários", diz o texto
aprovado. Além da mesa
unificada, a proposta da catego-
ria, aprovada na Conferência
Nacional dos Bancários, era
manter paralelamente as mesas
e mobilizações específicas nos

Bancários avaliaram a campanha salarial de 2006 e apresentaram propostas para a deste ano.

NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO

Ataque aos direitos

bancos federais. "Como nos
anos anteriores, houve um pro-
fundo desrespeito às resoluções
da Conferência. O comando na-
cional, hegemonizado pela polí-
tica do Sindicato de São Pau-
lo, um sindicato nacional na prá-
tica, não dialogou com o senti-
mento da categoria. A campa-
nha era conduzida em marcha

lenta, aguardando o desfecho
das eleições no primeiro turno."

ORGANIZAÇÃO
Na avaliação dos delega-

dos e delegadas presentes no
9º Congresso, a Federação
dos Bancários do RS deve pro-
curar ser uma "articuladora na-
cional na busca de uma nova or-

ganização e uma nova hege-
monia para dirigir os bancári-
os". Além disso, é preciso "res-
gatar os Congressos Estaduais e
Nacionais dos Bancos públicos".

BANCOS PÚBLICOS
ESTADUAIS

Os congressistas debate-
ram sobre a necessidade de os

bancos públicos federais man-
terem "uma articulação nacio-
nal, coordenada pela Contraf,
com a criação de bancos de
dados sobre negociações es-
pecíficas, acordos e campanhas
permanentes em defesa  des-
sas instituições. Também é fun-
damental para esta articulação
a realização de um encontro
nacional destes bancos".

PLEBISCITO
NACIONAL

Para decidir sobre a pro-
posta de participação da Cai-
xa e Banco do Brasil na mesa
única de negociação, os dele-
gados propuseram a realização
de um plebiscito nacional.

CONTRATAÇÃO
Outra proposta dos con-

gressistas foi a inclusão, como um
ponto de reivindicação da cam-
panha salarial dos bancários, a
contratração de mais funcioná-
rios "como forma de diminuição
do processo de adoecimento da
categoria por excesso de traba-
lho e o fim do assédio moral".

Carlos Silva

Previdência e Nexo Técnico Epidemiológico foram tema de palestras no 9º Congresso.

E
m agosto de 2006, o go-
verno federal publicou a
Medida Provisória 316,

que estabelece o Nexo Técnico
Epidemiológico para a identifi-
cação de doenças e acidentes
provocados pela atividade
laboral. O que foi saudado como
um avanço pelos trabalhadores
mostrou-se uma armadilha
quando foi transformada na Lei
11.430, de 26 de dezembro de
2006. Foram incluídos dois pa-
rágrafos na Lei, retrocedendo
todas as conquistas. Em um de-
les, considerado o mais prejudi-
cial, as empresas podem pedir
a não utilização do Nexo
Epidemiológico e, caso o pedi-
do seja negado pelo INSS, o
efeito suspensivo é automático.
O que significa que a doença
passa a ser caracterizada como
comum e não do trabalho até
que o processo seja julgado pela
Junta de Recursos do INSS.

O Fórum Sindical de Saúde
do Trabalhador em carta envia-

da à Central Única dos Traba-
lhadores (CUT) afirma que "os
trabalhadores recentemente so-
freram um dos maiores assal-
tos aos seus direitos com a pu-
blicação da Lei 11.430". A re-
gulamentação da Lei pelo De-
creto 6.042, de 12 de fevereiro
deste ano, trouxe ainda menos
proteção ao trabalhador adoe-
cido. Atualmente, para conse-
guir um benefício por acidente
ou doença do trabalho, o segu-
rado entra com requerimento
junto ao INSS, que concede ou
não, dependendo da avaliação da
perícia médica do Instituto. Com
a nova Lei, a empresa poderá
interferir na concessão, questi-
onando o nexo causal.

O Fórum critica a atuação
da CUT: "inicialmente, o movi-
mento sindical comemorou a
aprovação do NTE", lembra o
texto encaminhado à Central.
"Mas ao analisarmos com mai-
or critério o conteúdo da Lei e
do Decreto que a regulamenta,

ficamos perplexos. Na prática
nossa bandeira foi apropriada e
deturpada pela classe patronal.
E após a aprovação da Lei, o
que fez o movimento sindical?",
questionam os sindicatos e fe-
derações participantes do
Fórum. "Muito pouco. Nenhu-
ma mobilização que buscasse
pressionar parlamentares. Fica-
mos assistindo tudo sem inicia-
tiva efetiva. Foi negociado com
técnicos do INSS e com parla-
mentares vinculados à patronal
uma redação mediadora. O re-
sultado não poderia ser pior. O
processo como um todo aconte-
ceu com inúmeros problemas e
conduções inadequadas, criando
ilusões e permitindo uma derrota
sem luta", afirma o FSST.

A proposta do Fórum é que
a partir de agora, uma mo-
bilização "contundente para
pressionar o governo. Em tem-
pos de FHC conseguimos evi-
tar retrocessos, inclusive com a
presença de inúmeros sindica-

listas em reunião de "técnicos"
da previdência que tramavam
contra os segurados na elabo-
ração das Normas Técnicas da
Pair, LER, pneumoconiose,
benzenismo. Porque termos pos-
turas diferente nesse momento?
Por que devemos adotar uma
postura passiva diante de tama-
nho ataque aos direitos dos tra-
balhadores?"

No dia 8 deste mês, repre-
sentantes de sindicatos e da
CUT estiveram reunidos com o
secretário executivo do Minis-
tério da Previdência Social,
Carlos Eduardo Gabas. O dire-
tor da APCEF, Jailson Prodes,
participou de reunião e ressalta

que é necessário intensificar a
"mobilização de todos os traba-
lhadores e entidades represen-
tativas para que sejam efe-
tuadas as modificações na Lei
e no Decreto, para que o Nexo
Técnico Epidemiológico venha a
ser, de fato, um instrumento a fa-
vor dos trabalhadores", afirma.

 O Nexo Técnico Epidemio-
lógico foi tema da palestra do
advogado especialista em Di-
reito da Seguridade Social An-
tônio José Rebouças, no 9º
Congresso Estadual dos Ban-
cários. Antônio Rebouças sa-
lientou que é preciso estar
atento às mudanças. "Ou a
gente enfrenta para valer ou
continua a levar as coisas no
mundo dos sonhos", disse.
"Precisamos mudar a lógica
das coisas, se não fizermos um
fórum paralelo acompanhando
todas as propostas e um fórum
permanente do que está acon-
tecendo, seremos novamente
tungados", concluiu Rebouças.

Em novembro de 2006, o João

de Barro publicou reportagem
sobre a mudança na MP 316.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

 DA APCEF-RS

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do
Rio Grande do Sul - APCEF/RS, por sua Diretoria legalmente
constituída, CONVOCA todos os (as) associados (as) a compa-
recerem na Assembléia Geral Ordinária a realizar-se na sua Sede
B, sita na Av. Coronel Marcos, n° 851- Bairro Ipanema em Porto
Alegre, às 9 horas em primeira convocação ou às 9 horas e 30
minutos em segunda e última, no dia 14 de abril de 2007, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA
1- Apreciar o relatório da Diretoria e o balanço geral da
entidade de 2006;
2 - Deliberar sobre outros assuntos relacionados com o item
anterior.

Porto Alegre, 13 de março de 2007.

Célia Margit Zingler
Diretora Presidenta

joão de barro março/2007 6em pauta

A APCEF, através do tra-
balho desenvolvido pelo Segu-
ro Jurídico Previdenciário, está
obtendo sucesso em ação ju-
dicial para a redução da reten-
ção mensal de imposto de ren-
da sobre o benefício Funcef.

Os associados e as associ-
adas integrantes do Seguro Ju-
rídico, conforme listagem dis-
ponível em www.apcefrs.
com.br/juridico, estão repre-
sentados na ação judicial nº
2005.71. 00.009903-1, que
visa a redução de imposto de
renda que incide sobre a
complementação paga pela
Funcef. Tal medida judicial já

teve sentença de procedência
em primeiro grau e aguarda re-
curso judicial. Os precedentes
judiciais favoráveis devem tran-
qüilizar os associados e asso-
ciadas em relação ao futuro do
processo.

Assim, a APCEF já ingres-
sou com medida judicial no in-
tuito de reduzir a retenção de
imposto de renda para todos
aqueles que contribuíram para
a Funcef, sem estar aposenta-
dos, no período de 1º de ja-
neiro de 1989 a 31 de dezem-
bro de 1995. Dessa forma, re-
cente divulgação por correio,
encaminhada a todos os apo-

sentados, por escritório de ad-
vocacia de fora do Rio Gran-
de do Sul, não deve preocu-
par os associados e as associ-
adas integrantes do Seguro Ju-
rídico.

Outros esclarecimentos po-
dem ser obtidos através do en-
dereço eletrônico assejur@
apcefrs.com.br ou na reunião
dos aposentados e aposenta-
das que se realizará no dia 28
de março, na Casa dos Ban-
cários (rua General Câmara,
424, Porto Alegre).

Fábio Luiz M. Barbosa
Assessor Jurídico da APCEF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DA APCEF-RS

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul - APCEF/RS, por
sua Diretoria legalmente constituída, CONVOCA todos os (as) associados (as) a comparecerem na
Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se na sua Sede B, sita na Av. Coronel Marcos, n° 851 -
Bairro Ipanema em Porto Alegre, às 10 horas em primeira convocação ou às 10 horas e 30 minutos
em segunda e última, no dia 14 de abril de 2007, para tratar da seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA
1- Deliberar sobre permanência ou não da APCEF/RS na condição de associada à Associação
Cultural Cia de Arte;
2 - Deliberar sobre outros assuntos relacionados com o item anterior;
3 - Deliberar sobre permanência ou não da APCEF/RS na condição de associada à Associação
das Entidades Usuárias de Canal Comunitário;
4 - Deliberar sobre outros assuntos relacionados com o item anterior;
5 - Apresentação do relatório do Grupo de Trabalho SEDES DE PRAIA;
6 - Deliberar encaminhamentos sobre o item anterior;
7 - Assuntos Gerais.

Porto Alegre, 13 de março de 2007
Célia Margit Zingler
Diretora Presidenta

Imposto de renda
sobre pecúlio especial

A APCEF ingressou em no-
vembro de 2006 com ação de-
claratória contra a União Fede-
ral, representando seus associa-
dos integrantes do Seguro Jurídi-
co, visando à obtenção da isen-
ção do imposto de renda aplica-
do sobre os valores recebidos a
título de Pecúlio Especial (isenção
total) e Benefício Único Antecipa-
do - BUA (isenção parcial) por oca-
sião da adesão ao saldamento dos
planos REG/Replan.

A ação judicial está em an-
damento na 2ª Vara Federal Pre-
videnciária sob o nº 2006.71.
00.045951-9. Com essa medida
não é necessário que os associ-

Retenção do imposto de renda
sobre benefício Funcef

ados participantes do Seguro
Jurídico ingressem com ações
individuais com o mesmo obje-
to. Aqueles que não estiverem
na lista de beneficiários podem
encaminhar suas ações individu-
ais nos plantões jurídicos sema-
nais, às sextas-feiras à tarde, na
sede da APCEF, ou agendando
horário no Escritório de Direito
Social, com os advogados Fa-
bio Barbosa ou Fernando Rubin
pelo telefone 51 3227 5598. Na
página www.apcefrs.com.br,
pode ser verificada a listagem
dos beneficiários da ação.

Ricardo Só de Castro
Assessor Jurídico da APCEF

A
APCEF está preocu-
pada em esclarecer
seus associados sobre

as questões de previdência so-
cial e complementar. Quer pro-
piciar o entendimento do tema
e também a reflexão crítica e a
construção de propostas que
protejam os interesses dos tra-
balhadores. Por isso, vai promo-
ver um curso sobre Noções Bá-
sicas de Seguridade Social e Pre-
vidência Complementar. "O tra-
balhador ainda não tem consci-
ência do que é a Previdência, mas
não deve deixar para se preocu-
par quando chegar à aposenta-
doria", alerta a diretora de Apo-

PREVIDÊNCIA

APCEF promove curso
sentados, Saúde e Previdência da
APCEF, Amanda Cardoso.

O curso foi aprovado em reu-
nião mensal promovida pela

APCEF com aposentados e pen-
sionistas e será realizado nos
dias 18 e 19 de maio. Serão tra-
tados temas como Seguridade

Social, Previdência Social e
Complementar e Funcef.

O curso será ministrado pe-
los assessores do Seguro Jurí-
dico Previdenciário, os advoga-
dos Fábio Barbosa e Ricardo
Castro. As inscrições serão gra-
tuitas e exclusivas para os asso-
ciados da APCEF. As turmas te-
rão, no máximo, 30 participantes.

A diretoria da APCEF bus-
cará, em negociação com os
Escritórios de Negócios, a libe-
ração do delegado sindical e do
representante da APCEF inte-
ressados em participar do cur-
so, desde que sejam associados.

A Associação pretende dar

continuidade ao assunto, no se-
gundo semestre, em um outro
curso que servirá para qualifi-
car aposentados e ativos a con-
correrem aos cargos eletivos da
Funcef. Além disso, o curso pre-
tende habilitar os associados a
serem divulgadores e mobili-
zadores do tema Previdência,
que deverá ser pauta de discus-
são na sociedade e no Congres-
so Nacional dos Empregados da
Caixa neste ano e nos próximos.

A Previdência foi um dos
principais temas debatidos no
9º Congresso Estadual dos
Bancários nos dias 10 e 11
deste mês.Previdência foi debatida no Congresso Estadual dos Bancários.

Carlos Silva
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Muvuca na internet
"Meu nome é Sistema de

Muvuca na Internet. Mas po-
dem me chamar de SIVUCA.
Minto a minha idade." Essa é a
apresentação de um novo es-
paço de informação. A pro-
posta do Sivuca (www.sivuca.
com) é criar uma rede de diá-
rios virtuais (blogs) que abor-
dem temas pouco tratados pela
mídia tradicional. O Sivuca pri-
ma pela liberdade de expres-
são, pluralismo de opiniões e
direito à crítica, conforme ex-
plicou em entrevista ao João de
Barro o criador do Sistema,
jornalista Luiz Carlos Azenha.

O Sivuca nasceu, segundo
Azenha, do exemplo de movi-
mentos civis nos Estados Uni-
dos, que se organizaram através
da internet. Uma das conse-
qüências dessa organização foi
o surgimento de críticos à
ocupação do Iraque pelos Es-
tados Unidos, em contrapar-
tida ao quase unânime apoio
da imprensa.

Vários blogueiros já fazem
parte do Sivuca. O Rio Gran-
de do Sul é um dos estados
com maior número de repre-
sentantes. Entre eles, o blog RS
Urgente (rsurgente.zip.net), do
jornalista da Agência Carta
Maior Marco Weissheimer.
"Acho o Sivuca uma ótima ini-
ciativa que pode arejar ainda

mais a internet. E arejar, aqui,
significa tanto abrir novos es-
paços de informação e opinião,
quanto propiciar a articulação
entre blogueiros de vários es-
tados do país", afirma Weis-
sheimer. Conforme ele, a gran-
de mídia vem atuando cada
mais em rede, articulando suas
ações de jornal, rádio, tv e

internet. "A mídia alternativa se-
gue fazendo seu trabalho de
formiguinha, tentando construir
novas teias que possam abrir
novos caminhos em relação
aos grandes grupos mi-
diáticos", diz. Ainda segundo o
jornalista, o blog RS Urgente,
se juntou a estes esforços e
pretende ajudar no que for pos-
sível. "a idéia é combinar agili-
dade de informação e opinião,
com capacidade de ajudar a
conectar os blogueiros do RS",
conta Weissheimer. "Hoje te-
mos uma rede operando, com
uma visitação diária que não
pára de crescer e já anda na
casa dos quatro dígitos. E
tudo isso através de um tra-
balho voluntário, doméstico,
sem nenhum tipo de publici-
dade institucional."

Para participar do Sivuca,
basta criar um blog que atenda
aos pré-requisitos definidos por
Luiz Carlos Azenha: defesa da
liberdade ampla, geral e
irrestrita de opinião e de ex-

Luiz Carlos Azenha escreveu

em seu blog (viomundo.

globo.com) um texto sobre o

que deve ser o Sivuca. Repro-

duzimos uma parte do "docu-

mento de fundação da rede dos

sem mídia".

"O Brasil nunca mais será o

mesmo depois de 25 de de-

zembro de 2006. [Escrevo no

dia 24, mas dia 25 cai melhor

para um lançamento].

Chegou o SIVUCA. O Sistema

de Muvuca na Internet. Será um

sistema democrático.

Mas como fui eu o inventor

do troço, desde já me auto-pro-

clamo Guia Perpétuo, com su-

cessão hereditária.

Vamos nos unir, caros

blogueiros, para garantir liberda-

de de expressão e plura-lidade

na internet e combater o pensa-

mento único da grande mídia.

Estou falando sério.

Este é um convite para que

TODOS os blogueiros interes-

sados se juntem numa rede

que se comprometa com os

três princípios descritos abaixo:

1. liberdade de expressão na

internet;

2. pluralidade na internet;

3. combate ao pensamento único.

João de Barro - Como

surgiu a proposta do Si-

vuca?

Luiz Carlos Azenha - A
idéia do Sivuca surgiu de minha
experiência com movimentos ci-
vis organizados através da
internet, nos Estados Unidos.
Quando a grande mídia era pra-
ticamente unânime no apoio ao
governo Bush antes da ocupa-
ção do Iraque, foi na internet que
surgiram nichos de crítica.

Alguns eram articulados em
redes, que resultaram, por exem-
plo, no GNN (Guerrilla News
Network), que além de ser um
fórum de debates e agregação de
blogueiros, agora também promo-
ve e produz documentários sobre
a realidade americana. Por sua
grandeza, a tendência da

ENTREVISTA

Compromisso com a liberdade

internet é atomizar a opinião.
Esse modelo de blogueiros

em rede é uma tentativa de jun-
tar gente e isso só se consegue
se o apelo for a objetivos míni-
mos com os quais muitos
internautas concordam: a
internet deve ser livre (o trânsi-
to de informação não pode ser
taxado por 'pedágios', o que al-
gumas empresas já planejaram
fazer), assim como o pluralismo
de opiniões, a liberdade de ex-
pressão e o direito à crítica.

JB - Quem participa do

Sivuca e como?

Azenha - Do Sivuca parti-
cipam todos aqueles que assu-
mirem o compromisso de defen-
der estas propostas. Sugerimos

que os blogueiros troquem links
e disseminem conteúdo que
acharem interessante nos blogs
associados.

É uma forma de disseminar
a informação ou a opinião de um
blogueiro, de fazê-la circular
pela internet, de fazer com que
seja lida por um número maior
de pessoas - e, portanto, que
tenha maior repercussão.

Tudo isso tem que ser feito
com muito cuidado. A idéia é res-
peitar a ética original da in-
ternet: ninguém manda em nin-
guém, nem dita as normas.

O Sivuca não é um partido
político, não responde a parti-
dos políticos, pode ser defini-
do como uma espécie de coo-
perativa digital.

Depois de agregar blo-
gueiros brasileiros, queremos
que ele cresça na América La-
tina, trocando conteúdo com
blogs de todos os países vizi-
nhos. É um jeito de dar uma
volta na mídia oficial, ou de pelo
menos divulgar conteúdo que
não interessa comercial ou poli-
ticamente à mídia tradicional.

JB - A Rede Globo é bas-

tante criticada por movi-

mentos que lutam pela de-

mocratização na comuni-

cação. A criação do Sivuca

tem alguma relação com

isso?

Azenha - Não há qualquer
relação de caráter associativo,
financeiro ou ideológico entre o
Sivuca e o fato de que exerço a
profissão de jornalista na TV
Globo. Não perguntamos aos
associados o que eles fazem -
se são bancários, empresários
ou motoristas.

Não há endosso automático
de um sivuqueiro ao que outro
escreve, caso contrário a gente
estaria apenas reproduzindo o
pensamento único na internet.

O jornalista Luiz Carlos Aze-
nha está na profissão há mais
de 30 anos e já percorreu diver-
sos países como corresponden-
te internacional da Rede Globo.
Um pouco dessa experiência ele
conta no viomundo.globo.com.
Nesta entrevista concedida ao
João de Barro, Azenha fala de
seu mais novo projeto, o Sivuca.

Arquivo Pessoal

pressão na internet; defesa do
pluralismo de opinião, ou seja,
quem quiser esculhambar
conosco sinta-se à vontade; e
combate ao pensamento único
da grande mídia.

Azenha diz que em razão da
falta de tempo, "depois de bo-
lar o Sivuca, passei a bola ao
Leandro Guedes, especialista no
ramo, que vai tocar o sítio - uma
vez que eu tenho outros compro-
missos profissionais, inclusive
com o viomundo.globo.com".

Para se tornar um Sivu-queiro,
o dono do blog deve enviar um e-
mail com uma foto, título, descri-
ção e endereço da página para
contato@sivuca. com.

Os serviços de hospeda-
gem oferecem a opção de cri-
ação de blogs, como, por
exemplo, o www.blogger.com.
Para criar um diário virtual, bas-
ta seguir as instruções.

A Associação mantém em
sua página eletrônica (www.
apcefrs.com.br) um atalho para
o Sivuca.
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8 DE MARÇO

Lugar de mulher é nas ruas
Atividades promovidas pelos movimentos sociais mostraram que quando o assunto é proteger
a soberania nacional e reivindicar direitos, o lugar da brasileira é nas praças e vias públicas.

C
om palavras de ordem
como: "mulher na rua
é a solução contra o im-

perialismo e a exploração", cen-
tenas de manifestantes expuse-
ram sua lista de reivindicações
e protestaram contra a vinda de
George Bush ao Brasil, no Dia
Internacional da Mulher.

Em Porto Alegre, os protes-
tos ocorreram durante a concen-
tração de cerca de 1.500 ativis-
tas e representantes de movi-
mentos sociais no 8 de Março,
antes da caminhada até o Par-
que da Harmonia, sede do 1º
Acampamento de Mulheres.

No resto do país não foi di-
ferente. Foi em carros de som
que a mulher mostrou o seu des-
contentamento com as precári-
as condições de trabalho, mo-
radia, saúde e educação. Foi nas
ruas que ela gritou por igualda-
de, respeito aos direitos sexuais
e reprodutivos e clamou por se-
gurança, proteção ao meio ambi-
ente e reforma agrária e urbana.

ACAMPAMENTO

De 7 a 9 de março, o I A-

campamento de Mulheres fun-
cionou como um mini-fórum.
Por três dias seguidos, o Par-
que da Harmonia, em Porto Ale-
gre, foi palco de debates. Um
espaço reservado a trabalhado-
ras de todos os cantos do esta-
do e país se reunirem em torno
de ideais em comum. Um lugar
para ativistas, feirantes, feminis-
tas e expositoras montarem suas
barracas e tendas, e darem iní-
cio a uma jornada de oficinas e
debates.

 Durante os três dias, cerca

de 500 pessoas circularam pelo
acampamento para cumprir uma
agenda que previa discussões
sobre trabalho e renda, saúde,
direitos sexuais e reprodutivos,
reforma agrária, soberania ali-
mentar e educação, mulher e
poder. O principal tema desse
8 de Março foi a violência con-
tra a mulher e a criação da Lei
Maria da Penha, sua principal
bandeira.

CAMINHADA

A concentração para a ca-

minhada no dia 8 iniciou no Lar-
go Glênio Peres. Houve distri-
buição de panfletos, apresenta-
ção de esquetes teatrais e atos
políticos. Organizadas em alas
temáticas coloridas, as mulhe-
res marcharam em direção ao
acampamento, para formalizar
a abertura oficial do 8 de Mar-
ço. Nesse momento iniciou-se
uma agenda comunitária de
movimentos, com atividades
previstas para além dos três
dias. Das oficinas saíram as
propostas da Carta Manifesto

que será elaborada até a Con-
ferência Estadual das Mulhe-
res, prevista para o final de
março. Até lá, acontecem as
conferências municipais. O
conteúdo da carta tem como
base a reivindicação dos va-
lores de igualdade, liberdade,
solidariedade, justiça e paz.
Na ocasião, também foram fir-
mados compromissos para a
construção do II Acampamen-
to de Mulheres do RS e do I
Acampamento de Mulheres do
Mercosul.

Nesta edição, nada mais
oportuno do que referir-se às
mulheres na sessão destinada às
comemorações dos 50 anos do
João de Barro. Ao rever anti-
gos exemplares, observa-se al-
gumas peculiaridades da traje-
tória feminina na sociedade e no
mercado de trabalho. As ban-
cárias têm muito o que conquis-
tar. Os arquivos do jornal mos-
tram que as relações sociais e
as oportunidades de trabalho
mudaram muito desde a inaugu-
ração do periódico. Neste meio
século de circulação do João de
Barro, a mulher conquistou no-
vos postos de trabalho, indepen-
dência financeira e um novo
papel na sociedade. Trocou os
títulos de madrinha de times de
futebol da "APCEFER" por car-

gos de chefia e
gerência. Hoje, de
um total de 21 mil
trabalhadores no
ramo financeiro,
cerca de nove mil
são mulheres. A
presidência da
Caixa, por exem-
plo, é ocupada
atualmente por
uma mulher. As-
sim como a da
APCEF. Para a
presidenta da As-
sociação, Célia
Zingler, a data
deve servir para
"homenagear as
mulheres corajo-
sas que nos ante-
cederam na luta
e a nós cabe con-
quistar mais di-
reitos para obter-
mos a igualdade

em todos os lugares: em casa,
no mundo do trabalho e nas
instâncias de poder"

RECEITAS

Nas edições das décadas de
50 e 60, as mulheres eram des-
taques nas páginas sociais e de
esportes do João de Barro.
Fonte de notícias, só as esposas
e filhas de presidentes quando
davam à luz, casavam-se ou eram
entrevistadas sobre a rotina ca-
seira do marido bancário. Naquela
época, o jornal editava uma ses-
são denominada Página Femini-
na e Social, reservada a notícias
de festas de aniversário e de bai-
les de debutantes. Na página, a
presença feminina se misturava
a receitas de bolos e coquetéis.

CONQUISTAS

O Banco Nacional do Co-
mércio foi a primeira instituição
financeira gaúcha a admitir mu-

Das colunas sociais
aos cargos de chefia

lheres em 1919. Logo em segui-
da, o Banco da Província, e a
partir daí a conquista feminina
foi gradual, embora lenta. As
primeiras mulheres ingressaram
no mercado de trabalho em um
período em que predominava o
conceito de que lugar de mulher
é no lar, para cuidar de marido
e filhos. Fundado em 1928, o
Banrisul, por exemplo, só foi ad-
mitir mulheres em seu quadro de
funcionários em 1943.

Na década de 80, as mulhe-
res já garantiam outras sessões
do jornal. Em abril de 1985, o
João de Barro destacava as
mulheres em cargos de gerên-
cia na Caixa. Em dezembro do
mesmo ano, as páginas centrais
noticiavam a criação do Grupo
Ele & Ela Interação. Uma ini-
ciativa das empregadas da Cai-
xa do RS que marcava o início
de um novo período em busca
da igualdade entre os sexos.

Fotos Carlos Silva

Protestos marcaram o Dia Internacional das Mulheres. Palestras aconteceram no I Acampamento de Mulheres.
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João de Barro - Como fun-

ciona a Lei Maria da Penha?

Cassandra Haltern - A Lei
veio justamente no momento em
que grande parte das mulheres
vítimas de violência doméstica
e familiar precisava de algo que
punisse de forma mais severa
os seus agressores. O que sig-
nifica que antes dessa Lei en-
trar em vigor todos os proces-
sos de violência doméstica eram
considerados crimes de lesão
corporal. E esses crimes, em ra-
zão da pena, sempre eram jul-
gados por um Juizado Especial
Criminal. Então o que aconte-
cia? O agressor sempre tinha a
oportunidade de ser beneficia-
do com o que chamamos de
transação penal. Ou seja, o Mi-
nistério Público propunha a ele
o pagamento de uma cesta bá-
sica, de uma multa ou a realiza-
ção de algum serviço comunitá-
rio para livrá-lo do processo. É
uma prerrogativa que a Lei pre-
vê, ou seja, era "um tapa por uma
cesta básica". De certa forma, os
agressores tinham um estímulo
para prosseguir, pois não eram pu-
nidos.

JB - O que muda com

essa Lei?

Cassandra - Com a nova
Lei, a agressão passou a ser um
crime, com penas maiores. Ago-
ra esse tipo de crime não cai
mais no julgamento dos juizados
e sim no Juizado de Violência
Doméstica e Familiar. A grande
novidade desta Lei é que ela per-
mite unir a parte criminal e a
parte de família dentro de um
mesmo processo. O que signifi-
ca que a mulher, vítima de qual-
quer tipo de violência, seja ela
verbal ou física, pode registrar
a ocorrência policial, e nesse
mesmo registro de ocorrência,
fazer o pedido das chamadas
Medidas Protetivas. As Medi-
das Protetivas são aquelas pre-
vistas na Lei e que possibilitam
o afastamento do companheiro

do lar, a proibição de se aproxi-
mar da vítima ou de um famili-
ar, em um raio de tantos quilô-
metros. Há ainda determinação
de prestação de alimentos. A
nova Lei também irá tratar da
guarda dos filhos. Enfim, todas
essas questões podem ser fei-
tas dentro de um mesmo pro-
cesso criminal, que antes não
era possível. Anteriormente, por
exemplo, entrava-se com uma
ação criminal e separadamente
com uma ação de separação ju-
dicial, ou de dissolução de união
estável, caso eles não fossem
casados civilmente. Então essa
Lei possibilita que, quando a ví-
tima registra a ocorrência, nes-
te mesmo registro ela já pode
pedir as medidas protetivas para
a autoridade policial. E a autori-
dade policial, em 48 horas, re-
mete essa ocorrência para o
Juizado, que, em mais 48 horas,
analisa e decide se é o caso de
deferir ou não essas medidas.

JB - A Lei Maria da Penha

vai coibir os agressores?

Cassandra -  Para se ter
uma idéia, desde o dia 12 de de-
zembro, quando foi inaugurado
o Juizado em Porto Alegre,
estamos recebendo em torno de
50 processos por dia. E estamos
realizando cerca de 70 audiên-
cias por semana. Segundo a De-
legacia da Mulher na capital, o
volume de procura e de registro
de ocorrência em razão da nova
Lei aumentou em mais de 70%.

JB - O agressor finalmen-

te será punido?

Cassandra - O que tem
acontecido é o seguinte. Quan-
do os processos chegam, mar-
camos uma audiência para que

a vítima, na frente do Juiz, do
Ministério Público e da Defenso-
ria Pública, diga pessoalmente
se tem interesse em continuar
com o processo. Essa é a gran-
de inovação, por que antes, se ela
não quisesse continuar com o pro-
cesso, bastava não comparecer.
Agora é obrigada a vir e dizer em
juizo que desiste do processo. En-
tão, isso faz com que as mulhe-
res se sintam protegidas e enco-
rajadas para seguir adiante.

JB - E o flagrante, mudou

alguma coisa?

Cassandra - Antes, pela le-
são corporal em si, dificilmente
havia uma prisão em flagrante.
Hoje com a nova Lei, já temos

LEI MARIA DA PENHA

Um basta à impunidade

N
as manifestações do
dia 8 de março, a cor
lilás representou a

mudança. Foi o estandarte da
mais recente conquista das mu-
lheres: a sanção presidencial da
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006, que cria mecanismos para
coibir a violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher.

Para a nova ordem, batiza-
da de Lei Maria da Penha, "con-
figura violência doméstica e fa-
miliar contra a mulher qualquer
ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause morte, le-
são, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou
patrimonial". Ao determinar a
agressão como um ato de vio-
lação dos direitos humanos, o
decreto é considerado um mar-
co histórico para as mulheres
do Brasil. Um avanço importan-
te para um país cujos índices de
maus tratos atingem uma par-
cela expressiva da população fe-
minina. Em alguns estudos, es-
ses índices chegam a 40%. Es-
tatísticas também apontam que
a cada dez minutos uma mulher
é agredida no país.

A conquista foi batizada de
Lei Maria da Penha em home-
nagem à cearense que, em
1983, sofreu duas tentativas de
homicídio cometidas pelo ex-
marido e ficou paraplégica.

Para falar sobre as inova-
ções e conquistas da nova Lei,
o João de Barro entrevistou a
Defensora Pública do Juizado
de Violência Doméstica e Fa-
miliar de Porto Alegre, Cassan-
dra Sidemberg Haltern.

vários réus presos por agressão
e que continuam presos durante
todo o processo. A pena máxima
passou a ser maior do que quatro
anos, o que permite que os réus
possam ser presos se forem con-
denados. O réu pode ser preso por
agressão, de quatro meses a sete
anos. Essa é a grande inovação.
Agora, mesmo que a pena fique
abaixo de quatro anos, não é per-
mitido que seja substituída por
uma pena restritiva de direito, ou
seja, uma pena alternativa. Hoje,
se o agressor recebe uma ordem
judicial de afastamento e não a
cumpre, a mulher chama a Bri-
gada Militar e ele é preso. E, em
caso de reincidência, essa pena
aumenta, obrigatoriamente.

Central de
Atendimento à Mulher

Através do telefone 180
são fornecidas informações e
orientações sobre o enfren-
tamento à violência contra a
mulher.  A Central funciona 24
horas por dia, de segunda à
domingo, inclusive feriados. A
ligação é gratuita e o atendi-
mento é de âmbito nacional.

Secretaria Especial
de Políticas para as
Mulheres

www.presidencia.gov.br/
estrutura_presidencia/sepm/

Juizado da Violência
Doméstica e Familiar

Av. Borges de Medeiros,
1565, Sala 101, Térreo, Fórum
Central,  Porto Alegre,

Telefone 51 3210 6500

Cassandra Haltern.

Carlos Silva
Arquivo Pessoal
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A
partir de abril, o

APCEF em Cena re-
toma suas atividades.

Duas oficinas terão aula inau-
gural neste mês. Com previsão
de três meses de duração, a Ofi-
cina de Iniciação ao Teatro bus-
ca desenvolver o gosto pela re-
presentação teatral e despertar
novos talentos. Para participar
dos testes para o grupo de tea-
tro da APCEF Caixa de Pan-
dora, o segundo mais antigo gru-
po do gênero em atividade no
RS, é necessário fazer a ofici-
na. "O Caixa de Pandora é tam-
bém o único grupo de teatro das
Apcefs do país que se mantém
vivo", observa a diretora de Cul-
tura, Almeri de Souza. A aula
inaugural da Oficina de Inicia-
ção ao Teatro será no dia 27 de
março, no Centro Cultural Cia
de Arte (rua dos Andradas, 1780,
Porto Alegre), às 19h30min. A
partir de 3 de abril, as aulas acon-
tecerão todas as terças-feiras.

Além disso, também estão
abertas as inscrições para a Ofi-
cina de Desbloqueio da Escrita

João de Barro - Que tra-

balho pretendes desenvol-

ver na Oficina?

Valesca - Pesquisar técni-
cas que levem a um contato di-
reto com o pré-consciente tem
sido meu trabalho, nos últimos
anos. Como sabemos, o proces-
so de socialização, a escola, o tra-
balho, tudo nos leva, ao longo da
vida, a esconder - e até a sufocar
- os aspectos mais criativos de nos-
sa personalidade. Então, quando
precisamos escrever um simples
bilhete, nos percebemos incapa-
zes de fugir dos clichês, dos luga-
res comuns. E vamos nos enco-
lhendo cada vez mais.

Valesca de Assis

Divulgação

APCEF EM CENA

Despertando talentos

AGENDA

APCEF

Concursos João
de Barro 50 anos
Fotografia

Inscrições de 1º de mar-
ço a 31 de maio
Crônicas

Inscrições de 2 de abril
a 29 de junho

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

MARÇO
27 - Aula inaugural da

Oficina de Iniciação ao
Teatro, (19h30min, Centro
Cultural Cia de Arte - rua
dos Andradas, 1780, Por-
to Alegre)

28 - Reunião de apo-
sentadas, aposentados e
pensionistas (14 horas,
Casa dos Bancários)

31 - Festa de Páscoa
(15h30min, Colônia A)

31 - Aula inaugural da
Oficina para Desbloqueio
da Escrita Criativa (9h, Cen-
tro Cultural Cia de Arte)

ABRIL
3 - Primeira aula da Ofi-

cina de Iniciação ao Tea-
tro (Centro Cultural Cia de
Arte)

5 a 8 - Passeio ao
camping da Colônia da
APCEF em Itapirubá

14 - Início da Oficina
de Desbloqueio para Es-
crita Criativa (Centro Cul-
tural Cia de Arte)

14 - Assembléia Geral
21 e 22 - Participação

nos Jogos Libertadores
Bancários em Santiago,
Chile

25 - Reunião de apo-
sentadas, aposentados e
pensionistas

28 - Jantar Baile
Campeiro (20h30min,
Galpão Crioulo da APCEF)

MAIO
05 - Passeio em come-

moração ao Dia das Mães
18 e 19 - Curso No-

ções Básicas de Segu-
ridade Social e Previdência
Complementar

30 - Reunião de apo-
sentadas, aposentados e
pensionistas

Depois das férias, a
APCEF traz uma série de ati-
vidades e eventos para os
seus associados. Confira a
agenda e participe.

D
epois do sucesso da
pré-estréia, em no-
vembro do ano passa-

do, com a peça América Café,
os 23 integrantes do grupo de
teatro da APCEF Caixa de
Pandora retomam os ensaios para
a apresentação da temporada
que inicia em 30 de março e vai
até 22 de abril, no teatro Bruno
Kieffer, da Casa de Cultura Má-
rio Quintana, em Porto Alegre.

O América Café é um espe-
táculo teatral com forte inserção
musical. Uma história de amor
que se passa em um típico café
em meados do século passado.
Na época atual, a personagem
central, Leda, tenta reabrir o ca-
sarão, transformá-lo em um café
concerto, mas enfrenta resistên-
cia da família. Em sua visita ao
casarão, Leda recorda os momen-
tos mais importantes de sua his-
tória vividos no Café. O Améri-
ca Café tem direção e roteiro
de Artur José Pinto, produção e
figurino de Glaci Borges, produ-
ção musical de Jean Presser e
preparação vocal de Nilo Motta.

JB -  Qual a proposta do

trabalho e o que os alunos

vão aprender?

Valesca - A proposta é jus-
tamente que os participantes,
através de experiências criati-
vas, reconheçam sua voz literá-
ria, que é única, original.

JB - Quem pode partici-

par?

Valesca - Vou iniciar com o
módulo I, básico, isso não ex-
clui quem já tenha alguma expe-
riência, mas vale, de modo espe-
cial, para aqueles que gostem de
ler e desejem ter suas primeiras
experiências literárias.

JB - Qual o período de

duração?

Valesca - Teremos nossa pri-
meira aula - que será aberta - em
31 de março. O módulo iniciará
em abril e terminará no final de
junho. Os encontros serão quin-
zenais, aos sábados pela manhã.

Criativa. Até o final de junho, a
escritora Valesca de Assis apre-
sentará as técnicas de escrita li-
terária, no Centro Cultural Cia
de Arte. A Oficina de Desblo-
queio para a Escrita Criativa
terá seis encontros, após a aula
inaugural gratuita no dia 31 de
março. O curso será quinzenal,
sempre aos sábados pela manhã,
a partir das 9 horas, e está aberto
àqueles que gostam de ler e que
desejam ter suas primeiras ex-
periências literárias, bem como
a escritores experientes. As ins-
crições podem ser feitas na
APCEF, pelo telefone 51 3268
1611 ou pela página eletrônica
www.apcefrs.com.br. O custo
mensal para associados é de R$
70. Valesca de Assis publicou
seis livros individuais e partici-
pou de inúmeras antologias.
Confira ao lado a entrevista com
a escritora.

O projeto APCEF em Cena
foi criado pela APCEF em 2004
para dar novo impulso à cultura,
em especial às artes da represen-
tação, da escrita e do canto.

CAIXA DE PANDORA

América Café volta aos palcos

Informações sobre a escritora:
www.ailha.com.br/Valesca

Arquivo APCEF

TEATRO BRUNO KIEFFER

(Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre)

De 30 de março a 22 de abril
Sextas, sábados e domingos, às 20 horas

AMÉRICA CAFÉ



enfoque joão de barro março/200711

Crônicas do cotidiano

CRÔNICAS

No ano do cinqüentenário do João de Barro, a APCEF promove os concursos de fotografia e de crônicas.
O regulamento do concurso de fotografia foi publicado em fevereiro e as inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio.
Nesta edição, publicamos o regulamento do concurso de crônicas, cujas inscrições estarão abertas
a partir de 2 de abril. Os regulamentos também estão publicados na página eletrônica www.apcefrs.com.br.

TEMA
O cotidiano do Rio Grande do

Sul

DOS PARTICIPANTES
Art. 1º Estão habilitados a parti-

cipar deste concurso os associados
da APCEF/RS e seus dependen-
tes.

Art. 2º É vedada a participação
dos Diretores e conselheiros da
APCEF/RS.

DA INSCRIÇÃO E
REMESSA DOS
TRABALHOS

Art. 3º O período de inscrições
inicia-se em 2 de abril de 2007 e
encerra-se em 29 de junho de 2007.

Art. 4º Cada candidato poderá
inscrever um único trabalho, que
deverá ser enviado em 3 (três) có-
pias, digitadas em espaço simples,
fonte "Times New Roman", tama-
nho 12, impresso em apenas uma

das faces do papel, tipo A4, com
todas as páginas numeradas, com
título e pseudônimo.

Art. 5º O envio do trabalho deve
seguir os critérios abaixo:

a) Envelope em tamanho pe-
queno, lacrado, contendo a ficha de
inscrição com nome, endereço, te-
lefone, pseudônimo e título do tra-
balho. Na parte externa desse en-
velope deverá constar apenas o tí-
tulo do trabalho e o pseudônimo do
autor.

b) Envelope em tamanho gran-
de, contendo as três vias do traba-
lho e o envelope pequeno citado no
item "a", constando no seu exterior
o título do trabalho e o pseudônimo
do autor.

Art. 6º O trabalho deverá ser
enviado em envelope lacrado via
malote ou pelo correio, endereçado
à APCEF/RS - "Concurso Crô-
nicas João de Barro 50 Anos - O
Cotidiano do Rio Grande do Sul
" - Av. Cel. Marcos, 851, Bairro
Ipa-nema, Porto Alegre, RS, CEP
91760 000.

Art. 7º Não haverá taxa de inscrição.
Art. 8º Os participantes são res-

ponsáveis pelas despesas de envio
dos trabalhos.

DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 9º Serão escolhidos os cin-

co melhores trabalhos, consideran-
do redação, poética e compreensão
da narrativa.

§ - Serão desclassificados:
a) os trabalhos que não estive-

rem de acordo com as
especificações dos artigos deste
regulamento;

b) os trabalhos que forem pos-
tados após a data de encerramento
das inscrições.

c) os participantes que deixarem
de ser associados efetivos da
APCEF/RS durante a vigência do
concurso.

DA COMISSÃO
JULGADORA

Art. 10º A Comissão Jul-
gadora será composta por três
membros, indicados pela direto-
ria da APCEF/RS, que escolhe-
rá os 5 melhores trabalhos. Den-
tre estes serão escolhidos os três
melhores por votação popular

através do site APCEF/RS.
§ Único: O júri popular será com-

posto por todos os associados titu-
lares da APCEF/RS através do
acesso à página eletrônica da
APCEF/RS (www.
apcefrs.com.br). Cada associado
poderá votar somente uma vez.

Art. 11º A Comissão Julga-dora
poderá deixar de conceder os prê-
mios ou conceder menções honro-
sas, a seu critério.

Art. 12º O período da votação
do júri popular será da 00:00 do dia
1º de agosto de 2007 até às 24:00
do dia 31 de agosto de 2007.

Art. 13º As decisões da Comis-
são Julgadora serão irrecorríveis.

DA PREMIAÇÃO
Art. 14º As crônicas escolhidas

pelo júri popular, por ordem de mai-
or votação, serão classificadas em
1º, 2º e 3º lugares e receberão pon-
tos no Programa PAR, na ordem
seguinte:

1º lugar - 20.000 pontos
2º lugar - 15.000 pontos
3º lugar - 10.000 pontos
§ Único: Para os demais traba-

lhos selecionados pela comissão
serão creditados 5.000 pontos do
Programa PAR.

DO RESULTADO
Art. 15º O resultado do concur-

so será divulgado pela APCEF/RS
em até 10 dias após o encerramen-
to da votação do júri popular, atra-
vés da página eletrônica.

DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS

Art. 16º Os trabalhos inscritos
não serão devolvidos pela APCEF/
RS aos participantes.

Art. 17º A simples inscrição con-
figura a plena e automática concor-
dância do participante com o pre-
sente regulamento.

Art. 18º Os participantes renun-
ciam a qualquer pagamento a título
de direitos autorais dos trabalhos
inscritos e autorizam a APCEF/RS
a publicá-los, divulgá-los ou repro-
duzi-los sob a forma que julgar con-
veniente.

Art. 19º Os casos omissos nes-
te regulamento serão decididos pela
diretoria da APCEF/RS.

COLUNA DOS
APOSENTADOS

As pessoas idosas
e a solidão

Em artigo excelente, o psi-
quiatra Francis J. Braceland, um
nome nacional nos Estados Uni-
dos, diz que uma pessoa pode
estar no meio de uma multidão
e, no entanto, estar só. E mes-
mo alguns homens famosos sen-
tiram o efeito da solidão. Inclu-
sive grandes políticos e líderes
de massa. O Dr. William Mayo,
por exemplo, dizia sentir-se às
vezes muito solitário, pois a sua
posição de diretor da grande clí-
nica não lhe permitia um conta-
to mais estreito e caloroso com
os médicos de lá. Não desejan-
do parecer parcial ou capaz de
ter favoritos, tratava a todos
com alguma distância e, em con-
seqüência, sentia-se solitário.

Tchaikowsky, o notável com-
positor russo, viveu sempre só,
numa casa isolada numa vila. Sua
solidão está expressa em músi-
cas imortais. Os artistas, em ge-
ral são solitários - pois suscitam
no homem comum a inveja e
incompreensão. E a solidão é ain-

da mais acentuada pelo fato de
que são pessoas com uma sensi-
bilidade aguçada e, portanto,  mais
sujeitos à solidão.

As pessoas idosas, que já
perderam muitos amigos, quan-
do incapazes de fazer novas
amizades acabam fatalmente
solitárias. Principalmente quan-
do são um pouco egoístas e dei-
xam de  se interessar pelos pa-
rentes mais novos e pelos vizi-
nhos. As pessoas idosas, sem
trabalho para fazer e sem inte-
resse em cultivar novas amiza-
des, ficam solitárias e começam
a "inventar" doenças para en-
cher o tempo ou para chamar a
atenção dos outros. Em alguns
casos, procuram refúgio no ál-
cool, o que é desastroso, apres-
sando a morte.

É lamentável que um núme-
ro tão grande de velhos saudá-
veis, mas solitários, não sintam
prazer em ajudar os necessita-
dos, visitando asilos e fazendo
trabalhos para os desvalidos; e
aqueles que têm excelente situ-
ação financeira, não usando

suas disponibilidades para aju-
dar os que estão iniciando a vida,
sem qualquer apoio financeiro,
ou mesmo, moral.

É um conselho que damos
aos velhos que nos lêem: ajudem
os pobres, façam trabalhos para
asilos e creches, conversem
com seus vizinhos, cultivem ami-
zades. Vivam, enfim. Essa é a
melhor receita para manter a
mente sã e o corpo ativo, adian-
do a morte e afastando as do-
enças causadas pela solidão.

Assim, amigos aposentados
da Caixa; nós que fazemos par-
te da Agea – Grupo Solidarieda-
de!, aqui está uma boa observa-
ção para que continuemos o nosso
trabalho, estendendo sempre a mão
ao próximo, e aos nossos colegas.

Esta coluna contou com a colabora-
ção dos economiários aposenta-
dos: Beatriz Borba Gonzaga, Dora
Lúcia Neuberger, Manoel Tiberio,
Mardir de Fátima Kurrle e Luiz
Carlos de Aragão.
Contato: d.lucia@terra.com.br ou
Rua Vig. José Inácio, 368, sala 603.

Baseado em texto do Dr. Walter C. Ál-
vares - Clínica Mayo,  Almanaque do
Correio  do Povo - 1976.

ESPORTE

Início das atividades
O calendário esportivo da

APCEF tem início com a pre-
paração para os Jogos do Sul.
O evento, que acontece entre os
dias 7 e 10 de junho, em Curitiba
(PR) reunirá atletas das Apcefs
do Rio Grande do Sul, de Santa
Catarina e do Paraná.

Com a vitória no Campeo-
nato Bancário de Futebol, a
APCEF se classificou para re-
presentar o Brasil na Copa Li-
bertadores Bancária, em Santi-
ago, Chile. O grupo é formado
pelos atletas que participaram da
campanha vitoriosa no ano pas-

Os atletas que quiserem
participar devem estar as-
sociados até o dia 30 de abril.
A APCEF inicia os treinos
nas modalidades coletivas no
dia 17 de março. Mais infor-
mações pela página eletrôni-
ca www.apcefrs.com.br.

Libertadores
sado. A competição anual é or-
ganizada pela Confederação Sul-
Americana de Desporto Bancá-
rio. O representante do Brasil é
a equipe campeã no Campeo-
nato Bancário. A delegação será
composta por 16 atletas, um téc-
nico e um diretor da APCEF.

Partida final entre APCEF e HSBC
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COLÔNIAS

Para fugir do estresse
Fotos Marcelo Carrion

A Colônia de Itapirubá oferece contato com a natureza e a cultura açoriana.

A
Colônia da APCEF
no balneário de
Itapirubá, Santa Ca-

tarina, oferece muitos atrativos
aos associados. Localizado no
município de Imbituba, a cerca
de 20 quilômetros de Laguna,
o camping dispõe de lugar para
40 barracas, quatro cozinhas
coletivas, banheiros e vestiári-
os coletivos e duas churras-
queiras cobertas.

No último carnaval, 120 as-
sociados e dependentes apro-
veitaram a estrutura e beleza do
local. O associado Fladimir
Fialho Rodrigues, da Recoc/
POA, se diz muito satisfeito
com a estrutura encontrada no
camping. "Sou suspeito para
falar, porque depois da primeira
visita fiquei encantado com a
Colônia. É tudo muito bem cui-
dado, não tem o que reclamar",
comenta. Rodrigues completa:
"aconselho os colegas a conhe-
cerem o camping, tenho certe-
za de que vão gostar".

PASSEIO
Para o feriado de Páscoa,

está programado um passeio ao
camping de Itapirubá. A saída
será no dia 5 de abril e o retor-
no no dia 8. As inscrições po-
dem ser feitas na página
www.apcefrs.com.br ou pelo
telefone 51 3268 1611.

O camping está localizado

na rua Waldy José Silveira
Junior, 138.

ITAPIRUBÁ
A praia de Itapirubá é co-

nhecida pelas suas diversidades
naturais. Com belas praias, du-
nas e lagoa, a região faz parte
da Área de Preservação Perma-
nente. Por causa do clima e das
ondas favoráveis, o local é mui-
to procurado para a prática do
surfe. Na ilha das Araras, apro-
ximadamente três quilômetros da
praia, podem ser praticados a
pesca e o mergulho submarino. O camping de Itapirubá esteve lotado no carnaval.

Um novo projeto da
APCEF está no ar. O Pé na

Estrada vai trazer os des-
tinos desejados pelos as-
sociados para as viagens
e passeios. A janela
www.apcefrs.com.br/
penaestrada apresenta
todas as notícias e rotei-
ros que a Associação fará
ao longo do ano.

A primeira pesquisa re-
alizada entre os associa-
dos apontou como princi-
pal opção de passeio as
praias. E o primeiro desti-
no será o camping da
APCEF em Itapirubá. O
passeio será de 5 a 8 de
abril. O valor por associa-
do é de R$ 156, incluindo
o transporte, estada e ali-
mentação. É necessário
levar barraca.

Para ficar por dentro de
todas as atividades, os
associados podem se ca-
dastrar e receber informa-
ções por e-mail.

ROTEIROS

TURÍSTICOS


