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Redução da jornada sem redução de salários
Daiani Cerezer

Celso Woyciechowski, professor e presidente da Central Única
dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul (CUT/RS) fala sobre a
importância do Dia do Trabalhador e a bandeira de luta da enti-
dade em 2008: a redução da jornada de trabalho de 44 para 40
horas semanais. Um abaixo-assinado em favor dessa iniciativa,
que pretende chegar a um milhão de assinaturas, pode ser
acessado no endereço eletrônico da Central (www.cut.org.br)
ou também nos sindicatos.

João de Barro -Qual a diferença
entre Dia do Trabalho e Dia do Tra-
balhador?

Celso -  Desde 1886 quando foi cria-
do o 1º de Maio que se passou a come-
morar o Dia do Trabalhador. Foi após
uma greve dos trabalhadores em Chica-
go, Estados Unidos, pela redução da jor-
nada de trabalho, na época, de 13 horas
para 8 horas diárias. Então, desde essa
época se construiu o Dia Internacional
do Trabalhador. Aqui no Brasil, essa
conotação de Dia do Trabalho surgiu por
volta de 1945, quando o então presiden-
te Getúlio Vargas publica algumas medi-
das e estabelece esta linguagem. Mas,
para nós trabalhadores, o simbolismo é
em cima do termo Dia Internacional do
Trabalhador. Para nós, o termo Dia do
Trabalho tem uma conotação empresa-
rial. Os meios de comunicação mais ofi-
ciais dão muito essa conotação empre-
sarial, exatamente para tirar a questão
da conotação de classe. Mas nós vamos
continuar encarando como o Dia do Tra-
balhador porque a sua origem foi de luta,
de mobilização pela redução da jornada
de trabalho e, portanto, organizado pelos
trabalhadores e trabalhadoras. Ele se
constitui como o Dia do Trabalhador, pois
o Dia do Trabalho é qualquer dia.

JB - Como está a luta pela redu-
ção da jornada de trabalho?

Celso - Ao longo dos últimos anos, nós
temos trabalhado muito forte com a
temática da redução da jornada de tra-
balho. E este ano, especialmente a partir
da quarta edição da Marcha Nacional da
CUT em Brasília, no dia 5 de dezembro
de 2007, nós instituímos como a princi-
pal bandeira de 2008 a redução da jor-
nada de trabalho, juntamente com a
questão das Convenções 151 e 158. Uma
trata da negociação no serviço público e
a outra, sobre a proteção ao trabalhador,
a despedida imotivada dos trabalhadores.
São temas que dialogam muito próximos.
Nós lançamos no dia 10 de fevereiro
deste ano, o abaixo-assinado pela redu-
ção da jornada de trabalho e queremos
chegar no dia 1º de maio com mais de 1
milhão de assinaturas para protocolarmos
uma Emenda Constitucional de iniciati-
va popular, para buscar de uma vez por
todas a redução da jornada de trabalho,
sem redução de salário. Queremos a am-
pliação de postos de trabalho formais,
com carteira assinada. Dados do Dieese
informam que com 10% da redução da
jornada de trabalho nós criaremos em tor-
no de dois milhões de novos postos de
trabalho. Com o fim de hora-extra e do
banco de horas nós teremos mais de
1.200 novos postos de trabalho. O outro
elemento é quanto às doenças relacio-
nadas ao trabalho. Hoje, o ritmo de pro-

dução muito grande tem leva-
do milhares de traba-
lhadores e
trabalha-
doras ao
auxí l io-
benefício
em função
das doenças
do trabalho.
A valorização
do trabalho é
questão funda-
mental para nós.
Tem também a ma-
nutenção do valor
dos salários em me-
lhores patamares,
além da distribuição de
renda mais equilibrada
em nosso país.

JB - Qual a força de
um abaixo-assinado?

Celso - A força com que o projeto
chega ao Congresso Nacional é muito
mais forte, porque ele tem o diálogo com a
sociedade, o diálogo com os trabalhadores

e trabalhadoras e, além do
diálogo, tem a construção
e a busca dessa bandeira
histórica. Portanto, as
possibilidades se tor-
nam muito mais próxi-
mas.

JB - A criação
de novos pos-
tos de traba-
lho aumen-
tou no go-
verno Lula?

Celso -
Se nós pe-
garmos os
d a d o s
tanto do
I B G E ,

quanto do Mi-
nistério do Trabalho, a

cada mês são milhares de novos
postos de trabalho. Mas o índice de de-
semprego tem caído muito lentamente,
porque a rotatividade é muito grande. Por
isso consideramos que a convenção 158
da OIT (Organização Internacional do

Trabalho) que inibe a despedida imotivada
é fundamental para que possamos ter
esse processo de desenvolvimento mais
equilibrado, de agregação no trabalho e
também para inibir um pouco a
rotatividade. Por que no processo de
rotatividade, além da permanência na
informalidade também há uma queda no
poder de compra. Se analisarmos nos úl-
timos 12 anos, nós perdemos. Há uns 20
anos, a massa salarial dos trabalhadores
e trabalhadoras contribuía em torno de
45% do PIB (Produto Interno Bruto).
Hoje, com um número superior de pes-
soas trabalhando essa contribuição com
o PIB nacional da massa salarial caiu para
35%. Portanto, perdemos dez pontos
percentuais em relação ao PIB. É um
desequilíbrio muito grande, a valorização
do trabalho caiu muito, e esses recursos
foram para algum lugar, foram para a con-
centração de renda. E nós precisamos tra-
balhar muito para que o processo de distri-
buição de renda seja mais equilibrado.

JB - E no Rio Grande do Sul?
Celso - No RS nós vivemos ao longo

dos últimos anos um certo decréscimo
de nossa economia. Tivemos, especial-
mente no ano de 2005, principalmente
pelas intempéries, uma queda muito gran-
de em nossa economia, que gerou um
PIB negativo de 4,8%. A gente sempre
diz que a economia do RS não está em
crise, a crise está na gestão de Estado.
Precisamos de uma gestão que recupe-
re as finanças, através de programas que
acabem com os incentivos fiscais a gran-
des grupos econômicos, que realize o com-
bate sistemático à sonegação, que faça a
cobrança da dívida ativa e a renegociação
da dívida do Estado. Também precisamos
trabalhar aqui no estado a questão do piso
regional que perdeu o valor em relação ao
salário mínimo a partir de 2005.

JB - Qual a avaliação sobre o Pro-
grama de Aceleração do Cresci-
mento (PAC)?

Celso - Em primeiro lugar, nós sauda-
mos o PAC, porque há muitos anos não
víamos o Estado investir em desenvolvi-
mento, mas sim, por um bom período, o
Estado ser cada vez mais diminuído.
Portanto, ter um programa em que o
Estado investe no desenvolvimento, na
geração de emprego e de renda, em infra-
estrutura é muito positivo. Por outro lado,
também precisamos dialogar pela valo-
rização do trabalho, a formalização do
trabalho e a valorização dos trabalhado-
res, porque nós não podemos ter um pro-
grama de governo que apenas transfira
renda do Estado para concentrar ainda
mais renda. Precisa ser um programa que
pense nesse equilíbrio social que tanto
precisamos.

DIA DO TRABALHADOR
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SANTIAGO

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

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

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

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

Trabalhadores do Ramo Financeiro.

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

Página do Sindicato dos Bancários
de Porto Alegre.

www.sindbancarios.org.br

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

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

?? ?

Imposto de Renda indevido

65 anos

Escolas
O Programa Nacional de Reestru-

turação e Aparelhagem da Rede Esco-
lar Pública de Educação Infantil
(Proinfância) prevê a construção de es-
colas de educação infantil em municípi-
os de 21 estados, nas cinco regiões do
país. O programa, que é uma ação do
Plano de Desenvolvimento da Educação,
lançado em 24 de abril de 2007,  vai
disponibilizar em 2008 R$ 341,7 mi-
lhões destinados a construir, mobiliar
e equipar 484 escolas para crianças de
zero a seis anos. No Rio Grande do
Sul, serão constrídas 50 escolas, em
diferentes municípios.

Seguro

Eleição Funcef

Ambientalistas condenam uma gran-
de obra prevista no Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC): a hidrelé-
trica Pai Querê, no Rio Pelotas. Se
viabilizada, a usina vai submeter a região
a um grande impacto ambiental. Segun-
do o professor Paulo Brack, do Instituto
de Biociências da Ufrgs, em artigo envi-
ado a  AmbienteBrasil, o vale é riquíssimo
em biodiversidade. Caso a obra se reali-
ze, "pereceriam 3.940 hectares de flo-
restas com araucária, o que equivaleria
a morte de cerca de três milhões de ár-
vores, sendo destas pelo menos 180 mil
araucárias". A  usina será implantada
em plena Zona Núcleo da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica, patrimônio
da Unesco.

Crime ambiental

A Funcef realiza eleição para o preen-
chimento de vagas no Conselho Deli-
berativo e no Conselho Fiscal. As vagas
são para um membro efetivo e um suplen-
te em cada Conselho, com mandato de
quatro anos. A eleição será de 19 a 26 de
maio e podem votar ou ser eleitos os parti-
cipantes ativos, aposentados e pensionis-
tas com benefício vitalício, inscritos na
Funcef até o dia 14 de março de 2008.

  O Seguro Jurídico da APCEF oferece
aos associados uma nova ação. A quita-
ção total ou parcial de contrato de financi-
amento imobiliário em caso de morte ou
invalidez decorrentes de acidentes ou do-
enças.  A regra é geral para quem faz esse
tipo de financiamento, além do pagamento
da prestação, o financiado também paga,
todo o mês, um seguro que garante a qui-
tação, total ou parcial, nesses casos. In-
formações na APCEF.

Você sabia que a Usina Nuclear Angra 3
pode custar aos cofres públicos do Brasil
mais de R$ 27 bilhões?

A Federação dos Bancários do Rio
Grande do Sul (Feeb/RS) comemora 65
anos em 1º de maio, dia mundial dos tra-
balhadores e trabalhadoras. Para regis-
trar a data, a entidade promove uma sé-
rie de atividades. No dia 28 de abril,
ocorrem eventos alusivos ao Dia Mun-
dial em Memória às Vítimas de Aciden-
tes e Doenças do Trabalho, em conjunto
com o Fórum Estadual de Saúde do Tra-
balhador. Também em homenagem aos
seus 65 anos de lutas e conquistas, a
Feeb prepara um jantar-baile, no dia 30
de abril. Mais informações na página
www.feebrs.org.br.

O Seguro Jurídico da APCEF ofere-
ce este ano mais um serviço a seus as-
sociados. Uma nova ação judicial com
o objetivo de recuperar valores que fo-
ram indevidamente recolhidos a título
de Imposto de Renda sobre ações judi-
ciais obtidas em reclamatórias trabalhis-
tas e/ou ações previdenciárias.

A ação de IR é individual, devido a
peculiaridade dos cálculos, e poderá
beneficiar todos os associados, aposen-
tados, pensionistas e ativos que tiveram
reclamatórias trabalhistas finalizadas
ou pagas nos últimos cinco anos. Se-
gundo o assessor do Seguro Jurídico
da APCEF, advogado Fábio Barbosa,
as ações atingem praticamente todos os
empregados da Caixa que se aposen-
taram nos últimos 12 anos.

Os interessados em entrar com esse
tipo de ação devem providenciar os
documentos necessários. Para IR co-
brado em reclamatórias trabalhistas

os documentos são: procuração, con-
trato de honorários, comprovante de
depósito de R$ 100 na conta da
APCEF do Rio Grande do Sul (Ag.
958 op. 003 c/c 75-6), cópias legíveis
e autenticadas do processo trabalhis-
ta (petição inicial, sentença, acórdão
TRT e TST, certidão de trânsito em
julgado, cálculos homologados, deci-
são de homologação dos cálculos,
alvará judicial, demonstrativo/guia
com a discriminação dos valores pa-
gos, guia Darf com o recolhimento do
Imposto de Renda).

Para a causa previdenciária, a do-
cumentação é a mesma exigida para
a reclamatória trabalhista, com dife-
rença apenas na cópia do processo
(acórdão TJ e STJ/STF, se houver),
Mais informações na página da As-
sociação ou pelo endereço segurojuri
dico@apcefrs.org.br, ou ainda pelo
fone 51 3227 5598.

REG/Replan Mais de cinco mil adesões ao Saldamento...........6
CTVA e BUA Ações coletivas para recuperar perdas...........6
Empregados Campanha e assinaturas por novas contratações...........7
Saúde Caixa Um plano com muitos benefícios.....................8
Doação de órgãos  Um ato de solidariedade e amor  à vida..............8
Meio Ambiente Campesinas contra monocultura de eucalipto.............9
Comunicação Campanha nacional por mais ética na mídia...............9
Cultura Gaúcha Jantar-baile campeiro atraiu associados..............10
Cultura APCEF investe em cursos e oficinas o ano todo.............11
Eu Faço Cultura IR financia oficinas de música e show na capital.........11

11º COSTELÃO NA SERRA
No dia 1º de Maio, a Regional Serra realiza o seu
tradicional Costelão na Serra, em homenagem

ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. O
evento acontece a partir das 10h na sede da

Regional em Vila Julieta, em Farroupilha.
Convites a R$ 18 para associados e

 R$ 25 para não associados.
 Informações pelo telefone: 54 2108 2450.
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Esta edição do João de Barro fechou na
redação no dia 10 de abril de 2008.

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

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

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

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

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

AGENDA APCEF

AMÉRICA CAFÉ NO INTERIOR
O grande sucesso do grupo de teatro da APCEF, Caixa de Pandora, está
pronto para percorrer os palcos do interior do estado. Leve o musical para

a sua cidade e prestigie o talento de seus colegas atores. Entre em
contato com o setor de eventos da APCEF, fone 51 3268 1611.

Elemento de pressão
Para os empregados da Caixa, a Campanha Na-

cional Unificada da Central Única dos Trabalha-
dores (CUT) é a nossa luta. Todos queremos a re-
dução da jornada de trabalho sem redução de sa-
lário. Por isso, em comemoração ao 1º de Maio,
dia mundial de luta dos trabalhadores, nossos no-
mes estarão engrossando a lista do abaixo-assinado,
iniciativa da CUT para arrecadar um milhão de assi-
naturas e tornar-se um importante elemento de pres-
são sobre o Congresso Nacional em Brasília.

Segundo a CUT, com a redução da jornada de
44 para 40 horas é possível gerar no país mais de
2,2 milhões de empregos e dividir os lucros obtidos
com o aumento da produtividade. A redução e o
respeito à carga horária de seis horas diárias, além
de proporcionar novas vagas no mercado de tra-
balho, garante qualidade de vida ao trabalhador,
permite mais tempo com a família, mais momentos
de lazer e bem-estar.

Trabalhar menos também reduz o elevado núme-
ro de doenças e de acidentes de trabalho. A CUT
informa que apenas em 2007, a Previdência Social
desembolsou R$ 10,7 bilhões para benefícios de-
correntes de acidentes de trabalho e de atividades
insalubres. Em 2006, esse montante foi de R$ 9,94

bilhões.
Além de abrir espaço para a inclusão, com as

novas contratações, a redução da jornada permite
o aperfeiçoamento e a qualificação profissional dos
trabalhadores. Portanto, para que essa campanha
seja vitoriosa, entre no sítio da CUT e faça parte
do abaixo-assinado em favor da redução da jorna-
da de trabalho. Uma reivindicação de todos os tra-
balhadores brasileiros, uma reivindicação antiga
dos trabalhadores do ramo financeiro.

Plano de Carreira -  Nos dias 28 e 29 de março,
os empregados da Caixa conheceram, debateram e
opinaram sobre a proposta de Plano de Carreira
elaborada por seus colegas de empresa. O sucesso
dos encontros preencheu os objetivos do GT PCS
Caixa de tornar o projeto o mais aberto e democrá-
tico possível. Para isso, depois dessa etapa, re-
presentantes do GT juntamente com delegados
sindicais vão divulgar o plano e discuti-lo nas
unidades da Caixa, no estado e no país.  O GT
do Rio Grande do Sul quer um Plano de Carrei-
ra que dê igualdade entre os colegas de traba-
lho e profissão, mas também deseja aprofundar
o caráter social da Caixa.

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

Abril
24 - Etapa final da Assembléia Geral Extraordinária na
Regional Vale do Paranhana, Regional Fronteira Sul,
Regional Sul e Regional Serra, às 8h30min
30 - Prazo para se associar à APCEF para integrar
ações judiciais coletivas BUA e CTVA

Maio
01 - Costelão da Regional Serra, em Farroupilha
03 - Segunda partida da APCEF no Campeonato
Bancário de Futebol
03 - Início dos treinos para os Jogos da Fenae
14 - Reunião mensal de aposentadas/os e pensionis-
tas
17 - Etapa final da Assembléia Geral Extraordinária
17 - II Poesia na Roda, no Galpão Crioulo da APCEF,
em Porto Alegre, às 20h30min

Junho
14 - Festa de aniversário da APCEF
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O Plano de Carreira ideal
é aquele que contem-
pla desde a função

mais simples até a mais com-
plexa desempenhada por seus
empregados. No caso da Cai-
xa, deve também reconhecer e
valorizar a empresa em sua mis-
são de banco público, a serviço
do desenvolvimento econômico
e social do país.

Essa é a síntese da linha es-
trutural da proposta de Plano de
Carreira para os empregados da
Caixa defendida pelo Grupo
de Trabalho (GT), apresen-
tada e discutida com os de-
legados sindicais e emprega-
dos em dois encontros ocor-
ridos no final de março no
Sindicato dos Bancários de
Porto Alegre e Região (Sind-
Bancários): o Encontro Es-
tadual de Delegados Sindi-
cais, dia 28, e o Encontro
Estadual  Aberto,  d ia 29.
Além dos representantes das
entidades que compõem o
GT, compareceram os asses-

O projeto ideal para os bancários
Delegados e empregados da Caixa conhecem e debatem a proposta apresentada pelo Grupo de Trabalho.

PLANO DE CARREIRA

sores técnicos Tônia Cunha
Duarte da Silva e Carlos Schmidt.

CARTILHA
Além da apresentação oral

e esquemática realizada pelos
componentes do GT, uma
cartilha com todo o conteúdo do
plano foi entregue aos partici-
pantes. Entre os principais pon-
tos apresentados pelo GT, des-
taca-se a proposta de carreira
única com três níveis hierárqui-
cos, de acordo com o grau de
escolaridade do empregado. O
item promoções também teve
destaque. “A promoção por me-
recimento enfatiza a avaliação
participativa, isto predispõe a uma
internalização, por parte dos co-
legas, do conceito de equipe de
trabalho e a discussão dos fato-
res utilizados para a mensuração
da mesma”, ressalta a escriturá-
ria Marta Silva de Jesus, da Gipro/
PO, presente no Encontro Esta-
dual Aberto, dia 29.

O GT também defendeu o
ingresso na empresa através de

concurso público e o fim das
terceirizações, e apresentou a
sua visão de unificação de ta-
belas, entre outros temas rele-
vantes. “A concepção de Plano
pelo GT é positiva. O enqua-
dramento por tempo de serviço,
na nova tabela, reduz a perda
salarial acumulada nestes últi-
mos anos pela categoria, en-
quanto o enquadramento por
aproximação salarial, propostao
pela Caixa, não vem ao encontro
de nossos interesses”, acrescen-

ta a escriturária.

MOBILIZAÇÃO
Embora não tenha caráter

deliberativo, a participação dos
bancários no Encontro Estadu-
al Aberto assegurou que a pro-
posta seja encaminhada às de-
mais unidades da Caixa para um
debate regional. No final do
Encontro, ficou definido que o
GT Plano de Carreira irá con-
cluir a cartilha com as propos-
tas debatidas e deliberadas pe-

Aproposta de Plano de Car-
reira do GT vai além do

compromisso da Caixa em uni-
ficar as tabelas salariais. Pro-
cura incidir em vários pontos
importantes que a empresa não
tem se manifestado. Entre eles,
a diferenciação entre funções
gerenciais e técnicas, essa última,
segundo o GT, não pode ser de
livre nomeação e exoneração
pelo gestor. A valorização do sa-
lário-base, invertendo a lógica de
dependência econômica ao car-
go comissionado. E, a garantia da
jornada de seis horas sem redu-
ção salarial.

Nos dois dias de debate so-
bre a proposta de Plano de Car-
reira elaborado pelo GT, os par-
ticipantes se manifestaram e su-
geriram alterações. A seguir, os
principais temas debatidos e
aprovados e as alterações e
complementações de itens
sugeridas pelos presentes nos
encontros:

PROPOSTAS DO GT

Piso de ingresso
O GT propõe que o piso de in-

gresso na carreira de nível mé-
dio seja de R$ 1.717, salário
mínimo calculado pelo Dieese.

Referências
Os trabalhadores sugerem que
haja 31 referências, com a con-
cessão de uma referência por
ano. Ou seja, o trabalhador re-
ceberia uma referência por me-
recimento e no ano seguinte,
outra por tempo de serviço. Na
avaliação dos empregados, isto
possibilita às mulheres – que se
aposentam com 30 anos de tra-
balho – chegarem ao topo da
carreira.

Interstício
O GT defende que o percentual
entre cada referência seja fixo.

Enquadramento
de tabelas
A Caixa propõe apenas a
sobreposição de tabelas para téc-
nicos bancários e escriturários. O
GT destaca que o enquadramento
deve considerar o tempo de ser-
viço dos empregados.

Planejamento
participativo
O GT defende que cada unida-
de elabore seu planejamento, em

consonância com o planejamen-
to estratégico da empresa, com
a participação de todos os em-
pregados e que passe por uma
avaliação a cada seis meses.

Avaliação semestral
de desempenho
Pela proposta do GT, deverá ser
utilizado o planejamento partici-
pativo para a equipe de traba-
lho proceder a avaliação indivi-
dual de desempenho a cada se-
mestre. Ao final de quatro se-
mestres, será concluída a avali-
ação de desempenho para fins
de promoção por merecimento.

Fim das terceirizações
Os empregados querem que to-
das as pessoas que trabalham
no banco sejam caracterizados
bancários ou bancárias. Pela
proposta do GT, motoristas,
copeiras, vigilantes e outros tra-
balhadores deveriam ser consi-
derados pela empresa como
pessoal de serviços gerais.

Funções técnicas X
gerenciais
O GT propõe que as funções

Detalhes da proposta
gerenciais sejam limitadas àque-
las que têm dentre suas atribuições
a definição de diretrizes. E as de-
mais sejam de natureza técnica.

SUGESTÕES DE
ALTERAÇÃO

Dois itens apresentados na
cartilha do GT receberam su-
gestões de alteração nos Encon-
tros. O primeiro foi quanto à
proposta de matriz salarial úni-
ca, no item interstício constan-
te. A proposta do GT sugeria 36
referências, os participantes su-
geriram que sejam  reduzidas
para 31. O segundo ponto foi
quanto aos critérios de exone-
ração de cargos em comissão.
O GT propôs como critério de
exoneração: três resultados ne-
gativos, em quatro avaliações
semestrais de desempenho con-
secutivas com direito a recurso
à instância superior da área de
RH. A proposta alternativa,
sugerida pelos participantes, se-
ria substituir a avaliação semes-
tral de desempenho por avalia-
ção técnica. As sugestões já fo-
ram acrescentadas na cartilha,
para fomentar o debate.

los trabalhadores. Após a con-
clusão desse trabalho, o materi-
al será amplamente divulgado
através de encontros regionais
de empregados e enviado à CEE
Caixa, Fenae e Contraf/CUT.

O GT também vai propor à
CEE, Contraf/CUT e entidades
associativas, a criação de uma
Comissão Nacional de Mobili-
zação, responsável por uma
ampla campanha, com aborda-
gem simultânea dos temas do
plano de carreira, isonomia e
mais contratações na Caixa. “É
importante que o GT exponha o
plano para todos os empregados
em todo o estado e no país tam-
bém. Acho que o GT trabalhou
bem o plano e se ele for imple-
mentado vai ser excelente para
os funcionários”, diz o delegado
sindical da região de Guaporé,
Julcemar Sitta, presente nos dois
encontros, dias 28 e 29. O GT é
formado por representantes da
Federação dos Bancários RS, da
APCEF/RS, do SindBancários e
do Fórum de Delegados Sindicais.

Integrantes do Grupo de Trabalho apresentaram o novo PCS.

Fotos Josiane Picada

Público presente no Encontro Estadual.
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Saldamento positivo
Adesão em massa torna o REG/Replan Saldado o maior plano de benefício da Fundação.

Mais uma proteção aos associados

Com a participação de
mais de cinco mil ins-
critos na segunda fase

de adesão ao Saldamento, a
Funcef conta hoje com dois ter-
ços de seus  participantes vincu-
lados ao REG/Replan Saldado.
Um percentual que supera o nú-
mero de 50 mil pessoas e torna
esse o maior plano de benefício
da Fundação. O plano obteve sua
consolidação com a participação
fundamental da APCEF do Rio
Grande do Sul. As inscrições para
essa segunda fase encerraram no
dia 31 de março.

"A importância do Salda-
mento, a partir do trabalho desen-
volvido no Seguro Jurídico, tem
uma dimensão fundamental pelo
seu caráter democrático”, diz o
assessor do Seguro Jurídico da
APCEF, advogado Fábio Barbo-
sa. O advogado explica que uma
das vantagens do REG/Replan
Saldado é que nesse plano há re-
ajustes reais. “No REG/Replan,

a Caixa se apropria do superávit,
reduzindo as suas contribuições.
No Saldamento não, esses recur-
sos vão para um fundo. Uma par-
te vai financiar a tábua de morta-
lidade e outra parte vai para um
reajuste real de benefício de acor-
do com a rentabilidade do
patrimônio. Além disso, os apo-
sentados, especificamente, têm a
oportunidade de recuperar parte
das perdas importantes do pas-
sado”, resume. Uma das desvan-
tagens é que os aposentados que
não fizeram a adesão vão conti-
nuar contribuindo para o REG/
Replan, o que não ocorre com os
que optaram pelo Saldamento, que
passam a contribuir com apenas
1% para a taxa de custeio.

Segundo Barbosa, o Salda-
mento conseguiu recuperar par-
te das perdas aos aposentados no
passado, diferentemente do REB,
que não tem estrutura e revisão
adequadas das reservas matemá-
ticas. No Saldamento houve uma

reorganização previdenciária, com
a recuperação de algumas per-
das e uma reorganização do pon-
to de vista atuarial para dar sus-
tentação aos benefícios.

Para o assessor do Seguro

Jurídico, outra vantagem do
Saldamento foi que a legitimação
do plano possibilitou que a estru-
tura legal do REG/Replan Salda-
do fosse aprovada pelos órgãos
oficiais do Estado que são muitos

rígidos na análise jurídica. Barbosa
explica que do ponto de vista jurí-
dico, o Saldamento é uma
formatação do REG/Replan muito
mais sólida, o que dá mais segu-
rança aos beneficiários. Ao con-
trário do REB, que teve a sua im-
plantação sustada várias vezes,
inclusive com decisões judiciais
pendentes que anulam a sua im-
plantação, pela forma como ela
foi conduzida. “O Saldamento é
um exemplo importante de ges-
tão de plano de benefício, pois
através dele a Funcef está con-
seguindo racionalizar os seus pla-
nos, já que manter muitos planos
previdenciários dificulta a gestão
administrativa. Com o Salda-
mento, estamos conseguindo ra-
cionalizar o passado da Funcef,
inclusive com o Novo Plano, que
é ligado ao Saldamento. Com o
Novo Plano, lançamos uma nova
luz para o futuro da Funcef, que
poderá ter um plano único”, res-
salta Barbosa.

CTVA
Em maio, a APCEF vai pro-

por uma ação coletiva para recu-
perar perdas relativas ao CTVA,
tanto para quem está na ativa,
como para quem já se aposen-
tou. Para participar da ação, os
interessados devem se associar
à APCEF e ao Seguro Jurídico
até o final de abril.

Essa é a primeira vez que a
APCEF entra com ação coletiva
para recuperar perdas do CTVA.
“Ao longo do ano passado foram
feitas uma série de iniciativas e mo-
vimentos com os aposentados nes-
se sentido, por isso, estamos muito
confiantes no sucesso dessas
ações.”, diz o assessor do Seguro
Jurídico, advogado Fábio Barbosa.

CTVA é uma parcela salarial
para quem exerce funções de
confiança na Caixa, que a empre-
sa não integra como salário de
participação para a Funcef. Hoje,
quem recebe CTVA terá uma
redução salarial quando se apo-
sentar. “Isto para quem não não
fez adesão ao Saldamento, pois o
Novo Plano permite contribuição
sobre o CTVA, já o REG/Replan
não”, explica Barbosa.

O vice-presidente da Associ-
ação Gaúcha dos Gerentes

(Agecef) Milton Gustavo
Schnack entrou com uma ação
individual para recuperar perdas
referentes ao CTVA e foi punido
pela Caixa com a perda da fun-
ção de gerente geral na agência
de Esteio. “A Caixa justificou que
era interesse da administração,
mas eu acredito que foi porque en-
trei com ação para restituição de per-
das do Getag/CTVA”, diz Schnack.

Após 120 dias da per-
da da função,
Schnack sofrerá
uma redução salari-
al, pois vai deixar de
receber o equivalen-
te ao Getag/CTVA.

P r e o c u p a d a
com essas conse-
qüências, a AP-
CEF proporá ação
por substituição pro-
cessual - quando a
entidade assume o
lugar dos associa-
dos  - para diminuiu
esses riscos. Se-
gundo Fábio Bar-
bosa, a ação indivi-
dual propicia mais
riscos, isto é, do
ponto de vista pro-
cessual, torna-se

mais fácil identificar internamen-
te o indivíduo e puní-lo. A substi-
tuição processual diminui esses
riscos, pois não é uma pessoa que
propõe a ação e sim uma entida-
de. “Na ação individual esse ris-
co é permanente, pois a pessoa
enfrenta o adverso, o emprega-
dor frente a frente. E sendo car-
go de confiança, como no caso
dos gerentes, a Caixa pode enten-

der que é reclamatória, uma atitude
incompatível com a confiança do
cargo”, cita o advogado.

Barbosa explica ainda que não
existe a ausência total de riscos de
represália. “Pela experiência que
temos com ações coletivas e ações
individuais, na ação coletiva o risco
é diluído em uma massa grande de
participantes, especialmente quan-
do trata-se de  uma ação que en-
volve um universo de mais de 3.500
participantes como no caso do Se-
guro Jurídico”, completa.

BENEFÍCIO ÚNICO
ANTECIPADO

A APCEF também ingressa-
rá com ação coletiva para recu-
perar perdas relativas ao Benefí-
cio Único Antecipado (BUA). O
BUA é uma diferença de corre-
ção monetária nas reservas, ofe-
recidas em agosto de 2006, cujo
cálculo final foi diferente do ofe-
recido. A perda ocorrida no pa-
gamento do BUA refere-se ao
desconto no benefício do
percentual recebido retroativa-
mente a agosto de 2001.

A APCEF encaminhou diver-
sas correspondências à Funcef
solicitando a alteração do critério
de retroação, mas até o momen-

to não obteve nenhuma resposta.
Em face do tempo decorrido, os
aposentados, em uma das reuniões
mensais, deliberaram pela constru-
ção de uma ação judicial que ques-
tione essa perda. Atendendo a rei-
vindicação, o Seguro Jurídico está
oferecendo a possibilidade de os in-
teressados integrarem a ação.

EFEITO GANGORRA
A ação de recuperação de

perdas, ganha em 18 de dezem-
bro de 2007 contra a Funcef,  tam-
bém chamada de efeito gangorra,
abriu um precedente importante
para outros interessados. Refe-
rente ao período de 1996 a 2001,
a decisão ainda não transitou em
julgado para o processo finalizar
do ponto de vista formal em
Brasília. Ganhar essa ação foi
fundamental para a constituição
de um segundo grupo da ação de
recuperação, já em andamento.
Também abre a possibilidade de
formação de um terceiro grupo, com
as novas associações de aposenta-
dos à APCEF. Os interessados em
participar do terceiro grupo devem
procurar a APCEF. O encaminha-
mento da ação de recuperação de
perdas para o terceiro grupo está
previsto para o final de maio.

CTVA e BUA estão entre as novas ações propostas pela APCEF.

FUNCEF

SEGURO JURÍDICO
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O déficit de pessoal na
Caixa é um dos princi-
pais problemas enfren-

tados pelos empregados. Além da
sobrecarga de trabalho, a carên-
cia de empregados provoca a
extrapolação da jornada de tra-
balho e a realização de trabalho
gratuito. Essa situação levou a
Fenae e as Apcefs a deflagrar,
em junho do ano passado, a cam-
panha Mais Empregados para a
Caixa Mais Caixa para o Brasil,
pela ampliação do número de tra-
balhadores na empresa. No acor-
do salarial de 2007, a Caixa se
comprometeu a contratar três mil
empregados até dezembro, mas
somente efetivou cerca de mil
contratações em todo o país.

O manifesto divulgado pela
Fenae afirma que “a situação de
insuficiência crônica de pessoal,
conjugada com o incremento
constante do volume de trabalho,

CAMPANHA

Para uma Caixa melhor

configura-se como fator deter-
minante da forte insatisfação que
se manifesta atualmente nos lo-
cais de trabalho e ganha cada
vez mais espaço no processo de
mobilização dos empregados da
Caixa”. Dados apresentados
pela revista Fenae Agora, mos-
tra que, embora o número de
concursados tenha aumentado,
o número total de trabalhadores
da Caixa vem decaindo desde
2002, como conseqüência de
que um concur-sado ocupa a
vaga de três terceirizados. Na-

quele ano, existiam 104 mil tra-
balhadores, entre empregados,
tercei-rizados, estagiários e jo-
vens aprendizes. Em abril do ano
passado, o número total de tra-
balhadores estava em 100.816.
Enquanto isso, a quantidade de
trabalho segue aumentando, o que
acaba se refletindo nas longas fi-
las que se formam nas agências
e postos de atendimento.

ABAIXO-ASSINADO
A Fenae elaborou um abaixo-

assinado dirigido ao Ministério do

Planejamento, Orçamento e Ges-
tão, solicitando medidas para aca-
bar com a carência de mão-de-
obra na Caixa. O abaixo-assina-
do está disponível para impressão
na página eletrônica da Federa-
ção (www.fenae.org.br). O ma-
terial deve ser repassado a clien-
tes e população em geral, quanto
maior o número de assinaturas
mais força terá a campanha. Até
o fechamento desta edição, o nú-
mero de assinaturas superava os
45 mil, um percentual considera-
do baixo se levado em conta o
número de empregados da Caixa
e o de clientes atendidos em to-
das as agências e unidades do
país. No RS foram coletadas até
o momento, 2.097 assinaturas, o
que demonstra que a campanha
deve ser ampliadas.

Além do abaixo-assinado,
também foi lançada a camiseta
da campanha. Na agência São
Jerônimo, por exemplo, os em-
pregados usam a camiseta nos
dias de maior movimento na
agência, uma forma de dialogar
com os clientes e explicar por-
que o atendimento, muitas ve-
zes, demora a acontecer. A
APCEF tem à disposição cami-
setas da campanha. Os interes-
sados devem entrar em contato
pelo telefone 51 3268 1611.

Empregados da agência São Jerônimo com a camiseta da campa-
nha Mais Empregados para a Caixa, Mais Caixa para o Brasil.

A nova diretoria da Fenae
foi eleita no dia 18 de março.
A chapa 1, encabeçada pelo
atual vice-presidente Pedro
Eugênio Beneduzzi Leite, foi
a vencedora com mais de
65% dos votos válidos dos
votantes. Foram 26.765 apo-
sentados e empregados da
Caixa que votaram em todo o
país. O mandato da nova dire-
toria será de 2008 a 2011. A
posse da Diretoria Executiva
e do Conselho Fiscal da enti-
dade ocorre no dia 29 de abril.

A Conselheira da APCEF
pela Regional Porto Alegre,
Maristela da Rocha, foi eleita
titular do Conselho Fiscal da
Fenae. Maristela é lotada na
agência Otávio Rocha e inte-
gra a diretoria do Sindicato dos
Bancários de Porto Alegre. Na
atual gestão, ocupa o cargo
de suplente do Conselho Fis-
cal da Fenae.

Arquivo Pessoal

NOVA
DIRETORIA
DA FENAENúmero de assinaturas do abaixo-assinado precisa aumentar.

A Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul - APCEF/
RS, por deliberação unânime da assembléia geral extraordinária realizada no dia 15 de
março de 2008, comunica a todos/as os/as associados/as que os trabalhos da etapa final
da Assembléia Geral Extraordinária (que está sendo realizada em etapas, com base no
artigo 29 da Norma Estatutária), foram transferidos para o dia 17 de maio de 2008, em
primeira convocação à 8h30min e, em segunda e última, às 9h, na Av. Cel. Marcos, 851,
bairro Ipanema, Porto Alegre, tendo como objetivo deliberar sobre a aprovação ou a rejei-
ção das alterações estatutárias apresentadas em Edital publicado no jornal João de Bar-
ro, edição de nº 312 e seu suplemento.

Comunica, também, que por deliberação da mesma assembléia acima referida, serão
realizadas etapas desta assembléia nas regionais Serra, Sul, Fronteira Sul e Vale do
Paranhana nas seguintes datas e nos seguintes horários:

Regional Serra, Sede da Regional, Linha Julieta, s/nº, no município de Farroupilha,
dia 24 de abril de 2008, em 1ª chamada às 19 horas e, em segunda e última, às 19h30min;

Regional Sul, Sede do Sindicato dos Bancários, rua Tiradentes, 3087, no
município de Pelotas, dia 24 de abril de 2008, em 1ª chamada às 18 horas e, em segunda
e última, às 18h30min;

Regional Fronteira Sul, Sede da Regional, Av. Espanha. s/nº, no município de
Bagé, dia 24 de abril de 2008, em 1ª chamada às 20 horas e, em segunda e última, às
20h30min;

Regional Vale do Paranhana, Sede do Sindicato dos Bancários do Vale
do Paranhana, rua Emílio Lúcio Esteves, 1340, sala 23, no município de Taquara, dia 24
de abril de 2008, em 1ª chamada às 18h30min e, em segunda e última, às 19 horas.

Deste modo, todos os/as associados/as lotados nestas regionais, são convocados a
participar das concernentes etapas da assembléia em cada regional.

Porto Alegre, 09 de abril de 2008

Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo da APCEF/RS

EDITAL DE COMUNICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - APCEF/RS

O primeiro encontro do ano
de aposentadas/os e pensionis-
tas da APCEF teve a participa-
ção especial do diretor de Pla-
nejamento e Controladoria da
Funcef Antônio Bráulio de Car-
valho. A reunião aconteceu no
dia 9 de abril, na Casa dos Ban-
cários em Porto Alegre e o di-
retor da Fundação falou sobre
os excelentes resultados da
Funcef no último ano. Resulta-
dos que permitiram repassar
para os benefícios saldados
mais um aumento real de 5,35%,
além dos 5,16% provenientes do
INPC. Repasse esse que soma-
do aos aumentos reais efetiva-
dos entre 2006 e 2007, torna-se
ainda mais significativo, pois jun-
tos todos esses acréscimos ultra-
passam 13 % e contribuem para
recuperar as perdas salariais e
aumentar o poder de compra dos

aposentados e pensionistas.
O diretor da Funcef assumiu

a palavra, logo após um breve
relato sobre as ações judiciais
em andamento, feito pelo asses-
sor do Seguro Jurídico da
APCEF, advogado Fábio Bar-
bosa. “ Pena que em uma oca-
sião como essa, a gente tenha
que falar de ações contra a
Funcef”, disse o diretor. Bráulio
fez, ainda, uma explanação so-
bre a valorização dos benefíci-
os saldados pagos pela Funcef.

Desde 2003, a Funcef vem
superando a meta atuarial e au-
mentando o patrimônio dos as-
sociados. No período de setem-
bro de 2006 a janeiro de 2008,
os benefícios saldados recebe-
ram, além do aumento real -
acima do índice da inflação - o
reajuste do INPC, totalizando
um repasse de 15,06%.

Abertura dos
trabalhos

Apuração da eleição na Apcef/
DF. Em pé, o novo presidente,
Pedro Eugênio Leite.

Encontro de aposentadas/os e pensionistas da
APCEF teve a presença de diretor da Funcef.

Augusto Coelho/Fenae

REUNIÃO MENSAL
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Conquista dos empregados, o plano de saúde trouxe muitos avanços.

SAÚDE CAIXA

Mudanças para melhor

Em 2000, a diretoria da Cai-
xa resolveu extingüir o
PAMS e criar o PAMS

Caixa, hoje Saúde Caixa. A medida
autoritária atacava direitos dos em-
pregados. A atitude da Caixa foi for-
temente condenada pelos represen-
tantes dos empregados. Na época,
o PAMS apresentava problemas,
em especial a falta de resseguro, o
que permitia grandes dívidas para
os usuários, mas isso não justifica-
va a postura autoritária da empresa
que buscava criar um novo plano
em piores condições que o PAMS.

Com a extinção do PAMS, os
empregados foram obrigados a
aderir ao novo plano, ou contra-
tar um plano da iniciativa priva-
da. Já no termo de opção do
PAMS Caixa, havia a previsão de
a empresa modificar unilateral-
mente a forma de custeio e de
assistência. O que significava que
a Caixa poderia retirar assistên-
cia ou elevar custos a qualquer
momento. Exemplo disso era a
mensalidade, que passaria, em de-
zembro de 2002, dos R$ 38,26 para
R$ 100. As entidades sindicais en-
traram na Justiça, conquistaram
várias liminares e, em alguns casos,
vitória em primeira e segunda ins-
tância contra a forma como o PAMS
Caixa era concebido.

NEGOCIAÇÕES
REABERTAS

Em 2003, com a mudança de
governo e da direção da Caixa, a
empresa abriu negociação com os
empregados, mas o plano foi man-
tido no formato anterior. A Caixa
aceitou negociar, mas exigiu a
manutenção da mensalidade do
fundo de resseguro. Foi criado o
Grupo de Trabalho Saúde para
debater e buscar soluções para

as questões relacionadas com a
saúde e os planos na Caixa. O
GT era formado por representan-
tes dos empregados e da Caixa.
Depois de um período de negoci-
ação, um novo projeto de plano
de saúde foi elaborado, com avan-
ços em relação a primeira ver-
são do Saúde Caixa. O plano foi
uma conquista dos empregados,
aprovado nos Conecefs.

AVANÇOS
Um dos principais avanços do

Saúde Caixa foi a socialização da
mensalidade. Ao invés de um va-
lor igual para todos como era na
primeira versão do plano, foi ins-
tituída uma mensalidade de 2%
da remuneração base. Foi altera-
da a responsabilidade da empre-
sa na manutenção do plano para,
no mínimo, 5% do total da folha
de pagamento. A participação da
Caixa nas despesas é de 70% e
dos usuários de 30%. Outro pon-
to de destaque foi a criação do
Conselho de Usuários, porém, sem
poder de deliberação, em razão de
a Caixa contribui com um
percentual maior nas despesas.  O

Conselho é formado por cinco re-
presentantes eleitos pelos usuári-
os e cinco indicados pela Caixa.

Atualmente, o plano apre-
senta alguns problemas, como a
rede de credenciados e as op-
ções de procedimentos. Em al-
gumas regiões, há carência de
profissionais e dificuldades em
manter os conveniados. Outro
problema é em relação aos pro-
cedimentos custeados pelo pla-
no. Muitas vezes, há divergên-
cia entre o que o médico exige
e o que o Saúde Caixa pode
pagar. Para resolver essas difi-
culdades, o movimento dos em-
pregados junto com o Conselho
de Usuários propôs à Caixa a
criação de comitês estaduais de
credenciamento, para facilitar o
contato com os possíveis cre-
denciados e atender as solicita-
ções dos usuários. A Caixa ainda
não se manifestou. O Conselho
de Usuários quer qualificar o
credenciamento e ampliar a co-
bertura, mas para isso, depende
que os estudos atuariais sejam
atualizados, o que deve ocorrer
até o final do ano.

PAMS SAÚDE CAIXA até 2003 SAÚDE CAIXA atual

Teto
Resseguro

Mensalida-
de

Co-partici-
pação

Participa-
ção da
Caixa

Participa-
ção na
gestão

Até 49 anos - R$ 400
A partir de 50 anos - R$ 600Não R$ 2.400

Não

Escriturários
 10%, 15% e 20%
TB’s 50%

Escriturários 20%
TB’s 50%

20% para todos

R$ 38,26
R$ 100 - a partir de dez.2002

2% da remuneração base

limite de 5% do
total da folha de
pagamento

Até 5% do total da folha de
pagamento

70% do custeio e no mínimo 5%
do total da folha de pagamento

Não
Conselho consultivo com
reunião anual

Conselho de Usuários paritário
com reuniões a cada três me-
ses

Doar uma parte de si é um
ato de solidariedade. É um

ato pelo qual a pessoa manifesta
sua vontade de que partes de seu
corpo, em condições de serem
aproveitadas para transplante,
possam ajudar a salvar a vida de
outra pessoa. Seja uma doação
em vida ou depois de constatada
a morte encefálica.

Desde 1997, o Brasil possui
uma lei que dispõe sobre a remo-
ção de órgãos, tecidos e partes
do corpo humano para transplan-
te. Pela lei, a retirada de órgãos e
tecidos precisa ser autorizada
pela família. Por isso, é importante
o doador informar à família o seu
desejo e deixá-la comprometida
a autorizar a doação após a mor-
te encefálica. Segundo dados do
Ministério da Saúde, mais de 70
mil pessoas estão na lista de es-
pera por doação no Brasil.

O filho do associado da

APCEF Luís Fernando Kalife, o
estudante de Letras da Ufrgs Luís
Fernando Kalife Júnior, de 21
anos, é um dos que está na lista
de espera da Santa Casa de Por-
to Alegre. Há nove meses ele luta
por transplante duplo de pulmão.
Júnior sofre de problemas respi-
ratórios desde a infância, mas em
setembro do ano passado, os pro-
blemas aumentaram e foi detec-
tada uma bronquiectasia, uma do-
ença grave que o impede de res-
pirar sem a ajuda de aparelhos.

Doar faz bem

E o meu coração vagueia e
palpita à espera da hora da doa-
ção. Tão difícil quanto imaginar
que poderia algo parecido acon-
tecer é vislumbrar o dia em que
esta angústia vai acabar. A do-
ença degenerativa; a necessida-
de irreversível de transplante dos
dois pulmões; o uso diário e per-
manente de remédios e oxigênio.
A esperança e a fé em Deus
amenizam a dor e a agonia. A
sensibilidade humana, o carinho,
a piedade desmedida, o olhar afe-
tuoso, o interesse, a palavra de
esperança, trazem uma realida-
de de bondade. Triste ver o Filho
passando por este momento e
nada poder fazer para mudar esta
realidade, se não orar e acreditar
ser uma provação que estamos
passando para logo ali na frente
sentirmos nosso crescimento
como seres humanos valorizan-
do cada minuto da vida como se
fosse o último.

Tudo passa panoramicamen-
te nos meus sentimentos num
segundo, minuto, hora, dia, se-
mana, meses. E nove meses já
se passaram. Dar à vida a conti-
nuidade que ela requer e exige.
Não perder o foco nos objetivos
e em todas as necessidades. E
quando será? A máquina e o tubo
de oxigênio, caminhar lentamen-
te e ofegante, sentir a sua ago-
nia pela falta de ar, a preocupa-
ção e o instinto paternal de prote-
ção, querer vê-lo sorrindo.
Imaginá-lo com dias, horas, ati-
vidades, planos e sonhos acon-
tecendo como para qualquer pes-
soa. Ver o número insuficiente e
a dificuldade de novas doações

dada ao paradoxo de vida e mor-
te, o momento de tristeza por que
passam àqueles que autorizarão
a doação e saber que tudo deve
acontecer muito rápido, vindo à
tona paradigmas, preconceitos,
medos, descrença, fragilidade e
a logística hospitalar insuficien-
tes ao quantitativo necessário às
doações de órgãos.

 A vontade de gritar aos qua-
tro cantos à conscientização às
doações de órgãos e como um
pedinte eloqüentemente dizer às
pessoas que a probabilidade de
virmos a precisar ser transplan-
tados é muito maior que a possi-
bilidade de sermos doadores.
Acreditar que tudo vai acabar
quando Deus iluminar nosso ca-
minho e à sensibilidade de pes-
soas consternadas e tomadas
pela dor de perder um familiar e
ente-querido; conscientizar-se
que a doação de órgãos daquele
que parte será a última materia-
lização nesta vida e um ato que
dará a  continuidade à mesma,
trazendo esperanças e sobrevida
a todos que aguardam na lista de
transplante; conscientizar-se que
com o ato do consentimento da
doação de órgãos, a vida de do-
entes que se encontram algema-
dos pelas suas doenças à espe-
ra de doadores mudará. Como
meu filho, muitos são os que es-
peram pelo desprendimento e
pela bondade da doação de ór-
gãos para a realização dos tão
sonhados planos de uma nova
vida. -  E o meu coração vagueia
e é cada vez mais palpitante.

ANGÚSTIA

QUADRO COMPARATIVO

Luís Fernando Kalife
(kalife.voy@terra.com.br)

DEPOIMENTO
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O protesto das mulheres

A Constituição Federal brasilei-
ra diz que toda a terra tem que cum-
prir a sua função social. Também
proíbe que estrangeiros adquiram
terras em uma faixa de fronteira
inferior a 150 quilômetros. Para a
Via Campesina, apenas essas duas
irregularidades já justificariam a ocu-
pação da fazenda Tarumã, em Ro-
sário do Sul, no dia 4 de março. Um
ato praticado por 900 agricultoras
para simbolizar o dia internacional
de luta das mulheres, o 8 de Março.
A manifestação gerou conflito com
a Brigada Militar e resultou em 69
mulheres feridas. Algumas delas,
pisoteadas por cavalos e atingidas
por balas de borracha, foram hospi-
talizadas e apresentam sérias se-
qüelas. As 250 crianças não sofre-
ram agressões físicas, mas foram
acuadas por facas, entre outros ti-
pos de contrangimento moral.

O protesto das mulheres teve
como alvo principal a compra ile-
gal de terras na faixa da fronteira
pela empresa sueco-finlandesa
Stora Enso. Segundo a Via Cam-
pesina, a multinacional tem hoje
49 mil hectares de eucaliptos plan-
tados no Sudoeste do estado, re-
gião que compreende, entre ou-
tros municípios, Manuel Viana,
Santana do Livramento e Rosário
do Sul. A monocultura das árvores
produtoras de celulose nessas regi-
ões de várzea (propícias para o plan-
tio de arroz) inviabiliza uma propos-
ta do Movimento Sem Terra (MST)
de implementação e expansão de
lavouras de arroz ecológico.

Campesinas são agredidas durante manifesto contra a monocultura de eucalipto.

DESERTO VERDE
A indignação das camponesas

foi também contra a atitude cada
vez mais comum do Estado em
transformar áreas potencialmente
viáveis à produção de alimentos em
grandes lavouras de eucalipto. A
concentração de terras, o aumento
das secas, a elevação das tempe-
raturas e a destruição do bioma
Pampa, segundo ambientalistas, são
conseqüências do deserto verde. O
termo deserto verde se refere a
extensas áreas de plantio de uma
única espécie de árvore.

"Existe um processo de denún-
cia contra a Stora Enso, mas está
parado na Polícia Federal. O que
avançou foi um projeto de lei do
senador Sérgio Zambiasi que pro-
põe reduzir a faixa de fronteira. Ou
seja, muda-se a lei brasileira para
legalizar o crime da empresa estran-
geira", protesta a professora de His-
tória Janinha, militante do MST. Fi-
lha de agricultores assentados,
Janinha foi uma das mulheres do
grupo agredido pela polícia. Ela foi

SILVICULTURA

ameaçada de morte sob a mira de
uma arma na testa. Confira o de-
poimento abaixo.

VISÃO DISTORCIDA
Para o jornal Zero Hora, em

reportagem no dia 5 de março, a
"invasão" não passou de uma joga-
da de marketing, pois "movimentos
políticos precisam de visibilidade para
se justificar". Impedida de conhe-
cer a versão dos fatos pelas cam-
ponesas (a imprensa alternativa foi
proibida de registrar os abusos), a
opinião pública mais uma vez con-
denou o MST por “vandalismo”.

"A sociedade capitalista trans-
formou o 8 de Março em um dia
para se dar flores e bombons às
mulheres. Nós queremos recupe-
rar o real significado dessa data, que
é o dia de luta pelos nossos direitos",
explica Janinha. Na fazenda
Tarumã, o ato simbólico em come-
moração ao dia internacional da mu-
lher foi a troca de 600 mudas de
eucaliptos por outras de plantas na-
tivas e frutíferas.

“A polícia começou a investida às
17 horas, dizendo que só queria libe-
rar a estradinha. Ao mesmo tempo
que falavam, começaram a atirar e
avançar com os cães e cavalos. Eu
tinha nas mãos uma bandeira. Quan-
do começou o tiroteio, fiquei atrás de
um tapume que uma companheira
carregava e que nos protegeu das ba-
las e estilhaços de bombas.

A maioria das companheiras cor-
reu estrada abaixo. Eu e mais algu-
mas alcançamos a cerca. Um cava-
leiro se aproximava pela minha direi-
ta, com o sabre em punho. Avancei
para ele com a bandeira e evitei que
me atingisse. Consegui passar a cer-
ca e corri em direção ao acampamen-
to, no ponto onde as companheiras
estavam apanhando de cacetetes.
Um briga-diano dizia que eles ficariam
fora da cerca, que poderíamos ficar
tranqüilas. Mas ao mesmo tempo co-
meçaram a cortar a cerca e a entrar.

Eu continuava com minha bandei-
ra e gritava mentirosos, paus-man-
dados da Stora Enzo, sem me mexer

do lugar. Foi quando um brigadiano sa-
cou o revólver e apontou para a minha
testa, dizendo que ia me matar. Outro
veio gritando que eu largasse a bandei-
ra. Olhei ao redor, praticamente todas
as companheiras haviam recuado. O
coronel já ia destruindo os barracos
mais próximos. Naquele momento,
achei que o policial poderia me matar.
Fiquei parada, pensando se seguia ou
se ficava. Uma companheira me pu-
xou para a sede, tirando-me da mira do
revólver. No caminho, perdi a bandeira.
Dei a volta no acampamento, falando
com as companheiras que não se dis-
persassem. Nesse momento, a BM já
havia dominado a sede, onde o coronel
ameaçava as crianças. Fomos colo-
cadas de joelhos, em fila. Começava a
escurecer. Fomos conduzidas até a en-
trada da fazenda, onde fomos coloca-
das no chão, com as mãos na cabeça.
Animávamos as companheiras, falan-
do que muitos companheiros e com-
panheiras, de todo o mundo, sentiam a
mesma coisa que estávamos sentin-
do. E começamos a cantar o Hino Na-
cional. Logo, era um coro alto, e fomos
nos levantando, retomando a coragem.

E voltaram os risos e a esperança.
Os ônibus foram encostando, e eles
enfiando para dentro as crianças e
as mulheres feridas.

Às 23h50min chegamos em Livra-
mento, sem comida, sem água. Du-
rante a revista, nos obrigaram a jogar
fora tudo que tínhamos, inclusive car-
teiras e documentos. As mulheres fe-
ridas foram levadas ao hospital. Nós,
as outras, ficamos no ginásio de es-
portes, tentando dormir. A prefeitura
enviou alguns biscoitos e leite para
as crianças. Na manhã seguinte, vol-
tei ao local, com algumas companhei-
ras, para buscar os pertences. Verifi-
camos o sumiço de botijões de gás,
rolos de lona e bandeiras. O local era
como arrasado por uma guerra.

Sabemos do acerto do que fizemos.
É muito estranho, que a Stora Enzo
descumpre a lei brasileira, e a Briga-
da é acionada contra as cidadãs que
estão defendo a lei, e não contra quem
a está burlando. Defendemos a so-
berania do povo brasileiro, o alimento
do povo brasileiro.”

Janinha

O despejo

No dia seguinte, campesinas encontram o acampamento destruído.

Janinha

ÉTICA NA MÍDIA

Controle social
Campanha nacional acata reclamações e denúncias.

A mídia influi no comportamen-
to da sociedade? Cria valores, in-
terfere nas relações pessoas e so-
ciais? Dita modas e regras, age no
inconsciente das crianças e dos ado-
lescentes? Esses são os principais
questiona-mentos dos críticos dos
meios de comunicação no Brasil.

A ausência de uma legislação
forte, que regulamente e fiscalize as
comunicações no país, impede a vi-
gilância da sociedade. Propicia o
monopólio das grandes redes que,
formadoras de opinião, produzem e
veiculam suas programações livre-
mente.

Mas essa situação de onipotên-
cia encontrou em 2002 um opositor,
a campanha Quem financia bai-
xaria é contra cidadania. Uma
campanha da Comissão de Direi-
tos Humanos e Minorias, da Câ-
mara dos Deputados, promovida em
decorrência de uma deliberação da
Conferência Nacional dos Direitos
Humanos. Nasceu com a finalida-
de de criar mecanismos que exer-
çam alguma forma de controle so-
cial junto às emissoras. “Não se tra-
ta de censura, como se defendem
as emissoras, pois a princípio, elas
podem veicular o que quiserem
desde que respeitem o horário
equivalente às faixas etárias”, diz
o psicólogo e membro da coor-
denação da campanha pelo Con-
selho Federal de Psicologia,
Ricardo Moretzsohn. Para o psi-
cólogo, devíamos nos perguntar
“o que não é ético. O que agride
cidadãos, grupos e movimentos.
O que fere a dignidade e afronta
os direitos humanos em termos
de conteúdo de mídia”.

JUSTIÇA
Moretzsohn explica que a cam-

panha veio para suprir uma lacuna,
pois serve para acatar reclamações,
denúncias de cidadãos que se sin-
tam atingidos por um programa de
televisão. A campanha recebe a de-
núncia (pelo 0800619619 ou
www.eticanatv.org.br), e se a pro-
gramação desrespeitar as leis, nor-
mas e dispositivos legais brasileiros,
vai gerar um parecer que será en-
viado ao Ministério Público Fede-
ral. Caso se configure infração, a
emissora recebe uma solicitação de
retificação de conteúdo.

Em 2006, a campanha conse-
guiu acabar com as baixarias do
programa Tardes Quentes, de João
Cleber, na Rede TV. Além de exal-
tar a homofobia, a afronta aos ho-
mossexuais era feita às 5 horas da
tarde. A denúncia teve, inclusive,
uma decisão inédita no Brasil: o di-
reito de resposta. A justiça determi-
nou que a Rede TV veiculasse por
um mês um programa com diver-
sas entidades de defesa de grupos
e de minorias. O Programa do Ra-
tinho, campeão no ranking de de-
núncias, também foi obrigado a
mudar sua linguagem virulenta.

De forma sutil, as novelas tam-
bém exaltam o preconceito. Em
geral, a mídia trata os movimentos
sociais como criminosos. Um
exemplo é a maneira como a nove-
la Duas Caras, da Rede Globo,
aborda os movimentos sociais, ten-
tando deslegitimá-los, tratando sem-
pre como invasores e baderneiros.

Hoje, discutir ética na mídia pas-
sou a fazer parte da agenda de mo-
vimentos sociais. “parece que a so-
ciedade se apropriou dessa ques-
tão, entendendo que ela é vital para
a democracia brasileira. Não há de-
mocracia sem que a gente demo-
cratize os meios de comunicação”,
defende Moretzsohn.
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Coelho e coelha resolveram antecipar a festa para os associados e dependentes no dia 15 de
março, na Colônia A, em Porto Alegre. O dia ensolarado foi um convite à diversão. Muitas brinca-
deiras, músicas e jogos animaram crianças e adultos.

O casal de coelhos e seus filhotes receberam os convidados na sua toca, com direito a um
carinho nos coelhinhos. A criançada pode se divertir no tobogã, na cama elástica e na piscina de
bolinhas montadas especialmente para os pequenos. E na hora de repor energias muita pipoca,
cachorro-quente e algodão-doce. Os pais aproveitaram o canto do chimarrão, preparado pelo
Núcleo de Cultura Gaúcha da APCEF. A erva-mate e a água quente foram oferecidas pela ervateira
Vier. Os produtos APCEF também puderam ser adquiridos pelos participantes.

E na hora da despedida o show ficou por conta da banda Rock Fevers que mostrou sucessos
desde os anos 50 até hoje.

Diversão com os coelhos

Os mais apaixonados
pelo tradicionalismo
se pilcharam a rigor

para prestigiar o Jantar-baile
Campeiro da APCEF, no dia 29
de março. A temperatura agra-
dável chegou em boa hora para
marcar o primeiro evento social
do ano do Núcleo de Cultura
Gaúcha da Associação e atraiu
mais de duzentas pessoas ao
galpão crioulo da sede da
APCEF em Porto Alegre.

No cardápio, foram servidos
os já famosos e tradicionais car-
reteiro de charque e feijão me-
xido do galpão. Na pista, o ar-
rasta-pé ficou por conta do con-
junto Os Rancheiros. Antes de
iniciar o baile, houve apresenta-
ção de danças tradicionais gaú-
chas pelo Grupo de Danças
Chiru do CTG Descendência
Farrapa, que convidou os pre-

Tradição na mesa e no pé
Comida e música gaúcha marcam o início das atividades do Núcleo de Cultura Gaúcha.

JANTAR - BAILE

sentes para dançar “o pezinho”,
como forma de integração.

Já é costume o Núcleo de
Cultura Gaúcha preparar uma
grande festa em março para
marcar a abertura das ativida-
des do ano. O jantar-baile foi
apenas uma amostra da progra-
mação reservada aos associa-
dos e seus familiares em 2008.

Além de outros fandangos,
o setor promove no dia 17 de
maio, às 20h30min, no Galpão
Crioulo da APCEF, o "II Poesia
na Roda". O evento reunirá
declamadores e músicos, inter-
pretando temas gauchescos. In-
forme-se sobre essas e outras
atrações pelo fone 51 3268 1611
e participe.

Festa de Páscoa da APCEF reuniu associados e dependentes.
Décadas revisitadas...

Nesta edição, o espaço décadas revisitadas
da seção JB 50 Anos relembra o que foi notí-
cia em abril de 1988 e em abril de 1998 nas
páginas do jornal da APCEF.

A reforma do Sistema Financeiro Nacional, nos padrões ditados pelo
Banco Central, colocará em prova a resistência das instituições financeiras
estaduais, combalidas por sucessivas intervenções do governo nos últi-
mos tempos. Uma série de transformações lentas vem atingindo o setor,
como a prepará-lo para receber a criação dos Bancos Múltiplos.

Abril 1988
Reforma Bancária

A Diretoria de Benefícios da Funcef apresentou proposta para um
novo plano denominado Regulamento de Benefícios (REB) que, a
princípio, deveria valer apenas para os novos empregados da Caixa.
Entretanto, nas disposições transitórias está prevista a extinção do
Replan e a migração dos atuais associados ao REB. O Diretor Repre-
sentante dos Empregados (Direp) na Funcef, Sérgio Nunes da Silva,
pediu vistas ao processo e encaminhou ofício onde apresenta as
principais críticas à proposta. A primeira delas é de que o REB não
prevê alteração no modelo de gestão da Funcef, permanecendo os
associados em minoria na diretoria executiva, conselho administrati-
vo e conselho fiscal.

Abril 1998
Novo Plano de Benefícios

Fotos Filipe Caldeira

Fotos Filipe Caldeira
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FALA, ASSOCIADA(0)

O texto abaixo é o vencedor do concurso Fenae de melhor crônica,
em 2007. De autoria do empregado da Caixa, Athos Ronaldo Miralha
da Cunha, do PV Santa Maria, Rio Grande do Sul.

No dia em que a Caixa comemorava os 145 anos, a temperatura
ambiente estava insuportável e o ar-condicionado da agência
funcionava precariamente. Dona Alzira se aproxima do guichê,
lentamente, pois os anos eram antigos para ela. Sorriu e sentou-
se. Dona Alzira tinha as mãos trêmulas em virtude do Mal de
Parkinson. Mas não se incomodava com seu infortúnio, inclusive,
brincava com sua doença.

- Sabe moço, ontem eu vi na televisão que a Caixa está fazendo
145 anos. Acho que aqui no penhor só a Caixa é mais velha do que
eu. Nessa festa de aniversário eu toco pandeiro. E levantou, sorrindo,
sua trêmula mão.

- Mas Dona Alzira a senhora está bem...
- Enrugadinha filho, bem enrugadinha e mais pra lá do pra cá.
Revirou a bolsa em busca das jóias a serem penhoradas. O seu

ventilador portátil fazia muito barulho e pouco vento. O suor corria-
lhe pelo rosto.

- Comprei essa “josca” nos camelôs, comentou, contemplando o
insuficiente ventilador que portava. E continuou: - bolsa de mulher,
o senhor sabe como é... finalmente! Moço, eu preciso levar R$
700,00. Tenho que pagar a matrícula da minha neta na faculdade.
Ela cursa Medicina, vai ser médica de louco. Aliás, uma loucura é
o que se gasta! A gente deveria viver 145 anos para pagar todas as
contas - sorriu, novamente, com o seu espirituoso trocadilho.

- A senhora vai precisar de um pouco mais de peso.
Aproximadamente 35g de ouro.

- Então, vão-se as abotoaduras do Conde.
- Abotoaduras do Conde? – surpreendo-me com tamanha raridade

no penhor. Não era todo dia que avaliávamos jóias oriundas da
monarquia brasileira.

- Sim, possuo essas jóias há muito tempo, são bens de família.
Essas coroas gravadas nas abotoaduras combinam com as coroas
gravadas no anel e nos brincos da Condessa. São muito lindas.
Vou contar-lhe a história. Pausadamente continuou: - O meu marido
era bisneto do Conde e essas jóias vieram passando, de geração
em geração, desde os tempos do Império e acabaram em minhas
mãos... e nos penhores da Caixa. Ah! Se o Conde soubesse! Deve
estar se revirando...

- E os brincos da Condessa? Eles não estão aqui. – indago.
- Bem, o Conde e a Condessa não tiveram filhas, somente filhos.

Por casualidade do destino os brincos estão comigo e bem
guardados lá em casa, como também não tenho filhas, certamente,
acabarão nos penhores da Caixa, soltou uma gostosa gargalhada
e complementou: E continuarão nos penhores por mais 145 anos.

Com a maior calma do mundo Dona Alzira prosseguiu com o
relato familiar, a fila no recinto do penhor aumentava e impacientava
alguns mutuários. Enquanto eu testava as abotoaduras do Conde,
uma esbelta e formosa loira cruza as roliças e douradas pernas no
banco em frente ao meu guichê e, por alguns segundos, me
desconcentra.

- Existe um quadro do dito cujo no departamento de Biologia da
Universidade. Eu que coloquei na parede, complementou.

Dona Alzira contou que o Conde não era biólogo e quando
trabalhava na Universidade era professora do Departamento de
Biologia.

Dava aulas na disciplina de fitologia. O quadro estava jogado em
um canto do laboratório, como era uma moldura bonita e uma pintura
antiga, resolveu colocar no hall do Centro. O quadro do Conde estava
no prédio porque o Conde era bisavô do seu marido e o seu amado
sogro era muito amigo de um antigo diretor do Centro de Ciências
Naturais.

- Filho, eu trabalhei uma vida inteira naquele prédio com o Conde
olhando e fiscalizando o vaivém dos alunos e professores. Não
gostava daquele olhar penetrante da pintura e daquela pose de
almofadinha. Tinha uma costeleta que o Menem copiou e uma
calvície igual a do Kojak. Você lembra do Kojak? O detetive? Ninguém
mais lembra do Kojak. Sabe, o quadro do Conde não está mais lá.
O senhor não imagina o que funciona, hoje, próximo do local onde
estava o almofadinha.

- Não faço a menor idéia.
- O posto de atendimento da Caixa Econômica Federal. E se

botarem um penhor lá eu penhoro as jóias do Conde.
Sorriu longamente e levantou a mão trêmula. Fez um sinal de

resignação com a cabeça e baixou o braço.
- Moço, vai demorar muito? Que droga de ventilador!

As abotoaduras do Conde

A excelente procura pela ini-
ciativa literária fez com que a

APCEF e o Sindicato dos Bancári-
os de Porto Alegre e Região
(SindBancários) ampliassem para
18 as 15 vagas iniciais disponíveis
para a Oficina de Criação de Ro-
mance Histórico. Ministrada pelo
historiador, professor e escritor ga-
úcho Alcy Cheuiche, as aulas inici-
aram oficialmente no dia 3 de abril
e serão sempre às quintas-feiras, às
18 horas, no SindBancários.

A abertura dos trabalhos foi
emocionante com a apresentação
do filme "Alcy Cheuiche:  Roman-
cista da Nossa História", um
documentário que conta um pouco
da vida e da obra do escritor.

Elaborada com a finalidade de
fomentar a cultura, despertar o in-
teresse pela literatura de qualida-
de e oportunizar o aprendizado da
pesquisa e da construção do ro-
mance histórico, a oficina encer-
ra em novembro. Os participan-
tes terão a possibilidade de apri-
morar seus conhecimentos cultu-
rais e desenvolver a prática da
pesquisa histórica. A iniciativa
também quer homenagear os 75
anos de criação do Sindicato dos
Bancários, comemorados este
ano.

A oficina pretende resgatar em
livro a história do movimento sindi-

Para escrever, dançar e cantar
APCEF e SindBancários  proporcionam atividades culturais o ano inteiro.

CURSOS E OFICINAS

cal bancário no Estado, no período
de 1933 a 2008. O romance his-
tórico dos bancários será lança-
do na Feira do Livro de 2008.

CANTAR
Mas não é somente a literatura

que atrai bancários e associados, as
aulas de canto com o fonoaudiólogo,
músico e ator Nilo Motta também
movimentam a categoria. A  Ofici-
na de Canto acontece todas às ter-
ças-feiras, das 19h15min às
21h45min, no Centro Cultural Cia
de Arte, em Porto Alegre. Sua du-
ração é de três meses e prevê o

término com apresentação, ao pú-
blico, de músicas cantadas indivi-
dualmente ou em grupo pelo par-
ticipantes da Oficina.

DANÇAR
Outra atração é o curso de

dança de salão promovido pelo
Núcleo de Cultura Gaúcha, sem-
pre às terças-feiras, às 20h, no
galpão crioulo da APCEF, em
Porto Alegre. As aulas são mi-
nistradas pela equipe de Fernando
Campani e as inscrições continu-
am abertas. Mais informações no
setor de eventos da Associação.

Nem mesmo a forte chuva
que caiu no final da tarde

do dia 27 de março em Porto Ale-
gre demoveu o grupo de alunos ins-
critos nas oficinas de Música e de
Produção Musical em Computado-
res, promovidas pelo projeto da
Fenae, Eu Faço Cultura. Uma ini-
ciativa da Federação, cuja fonte ini-
cial de recursos é o Movimento
Cultural do Pessoal da Caixa.

As aulas gratuitas de música
e produção musical, ministradas
nos dias 26 e 27, à noite, no Cen-
tro Cultural Cia de Arte, conta-
ram com 24 inscritos. Os alunos
aprenderam e aprimoraram téc-
nicas e ritmos com percussionis-
tas, Djs e produtores musicais de
Brasília, enviados pelo projeto.

No terceiro andar da Cia de
Arte, João Vicente Costa, o DJ
e produtor musical JVC, explica-
va como compor música em com-
putador, desde a pré-produção,
gravação, composição, mixagem,
até a masterização da música ele-
trônica, na Oficina de Produção
Musical em Computadores. Um
curso, que segundo JVC, é dedi-

O peso da batucada
EU FAÇO CULTURA

cado a músicos, mas também a
operadores de sons e fanáticos por
informática. “Não é preciso ser
músico, mas gostar e conhecer
música”, explicou o DJ. “Para
compor música eletrônica é sim-
ples, basta ter um computador
com um software de composição
musical e mais alguns equipa-
mentos, como placa de som e
controladores”, garantiu.

Já no andar de cima, os alu-
nos da Oficina de Música,
conduzida pelo percussionista e
DJ do grupo músico-visual
Patubatê, Luiz Renato Vieira,
aprendiam a tirar diferentes rit-
mos em birimbaus, atabaques,

reco-recos, agogôs
e pandeiros. “A ini-
ciativa é ótima,
principalmente
para quem já teve
uma base. Dá para
aprender uma pe-
gada diferente, um
toque novo”, disse
a aluna de agogô,
Fabiane Werhli, 33
anos, formada em

Administração de Empresas.
Fabiana também é aluna do curso
de Capoeira Angola, na Cia de Arte.
“Sempre me interessei por música,
mas o que me levou a ter mais inte-
resse ainda foi o curso de capoei-
ra”, ressaltou.

Anualmente, empregados da
Caixa destinam à cultura parte do
Imposto de Renda devido. Este
ano, o Eu Faço Cultura promove
oficinas de música em quase to-
das as capitais do país. As aulas
sempre encerram com um gran-
de show. Na capital gaúcha, o
show de encerramento foi com a
cantora carioca Danni Carlos, dia
28 de março.

Josiane Picada

Josiane Picada
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ciano magenta amarelo preto

Em busca de mais um título

esporte

O primeiro jogo do Cam-
peonato Bancário de
Futebol de Campo de

2008 foi disputado entre a
APCEF e o Bradesco. O jogo
terminou em empate em dois
gols. A equipe do Bradesco saiu
na frente marcando dois gols no
primeiro tempo, mas no segun-
do período a APCEF buscou a
reação e conseguiu  empatar a
partida, com gols de Samuel
Henrique e Alexsandro Alves.
Como o regulamento não per-
mite empate, o resultado foi de-
finido por sorteio e a vitória fi-
cou com a APCEF.

O outro jogo foi entre o Itaú
e o Banco do Brasil, com vitó-
ria do Itaú por 3 gols a um. Os
próximos confrontos serão no

Entre 26 de julho e 2 de
agosto deste ano, em Bra-
sília, acontece a oitava edi-
ção dos Jogos da Fenae.
Podem participar atletas que
se associaram à APCEF até
o dia 31 de janeiro de 2008.
As inscrições podem ser fei-
tas na página eletrônica da
APCEF.

Os treinos nas modali-
dades coletivas iniciam no
dia 3 de maio, em Porto
Alegre. Os atletas do vôlei
irão treinar no ginásio da
APCEF, o masculino às 9
horas e o feminino às 11
horas. O Futsal também
será no ginásio, às 14 ho-
ras. Para o futebol soçaite,
os treinos serão no campo
da Associação, às 10 ho-
ras. Já o basquete irá trei-
nar no ginásio da Adesbam,
às 13 horas. Nos dias 17 e
31 de maio também have-
rá treinamento.

As seletivas para as mo-
dalidades individuais e du-
plas ocorrem nos dias 17 e
18 de maio, para o tênis de
campo masculino, canastra
e damas. Nos dias 31 de
maio e 1º de junho, será a
vez do tênis de campo fe-
minino, do xadrez e sinuca.
E no dia 7 de junho, atletis-
mo masculino e feminino,
rústica e natação feminino
e masculino.

dia 12 de abril entre Banco do
Brasil e Santander e entre
Bradesco e Banrisul. A APCEF
volta a jogar no dia 3 de maio
contra o Banrisul. A partida será
às 15 horas, no Centro Social do

EQUIPE APCEF

Paulo Pasqualotti
Leandro
Roderjan
Ruy
Charles
Rodrigo
Lucas
Carlos
Diego
Ricardo
Ivan
Alexsandro
Samuel Henrique
Anderson Zambiasi
Douglas
Richardson
Maninho

Banrisul (Estrada da Serraria,
Zona Sul de Porto Alegre).

A equipe vencedora do Cam-
peonato Bancário representa o
Brasil na Copa Libertadores
Bancária de 2009.

APCEF vence o primeiro confronto no Campeonato Bancário de Futebol de Campo.

TREINOS
PARA OS
JOGOS DA
FENAE

CAMPEONATO

Fotos Filipe Caldeira


