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Editorial

proxima-se o mês de abril e com ele o auge da celebração plena do
ambiente democrático na APCEF/RS, quando no final do mês será
escolhida pelo voto dos associados a diretoria que estará à frente da

condução da Associação de 2009 até 2012. Será esse o momento do exercício
da democracia real, do dia-a-dia, quando podemos escolher nossos pares
por afinidade de objetivos � políticos, sociais, ideológicos, corporativos. Pois
é justamente nas associações, sindicatos e demais organizações da sociedade
civil que estão os maiores contingentes de capital social, político e humano.
Daí a importância de que todos participem ativamente deste processo
leitoral, seja integrando chapas, seja escolhendo a candidatura que, na
avaliação de cada associado, melhor representará a luta pela defesa do
interesse da instituição e da maioria de seus integrantes. Democracia se faz
no dia-a-dia, todos os dias: debatendo, concordando, discordando,
comparecendo às assembleias, negociando, votando. Portanto, prezado
leitor do João de Barro e associado da APCEF/RS, é chegada a hora de
deixar uma importante contribuição para a manutenção da democracia
nas urnas, o seu voto. Para isso, acompanhe o processo, estude as propostas
de cada chapa. O João de Barro servirá como uma das ferramentas de
veiculação desse debate. Na próxima edição traremos publicadas as
propostas das candidaturas. Caro leitor e associado, exerça seu direito com
consciência e responsabilidade.

Democracia no dia-a-dia

A
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�Está sim, pois em tudo o que
necessito fazer, penso e repenso para
analisar a real necessidade de ser feito
logo ou se posso aguardar; se o que eu
gastar nisso não irá dar falta em outro
projeto, o que seria mais importante e
com a consciência de que ainda não
chegamos no fundo do poço.�

Ana Rita Donassolo � Aposentada
� Passo Fundo � RS

�Tudo que acontece no mundo
nos afeta, talvez não diretamente, mas
certamente temos familiares ou
amigos que são afetados e isto também
nos afeta, não é verdade? Assim
ficamos contaminados pelo �clima
negativo´ desta crise financeira
mundial. Afeta, sim.�

Marcos Ribeiro Grussner �

Segmento Empresarial  �  Agência Rua
da Praia/Porto Alegre

�No meu caso, está afetando, uma
vez que tenho aplicações em bolsa,
ações, previdência e fazia uma projeção
de quanto teria esse ano para fazer
algum negócio, imóvel ou troca de
carro. Porém, como este valor baixou
em vez de aumentar devido à crise,
vamos aguardar a situação normalizar.�

Celso Johann � Gerente Retpv �
Cruzeirense/RS

�Por enquanto a crise mundial não
me afetou. O que ocorre é que de tanto
falarem em crise, acabou me influen-
ciando, para  eu ser mais austero�.

Adroaldo Schmidt Carlos �
Aposentado � Cachoeira do Sul

A crise econômica mundial está afetando as suas decisões
em relação a gastos ou planejamento econômico e familiar?

Agenda de eventos � março/abril
27/03 � Sexta-feira � Encontro Estadual de Delegados Sindicais no SindBancários
28 /03 � Sábado � Treinos Jogos Sul/Sudeste / Jantar-Baile Campeiro / Primeira aula Oficina

                Criação Literária a Distância
29/03 � Domingo � Encerramento da Temporada das Piscinas
02/4 � Quinta-feira � Reunião do CDN Fenae
04/04 � Sábado � Festa de Páscoa / Encontro Estadual dos Empregados da CEF � Preparatório

               para 25º CONECEF/ Treino Jogos Sul-Sudeste
13/04 �  Segunda feira � Data limite de associar-se para participar dos jogos Sul-Sudeste
14/04 � Terça-feira � 2º Congresso Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf /CUT)
15/04 � Quarta-feira  � 2º Congresso Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf /CUT)
16/04 � Quinta-feira � 2º Congresso Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro

      (Contraf/CUT)
18/04 � Sábado � Treino Jogos Sul-Sudeste
23/04 � Quinta-feira � XXV CONECEF
24/04 � Sexta-feira � Data limite de entrega da lista de modalidades dos jogos Sul-Sudeste /

    XXV CONECEF
25/04 � Sábado � Treinos Jogos Sul-Sudeste / XXV CONECEF
28/04 � Terça-feira � Eleições da APCEF
29/04 � Quarta-feira � Eleições da APCEF

APCEF/RS abre processo eleitoral
para gestão 2009/2012

O mês de março na APCEF/RS é
marcado pelo término da atual gestão
administrativa e pelo processo de eleição
de representantes para o próximo
triênio 2009/2012 da entidade.
Assembleia Geral ocorrida no dia 7 de
março definiu os primeiros trâmites do
processo eleitoral. Segundo deliberação
da plenária, a pleito acontece a partir
das 10 horas do dia 28 de abril até às
16 horas do dia 29, conforme edital
publicado no Jornal do Comércio no dia
10 de março.

 A mesma Assembleia elegeu Paulo
Roberto Stekel, diretor da Contraf/CUT
do SindBancários, como Coordenador
Provisório da Comissão Eleitoral. A
Comissão será composta também por
representantes das chapas inscritas.

 Na busca de transparência no
processo eleitoral, a APCEF/RS destinará
recursos, definidos pelo Conselho
Deliberativo, para confecção de dois
materiais de divulgação (elaboração e
remessa) das propostas das chapas
inscritas e de uma viagem para todas as
regionais para cada chapa. As
candidaturas que ultrapassarem o valor
financiado devem demonstrar a origem
e a aplicação do excedente na prestação
de contas final. As inscrições de chapas
podem ser feitas até dia 25 de março na
sede da Associação em Porto Alegre.

CARGOS ELETIVOS � Conforme
prevê o Estatuto, que pode ser
consultado no site da instituição, serão

eleitos: Diretoria Executiva, com nove
titulares e nove suplentes; Conselho
Deliberativo, com seis representantes
para Porto Alegre e um representante
para cada regional (14) com seus
respectivos suplentes; e o Conselho
Fiscal, com três titulares e três suplentes.

Depois da posse da Diretoria, que
deve acontecer de dez a 30 dias após o
resultado do pleito, haverá a eleição dos
representantes nas unidades da Caixa.
Cada local de trabalho elege um titular
e um suplente no prazo de 90 dias e, 30
dias após a eleição dos representantes,
serão escolhidos os coordenadores e
Tesoureiros das 14 regionais, que irão
gerir os recursos das regionais. Todos esse
processo faz parte da descentralização
da estrutura APCEF/RS.

COMO E ONDE VOTAR � Podem
votar todos os empregados da Caixa
associados a APCEF/RS há mais de seis
meses e em dia com suas obrigações
sociais. Nos dias 28 e 29 de abril, urnas
de votação estarão dispostas na sede
administrativa da APCEF/RS e em todas
as agências e unidades da Caixa no
Estado. Aposentados e pensionistas
devem se dirigir preferencialmente à
agência onde recebe seus benefícios (ou
então, em qualquer unidade com voto
em separado). Aos demais associados,
pede-se que cada um vote na sua
agência ou local de trabalho. Em caso
de não estar na cidade, é possível votar
em qualquer agência.

ELEIÇÃO



Antena

IR sobre abono de férias
pode ser recuperado

m caso de retenção pela Caixa
de Imposto de Renda sobre o
abono (�venda�) de férias,

todos os trabalhadores da Caixa
nessa situação podem requerer a
devolução de tal parcela na próxima
declaração de ajuste.

A Secretaria da Receita Federal
publicou, no início do ano, o Ato
Declaratório Interpretativo RFB nº.
28, determinando que não será mais
cobrado Imposto de Renda (IR) sobre
os dias de férias �vendidos� pela
trabalhador ao seu empregador,
conhecido como �abono de férias�.

O ato corrobora um enten-
dimento que vinha alcançando a
quase unanimidade das decisões
judiciais a respeito da matéria,
decorrentes de um enorme número
de ações judiciais: o de que tal verba
não tem natureza patrimonial, mas
sim indenizatória (uma indenização
pelo fato de o empregado não gozar
integralmente os seus trinta dias de
férias). Desse modo, não se
constituindo em acréscimo de renda
ou patrimônio do trabalhador, este
dinheiro não pode ser tributado.

Assim, no preenchimento da
Declaração do Imposto de Renda, os

valores pagos a título de abono pela
�venda� de férias devem ser infor-
mados na subficha �Rendimentos
Isentos�, a fim de que sobre estes não
recaia qualquer tributação.

FÉRIAS ANTERIORES � Além
disso, a restituição também pode ser
pedida sobre as férias passadas. O
entendimento da maioria dos
tributaristas é de que se pode pedir o
ressarcimento até 2003 e, para tanto,
o trabalhador deve fazer uma
declaração retificadora do ano-base
em que postula a restituição do que
pagou.

No entanto, necessário ressaltar
que, se o empregador (no caso, a
Caixa) não proceder da mesma forma
(ou seja, também retificando), existe
a possibi l idade de tal declaração
retif icadora cair na �malha fina�,
situação esta que está sendo solvida
pela Receita Federal.

O ressarcimento dos valores
pretéritos será da mesma forma que
a restituição normal do IR, na conta
indicada pelo trabalhador, e tem um
prazo máximo de cinco anos para
ocorrer, com atualização monetária
pela taxa Sel ic do período até o
momento da efetiva restituição.

Santiago Abaixo-assinado
contra o Fator
Previdenciário

Um abaixo-assinado elaborado
pelo Sindicato Nacional dos
Aposentados, pedindo o fim do
Fator Previdenciário e um reajuste
que reponha as perdas infla-
cionárias das atuais aposentadorias
e pensões, conta com a adesão de
cerca de mil pessoas por dia, em
média. O documento será enviado
à Câmara dos Deputados, onde o
fim do FP proposto pelo senador
Paulo Paim (PT/RS) e já aprovado
pelo Senado, está  sendo
discutido. O PL 3.299/08 tem
como relator o deputado federal
Pepe Vargas (PT/RS), na Comissão
de Finanças e Tributação da
Câmara. O abaixo-assinado servirá
de base também, para reforçar
ações judiciais que questionam o
Governo Federal sobre essas
defasagens.
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A APCEF/RS promove Festa de
Páscoa no dia 4 de abril, das 15h às 18h,
Colônia A (Av. Coronel Marcos 627), em
Porto Alegre, com entrada franca para
associados e seus dependentes. A
diretora social Andréia Lima Spinelli
antecipa que haverá brinquedos, como
cama elástica, piscina de bolinhas,
pinturas faciais e um casal de coelhos com
animador para a parte final do evento,
além das guloseimas como carrocinha de
pipoca e cachorrinho-quente, sem custo.
Bebidas serão vendidas no local. Se não
chover, ha-verá organização de Gre-Nal

infantil.  No site
da APCEF/RS es-
tá disponível um
desenho com

motivos de coelho
de Páscoa para as
crianças pintarem.

Elas deverão le-
var os dese-

nhos no dia da
festa para  a
exposição no
�varal.�

Festa de Páscoa
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A campanha já surte efeito. A Caixa
indicou querer viabilizar o pagamento
do auxílio-alimentação na aposenta-
doria, para quem já estava na empresa
antes da data de extinção do benefício
(8 de fevereiro de 1995), por meio de
Comissão de Conciliação Prévia (CCP).
A informação foi  dada pela presidenta
da Caixa, Maria Fernanda Coelho, em
reunião com dirigentes da Fenae, da
Federação Nacional das Associações de
Aposentados e Pensionistas (Fenacef) e
da Confe-deração Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro
(Contraf/CUT), entidades que coor-
denam a campanha �Fome de Justiça
� Tíquete na Aposentadoria�, lançada
no último mês de fevereiro.  O encontro
foi solicitado pela Fenae, Fenacef e
Contraf/CUT.  A justificativa da direção
da Caixa para propor CCP específica,
para tratar do pagamento do tíquete
na aposenta-doria aos que estavam na
empresa até 1995, é de que a mera
decisão administrativa se depara com
impedimentos legais face à ine-
xistência de provisionamento de
recursos. Segunda a diretora dos
Aposentados, Amanda Cardoso, é
necessário discutir a proposta e
construir a mobilização para viabilizar
definições. O acordo para paga-
mento, negociado via CCP, resolveria
o assunto sem margem a questio-
namentos de ordem legal.

Fome de Justiça

O Núcleo de Cultura Gaúcha da
APCEF/RS realiza no dia 28 de março,
às 21h, no Galpão Crioulo da APCEF/
RS (Coronel Marcos, 851 � Ipanema �
Porto Alegre) o primeiro Jantar-Baile do
ano. O cardápio será típico com
carreteiro de charque, feijão mexido,
carne de panela e acompanhamentos.
O baile será animado pelo Conjunto
Beira de Estrada. Paulo César Ketzer,
coordenador do Núcleo de Cultura
Gaúcha, convida todos a participarem.
�Nossos bailes são sempre muito
animados e com lotação máxima�, avisa
Ketzer. Os convites antecipados custam
R$ 15 e podem ser adquiridos na
Agência Cavalhada ou na Secretaria da
APCEF/RS. Até o fechamento desta
edição os convites estavam quase
esgotados. Informações: (51) 3268-
1611 ou atendimento@apcefrs.org.br.
Os próximos eventos do Núcleo, ainda
em data definida, serão o Poesia na
Roda e o Costelão.

Primeiro Jantar-Baile 2009
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O tecido social brasileiro está fragmentado
O professor Cesar Marcelo Baquero Jacome é coordenador do Núcleo de Pesquisa sobre América
Latina e editor executivo da Revista Debates. Já lecionou na Florida State University e na Universi-
dade Central del Ecuador e, atualmente é professor associado da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Tem larga experiência na área de Ciências Sociais, com ênfase em Ciência Política,
atuando principalmente nos seguintes temas: democracia, capital social, cultura política, participa-
ção política e partidos políticos na América Latina

Entrevista

João de Barro � Como podemos definir
o capital social do ponto de vista
econômico e político?
Marcelo Baquero � É importante fazer
uma retrospectiva para tentar avaliar a
importância do conceito capital social
no mundo contemporâneo, a partir,
basicamente, daquilo que se denomina
crise da democracia representativa. Uma
crise que se materializou pela
incapacidade das entidades mediadoras
da sociedade civil em levar a cabo sua
função. No momento em que os
partidos políticos não são vistos como
entidades confiáveis para a maior parte
da população, em todos os países,
independentemente de desenvol-
vimento econômico ou político, torna-
se fundamental encontrar mecanismos
alternativos que possam de alguma
forma sanar esse vazio de intermediação
política, sem que isso signifique a
substituição dos partidos como
entidades mediadoras. Nesse contexto

de crise política é que surge o conceito
de capital social. Basicamente, este
termo se refere à capacidade de criação
de redes entre cidadãos à margem de
instituições formais,  no sentido de
resolver o dilema da ação coletiva, que
se caracteriza por um alto índice de
desconfiança, inclusive entre as pessoas.

JB � Mas qual o foco de atuação do
capital social?
Baquero � O capital social surge como
um elo que visa integrar as pessoas para
resolver problemas de caráter
comunitário, local, com base na confi-
ança recíproca. Isso não significa neces-
sariamente a ausência de conflito.
Muito pelo contrário, a tese do capital
social reconhece que as relações sociais
são conflitivas, porém visam, a partir da
persuasão, criar um senso de comuni-
dade, de tal maneira que as pessoas
deixem de lado posições antagônicas e
trabalhem em prol do bem comum.

JB � Mas esse senso comunitário surge
a partir de uma identidade de grupo?
Bachero � Sim, sem dúvida. Por outro
lado, também existe o capital social nas
organizações formais, porém aí trata-
se do conceito econômico, utilizado
largamente pelo Banco Mundial, de
onde foi extraída a concepção política,
que é a que tratamos aqui. Na
verdade, em ambos os casos, o capital

social é aquele em que não
existem perdedores,

todos ganham.

JB � Como convivem
as organizações

formais e infor-
mais na demo-

cracia bra-
sileira?

Baquero � O grande problema é que as
organizações formais, os partidos, não
reconhecem a eficácia e a legitimidade
dessas organizações informais, a despeito
de que essas organizações gerenciam
recursos muitas vezes superiores aos seus.
De fato, essas redes não substituem os
partidos, mas existe um temor, princi-
palmente da classe política dos países
em desenvolvimento, de que de
alguma forma essas organizações
adquiram demasiada autonomia.

JB � Em quais países existe maior
equilíbrio entre instituições formais e
informais?
Baquero � Principalmente em países
desenvolvidos da Europa Ocidental, em
países como Inglaterra e França. Na
América do Norte, o Canadá, e, em
menor escala, os EUA.  Nesses lugares
existe maior capacidade de fiscalização
por parte da sociedade civil e do pró-
prio estado. O grande problema no
Brasil, é que, embora tenhamos um sis-
tema jurídico bastante avançado, não
existe uma infraestrutura que dê res-
paldo às leis construídas pelas institui-
ções formais. Assim, as pessoas desacre-
ditam na Justiça, nas instituições e nos
gestores públicos. Isso acentua e
aprofunda ainda mais a crise política,
tornando absolutamente necessário
criar formas alternativas de ação política.
Para que o capital social funcione em
países como o Brasil, é necessário que
haja uma convergência de interesses e
consenso de que é necessário que o
estado, o mercado e a comunidade
trabalhem de forma integrada.

JB � Como o senhor definiria o atual
estágio de desenvolvimento do capital

social brasileiro?
Baquero � Eu diria que o Brasil é um
dos principais países onde se tem criado
organizações informais: ONGs, novos
movimentos sociais, associações de
bairro, de classe, de proteção ao
consumidor, etc. Porém, só houve
avanço do ponto de vista quantitativo,
porque existem deficiências muito séri-
as no que diz respeito à capacidade
dessas instituições de agirem de manei-
ra autônoma. Em outras palavras, es-
sas organizações têm sucumbido à
perspectiva de capital social ins-
titucional, pois acabam se tornando um
fim em si mesmas e não um meio para
se alcançar uma identidade coletiva.
Isso se dá porque começam a trabalhar
como organizações de caráter
permanente, de forma burocrática,
passando a depender de recursos
externos, terminando por não alcançar
os objetivos originais para os quais
foram criadas.

JB � Mas não há exemplos positivos?
Baquero � Há muitos exemplos
positivos, como de escolas de samba
Rio e ONGs que trabalham com capital
social informal e que recebem apoio
de instituições internacionais e conse-
guem atuar na comunidade em
projetos de inclusão no mercado de
trabalho de pessoas mais pobres. Mas
essas iniciativas ainda atuam em uma
escala diminuta. Para que o capital
social funcione, também não adianta
apenas que as pessoas confiem umas
nas outras se não existem recursos e
apoio do estado para, por exemplo,
construir uma lixeira comunitária ou
asfaltar um trecho de estrada ou rua.
É necessário, para que esse conceito
funcione, que além da relação ho-
rizontal entre as pessoas da comu-
nidade, exista uma comunicação
eficiente e uma colaboração vertical
entre estado, sociedade e mercado.

JB � Em uma analogia, seria a socieda-
de brasileira composta de vários reta-
lhos de pano já cordados necessitando
de uma costura?
Baquero � Eu diria que infelizmente
esse tecido social, ao invés de estar em
processo de confecção, pelo contrá-
rio, se encontra em estado de frag-
mentação. Vivemos em uma socie-
dade em que a sociedade desconfia
não só das instituições, mas também
é alto o índice de desconfiança entre
os indivíduos. As pesquisas mostram
isso. É sem dúvida uma espécie de
neurose social.

CESAR MARCELO BAQUERO JACOME

�O grande problema
no Brasil é que (...)

não existe uma
infraestrutura que dê

respaldo às leis
construídas (...)�
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Entidades preparam o
25º Conecef em Brasília
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Negociações Coletivas

s entidades sindicais filiadas à
Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Fi-

nanceiro (Contraf/CUT) já começam a
preparar os encontros regionais que vão
eleger delegados para o 25º Congresso
Nacional dos Empregados da Caixa
(Conecef), que ocorrerá de 23 a 25 de
abril, em Brasília (DF).

Este ano, a partir de deliberação da
10ª Conferência Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro,
realizada em 2008, o Conecef será
desvinculado da campanha nacional
salarial da categoria bancária. A finalidade
dessa deliberação é facilitar o debate
acerca das especificidades dos traba-
lhadores da empresa e, assim, nortear o
processo de negociações permanentes.

Para o 25º Conecef, os fóruns
regionais ou estaduais para a escolha
dos delegados serão realizados até 5 de
abril. Participarão representantes das
entidades sindicais de todo o país, na
proporção de um delegado para cada
300 empregados ou fração igual ou
superior a 150, assegurando-se o
mínimo de dois por estado, mas

atendendo exigência da presença de
dois bancários para cada delegado eleito
em fórum específico. A mesma
proporcionalidade será aplicada para os
delegados aposentados, garantindo-se
no mínimo um por estado.

ENCONTRO ESTADUAL � O
Encontro Estadual dos Empregados e
Empregadas da Caixa que atuam no Rio
Grande do Sul será realizado no dia 4
de abril no Hotel Everest (Rua Duque
de Caxias, 1357 � POA). O encontro
será aberto e os bancários dos 38
sindicatos da base da Federação dos
Bancários do RS e poderão se credenciar
até o momento do início do evento. Na
ocasião, serão discutidas questões
específicas dos empregados, quando
serão escolhidos 28 delegados, sendo
18 da ativa e 10 aposentados. Para a
escolha dos delegados, é necessário o
dobro de candidatos para cada vaga
eletiva, respeitando uma cota mínima
de 30% para cada gênero (masculino
e feminino). Durante o evento, haverá
um painel sobre conjuntura.  Na pauta:
conjuntura, o papel da Caixa,
organização do movimento, carreira na

2º Congresso da Contraf/CUT
O 2º Congresso da Contraf/

CUT será realizado em São Paulo, de
14 a 16 de abril, com participação
aberta a todas as centrais sindicais.
O evento acontece no Hotel Holiday
Inn, Rua Professor Milton Rodrigues,
100 � Parque Anhembi � São Paulo/
SP. As inscrições se encerraram no dia
20 de março. Cada Federação
organizou seu Encontro Regional até
o dia 22 de março, quando foram
debatidas e aprovadas propostas a
serem encaminhadas aos Encontros
Temáticos.

Os temas que a direção da
Contraf/CUT definiu para discussão
no Congresso, � sem prejuízo de as
assembléias e encontros regionais
acrescentarem outros assuntos para
debate � , são os seguintes:
:: Sistema Financeiro Nacional;
:: A construção da representação do
ramo financeiro;
:: Remuneração da categoria;

:: Saúde e condições de trabalho;
:: Emprego;
:: Estratégia das campanhas salariais;
:: Comissões de Empresa dos bancos;
:: Igualdade de oportunidades nas
empresas;
:: Formação;
:: Estrutura, estatuto e finanças da
Contraf/CUT.

ENCONTROS TEMÁTICOS � Cada
federação deverá levar para os
Encontros Temáticos, que serão
organizados em 4 grupos (ver distri-
buição mais abaixo), as propostas deba-
tidas e aprovadas em seus respectivos
Encontros Regionais para socializar com
os representantes das outras regiões.
Cada grupo será composto por 60
representantes das entidades filiadas à
Contraf-CUT, conforme abaixo: FETEC

SP 18, FEEB RJ-ES 9, FETEC NE 7, FETEC CN 6,

FEEB RS 5, FETRAF MG 5, FEEB BA-SE, F E -

TEC PR 3, OUTROS 2, FETEC SC 1, totali-
zando 60.

A

DEBATE

CONFERÊNCIA

Caixa, saúde/condições de trabalho/
assédio moral/Saúde Caixa, aposen-
tados, Funcef/Prevhab e eleição de
delegados.

 CRITÉRIOS � Os critérios de
participação para o 25º Conecef
preveem ainda delegação formada por
proporcionalidade direta das chapas
inscritas e 10% de observadores. Os
membros da comissão organizadora
(um por federação e um da Contraf/
CUT) vão participar na condição de
delegados natos. A estimativa é de que
esse congresso reúna um total de 373
delegados, entre empregados da ativa
e aposentados.

PRAZO � O prazo limite para a
inscrição de teses é 27 de março. A data
para o envio de relatórios e para a
inscrição de delegados termina em 9 de
abril. Os assuntos constantes da pauta
são conjuntura, papel da Caixa, PCC e
PCS (distribuição de deltas por
merecimento), Funcef/Prevhab, saúde
e condições de trabalho, assédio moral
e Saúde Caixa, jornada de trabalho,
democratização da gestão, isonomia e
organização do movimento.

No dia 11 de março, na reu-
nião do GT PCC, em São Paulo, foi
aprofundado o debate sobre as
questões apresentadas durante a
oficina realizada em 16 de feverei-
ro, em Brasília. Entre os principais
pontos debatidos, estão o piso de
mercado, Complemento Temporá-
rio Variável de Ajuste de Mercado
(CTVA), encarreiramento e jorna-
da, além dos itens aprovados no
último Conecef. A partir do
direcionamento obtido nessa reu-
nião, a assessoria técnica do Dieese
formulará uma proposta bruta que
será debatida. O GT PCC solicitou
informações ao banco sobre a con-
dição dos trabalhadores no atual
plano, para embasar os parâmetros
da nova proposta e está realizan-
do um levantamento de planos de
outros bancos e empresas públicas.
As contribuições dos empregados
para a formulação da proposta
podem ser enviadas para o e-mail:
comissaopcccaixa@fenae.org.br.
�As contribuições serão con-
sideradas e analisadas para a
construção de uma proposta que
atenda da melhor forma possível
às reivindicações de todos�,
informa o coordenador do GT,
Plínio Pavão. Os representantes
voltarão a se reunir assim que a
proposta estiver formatada pela
assessoria do Dieese. As propostas
deverão ser elaboradas para dis-
cussão no próximo Conecef, que
acontecerá entre os dias 23 e 25
de abril. Pelo acordo, o banco deve
finalizar a proposta até 30 de ju-
nho e implementá-la até 31 de
dezembro deste ano.

PRORROGAÇÃO � A Caixa
divulgou comunicado informando
que o processo de avaliação para
efeitos de promoção por mérito
será prorrogado para o mês de
abril. O banco justificou o atraso
por problemas operacionais para
realizar as avaliações. O acordo
entre Caixa e trabalhadores previa
inicialmente que a avaliação fosse
realizada até o final de março e as
promoções aplicadas em abril,
retroativas a 1º de janeiro. Com a
mudança no prazo, as promoções
serão aplicadas em maio, mas
continuam retroativas a janeiro.

GT PCC
Aprofundamento
do debate

 No dia 17 de março, em Brasília,
a Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro
(Contraf/CUT) e a Comissão
Executiva dos Empregados (CEE/
Caixa) e a Caixa Econômica Federal
retomaram o processo de ne-
gociação permanente, para a
discussão de reivindicações
pendentes. Conforme Marcello
Carrion, que integra a Comissão,
�essa rodada representou a re-
tomada das tratativas, quando
foram reapresentadas pendências
em relação a negociação de 2008 e
foi definido o calendário das
negociações. Além disso, a nova
comissão que representa a Caixa se
comprometeu em honrar as defi-
nições tiradas na mesa de nego-
ciação�. A próxima rodada ocorre no
dia 26 de março e tratará da carreira
profissional.

CAIXA

Retomada a
negociação
permanente







8    MARÇO DE 2009

Patrimônio

No dia 7 de março, a APCEF/
RS realizou três importantes assem-
bleias. Na pauta: prestação de
Contas 2008; abertura de processo
eleitoral � gestão 2009/2012 (leia
pág. 2); e compra e venda de
automóvel.  Participaram cerca de
70 pessoas no Galpão Crioulo da
APCEF/RS. A mesa foi composta
pela presidenta da APCEF/RS, Célia
Margit Zingler; pela diretora
cultural, Almeri Espíndola de
Souza; e pelo presidente do
Conselho Deliberativo, Ricardo
Müller.

CONTAS � Após apresentação do
Balanço Patrimonial 2008, do De-

Assembleia aprovou balanço

monstrativo de Superávit ou Déficit, do
Relatório de Atividades da Diretoria e
das Notas Explicativas - já apreciados

de antemão pelo Conselho Fiscal �
, a plenária (foto) aprovou, por
unanimidade, os documentos
exibidos pela APCEF/RS, que, no ano
de 2008, mesmo fazendo grandes
investimentos, como a revitalização
da área das piscinas, das colônias de
Tramandaí e Cassino, e compra de
mobiliário novo para a sede
administrativa, entre outros, ainda
se manteve superavitária.

CARRO � A plenária decidiu,
por unanimidade, autorizar a Asso-
ciação de vender o carro utilizado

para transporte e serviços e comprar
um novo, aproveitando a redução do
IPI. Célia Zingler, presidenta da APCEF

Foto: Luciano Lobelcho/D
3 C

om
unicação
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Especial

ONCEITO � CARACTERÍSTICAS
 Podemos conceituar o

�Seguro Jurídico� como sendo
�um serviço de assessoria jurídica de
caráter tanto coletivo quanto individual,
oferecido pela APCEF/RS aos seus
associados e associadas, bancários e
bancárias da Caixa, bem como apo-
sentados, aposentadas e pensionistas
segurados e seguradas do Instituto
Nacional do Seguro Social e/ou
participantes da Fundação dos Eco-
nomiários Federais � Funcef�. O di-
ferencial do �Seguro Jurídico� é que o
assessoramento é feito sob controle
coletivo, mediante a supervisão do GT
Funcef e da reunião mensal dos apo-

C

Foram desenvolvidas diversas medidas
judiciais e extrajudiciais de natureza
coletiva, onde a APCEF/RS atuou
representando seus associados e associadas,
conforme relação abaixo indicadas:

� Mandado de Segurança Coletivo do
Decreto nº 3721/01: todos os 3.473
integrantes foram beneficiados e o decreto
foi revogado;

� Ações judiciais para Impedir a
Migração de Reservas na Funcef;

� Ações Judiciais Referentes ao
Imposto de Renda sobre Abonos
Indenizatórios pagos entre 1995 e 2005:
todos os associados e associadas ativos
vinculados ao �Seguro Jurídico� estão
participando;

� Ações judiciais denominadas
Proporcionalidade INSS/Funcef � �EFEITO
GANGORRA�: todos integrantes apo-
sentados, aposentadas e pensionistas
participaram das ações coletivas propostas
e se beneficiarão com a recuperação do
valor de seus benefícios desde 1996 até
2001, havendo, inclusive, decisão favorável
no Superior Tribunal de Justiça � STJ � em
uma das ações (PRIMEIRO GRUPO).

� AÇÕES DO AUXÍLIO CESTA-ALI-
MENTAÇÃO: ação coletiva visando cobrar
esta parcela para aposentados, apo-
sentadas e pensionistas. Ação proposta com
a responsabilidade de sustentação
adequada da Funcef, onde há reque-
rimento expresso para que ocorra o
desconto da fonte de custeio necessária.

� AÇÃO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO
ÚNICO ANTECIPADO: ação judicial
visando revisar o cálculo dos valores pagos
por ocasião do saldamento para todos
aqueles que retiraram o benefício único
antecipado.

� AÇÃO DA RESOLUÇÃO 26 DO
CGPC/MPAS: ação judicial visando anular
a incidência da mencionada resolução no
âmbito da Funcef. Tal resolução do
Conselho Gestor da Previdência Com-
plementar, do Ministério da Previdência e
Assistência Social, possibilita que a Caixa
retire recursos da Funcef além dos limites
permitidos na legislação vigente. Estão em
análise outras demandas judiciais
coletivas com o objetivo de defender os
interesses de associados e associadas da
APCEF/RS.

Há oito anos surgia o Seguro Jurídico. Muitas lutas envolvendo a Seguridade Social,
especialmente a Previdência Complementar, foram travadas e tivemos êxito. Faremos um
balanço das atividades desenvolvidas no período a fim de registrar para todos os associados
e associadas as conquistas de todos  os participantes desta luta por uma vida digna.

sentados, e o custeio é democrati-
camente diluído entre o corpo de asso-
ciados e associadas participantes, o que
o torna acessível ao maior número de
interessados, independentemente da
condição econômico-financeira de cada
indivíduo.

QUANTIFICAÇÕES � Desde o início
do �Seguro Jurídico� foi instituído um
grupo denominado �estratégico� (GT
Funcef) para debate e acom-
panhamento dos trabalhos desenvol-
vidos, através de reuniões semanais,
integrado por associados e associadas da
APCEF/RS. Realizaram-se mais de
trezentas (300) reuniões ordinárias desse
grupo ao longo dos últimos oito anos.

No curso desse período associaram-se
cerca de 3.400 participantes no �Seguro
Jurídico�, em média, o que representa
mais de 2/3 do universo de associados e
associadas da APCEF/RS!

Foram realizadas dezenas de
reuniões sobre os temas objeto do
�Seguro Jurídico�, o que tornou as
assembleias gerais um instrumento
constante de decisões a respeito dos
rumos desse serviço. Atualmente, temos
em andamento 1.086 (um mil e oitenta
e seis) processos judiciais e
extrajudiciais, coletivos e individuais,
bem como já foram solucionadas 815
(oitocentos e quinze) demandas com as
mesmas características.

Ações coletivas Ações individuais
Ações Individuais: Ao longo do tempo de execução dos objetivos

propostos pelo �Seguro Jurídico� e da assessoria jurídica em sentido
mais amplo, foram elaboradas diversas ações individuais que visam a
recuperar direitos decorrentes de alterações/distorções prejudiciais
ocorridas a partir da última década, nos seguintes moldes:
� Ação �10% REG MULHERES�;
� Ação Judicial dos Pós-78 contra a Funcef;
� Ação Judicial Revisão Funcef/Integração de Reclamatórias
Trabalhistas;
� Ação Judicial de Revisão de Reservas contra a Funcef;
� Ação Judicial Reconhecimento de Atividade Rural perante o INSS;
� Ação Judicial de Revisão INSS (IRSM 39,67%);
� Ações Diversas envolvendo FGTS, indenizações, cobrança de
seguros, defesa administrativa, direito de família, pareceres, para
recuperar o Imposto de Renda sobre parcelas trabalhistas, indenizadas
e complementações.

RETORNO FINAN-
CEIRO DIRETO  �
Até o presente
momento, pode-
mos quantificar o
seguinte retorno
financeiro direto
para os associados
e associadas em
suas ações judiciais:

A
rte: Rodrigo Vizzotto

1Fonte: Setor Financeiro da APCEF/RS / 2 Meses de Janeiro e Fevereiro.

ANO MONTANTE (R$)1

2003   944.595,04
2004   461.864,05
2005   390.903,20
2006            1.386.638,60
2007 1.719.560,60
2008 1.466.213,40
2009   338.591,80 2

TOTAL ... 6.708.366,69

SALDAMENTO DO REG/REPLAN � Uma das
maiores contribuições foi o equacionamento de
problemas históricos da Funcef em relação aos seus
principais planos de benefícios, o REG/REPLAN. Tais
planos sofreram com diversas distorções ocorridas no
curso do tempo (congelamento salarial do Patrocinador,
reajustes anuais do INSS, inexistência de benefício
complementar mínimo, etc). A ideia de saldamento
do REG/REPLAN foi elaborada pelo Grupo de Trabalho

APCEF/RS (GT APCEF/RS), criado a partir do Seguro
Jurídico. Aprovado no CONECEF 2003, o saldamento
passou a ser a proposta do movimento bancário da
Caixa para a questão Funcef. No ano de 2005 o
saldamento foi objeto de consulta plebiscitária entre
os participantes da Funcef em todo o Brasil, que, em
votação livre envolvendo mais de 22 mil
participantes, aprovou com índice superior a 80%
(oitenta por cento) os encaminhamentos decor-

rentes. Em 2006, após longos trâmites admi-
nistrativos em diversos ministérios, teve início o
saldamento do REG/REPLAN que obteve ampla
adesão de todos os participantes, tornando-se desde
então o principal regulamento de benefícios da
Funcef. Foram resolvidos diversos problemas, tais
como a recuperação de parte das perdas pelos
aposentados e aposentadas, financiamento da
mudança da tábua de mortalidade, novos institutos
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da Lei Complementar 109/2001 e a
participação dos inativos na rentabilidade da
Funcef em índices superiores ao do INPC/
SALÁRIOS DOS PARTICIPANTES ATIVOS,

sem que a segurança jurídica e atuarial do
plano tenha sido prejudicada.

Em dados do primeiro saldamento,
temos os seguintes números de participantes:

A APCEF/RS realizou no dia 4 de março reunião de aposentados/as e
pensionistas na Casa dos Bancários, em Porto Alegre, seguida de um coquetel
em comemoração à retomada das atividades no ano de 2009. No encontro
foram debatidos assuntos do interesse do segmento como: Ação �Efeito
Gangorra�: esclarecimentos e divulgação da forma de recolhimento de
documentos; Método de custeio do REG/REPLAN não saldado: esclarecimento
e possibilidade de ação judicial; Ações judiciais: Redução do IR, Ação �10%
mulheres�; Campanha "Fome de Justiça � Tíquete na Aposentadoria".  A reunião
contou com a presença do advogado do Seguro Jurídico da APCEF/RS, Fábio
Barbosa, que falou sobre o andamento das iniciativas judiciais em curso e
elucidou dúvidas dos participantes sobre os temas propostos.

Especial

Reunião de aposentados retoma debate em 2009

*Fábio Luiz Maia Barbosa � assessor jurídico (assejur@apcefrs.com.br)(Footnotes)

REG/REPLAN SALDADOS: 41,7 MIL PARTICIPANTES
REG/REPLAN NÃO SALDADOS: 18,7 MIL PARTICIPANTES
REB:   2,9 MIL PARTICIPANTES

Após novas aberturas de prazos de saldamento do REG/REPLAN, ocorridas
posteriormente, o número de integrantes do REG/REPLAN SALDADOS aumentou ainda
mais. REAJUSTES DO SALDAMENTO. Os índices de reajustes até agora conquistados pelos
aposentados, aposentadas e pensionistas que integram o REG/REPLAN SALDADOS também
se mostraram muito favoráveis, senão vejamos:

Set. 2006 - 9% (retroativo à data de 2001)
Set. 2006 - 4% (reajuste além da inflação)
Jan. 2007 - 1,64% (reposição da inflação)
Jan. 2007 - 3,54% (reajuste além da inflação)
Jan. 2008 - 5,16% (reposição da inflação)
Jan. 2008 � 5,35% (reajuste além da inflação)
Jan. 2009 � 6,48% (reposição da inflação)

* TOTAL NOMINAL (observado valor médio): 43,31%
* TOTAL REAL ALÉM DA INFLAÇÃO: 25,92.

Dessa forma, o �Seguro Jurídico�, de
forma flexível e eficaz, tornou-se um
instrumento abrangente do exercício da
cidadania.

CENÁRIOS � O futuro próximo nos
reserva novos desafios: flexibilização dos
limites para as aplicações e investimentos do
patrimônio da Funcef; custeio administrativo
da Funcef; crise financeira mundial; Resolução
nº 26 do CGPC/MPAS (retirada de reservas
dos fundos pelos patrocinadores); a luta pela
extinção do fator previdenciário, dentre
outros, o que nos exigirá monitoramento
permanente.

CONCLUSÃO � O princípio norteador do
trabalho desenvolvido baseou-se nas seguintes
premissas: atendimento às demandas judiciais
e extrajudiciais de interesse da APCEF/RS, seus
associados e associadas; custo acessível;
adequada remuneração dos profissionais
envolvidos; inovação; estímulo associativo.

Revendo as propostas apresentadas
inicialmente pela assessoria jurídica da
APCEF/RS através do �Seguro Jurídico�
em 21 de abril de 2001, a assessoria
jurídica entende que, nesses 8 (oito)
anos, foi construído um elemento
importante de interesse comum,
constituído de várias característ icas
inovadoras, dentre elas a formulação
coletiva de soluções em questões de
previdência complementar.

Ao final, em nome dos dez (10)
advogados e colaboradores que
integram o Escritório de Direito Social,
agradeço pela confiança depositada no
trabalho desenvolvido e parabenizo a
todos os associados e associadas da
APCEF/RS que integram o SEGURO
JURÍDICO, pelo transcurso deste oitavo
ano de existência, pois mantiveram este
serviço com sua confiança e
mobilização.

Foto: A
nne Ledur/A

PC
EF/RS
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Cultura

Fabrício Carpinejar vai comandar oficina
APCEF/RS reformulou a Oficina Literária
2009, que terá o poeta e mestre em
Literatura Brasileira, jornalista e escritor

Fabrício Carpinejar à frente do grupo, trazendo toda
sua experiência na elaboração de crônicas. Questões
profissionais impediram o professor Luiz Augusto
Fisher de dar início ao trabalho. A Oficina acontece
em parceria com a Associação José Marti (ACJM-
RS), entidade com 25 anos de existência. �Será a
primeira experiência da nossa parte em uma oficina
literária. As expectativas da ACJM-RS são das
melhores. Acreditamos que todo projeto cultural
deve estar permeado pela construção coletiva�,
afirma Ricardo Haesbaert, Presidente da ACJM-RS.

A oficina mantém o mesmo formato e
cronograma, com ensino a distância, para
contemplar o público que tem interesse em
aprimorar a arte da escrita, mas que, por diversas
razões, não tem possibilidade de comparecer a aulas
presenciais. O Ensino a Distância (EAD) é um
diferencial que vem sendo adotado cada vez mais
pelas melhores escolas e universidades do país e

do mundo.
O trabalho terá duração de sete meses

e se desenvolverá com um encontro
presencial no quarto sábado de cada mês,
pela parte da tarde. As demais atividades
serão por EAD. O início do curso está
marcado para o dia 28 de março. A previsão
de término é para novembro, quando será
lançado um livro de crônicas escrito pelos
participantes.

A APCEF/RS vai fornecer o suporte
necessário, como o espaço físico e o
desenvolvimento de um sistema on-line que
viabilize o acesso com a utilização de senha.
Um monitor cuidará da comunicação entre
os alunos e o professor. O livro de
�formatura� será organizado e editado pela
APCEF/RS, com o apoio e orientação do
professor e dos alunos.

Interessados devem fazer a inscrição até 20 de
março pelo e-mail eventos@apcefrs.org.br ou pelo
telefone (51) 3268-1611, com Matheus. O

A

MUDANÇA

Foto: Ricardo Füchs

Poeta e escritor estará à frente do projeto literário
investimento para associados é de R$ 350 com
parcelamento em sete vezes. Para o público em geral
o valor é de R$ 490 também podendo parcelar.

BATE-PAPO

�A crônica é o palco da primeira pessoa�
Fabrício Carpi Nejar, ou Car-
pinejar, nasceu em 1972, em
Caxias do Sul (RS), é poeta,
cronista, jornalista e professor,
mestre em Literatura Brasileira
pela Ufrgs. Vem sendo
aclamado por escritores do
porte de Carlos Heitor Cony,
Millôr Fernandes, Ignácio de
Loyola Brandão e Antonio
Skármeta como um dos
principais nomes da poesia
contemporânea. É autor de
�Biografia de uma árvore�,
�Terceira Sede�, �Um Terno de
Pássaros ao Sul�, �As Solas do
Sol�, �Cinco Marias�, �Meu
Filho, Minha Filha� e �O Amor
Esquece de Começar�, obras
com as quais angariou prêmios
como Açorianos, Secretaria de
Cultura de Porto Alegre; AGEs,
da Associação Gaúcha de
Escritores; Olavo Bilac, da
Academia Brasileira de Letras;
Cecília Meireles, da União
Brasileira de Escritores; entre
outros. Conheça um pouco
mais do mestre:

João de Barro � Fale de sua experiência em oficinas?
CARPINEJAR � Tenho dado oficinas desde 2003 com uma

proposta de despertar a literatura no improviso. Já conduzi
cursos em Belém, Brasília, Rio de Janeiro e Campo Grande.
Minha expectativa é criar uma rede epistolar entre os alunos,
crônica como correspondência amorosa do cotidiano, entender
que quando temos um destinatário não ficamos enrolando.
O que incomoda na literatura é a falta de destino de nossa
escrita. Escrever para si mesmo é nunca entregar a carta.

João de Barro � Qual sua definição de crônica e quais as
principais características deste tipo de texto?

CARPINEJAR � A crônica traz uma história, mesmo que
seja para elevar o trivial, diferente do que se acredita, o que a
separa da natureza do artigo (sem história) e também do conto
(duas histórias se encontram). É o texto mais leve e saboroso
dos gêneros, mais próximo de uma conversa de rua e de
cozinha, que realiza uma repescagem dos costumes (aquilo
que todos viram e não deram bola), que mostra a grandeza
das miudezas. A crônica é passional, o palco da primeira pessoa,
feita da observação apurada dos outros, tomada de gritos,
sussurros, gemidos e meditações. É a voz contaminada de
emoção e que toma partido, que torce, que xinga, que procura
contrariar os costumes dominantes. Quem quer ser neutro,
não se sentirá à vontade. Pilatos nunca escreveria crônica.

João de Barro � Qualquer pessoa pode aprender a
escrever uma crônica?

CARPINEJAR �  Sim, acredito que é a melhor porta de
entrada para a escrita criativa. É desbastar a linguagem, não
complicar, valorizar a simplicidade do gesto e da voz. Atuar
com irreverência, humor e urgência. Na crônica, somos aquilo
que pensamos, não há como disfarçar.

O ano começou, oficialmente, em 5 de março, para
a produção artística, na APCEF. Um jantar, no salão
panorâmico da sede da Associação, reuniu os integrantes
do Coral da APCEF e do Grupo Caixa de Pandora. No
cardápio, gostosuras preparadas pelas mãos e corações
dos próprios artistas. Na sobremesa, uma conversa sobre
os caminhos que serão trilhados em 2009.

O grupo Coral teve muitas conquistas ao longo de
sua história. Cresceu em qualidade a partir de um trabalho
dedicado e de excelente nível técnico. Além da manutenção
de seu repertório, o grupo iniciará uma fase de pesquisa
para a criação do próximo espetáculo: uma obra que reúna
as nossas raízes musicais, para apresentar a diversidade cultual,
étnica e artística do Rio Grande do Sul.

O grupo de teatro também começa o ano com
novidade. Manterá, no seu repertório, a peça �América
Café� e iniciará a produção de novo musical. O nome
ainda é segredo, mas a história será ambientada no final
dos anos 1960, quando a cidade foi perdendo, aos poucos,
a poesia e a melodia dos bondes elétricos. Rock�n roll, bossa
nova, samba e outros sucessos da época cantarão o
protesto de pessoas que se encontravam no último carro
da madrugada, para voltarem aos seus lares.

Através desses caminhos, trilhados de mansinho, os
artistas da APCEF construirão beleza, conhecimento,
entretenimento, prazer estético, poesia, cultura e
cidadania. De uma forma lúdica, realizarão uma missão
importante; com seriedade, brincarão de verdade.

ARTIGO

 Cultura é o que somos e o que
fazemos; arte é o que criamos

POR ARTUR JOSÉ PINTO

INSCRIÇÕES FENAE � O Circuito Cultural Fenae está
com inscrições abertas até 1º de abril para o Concurso
de Redação Fenae com o tema �O Saci�. Veja o
regulamento no site da Fenae: www.fenae.org.br.




