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ECONOMIA GAÚCHA

Os primeiros meses de Yeda

O economista Fernando Ferrari Filho faz um
balanço dos primeiros meses do governo Yeda
Crusius. Para o professor do Departamento de
Economia da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul, qualquer projeto de desenvolvimen-
to requer  políticas fiscais contra-cíclicas. Em
épocas de crise, é preciso reduzir impostos e
expandir gastos públicos. Ferrari Filho é Pes-
quisador do CNPq, doutor em Economia pela
Universidade de São Paulo e pós-doutorado em
Economia pela University of Tennessee.

Divulgação

Joao de Barro - Qual o

balanço que o senhor faz

dos primeiros meses do go-

verno Yeda Crusius?

Ferrari - Passados os cinco
primeiros meses, não há sinaliza-
ções de "um jeito novo de gover-
nar". Muito pelo contrário, devi-
do à crise financeira do Estado,
as medidas propostas ou
implementadas foram na linha
da racionalização dos gastos pú-
blicos, na tentiva de elevação da
carga tributária, da opera-
cionalização de reformas ficais
e patrimonial (por exemplo,
abertura do capital do Banrisul),
etc. Em suma, as proposições
ou ações do governo Yeda
Crusius estão centradas em polí-
ticas fiscais contracionistas, ve-
lhas conhecidas de governos pas-
sados, que acabam desa-
quecendo a demanda efetiva do
Estado, pois, por exemplo, a falta
de investimento público em infra-
estrutura afeta a dinamização dos
investimentos privados.

Joao de Barro - Além dos

constantes desentendimen-

tos da governadora com o

seu vice, houve também

atritos e até rompimentos

com os partidos que apoia-

ram o seu projeto. Como o

senhor vê essa relação?

Ferrari - Os desentendimen-
tos políticos já eram esperados,
dada à amplitude e à hetero-
geneidade político-ideológica de

partidos que compõem a base
governamental. Naturalmente
que essa situação acaba prejudi-
cando o Estado.

João de Barro - Quais os

principais problemas da

economia gaúcha?

Ferrari - O principal proble-
ma do governo do Rio Grande do

Sul diz respeito à sua crise finan-
ceira que acaba impondo sérias
restrições à realização de inves-
timentos tanto em infra-estrutura
- fundamentais para propiciar um
ambiente institucional favorável
ao investimento privado - quanto
em projetos sociais. Por outro
lado, no que diz respeito à econo-
mia gaúcha como um todo, uma

das questões mais preocupantes
está relacionada à perda de
competitividade de alguns setores
produtivos essencialmente expor-
tadores, tais como coureiro-
calçadista e moveleiro, decorren-
te, em grande parte, da
sobrevalorização cambial dos úl-
timos anos.

João de Barro - O que o

governo está fazendo para

sanar esses problemas?

Ferrari - No que diz respeito
à tentativa de superar a crise fi-
nanceira, conforme respondido
acima, a ação do governo gaú-
cho tem se caracterizado unica-
mente  por políticas fiscais
contracionistas. Quanto à ques-
tão da perda de competitividade
do setor exportador em decorrên-
cia da depreciação do real frente
ao dólar,  há que se lembrar que a
política cambial é articulada no
âmbito federal, especificamente,
pelo Banco Central do Brasil.
Todavia, o governo gaúcho pode-
ria criar medidas compensatóri-
as, de naturezas fiscal e creditícia,
para dirimir a crise do setor.

João de Barro - Este go-

verno tem políticas consis-

tentes para gerar emprego?

Ferrari - Até o presente mo-
mento não foram articuladas me-
didas públicas que visem a dina-
mizar os níveis de renda e em-
prego. As perspectivas de cres-
cimento da economia gaúcha

para 2007 estão alicerçadas, ba-
sicamente, na recuperação do
setor agrícola, dadas às duas últi-
mas safras.

João de Barro - O senhor

apontaria um modelo alter-

nativo de políticas de de-

senvolvimento para o esta-

do ?

Ferrari - Em uma análise
keynesiana, em que é imprescin-
dível uma sinergia entre Estado e
mercado, qualquer projeto de
crescimento sustentável e de de-
senvolvimento econômico requer
políticas fiscais e monetárias con-
tra-cíclicas, ou seja: em épocas
de crise, impõe-se a redução de
impostos,   a expansão de gastos
públicos e uma maior elasticida-
de da oferta de crédito. Nesse
sentido, seria aconselhável que o
governo entendesse que, indepen-
dentemente de sua crise financei-
ra, a ortodoxia fiscal atualmente
implementada e a ausência de
uma proposta efetiva na qual o
sistema financeiro público amplie
as linhas de créditos especiais
para os micro, pequenos e médi-
os empreendimentos tendem a
criar dificuldades adicionais ao
Estado, a médio e longo prazo.
Principalmente porque o setor  pri-
vado, diante de um contexto de
câmbio sobrevalorizado, de taxas
de juros elevadas e de carga tri-
butária exacerbada, não tem con-
dições de assegurar por si só a
sustentabilidade do crescimento.

A Central Única dos Trabalhado-
res acredita que o desafio funda-
mental da Previdência Social públi-
ca é incluir em sua cobertura aque-
les brasileiros que estão fora. Mais
da metade dos trabalhadores que
atualmente têm vaga no mercado
– 53% – não contribuem para o sis-
tema previdenciário.

Esses números nos permitem
imaginar uma fórmula aparente-
mente simples para garantir a
sustentabilidade da Previdência
sem que nenhum direito atual seja
reduzido ou eliminado. Com base
em cálculos do Dieese e do Cesit/
Unicamp, podemos assegurar que
se apenas 3% dos que hoje traba-
lham mas não contribuem para a
Previdência passassem a fazê-lo, a
partir de um salário mínimo, have-
ria um incremento de aproximada-

mente R$ 3 bilhões para os cofres.
Estamos falando aqui apenas de um
empate entre a parcela de incluídos
e a dos que estão do lado de fora.

Um crescimento econômico
mais robusto ajudaria nos esforços
para a formalização de trabalhado-
res. Na verdade, ambos precisam
estar combinados. Se as taxas anu-
ais de elevação do PIB tivessem
sido 2,5% mais altas entre os anos
de 1995 e 2005, acompanhadas da
criação de empregos correspon-
dentes, todas as despesas previ-
denciárias, exceto as assistenciais,
seriam cobertas apenas com as
contribuições de empresas e tra-
balhadores.

Se essa possibilidade existe,
como comprovam as projeções, é
uma grave miopia discutir a Previ-
dência sempre apenas pelo viés de

redução de custos. Apela-se com
freqüência para o argumento de que
a Previdência brasileira é generosa
demais, que seu alto custo impede
o crescimento e, como conseqü-
ência, a geração de empregos.

O nosso sistema previdenciário
não é todo bondade. Aposentamo-
nos a partir dos 60,8 anos de idade,
mais tarde que a média chinesa (60
anos) ou a argentina (60,10), por
exemplo. Somos precoces, isso sim,
no ingresso no mercado de trabalho,
já que muitos de nós são chamados
à responsabilidade ainda adolescen-
tes, quando não crianças.

O valor das aposentadorias e pen-
sões é outra evidência de que as
regras aqui vigentes são rígidas:
67% delas correspondem ao piso
de um salário mínimo. As demais
tiveram seus valores fortemente
reduzidos após a instituição do fator
previdenciário, em 1998. As mulhe-
res recebem em média 35% me-
nos do que receberiam caso não
houvesse o fator. Para os homens,
a queda foi de 22%. Regras equiva-

lentes ou até mais restritivas que a
de muitos países desenvolvidos,
porém em cenário socioeco-
nômico muito diverso. Pelo coefi-
ciente Gini*, somos a terceira pior
distribuição de renda do planeta.

Ainda assim, o sistema previden-
ciário brasileiro, se não existisse
como definido pela Constituição de
1988, até 70% dos idosos brasilei-
ros viveriam abaixo da linha da po-
breza, com menos de U$ 2 por dia.
Essencial dizer que o orçamento da
seguridade social – compreendida
como a cobertura previdenciária, de
saúde, assistência social e seguro-
desemprego – já é superavitário.
Tomando como base o ano de
2006, o conjunto de receitas da
Seguridade Social (contribuições
para INSS, Cofins, CPMF, CSLL, con-
cursos de prognósticos e PIS/
Pasep) somaram R$ 301,7 bilhões.
As despesas, R$ 229,4 bilhões. Um
superávit, portanto, da ordem de R$
72,2 bilhões. Nem mesmo a indi-
gesta DRU (Desvin-culação de Re-
ceitas da União), que tomou R$ 33,7

bilhões desse resultado, conseguiu
jogar a Seguridade no vermelho.**

Com tais dados, somados ao per-
fil da pirâmide etária brasileira, es-
tão dadas as condições para que o
debate em torno do tema supere o
mantra da redução de custos. A
maciça maioria da população ainda
está abaixo dos 45 anos de idade.
Se incluída a partir de agora, o sis-
tema previdenciário terá sobras de
recursos nas futuras gerações. No
próximo artigo, vamos detalhar as
propostas da CUT para possibilitar
a inclusão de todos os trabalhado-
res na Previdência.

*Medida utilizada para calcular a desigual-
dade de renda.
* *Fonte: Denise Lobato Gentil – A Auto-
Sustentabilidade dos Regimes de Previ-
dência Administrados pelo Estado.

Artur Henrique Silva Santos
Presidente da Central Única dos
Trabalhadores (CUT).
Artigo publicado em
www.cartamaior.com.br

Na Previdência, crescimento + inclusão = superávit
Mais da metade dos trabalhadores que atualmente têm
vaga no mercado - 53% - não contribuem para o sistema
previdenciário. Se incluída a partir de agora, o sistema
previdenciário terá sobras de recursos nas futuras
gerações.
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Meio Ambiente

É o valor do abono salarial que a Cai-
xa vai repassar, até o dia 29 de junho,
aos trabalhadores cadastrados no PIS/
Pasep, há pelo menos cinco anos. O va-
lor corresponde a quase 15% a mais do
que o liberado no exercício anterior.
Além dessa quantia,  a empresa  repassa
30,5 milhões de rendimentos do PIS. Exis-
te hoje cerca de um milhão de trabalhado-
res que ainda não foram buscar o abono
salarial de 2006. Se não sacarem até o dia
29 de junho, vão perder o benefício, calcu-
lado em R$ 380 por trabalhador. Informa-
ções pelo telefone: 0800 726 0101.

R$ 9,9 milhões ?
Você sabia que das105 espécies de

mamíferos, anfíbios e reptéis ameaçadas
de extinção no Brasil, 27 encontram-se
no Rio Grande do Sul?

? ?

A ameaça da Emenda 3

Participe. Inscreva-se nos concursos de Fotografia e de Crônicas da
APCEF. As inscrições para o concurso Imagens do Rio Grande do Sul

encerram em 31 de julho e para o concurso Cotidiano do Rio Grande do Sul
encerram em 31 de agosto. Os concursos são uma homenagem aos 50

anos do jornal João de Barro. Os regulamentos estão disponíveis na
página www.apcefers.org.br.

Concursos JB 50 anos

No Dia Mundial do Meio Ambiente,
5 de junho, a organização não-governa-
mental Greenpeace recebeu o Prêmio
Ecologista do Ano José Lutzenberger.
A iniciativa partiu do vereador de
Porto Alegre, Carlos Comassetto
(PT). A finalidade da homenagem foi
valorizar uma entidade que luta pela
proteção do meio ambiente em todas
as suas formas. O Greenpeace é uma
das organizações que mais trabalham
para evitar o esgotamento do solo, de
oceanos, da água e do ar.

Aborto
Dezenas de organizações feministas es-
colheram o Dia Internacional de Luta
pela Saúde da Mulher, 28 de maio, para
lançar em São Paulo o Comitê de Luta
Pela Legalização do Aborto. No Bra-
sil, a estimativa é de um milhão de inter-
rupções clandestinas realizadas. O Siste-
ma Único de Saúde atende, em média, a
250 mil mulheres por ano com infecções
e hemorragias em decorrência de abor-
tos mal feitos. Mais de 71 mil mulheres
morrem anualmente no mundo por com-
plicações decorrentes do aborto insegu-
ro. No Brasil, a prática já é a quarta cau-
sa de mortalidade materna.

A Frente Parlamentar de Combate à
Corrupção lançou manifesto defendendo
a aprovação de propostas que podem aju-
dar a conter irregularidades no trato do di-
nheiro público e a promiscuidade na relação
de políticos com empresários. O grupo quer
limitar a imunidade de parlamentares, abrir
sigilo de agentes públicos e classificar
corrupção como crime hediondo.

Corrupção

Pressão
Ponto para as indústrias de celulose. Atra-
vés de portaria e da criação de uma for-
ça-tarefa, a Fundação Estadual de Pro-
teção Ambiental (Fepam) destravou o
licenciamento ambiental (zoneamento)
para a plantação de eucalipto e pinus no
estado. Com o mutirão para acelerar as
licenças, quem perde é o bioma pampa.Você sabe o que é a Emenda 3?

Sabe que ela ameaça seriamente a con-
tinuidade dos direitos trabalhistas? A
emenda 3, que faz parte do texto que
criou a Super-Receita, foi vetada pelo
presidente Lula. Mas ela pode ser trans-
formada em lei pelo Congresso.

A emenda 3 transfere a fiscalização
do Trabalho para a Justiça do Traba-
lho a prerrogativa de desconstituir pes-
soa jurídica criada para fraudar os di-
reitos trabalhistas, explica em artigo o
analista do Departamento Intersindical
de Assessoria Parlamentar (Diap), An-
tônio Augusto Queiroz. No Brasil, mui-
tas empresas estão exigindo que seus
empregados constituam empresas in-
dividuais e passem a ser prestadores
de serviços. Livram-se assim dos encar-
gos trabalhistas e previdenciários, como
férias, 13º, FGTS, multa por demissão,
aposentadoria, auxílio-doença, licença-
maternidade, entre outros.

Atualmente, o fiscal do Trabalho,
quando encontra essa situação, autua
a empresa, aplica multas e transfor-

ma o prestador de serviço em empre-
gado, desconstituindo a pessoa jurí-
dica fraudulenta. Pois a Emenda 3 tira
do fiscal do Trabalho essa função e a
transfere para a Justiça do Trabalho.
Ocorre que esta só pode agir mediante
provocação do prejudicado, que difi-
cilmente o fará, pois correria o risco de
perder o seu trabalho. Atualmente, a
Justiça do Trabalho leva em média dez
anos para decidir um processo, lembra
Queiroz. "Imagine se tiver que aumen-
tar ainda mais sua carga de trabalho",
questiona.

Queiroz afirma ainda que as em-
presas da área da comunicação estão
entre as que tem exigido de seus em-
pregados a constituição de empresa in-
dividual. Sabendo disso, agora você
pode entender melhor o porquê de tan-
tas reportagens especiais veiculadas na
tv ultimamente sobre o sucesso de traba-
lhadores que deixaram de ser emprega-
dos para montar suas próprias empresas.

Fique atento! Seus direitos podem
estar com os dias contados.
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Esta edição do João de Barro fechou na

redação no dia 12 de junho de 2007.

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

Continue visitando a nossa página!

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

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

joão de barro
Jornal da Associação do Pessoal da Caixa
Econômica Federal do Rio Grande do Sul
CONSELHO EDITORIAL:  Almeri Souza, Amanda Cardo-
so, Andrea Spinelli, Célia Zingler, Marcelo Marimon, Mar-
cos Todt, Tiago Vasconcellos.
PRODUÇÃO (Projeto Gráfico, reportagem, edição, foto-
grafia, diagramação e composição):

Rua José do Patrocínio, 721/201, Porto Alegre, RS, CEP
90050-003. Fone 51 3221 2829 Fax 51 3211 0773.
E-mail: assessod@terra.com.br
Edição e reportagem:  Jair Giacomini (RJP 7844), Josiane
Picada (RPJ 6486) e Carla Rossa (RJP 7866).
Ilustrações: Elias Monteiro    Charge: Santiago

Fotolito e Impressão: Gazeta do Sul
Tiragem: 8500 exemplares Periodicidade: mensal
Distribuição gratuita para associados da APCEF

Os artigos assinados publicados no João de Barro  não refletem
necessariamente o pensamento da diretoria da APCEF.

Avenida Coronel Marcos, 851,
Bairro Ipanema
Porto Alegre - RS -
CEP: 91.760-000
Fone: 51 3268.1611
Fax: 51 3268.2700
E-mail: apcefrs@apcefrs.org.br
www.apcefrs.org.br

Seguro de Vida é um assunto sério. Na hora de
fazer sua escolha, procure quem está perto de
você e participa da sua vida. O Vida APCEF é
muito mais seguro. Com ele, você está protegi-
do porque tem ao seu lado quem negocia as
suas melhores condições e defende seus direi-
tos. Se a APCEF faz tudo por você no seu dia-a-
dia, o Vida APCEF traz toda a segurança e tran-
qüilidade que a sua família merece.

Acesse a página eletrônica da APCEF
www.apcefrs.com.br e faça a sua adesão, ou
solicite a presença do representante do Vida
APCEF pelo telefone 51 3028 2724, (51) 8404
7814 ou pelo e-mail vidaapcef@apcefrs.com.br.
O Vida APCEF  fica na Av. João Pessoa, nº 1914,
Sala 304, Azenha, Porto Alegre, RS.

MAIS SEGURO PORQUE
ESTÁ AO SEU LADO

A APCEF oferece aos seus associados asses-

soria jurídica em diferentes áreas, através de dois

escritórios de advocacia. Além disso, os associa-

dos podem marcar horário nos plantões sema-

nais. Para atendimento, é necessário agendar ho-

rário na Associação pelo telefone 51 3268 1611.

Direito Social
Defesa Administrativa,

Seguro Jurídico,

Previdência

51 3227 5598

assejur@apcefrs.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

51 3595 4775

Plantão: Quintas-feiras, na APCEF

das 16h às 18h.

ASSESSORIA
JURÍDICA

GREVE - Os trabalhadores brasileiros devem
se preparar para impedir novas medidas que es-
tão a caminho. O Ministério do Planejamento e a
Advocacia Geral da União devem encaminhar
para votação no Congresso Nacional projeto de
lei que propõe regulamentar o direito de greve de
servidores públicos e de trabalhadores dos "seto-
res essenciais". O  pré-projeto é altamente restritivo
e anti-greves. Se aprovado, todo o serviço público
será considerado essencial, sem distinção.

Para inibir as paralisações, serão instituídas
quatro normas. A primeira é a garantia da manu-
tenção dos serviços. A segunda impõe a comuni-
cação com antecedência das greves. A terceira fixa
regras para as assembléias e a quarta norma pre-
vê a contratação temporária de servidores para
substituir os grevistas. E ainda há a possibilidade
de se criar uma quinta norma: o não pagamento
dos dias parados. Se aprovado, o projeto será um
verdadeiro atentado ao direito de greve e um gol-
pe na Constituição Federal. Para discutir essa
questão, a Central Única dos Trabalhadores (CUT)

Direito de parar e reivindicar
sugeriu a criação de um sistema permanente de
negociação coletiva, o fortalecimento da organi-
zação sindical e a ratificação da Convenção 151
da Organização Internacional do Trabalho (OIT),
que regulamenta a negociação coletiva no serviço
público.

CARTÉIS E LIXO - Um país que tem seis
grandes redes privadas de TV dominando os seto-
res de comunicação em todo o território nacional,
não pode ter uma mídia isenta e democrática. Uma
Nação em que as concessões de rádio e TV ven-
cem e são renovadas sem debate público sobre pro-
gramação e conteúdo informativo não pode ser
uma Nação livre e soberana. O domínio dos cartéis
da mídia é o tema abordado pelo João de Barro na
sessão Democratização dos Meios de Comunica-
ção, desta edição.

O jornal também preparou para a sessão Meio
Ambiente reportagem com dicas e informações
importantes sobre os destinos do lixo nos grandes
centros urbanos, em particular na capital gaúcha.
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BENEFÍCIOS

Funcef repassa 3,54%
Os números ficaram bem acima dos estimados.

O
s participantes da Funcef
podem comemorar. A di-

retoria aprovou o reajuste de
3,54% no benefício saldado
(assistidos e ativos) a partir de
1º de janeiro deste ano.  So-
mados aos 4 % já concedidos
a partir de setembro de 2006,
o reajuste real aos associados
do REG/Replan Saldado atin-
ge, a partir de agora, 7,68%.
Os números ficaram bem aci-
ma do estimado em 2006. O
patrimônio  apurado foi de R$
25,9 bilhões, quando o valor
projetado anteriormente era de
R$ 24,9 bilhões. A rentabilida-
de anual foi de 23,34% e o su-
perávit acumulado alcançou
R$ 453 milhões.

A medida reforça a posição
defendida pela APCEF gaú-
cha em favor da adesão ao
saldamento, que durante as
discussões já salientava ser o
Fundo para Revisão de Bene-
fício uma grande conquista nas
negociações do GT Funcef. A
medida representa também

um importante instrumento de
ganho real para os associados.
O reajuste é resultado do fato
de o Fundo de Revisão de Be-
nefício ter acumulado mais de
R$ 550 milhões decorrentes
de 50% do resultado (lucro)
da Funcef.

Assim, os reajustes para
associados do REG/Replan
Saldado serão: para o partici-
pante e assistido não optante
pelo REB, 2,86% referente ao
INPC de setembro de 2005 a
agosto de 2006; 4% de aumen-
to real a partir de setembro de
2006; 1,64% referente à vari-
ação do INPC de setembro a
dezembro de 2006 e 3,54% de
aumento real retroativo a ja-
neiro de 2007 (a ser pago em
julho de 2007), sem conside-
rar o incentivo de 10,79%.
Para os associados anterior-
mente optantes pelo REB, os
reajustes ficaram em: 4% a
partir de setembro de 2006;
2,81% a partir de janeiro de
2007, referente à variação do

INPC de janeiro a dezembro
de 2006; 3,54% de aumento
real retroativo a janeiro de
2007 (a ser pago em julho de
2007), sem considerar o incen-
tivo de 9% na ocasião da mi-
gração ao REB.

REG/Replan

Quanto ao REG/Replan
não Saldado, o resultado po-
sitivo será apropriado nas
reservas do plano. Configu-
rado superávit por três exer-
cícios consecutivos (artigos
71,72,73 do Regulamento),
esse valor poderá ser utili-
zado para redução de contri-
buição mensal (artigo 74),
tanto da  patrocinadora quan-
to dos associados.

A APCEF encaminhou ofí-
cio à Funcef reivindicando que
o acumulado dos resultados po-
sitivos seja utilizado para alte-
ração do método de financia-
mento do REG/Replan não sal-
dado. A medida evitaria o rea-
juste de contribuição.

E
nquanto cresce o volume
de serviços prestados
pela Caixa a clientes, ao

poder público e à sociedade em
geral, dados revelam redução na
mão-de-obra total da empresa.
Cada vez mais os trabalhadores
da Caixa acumulam serviços e
atividades diversificadas e com-
plexas. A sobrecarga de traba-
lho gera problemas de saúde e
dificulta o  aperfeiçoamento téc-
nico e profissional do trabalhador,
entre outras conseqüências.

 A defasagem de pessoal re-
sulta na perda de oportunidades
e negócios para a instituição. A
carência de mão-de-obra soma-
da ao excesso de trabalho fa-
zem com que a empresa invista
pouco ou mal em políticas públi-
cas. Situações que inibem uma
melhor distribuição de renda, o
combate ao déficit habitacional,
a oferta de crédito popular e a ge-
ração de emprego e renda.

De 2002 a 2007 houve um
aumento de 31% no número de
empregados contratados por
concurso. Mas os postos extra-

quadro, em que estão incluídos
terceirizados, estagiários e
aprendizes foram reduzidos em
escala muito maior, aproximada-
mente 60%. "Isso, na verdade
denota uma redução no número
total de trabalhadores no ambi-
ente Caixa", explica o vice-pre-
sidente da APCEF, Marcelo
Marimon Gonçalves. Ele expli-
ca ainda que a política de
terceirização da Caixa, criada no
governo Fernando Henrique
Cardoso, foi considerada ilegal
pelo  Ministério Público do  Tra-
balho. A medida resultou em um
acordo de regulação de condu-
ta, no qual a Caixa se compro-
meteu em acabar com a
terceirização das atividades-fim.
Porém, a substituição de
terceirizados por concursados
está ocorrendo de forma  desi-
gual. Em alguns casos observa-
se a troca de até três terceiri-
zados por um concursado. "A
Caixa está acabando com a
precarização gerada pelo traba-
lho terceirizado, mas em
contrapartida está sobrecarre-

CAIXA

Mais trabalho, menos mão-de-obra
Sobrecarga de trabalho traz prejuízos à saúde dos trabalhadores, à sociedade e ao país.

gando os bancários, o que tam-
bém é uma forma precária de
trabalho", conclui Marcelo.

PROGRAMAS
A partir de 2003, a Caixa

passou a ser o principal agente
de combate à miséria com a uni-
ficação e ampliação dos progra-
mas de transferência de ren-
da. Além de viabilizar a cria-
ção do cadastro único do pro-
grama Bolsa Família, a empre-
sa se responsabilizou ainda
pelo repasse dos recursos às
famílias beneficiadas em todo
o território nacional. A grande
maioria dos programas sociais
do atual governo passam pela
Caixa. Além dessa demanda,
os trabalhadores conduzem
programas de financiamentos
para habitação, saneamento e
infra-estrutura. A falta de
mão-de-obra e o acúmulo de
serviços trazem não só a pre-
ocupação com a saúde dos tra-
balhadores, mas também ge-
ram perdas à empresa, à so-
ciedade e ao país.

Usuários do Saúde Caixa acumularam dívida
de dois anos devido a falhas no sistema.

Caixa promete
SAÚDE

A rodada de negociações ocor-

rida no início de junho em Brasília

para tratar da questão da cobran-

ça das participações atrasadas do

Saúde Caixa não rendeu resulta-

dos.  A direção da Caixa não apre-

sentou proposta de cobrança da

dívida aos usuários. Hoje, 89 mil

titulares do Saúde Caixa estão

sendo cobrados por uma dívida

contraída por problemas no

processamento de dados da em-

presa contratada pela Caixa para

operar o sistema.

De fevereiro de 2005 a feve-

reiro de 2007, complicações nas

licitações levaram à suspensão do

sistema. Os usuários do plano

utilizaram os benefícios sem a

devida participação, acumulan-

do uma dívida de dois anos com

o Saúde Caixa.

A Caixa ficou de elaborar uma

proposta sobre as participações

que ficaram interrompidas no pe-

ríodo em que o sistema não fun-

cionou. A futura proposta será re-

metida à Confederação Nacional

dos Trabalhadores do Ramo Fi-

nanceiro (Contraf/CUT) e à Comis-

são Executiva dos Empregados

(CEE/Caixa), para depois de avali-

ada, virar objeto de negociações

em mesa permanente. Os repre-

sentantes dos empregados da

Caixa deixaram claro que não acei-

tarão a correção de valores. Na

reunião, ficou acertado que a dí-

vida não será cobrada de uma

única vez. Para a Contraf/CUT e

CEE/Caixa, qualquer que seja a

regra estabelecida, os participan-

tes do Saúde Caixa terão o direi-

to de optar pela forma mais ade-

quada de efetuar os pagamentos.

Cada titular deve em média R$

757 de co-participação. Esse

montante se refere aos valores

não cobrados em razão da falta

de sistema. O valor do teto é da

seguinte forma: 2005 (R$ 763),

2006 (R$ 1.200) e 2007 (R$ 1,780).

Com a regularização de todo esse

processo, o extrato passará a ser

fornecido normalmente ao usuá-

rio, com digitação de dados feita

por auditoria médica. A empresa

comunicou ainda que, desde abril

deste ano, já começou a efetuar

os descontos normais de utiliza-

ção do plano, com cobrança na

folha de maio.
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Antônio Hohlfeldt

 Foram dois espetáculos baseados em Shakespeare que
provocaram frisson em 2006: Sonhos de uma noite de verão,
dirigido por Patrícia Fagundes, e A tempestade, assinado por
Jezebel de Carli. Pois a sensação desta temporada chama-se
América Café e vem assinada por Artur José Pinto, que responde
igualmente pela (excelente) direção.

O espetáculo é surpreendente em todos os sentidos. Por mais
que se possa confiar no grupo Caixa de Pandora, da Caixa
Econômica Federal, na verdade, havia passado muito tempo
desde que João Pedro Gil dirigira aquele conjunto. O grupo meio
que sumira e, de repente, reaparece com nomes desconhecidos.
Legítimos amadores. Pois, reconheçamos: são amadores, sim,
mas naquele sentido original da palavra, ou seja, os que amam
efetivamente o teatro. E isso eles demonstram do princípio ao fim
do trabalho, de cerca de hora e meia de duração.

No início, o ritmo é lento. Uma mulher idosa, recém-enviuvada,
visita um antigo café, acompanhada da filha e do genro, além de
uma espécie de secretária. O lugar é lúgubre e o espetáculo
avança às apalpadelas, com o espaço no escuro. De repente,
levantam-se os panos que tapam as mesas e o balcão do barman.
A cena é invadida pela iluminação - eficiente, de Anilton Souza - e
por um conjunto de 18 intérpretes que passam imediatamente a
cantar (extraordinária preparação vocal comandada por Nilo Motta,
também ator; observação importante: parte do grupo canta no
coral da mesma instituição). Então, em fragmentos recuperados
em diferentes flash-backs, vamos descobrindo a história daquela
mulher: Leda. Ela chegou do interior, pedindo emprego. Tornou-se
garçonete, em seguida apaixonou-se e então...

O drama se desenrola ambientado nos anos 40: o Brasil, através
do Repórter Esso, ouve a decisão do presidente Getúlio Vargas. O
País deixará o apoio dissimulado aos nazistas e entrará na guerra
ao lado dos Estados Unidos. Nos dramas individuais, uma família
decadente quer aproveitar a oportunidade e casar o filho com uma
rica descendente de emigrantes judeus alemães recém-
chegados.

José Artur Pinto superou-se na armação deste drama, que tem
tudo de revista teatral, mas, sobretudo, a capacidade de interessar
e prender a atenção dos espectadores. Um trabalho efetivamente
diferente, que quebra os padrões habituais de nosso teatro. O
melhor de tudo isso é que, em sendo musical, apresenta um
conjunto de atores que efetivamente cantam, afinados, e em
conjunto ou em solos. Recupera-se, assim, parte do rico
repertório popular da época, para alegria dos espectadores. Mas,
além disso, apresenta-se uma recriação cênica fiel, graças ao
cenário de Altair Claro e Jorge Claro, que representa um café-bar;
aos figurinos de época de Glaci Borges e à preparação corporal de
Miriam Bolzan Motta, também integrante do elenco.

Num espetáculo deste tipo, em geral, vale mais o elenco que
algum destaque individual. Mas por questão de justiça, é
fundamental chamar-se a atenção para a participação especial de
Ivo Schergl Jr., que está absolutamente soberbo como Rudimar, o
vilão-herói, e Márcia Castro, que interpreta a prostituta Assunción,
e que, especialmente na cena da morte de Rudimar, dá um
verdadeiro show de emocionalidade e de sentimento, chorando
em cena aberta. Mas o elenco, como um conjunto, é equilibrado,
extremamente bem integrado, evidentemente ensaiado à
exaustão, de sorte que o espetáculo flui, com ritmo totalmente
equilibrado, com graça, sem ter de lançar mão de qualquer cortina
de iluminação e aproveitando as canções para pontuar
determinadas cenas ou sentimentos das personagens.

Por tudo isso, América Café é um achado. A grande surpresa da
temporada até o momento, lotando o teatro mas, infelizmente,
tendo de encerrar a temporada por obrigatoriedade dos editais
lançados para a ocupação das salas, o que é lamentável. De
qualquer modo, enquanto o grupo não retorna à Capital, estará
viajando pelo Interior, mobilizando platéias de todo o Estado e
mostrando, com absoluta clareza que fazer teatro, em última
análise, não é tão difícil assim: precisa inteligência, sensibilidade
e criatividade. Um pouco mais: precisa comando da direção e uma
disponibilidade real de toda a equipe. Parabéns ao Caixa de
Pandora, porque América Café consegue quebrar a modorna de
nossa cena teatral.

A grande surpresa

da temporada

A temporada da peça América Café, do grupo Caixa de
Pandora, na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto
Alegre, rendeu elogios da crítica.  O João de Barro repro-
duz a seguir texto de Antônio Hohlfeldt, publicado  no Jor-
nal do Comércio no dia 11 de maio.

PREVIDÊNCIA
Associados sabem mais

O
s 17 participantes do Curso
de Formação em Previdên-

cia - Noções de Seguridade So-
cial e Previdência Complemen-
tar tiveram dois dias de aula para
ampliar seus conhecimentos.
Promovido pela APCEF, nos
dias 18 e 19 de maio, na Fede-
ração dos Bancários (FEEB/
RS), o curso foi ministrado por
Fábio Barbosa, assessor do Se-
guro Jurídico Previdenciário da
Associação. O objetivo: propi-
ciar o entendimento do tema, a
reflexão crítica e a construção de
propostas que protejam os inte-
resses dos trabalhadores. Além
disso, o curso buscou habilitar
os associados a serem divul-
gadores e mobilizadores do tema
previdência. Um  assunto que é
pauta de discussão na socieda-
de e no Congresso Nacional dos
Empregados.

"Gostei do curso. A gente fi-
cou mais por dentro do assunto.

Aprendi que até estudantes po-
dem pagar à previdência e con-
tar como tempo de contribuição
para se aposentar mais tarde",
disse a aposentada Neli Cooper
Pinheiro, que veio de Alegrete
especialmente para participar.
Neli tem 56 anos, é aposentada
há dez, trabalhou seis anos na
Prefeitura de Alegrete e 18 na
Caixa.

O curso foi dividido em qua-
tro módulos. A primeira aula foi

de Introdução à Seguridade So-
cial, e as demais trataram de Pre-
vidência Pública, Previdência
Complementar e Funcef. A As-
sociação pretende dar continuida-
de  ao assunto no segundo semes-
tre, em um novo curso que servi-
rá para qualificar aposentados e
ativos caso queiram concorrer aos
cargos eletivos da Funcef. O con-
teúdo desse primeiro curso será
abordado nas próximas  reuniões
mensais dos aposentados.

APCEF aposta em novos divulgadores do tema.

N
otícias do REG/Replan
Saldado e não Saldado,
Reivindicações para a

próxima campanha salarial e de-
bate com o coordenador de Re-
lacionamento da Funcef, José
Ramos foram as principais pautas
da reunião mensal com aposenta-
das, aposentados e pensionistas,
ocorrida no dia 29 de maio, no audi-
tório da Casa dos Bancários, em
Porto Alegre.

O assessor jurídico da APCEF,
Ricardo Castro, fez  esclarecimen-
tos sobre pontos da ação coletiva
que trata da manutenção do valor
do benefício Funcef face ao reajus-
te do INSS. Ele informou que o pri-
meiro grupo já aguarda a decisão
do Supremo Tribunal de Justiça e
que o segundo grupo ingressará
com ação até o final do mês de
junho. Castro também deu es-

clarecimentos sobre os atuais en-
tendimentos jurisprudenciais nas
ações que buscam a isenção de par-
cela do Imposto de Renda sobre o
benefício, já tributada na fase de con-
tribuição, no período de 1989 a 1995.

RELATOS

Além de relatos sobre ações
judiciais, foram apresentados na
reunião balanços sobre o curso de
previdência e seguridade social,
ocorrido nos dias 18 e 19 de maio,
na Federação dos Bancários
(FEEB/RS) e sobre a reunião do
Conselho Deliberativo da Funcef.
A diretora Social da APCEF,
Andréa Lima Spinelli fez um re-
lato sobre o curso de previdên-
cia, ministrado pelo assessor Ju-
rídico, Fábio Barbosa. Beatriz
Cortez e Maria Luiza Sandri, par-
ticipantes do curso, também de-

REUNIÃO DE APOSENTADOS

Ingresso de novas ações
ram seus depoimentos. Os parti-
cipantes da reunião foram unâni-
mes em aprovar a proposta de
diluir o conteúdo do curso em pa-
lestras durante os encontros men-
sais. A iniciativa busca aperfeiço-
ar conhecimentos sobre previdên-
cia, assunto de interesse geral dos
presentes.

A presidenta da APCEF,
Célia Margit Zingler, na condição
de Conselheira Deliberativa Su-
plente da Funcef, aproveitou a
ocasião para expor os principais
pontos abordados na última reu-
nião do Conselho Deliberativo.
Foram eles: apresentação e apro-
vação do balanço 2006; aprova-
ção da proposta financeira até o
final de 2007; apresentação de um
plano de redução de 10% do cus-
teio administrativo e adequação
do custeio do REG/Replan.

Divulgação APCEF
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DELEGADO SINDICAL

Bancário unido jamais será vencido!
Até meados da década de 80, trabalhadores da Caixa arriscavam
seus empregos ao comandar greves e organizar movimentos.

Lembranças de uma delegada sindical
HISTÓRIAS DE

ORGANIZAÇÃO COLETIVA

No final de maio, unidades
da Caixa elegeram, em todo o
estado, seus delegados sindi-
cais. Hoje, a sindicalização e a
eleição de representantes sin-
dicais são conquistas consoli-
dadas, resultado de acordo co-
letivo. Mas a história mostra
que nem sempre foi assim.

O ano de 1985 foi marcante
para os empregados da Caixa.
Um ano de lutas e paralisações
em todo o Brasil,  mas também
de grandes conquistas. O país
vivia um de seus momentos
mais férteis  na política.  Estu-
dantes e trabalhadores reivin-
dicavam direitos, clamavam
por democracia e eleições di-

retas para presidente. Eram
tempos de mudanças. "Bancá-
rio unido, jamais será venci-
do!", diziam as palavras de or-
dem. 1985 foi o ano em que
finalmente os até então
economiários passaram a ser
reconhecidos como bancários.

 A nova condição foi con-
quistada após muita negocia-
ção, e teve como seu momen-
to-chave a paralisação do dia 30
de outubro daquele ano. Um ato
histórico e determinante para que
o governo aprovasse os proje-
tos de Seis Horas e Sin-
dicalização aos servidores da
Caixa. Ferramenta importante de
denúncia e divulgação dos mo-
vimentos, o João de Barro
anunciava, em dezembro de
1985, o surgimento de uma
nova Caixa e o nascimento de
uma nova categoria.

SINDICALIZAÇÃO
O projeto que permitiria a

sindicalização dos funcionários

da Caixa foi votado em
29 de novembro de 1985.
Um dia após os deputa-
dos federais se reunirem
para aprovar aquele que
reduziria para seis horas a
jornada diária desses
mesmos trabalhadores.
Enfim, o artigo 566 da
Consolidação das Leis do
Trabalho assegurava em
seu parágrafo único o di-
reito de os empregados da
Caixa se filiarem a um sin-
dicato. Ao mesmo tempo
em que surgia o direito à
sindicalização, se instituía
a figura do delegado sin-
dical, através de acordo cole-
tivo. Até então, existia o repre-
sentante de unidade que se en-
volvia na luta pelas seis horas e
que arriscava perder o empre-
go ao participar de comissões,
comandar greves e organizar
movimentos. O delegado sin-
dical passou a ser então a
peça fundamental para a or-

ganização de reivindicações e
demandas e para o fortaleci-
mento dos movimentos e das
entidades sindicais bancárias.

Passadas algumas semanas
da euforia do movimento, sur-
gia a convicção de que o pro-
cesso político interno que se
inaugurava na Caixa era a mai-
or conquista dos trabalhado-

res. Em  2 de dezembro de
1985, acontece em Porto
Alegre o ato de entrega das
fichas de inscrição dos funci-
onários da Caixa no Sindica-
to dos Bancários. Na oca-
sião, a entrega das propostas
de sindicalização ao presi-
dente dos bancários, José
Fortunati,  foi feita pela
presidenta em exercício da
"APCEFER", Maria Regina
Figueiró. De aproximadamen-
te 1.500 empregados, 987 fi-
chas foram repassadas às
mãos do presidente. No in-
terior, cerca de duas mil fi-
chas foram assinadas e leva-
das até as bases dos sindica-
tos em todo o Rio Grande do
Sul.  A manchete da edição
de janeiro de 1986 do João
de Barro anunciava: "Enfim,
economiário é bancário.
Sarney aprova Seis Horas e
Sindicalização". Começava
uma nova fase para os traba-
lhadores da Caixa.

A figura do delegado sindi-
cal surgiu da necessidade de se
ter uma representação de base
e democrática para as lutas da
categoria e principalmente nos
preparar  para reagir à propos-
ta neoliberal de privatização  da
Caixa.  Todo este processo só
foi possível com a conquista da
sindicalização.

Era algo novo e muitas ve-
zes difícil de ser aceito por al-
guns colegas. Na Caixa, ainda
hoje, após já ser amplamente di-
vulgado o Consenso de Wa-
shington, existe a descrença no
processo de privatização da
Caixa. Ainda hoje, quando já se
tem conhecimento de documen-
tos que foram elaborados com
este propósito, e  que só não
foram implementados porque a
sociedade mudou o rumo do
país nas eleições de 2002 apos-
tando em uma nova proposta de
governo. No início, tínhamos re-
presentação em todas as unida-

des. Após a conquista da
sindicalização, foram eleitos de-
legados em todas as unidades,
num momento em que não exis-
tia internet e a comunicação era
o boca-a-boca.

A construção de um país é
uma disputa permanente entre
propostas sobre o direcionamento
das políticas de Estado. A
destinação dos recursos orça-
mentários define o tipo de mode-
lo econômico sobre o qual estará
baseada a sociedade.  O Brasil é
um país muito rico, porém  extre-
mamente desigual por conta do
direcionamento realizado por sé-
culos, do uso do Estado por
poucos grupos. Mudar esta re-
alidade é uma tarefa complexa
que exige habilidade e persistên-
cia, pois toda mudança provoca
reações. Um exemplo importante
de mudança de orientação políti-
ca, além do Bolsa Família e da
bancarização, é a imple-
mentação da política nacional de
habitação.

O governo federal ao exigir
que os bancos aplicassem os re-
cursos das cadernetas de pou-
pança para habitação, conforme
definidos na lei, elevou o volu-
me de recursos disponíveis para
a classe média que teve por con-
seqüência a redução das taxas
de juros, tornando este recurso
acessível para a classe média e
retirando a pressão que esta exer-
cia sobre a aplicação dos recursos
do FGTS por falta de oferta de re-
curso adequado. O banco que não
aplica o percentual definido na lei

passa  a recolher os
recursos não aplica-
dos ao Banco Central
com remuneração
punitiva. Aliada a esta
ação, direcionou e
ampliou volume de
subsídio do FGTS,
para famílias com ren-
da até cinco salários
mínimos, onde con-
centram-se 93% do
déficit habitacional. O

resultado é que em 2007, 88% dos
financiamentos do FGTS estão indo
para essas famílias, quando  em
2002,  apenas 52% atendiam a essa
faixa de renda. É uma mudança tão
profunda quanto impactante. Po-
rém, ainda não o suficiente para al-
terar o quadro das nossas cidades.
Portanto,  essa também é uma das
razões do lançamento do PAC que
terá grande volume de recursos para
habitação e saneamento dir-
ecionado para as regiões metropo-
litanas, em especial para as áreas
de favelas e palafitas.

A nossa luta no passado ti-
nha como principal componen-
te defender o importante papel
da Caixa como instituição públi-
ca, acreditávamos na sua impor-
tância estratégica para a cons-
trução do processo de desenvol-
vimento. Digo acreditávamos, pois
quando nos organizamos já estáva-
mos com forte processo de esvazi-
amento instalado, iniciado no início
na década de 80. O papel de agên-
cia de fomento ao desenvolvimento
tem sido reforçado pelo atual go-
verno. Como falei, a disputa do pa-
pel e direcionamento das políticas
do Estado estarão sempre presen-
te, e portanto este debate que forta-
lece ou enfraquece o conteúdo das
disputas  deve ser permanente.

Márcia Kumer

Diretora de Desenvolvimento

Urbano e Governo da Caixa.

Márcia foi uma das primeiras

delegadas sindicais no Rio

Grande do Sul.
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RECICLAGEM

Os destinos do lixo
Porto Alegre produz 900 toneladas de resíduos residenciais
por dia. Desse total, o potencial de reciclagem é de 30%.

O volume de lixo produzido
pela humanidade se tornou um
dos maiores problemas para o
meio ambiente. O destino dado,
em especial pelos grandes cen-
tros urbanos, a restos de alimen-
tos e produtos descartáveis, en-
tre outros tipos de rejeitos, pre-
ocupa ambientalistas.  Além do
lixo domiciliar/urbano, existe o
lixo industrial, hospitalar, agrícola
e tecnológico, geradores de pro-
dutos que exigem diferentes  for-
mas de tratamento.

Porto Alegre tem cerca de 1
milhão e 300 mil habitantes e
produz mais de 1600 toneladas
de lixo por dia. Desse número,
900 toneladas são de resíduos
residenciais. Do total de todo
esse montante, o potencial de
reciclagem é de 30%.

No Brasil, segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), as toneladas
de lixo produzidas por dia sobem
para 250 mil, sendo que apenas
2% desse total é coletado sele-
tivamente. Somados à produção
mundial - mesmo que em alguns
países o percentual de recicla-
gem seja maior -, os números
são assustadores.

Para a socióloga e coorde-
nadora do Serviço de Assesso-
ria Sócio-Ambiental (Sasa),  do
Departamento Municipal de
Limpeza Urbana (DMLU), de
Porto Alegre, Gisana Gomes,
não há como verificar a quantia
exata do quanto cada cidadão
porto-alegrense produz de lixo
por dia, pois circulam diariamen-
te pela cidade uma média de
dois milhões de pessoas. "A ca-
pital é um reduto de prestação
de serviços e isso é o que mais
gera lixo, ou seja, não é o nú-
mero de pessoas que determina
a quantia de lixo produzido e sim

as atividades por elas esta-
belecidas", explica Gisana.

DEPÓSITOS
Antigamente os resíduos do

município de Porto Alegre eram
recolhidos por caminhões do
DMLU e depositados no Lixão
da Zona Norte. Hoje, mesmo
com um processo de coleta se-
letiva estruturado (implantado a
partir de 1989), com unidades de
triagem e aterros sanitários, a
cidade ainda enfrenta proble-
mas com o volume de lixo pro-
duzido. Para reduzir os efeitos
causados pelo lixo domiciliar, é
preciso que a população em ge-
ral participe e modifique a sua
relação com os produtos que re-
jeita.

TIPOS DE LIXO
O DMLU de Porto Alegre

classifica os tipos de resíduos

que coleta em:  recicláveis (lixo
seco), orgânicos, resíduos co-
muns/rejeitos e resíduos espe-
ciais.

Em casa, tanto o lixo seco
como o orgânico deveriam ser
subdivididos em outras etapas
de seleção. No entanto, separá-
lo em dois já contribui com a re-
dução da contaminação do solo
e da água abaixo da superfície
e diminui a destruição de vege-
tais e de transmissão de doen-
ças causadas pela poluição at-
mosférica. "O mínimo que o
DMLU espera da população é
que o lixo doméstico seja se-
parado em dois, as demais eta-
pas são, por enquanto, respon-
sabilidade nossa",  acrescenta
Gisana.

SELEÇÃO
Separar o lixo seco do orgâ-

nico é simples. Papéis, vidros,

plásticos, metais, isopor e em-
balagens longa vida são
recicláveis. Cascas, sobras de
alimentos, papel higiênico, fral-
das descartáveis, papéis sujos,
restos de podas, pó de varrição
e cigarros são rejeitos
compostáveis (lixo orgânico).
Quase todo o lixo pode ser
reutilizado. Do papel velho pode
se fazer papel novo, do plástico
usado mais plástico e do vidro e
da lata, mais vidros e latas. De
cada 50 quilos de papel velho
transformado em novo, uma ár-
vore é poupada. Esse processo
é chamado de reciclagem de
materiais. Já os resíduos orgâ-
nicos, decompostos e tratados,
se transformam em adubo,
aproveitável em hortas e plan-
tas domésticas.

Além de um compromisso
social, a separação do lixo é um
ato de cidadania, pois beneficia

Como contribuir
Procure seguir as determina-

ções do setor responsável pela

coleta de lixo de sua cidade. Re-

duza o número de embalagens

plásticas em supermercados e

lojas. Reutilize frascos, embala-

gens e sacolas. Evite produtos

descartáveis. Não desperdice.

Siga as dicas dos três "Rs" reco-

mendadas pelos movimentos

ambientais na busca do equilí-

brio: reduzir, reciclar e reutilizar.

Tipos de resíduos
coletados pelo
DMLU - POA
Resíduos Recicláveis: Me-

tais, plásticos, vidros, papéis,

embalagens longa vida e isopor.

(Encaminhar à coleta sletiva)

Resíduos Orgânicos: So-

bras de alimentos, cascas de

frutas, erva-mate, borra de café

e chá, corte de grama, terra de

vaso, cinzas e restos de vegeta-

ção. (Encaminhar à coleta domi-

ciliar)

Resíduos Comuns/Rejeito:

Papel carbono, cigarro, papel

higiênico, pó de varrição, fraldas

descartáveis, guardanapos,

cotonetes, restos de cerâmica

ou porcelana, esponjas e lâm-

padas comuns. (Encaminhar à

coleta domiciliar)

Resíduos Especiais: Podas

de árvores, caliça, entulhos e re-

síduos comerciais.  (Informações

sobre como destinar esses ou

outros materiais com a Equipe

de Resíduos Especiais do

DMLU. F:3289-6985 ou e-mail:

resespeciais@dmlu.prefpoa.com.br)

centenas de famílias que vivem
da coleta seletiva. Atualmente,
o DMLU recolhe através da
coleta seletiva 60 toneladas di-
árias de resíduos sólidos. Esse
montante é separado por
catadores em 14 unidades de
triagem. O sistema de coopera-
tivas beneficia 900 famílias que
recebem pelo trabalho um salá-
rio mínimo mensal.

A  página eletrônica da APCEF/RS agora é
"ponto org" e não mais "ponto com". A mudan-
ça ocorreu  em 4 de junho. O novo endereço
agora é www.apcefrs.org.br. Os e-mails termina-
dos em apcefrs.com.br também foram alterados para
o final "ponto org". Segundo a Diretoria, o novo
domínio reflete melhor o caráter da Associação
como entidade sem fins lucrativos.

Ponto org
O departamento de  Informática da

APCEF/RS explica que a mudança foi reali-
zada com base em dois objetivos: manter a
comunicação com os empregados da Caixa
e se preparar para a futura integração
tecnológica com a página da Fenae. Os en-
dereços terminados em "ponto com" conti-
nuarão disponíveis por tempo indeterminado.
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Legislação desatualizada, emissoras que operam com concessões vencidas
e poder de seis redes privadas afastam o país do ideal de mídia democrática.

Poucos brasileiros e gaúchos
sabem que as concessões  da
Rede Globo e de sua afiliada
RBS TV vencem no dia 5 de
outubro deste ano. E tudo indi-
ca que os  limites da legislação
e a falta de políticas públicas que
possibilitem à população regu-
lar o papel social dessas emis-
soras farão com que as renova-
ções aconteçam de forma au-
tomática. Isto é, sem  avaliações
e debates prévios com a socie-
dade.

As televisões são autoriza-
das a funcionar por outorgas
concedidas pelo governo, pois o
espectro radioelétrico por onde
trafegam os sinais é proprieda-
de da União, ou seja, é um bem
público, de todos os brasileiros.
E quanto menos se discute o
conteúdo das programações e a
linha editorial dos noticiosos,
mais o Brasil se afasta do ideal
de mídia democrática.

Além da Globo e da RBS TV,
dezenas de outras emissoras de
radiodifusão terão suas conces-
sões vencidas neste ano (confira
no site www.anatel.gov.br). Sem
falar naquelas que continuam em
funcionamento mesmo com seus
prazos legais expirados. As rá-
dios Gaúcha e Guaíba, por
exemplo, estão no ar sem reno-
var as autorizações desde 2003.
As concessões das outorgas
para televisão vencem a cada
15 anos e as de rádio a cada dez.
"A concessão é pública, e o
povo brasileiro é dono desse
espaço, só que isso não vem ao
debate", diz Cláudia Cardoso,
membro e ex-coordenadora do
comitê RS do Fórum Nacional
pela Democratização na Comu-
nicação (FNDC).

LEGISLAÇÃO
A legislação básica das co-

municações no Brasil é da dé-
cada de 60. A partir daí, ela pas-
sou a ser atualizada de forma
pontual. Fragmentada, a
regulação dificultou a fiscaliza-
ção do Estado e impediu a vigi-
lância da sociedade. O que

explica em parte porque tantas
emissoras operam sem autori-
zação ou com outorgas
vencidas. Mas foi a partir da
promulgação da Constituição
Federal de 1988 que a situação
ficou ainda mais confusa, quan-
do os parlamentares (muitos
deles concessionários de rádio
e TV), pressionados por empre-
sários de comunicação, aprova-
ram a separação dos serviços
de telecomunicações dos de ra-
diodifusão.

Em 1995 foi aprovada a Lei
da TV a Cabo e regulamenta-
dos os demais serviços de tele-
visão por assinatura, e em 1998
foram criadas as rádios comu-
nitárias, cuja regulamentação
impõe uma série de empecilhos
no processo de aprovação das
outorgas de concessão. As nor-
mas que regulamentam e regu-
lam a área das comunicações no
Brasil se tornaram ainda mais
obtusas quando no governo
Fernando Henrique Cardoso as
companhias telefônicas foram
privatizadas e os poderes
regulatórios nessa área divididos
entre o Ministério das Comuni-
cações e a então recém criada

Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel).

INTERESSES
Segundo a Cartilha nº 1 -

Democratização da Comuni-
cação - Como domar essa tal
de mídia?, elaborada pelo
FNDC, a desatualização do
chamado ordenamento jurídico
da radiodifusão somada à evo-
lução tecnológica permite que
uma série de abusos e interes-
ses particulares das empresas
prevaleçam sobre o interesse
público. A cartilha observa ain-
da que, sem leis atualizadas, a
área das comunicações está
entregue ao que os empresári-
os chamam de auto-regulação.
Isto é, eles  ditam as suas pró-
prias regras. "O resultado dis-
so, com o passar dos anos, é um
dos maiores graus de concen-
tração econômica e política que
se tem notícia e que dificilmen-
te pode ser medido com exati-
dão", completa o texto.

Um estudo realizado em
2001 pelo engenheiro Israel
Bayma mostrou que das 3.315
concessões de rádio e TV dis-
tribuídas pelo governo federal,

37,5% pertenciam a políticos
filiados ao PFL, PMDB, PPB,
PSDB e PDT.  O levantamen-
to do engenheiro constatou
ainda que cinco governadores
e  47 dos 513 deputados fede-
rais eram  oficialmente pro-
prietários de emissoras de rá-
dio ou TV.

CONCENTRAÇÃO
A lei determina que uma

mesma entidade ou pessoa só
pode controlar dez emissoras de
TV em todo o território nacio-
nal, sendo no máximo cinco em
VHF e duas por estado. Só que
na prática não é isso que acon-
tece. No Brasil, o que predomi-
na são os cartéis da comunica-
ção que controlam empresas
com atuação quase sempre em
vários tipos diferentes de mídias.
É muito comum um mesmo gru-
po deter várias emissoras de
rádio e TV, além de jornais, re-
vistas, portais, entre outros mei-
os de comunicação. Condição
que permite o cruzamento de in-
teresses políticos e comerciais.
Uma mesma mensagem, servi-
ço ou produto, por exemplo,
pode ser distribuído em diversas

regiões do país e em várias
mídias ao mesmo tempo.  A con-
centração dos meios de comu-
nicação acaba por condicionar
e determinar os rumos da cultu-
ra, da política e da economia,
além de permitir que os interes-
ses privados prevaleçam sobre
os públicos. E quanto maior a
concentração, menor a
pluralidade de informações. A
inexistência de leis claras e
atualizadas beneficia os propri-
etários das redes privadas que
podem decidir sozinhos o que os
ouvintes, telespectadores e lei-
tores devem ver, ouvir e ler. "É
impressionante,  mas no Brasil
mídia não discute mídia", co-
menta Cláudia.

O Instituto de Estudos e Pes-
quisas em Comunicação
(Epcom) concluiu  em 2002
um  trabalho que mapeou o sis-
tema de mídia no Brasil. O tra-
balho mostra em detalhes o
grau de concentração dos mei-
os de comunicação no país.
De acordo com o estudo, ape-
nas seis redes privadas nacio-
nais de TV aberta dominam o
mercado. São elas: Globo, SBT,
Record, Bandeirantes, Rede TV
e CNT. Através de 138 grupos
regionais afiliados, essas seis re-
des privadas controlam 668 veí-
culos de comunicação, entre TVs,
rádios e jornais. Com o apoio dos
aliados locais, os seis conglome-
rados se multiplicam em 294 emis-
soras de tevê em VHF (90% do
total de emissoras do país), 15 em
UHF, 122 emissoras de rádio AM,
184 de FM e duas de rádio, em
Onda Tropical (OT), além de 50
jornais diários.

Diante dessa realidade sobre
o monopólio dos meios de comu-
nicação no Brasil, fica a pergun-
ta: como agir para evitar que es-
ses seis conglomerados continu-
em a ditar os rumos da mídia no
país? Nas próximas edições, o
João de Barro apresentará su-
gestões e propostas alternativas
construídas por setores da socie-
dade civil organizada que lutam
por uma mídia plural, livre e de-
mocrática.

COMUNICAÇÃO NO BRASIL

Cartéis ditam as regras

GRUPOS AFILIADOS AUDIÊNCIA MERCADO DE TV

Fonte: Epcom - www.acessocom.com.br



enfoque joão de barro junho/2007 10

Mais uma opção de lazer

O passeio promovido pela
APCEF ao Complexo
Hidromineral Caldas de
Prata, na cidade gaúcha de
Nova Prata, foi um
sucesso.Vinte e cinco
pessoas aproveitaram as
belas  paisagens da região
e o poder medicinal e
relaxante das águas ter-
mais do Complexo. A
excursão foi de 25 a 27 de
maio para associados da
APCEF e seus familiares.

Um passeio relaxante

A partir de
maio, os asso-
ciados passa-
ram a contar
com mais um

convênio. A APCEF fechou
contrato com o Sport Club Rio
Grande, localizado na cidade de
Rio Grande, com sede na Rua
General Bacelar, 192.

O convênio permite a utilização
das instalações esportivas do clube
pelos associados da APCEF e seus
dependentes. Em contrapartida, os
atletas do clube poderão se hospe-
dar na  Associação em localidades
onde haja instalações.

Conhecido como o vovô do
futebol brasileiro, por ser o mais
antigo clube do país (106 anos)
em funcionamento, o Sport Club
Rio Grande é responsável por
diversas atividades sócio-cultu-
rais e esportivas. É grande reali-
zador de jogos, campeonatos,
gincanas e mateadas. Incentivador
do esporte, em especial dos cam-
peonatos de futebol, o clube con-
ta com um moderno pavilhão
coberto, com cadeiras numera-
das, cabine para a imprensa e
altar cívico. Mais detalhes na
página eletrônica www.sport-
clubriogrande.com.br.

FALA, ASSOCIADA(0)

Se existiram duas caveiras que se amavam, também existi-
ram dois livros que se amavam. Na verdade, embora já fosse
nos tempos modernos, tratava-se de um Livro e de uma Livra,
um casal hetero.

Conheceram-se em uma feira de livros. Enquanto o Livro esta-
va cercado de prováveis compradores, a Livra descansava entre
um Finanças Públicas defasado e um Manual do Windows 3.1
dentro da caixa de 2 por dez reais.

Bastou um leitor fingindo desinteresse abrir as páginas da
Livra que a capa do Livro, que já era dura, se enrijecesse
ainda mais.

Foi aí que o amor nasceu. Talvez devido ao forte apelo sexual
da Livra, que, a propósito, era filha de Cassandra Rios, o Demô-
nio da  Letras. Foi da mãe que a Livra herdou todo um compor-
tamento liberal. Liberal até demais, para os padrões literários.

O Livro, por sua vez, era bem nascido. Fora escrito por Bill
Gattes e tratava  do que havia de mais moderno no mundo da
computação. É até de se estranhar este interesse, mas a
tecnologia estava mudando e se ele não desse um jeito na vida
agora, só na próxima edição. Assim, após uma olhada mútua
da capa à contra-capa, o namoro começou.

Depois de algum tempo de namoro, e não agüentando mais
as fugidas constantes da Livra, de banca em banca, o Livro final-
mente explodiu:

– Livra, não agüento mais. Eu soube que você está sendo lida
por todo o bairro. É a alegria da garotada!

– Sai dessa, Livro! Eu é que não te entendo. Aliás, só os nerds
te entendem!

Isso não poderia mais continuar. Um espécime como ele, lido
nas universidades, não poderia estar envolvido com uma garota
que era lida até no Trensurb!

Mas, mesmo assim, o romance continuou. A Livra, pelo me-
nos lhe proporcionava muitas noitadas de prazer. Não eram to-
das as que tinham essa capacidade erótica. Também, filha de
quem era...

O auge de uma crise amorosa ocorreu quando a Livra foi es-
quecida pelo seu dono no quarto dos fundos da boate da Tia
Maria, em Sapucaia do Sul.

Todo o tempo em que por lá ficou só serviu para aflorar ainda
mais seu instinto degenerado. Acabou especialista em todas as
modalidades de  sadomasoquismo.

Outro grande susto, foi a gravidez inesperada da Livra. O Livro,
a princípio, desconfiava que o filho não era seu, e isso o deixava
com o moral baixo. Sabia que, se o rebento não fosse seu,
obviamente também não o seria de uma obra relevante, pois a
Livra não era de freqüentar grandes bibliotecas.

O jeito era resignar-se e esperar. Ao menos, poderia ser uma
menina, amante da computação como ele. Uma planilha do
Excel, talvez...

Passaram-se os meses e, finalmente, nasceu o fruto daquele
amor: um lindo bloco de notas do Windows.

– Prova irrefutável de que o filho é seu, Livro!
É...agora mesmo é que o Livro não conseguiria mais se li-

vrar...

Gilmar Delvan
REREV/PO – Representação do FCVS

Na estréia da seção FALA, ASSOCIADA(O), publicamos uma

crônica de Gilmar Delvan, que participa da Oficina de Desbloqueio

Criativa, promovida pela APCEF e ministrada pela escritora Valesca de

Assis. Participe você também desse novo espaço do João de Barro.

Mande seu texto para apcefrs@apcefrs.org.br.

Amor-livro

CONVÊNIOS

Concursos João
de Barro 50 anos
Fotografia

Inscrições até 31 de julho

Crônica

Inscrições até 31 de agosto

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

de Cultura Gaúcha

JUNHO
16 - Festa de Aniversário da

APCEF.

23 e 24 - Campeonato Regio-

nal Sul, em Pelotas.

27 - Reunião de aposentadas,

aposentados e pensionistas.

AGENDA

APCEF

Vem dançar com a gente!

Mudança no plantão jurídico

B
olero, salsa, forró, merengue, soltinho e samba serão alguns dos rit-
mos ensinados pela professora Danielly Raiter Brandt  no curso de

dança promovido pelo Núcleo de Cultura Gaúcha da APCEF a seus asso-
ciados. A aula inaugural será no dia 19 de junho, das 20h às 21h30min, no
Galpão Crioulo da Colônia B, na Av. Cel. Marcos, 851. O curso terá dura-
ção de três meses e será as terças-feiras, no mesmo horário e local da aula
inaugural. Inscrições e informações no setor de Eventos da APCEF, (51)
3268 1611 ou eventos@apcefrs.org.br.

O
 plantão jurídico da APCEF/RS passou a ser às quintas-fei-
ras, das 14h às 17h40, no Escritório de Advocacia Direito

Social, Rua Andrade Neves, 159, 11ºandar. A troca de  endereço
foi uma reivindicação dos associados que cada vez mais se bene-
ficiam dos serviços oferecidos pela assessoria jurídica da Associa-
ção. As consultas podem ser feitas mediante agendamento prévio.
Mais informações pelo telefone (51) 32681611 ou pelo e-mail
diretoria@apcefrs.org.br ou assejur@apcefrs.org.br.

URGENTE! Vendo um terreno no loteamento

Remanso Indianópolis, dentro do Condomínio

Veraneio Hampel, referente ao lote 4 – quadra

-3 com 664m2 situado em frente à Pousada da

APCEF, em São Francisco de Paula – RS. Barbada:

R$ 6.000,00. Falar com Sr. Ismael(proprietário) -

(51)3476 6831 ou com Sr. Amarildo -  (54) 9989

7900 ou 9916 5042 em São Francisco.

VENDO CASA em condominio na praia de

xangrila, com 02 dormitorios, duas suítes, la-

vabo, duas sacadas, sala de jantar, estar, area

de serviço, chuarrasqueira, garagem ,total-

mente mobiliado e decorado, condominio com

piscina, portaria 24 hs, a 50 mts do mar.Apenas

R$ 106.000,00(cento e seis mil reais) a combi-

nar.  Contatar com Neusa Fone 51 99665281.
B R I Q U E
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CAMPEONATO EM PELOTAS  Nos dias  23 e 24 de junho aconte-

ce o Campeonato Regional Sul, em Pelotas. Estão convidados a participar

atletas e equipes de futsal, vôlei, basquete, bocha, tênis, tênis de mesa,

futebol sete e xadrez, entre outras modalidades. Mais informações

lhleal@pop.com.br, ou pleos fones:  (53) 3025 1509 e (53) 9168 9372.

Fernando Mota, da Sinuca. Atleta nascido em 1931

mostra que esporte não tem idade.

Equipe de vôlei. Sem medalha desta vez,

mas a garra de sempre.

Ana Valesca Hoerle  e
Rosane Kessler,
dupla de vôlei de praia.

Fernando Gerhardt e Leandro Santana, dupla

vice-campeã do vôlei de praia.

Gaúchos
em campo

esporte

Tênis de Mesa Feminino. Liane Baumann (à dir.),

conquistou o segundo lugar.

Equipe de Voleibol Feminino, segundo lugar.

Equipe de FutSal Feminino, segundo lugar.

Vladimir Bettiol e Valdir Barreto, dupla de canastra da

APCEF gaúcha.

A união dos atletas da APCEF.

Com uma delegação de 150
integrantes, a APCEF do RS

marcou presença nas
diversas provas e jogos

em disputa.
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ciano magenta amarelo preto

esporte

JOGOS DO SUL

APCEF mostra sua garra
Atletas gaúchos demostram talento e espírito de grupo em Curitiba.

De 7 a 9 de junho, as APCEFs
do Rio Grande do Sul, Paraná e
Santa Catarina reuniram cerca de
370 atletas na maior competição
esportiva organizada pelas três
associações da região Sul do Bra-
sil. A quinta edição dos Jogos do
Sul teve como sede a APCEF
Paraná, em Curitiba. "Esta edi-
ção mostrou que o esporte é mui-
to importante na vida dos associ-
ados. Tivemos uma boa renova-
ção em diversas modalidades e
faixas etárias, além da amplia-
ção e da excelente participação
das mulheres", comemora  a
presidenta da APCEF/RS, Célia
Margit Zingler.

Os gaúchos  conquistaram 13
medalhas de primeiro lugar e 11
de segundo colocado. "Das oito
modalidades de esporte coletivo,
a gente conseguiu ficar em pri-

A APCEF agradece a Cooperforte e a
Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa - Fenae,

patrocinadoras dos Jogos do Sul 2007

meiro lugar em quatro delas. Isso
é uma grande vitória", avalia o di-
retor de Esportes da APCEF/RS,
Ricardo Christino. A delegação da
APCEF/RS foi composta por 150
integrantes.

Os Jogos do Sul buscam, atra-
vés da competição, incentivar o
esporte e a confraternização en-
tre os associados das APCEFs e
seus familiares. As dezenas de
provas e jogos serviram para mos-
trar que os atletas dessas três as-
sociações têm, além de espírito
esportivo, preparo e talento. Uma
festa animada, com entrega de
medalhas marcou o encerramen-
to do grande evento, na Sede So-
cial da APCEF Paraná.

"É uma satisfação fazer parte
de um grupo que está há tantos
anos junto buscando vitórias", ga-
rante o capitão do time de futebol

Gaúchos e gaúchas

1º LUGAR

- Rústica 1ª Categoria Feminina.

- Rústica 2ª Categoria Feminina

- Rústica 3ª Categoria Masculina

- Basquete Feminino

- Basquete Masculino

- Futebol Soçaite Master

- FutSal Masculino

- Natação Revez. Masculino

- Natação Feminino 50m livre

- Natação Femininio 50m peito

- Natação Masculino 50 m golfinho

- Tênis de Campo Duplas Fem.

- Tênis de Campo Duplas Masc.

2º LUGAR

- Rústica 2ª Categoria Masculina

- Rústica 3ª Categoria Masculina

- FutSal Feminino

- Natação Revez. Feminino

- Nataçao Feminino 50m costas

- Natação Masculino 50m livre

- Xadrez

- Tênis de Mesa Feminino

- Vôlei de Praia Masculino

- Tênis de Campo Simples Fem.

- Voleibol Feminino

soçaite master, Rodrigo Lins
Pastl. Rodrigo tem 41 anos, tra-
balha na agência Mont Serrat em
Porto Alegre e está no time há 18
anos. A equipe venceu de 3 x 0 a
APCEF de Santa Catarina e de
5 x 0 a  Associação do Paraná.

Na natação, o Rio Grande do
Sul foi o primeiro colocado em cin-
co provas. A medalha em nado
peito e nado crawl foi da atleta
Luciane Ballico, advogada da
Caixa em Caxias do Sul. "É uma
realização", festeja a atleta.
Luciane tem 40 anos e pratica o
esporte há 20. Participa dos Jo-
gos do Sul pela segunda vez e já
competiu também por duas ve-
zes nos jogos da Fenae. Luciane
faz parte da equipe master do Clu-
be Recreio da Juventude, em
Caxias. Filipe dos Santos, da
agência Cristo Redentor, venceu

em revezamento, na natação
masculina, junto com Marcelo
Winckler (agência Navegantes),
Rogério Frantz (REDEA  Siste-
mas) e Luiz Artur de Bitencourt
(Agência Navegantes). Marcelo
também foi o primeiro em nado
golfinho.

Na corrida rústica, Tatiana
Oliveira tirou o primeiro lugar na
1ª categoria feminina e Marilice
Madureira foi a campeã na 2ª
categoria feminina. O primeiro
lugar da 3ª categoria masculina
ficou com Jorge A. Simão.

As medalhas de primeiro lu-
gar do tênis de campo de duplas,
masculino e feminino, ficaram
com Gerson Seidel e José Carlos
Virgili e Margareth Marquardt e
Diana Rocha.

Veja outras imagens dos V Jo-
gos do Sul na página 11.

Equipe de Basquete feminino, primeiro lugar.

Equipe de Futebol Soçaite Master, primeiro lugar.

Equipe de Basquete Masculino, primeiro lugar.
Equipe de FutSal Masculino, primeiro lugar.

Marilice Madureira,primeiro lugar na Rústica,
2ª categoria feminina.


