
PREVIDÊNCIA PRIVADA NO CHILE

Efeitos do neoliberalismo
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Maurício Souza

Rui Falcão é advogado, jornalista e deputado estadual pelo
PT de São Paulo. Foi deputado federal, presidente do par-
tido e secretário de governo na gestão Marta Suplicy. Fal-
cão faz uma explanação sobre as perdas aos trabalhado-
res, caso uma nação opte pelo sistema previdenciário pri-
vado, prática comum em governos neoliberais.

Joao de Barro - Que al-
terações no sistema previ-
denciário público foram
introduzidas durante a di-
tadura do general Pino-
chet, no Chile?

Rui Falcão - Foi extinto o
sistema previdenciário público,
mantido pelo Estado, e em seu
lugar introduzido o sistema
previdenciário privado, agora
objeto de modificação pelo go-
verno de coalizão de Michele
Bachelet. O novo sistema repre-
sentou uma mudança tão radi-
cal que nem mesmo os porta-
bandeiras do neoliberalismo à
época tiveram a coragem de
aplicar em seus respectivos pa-
íses. Ronald Reagan, nos EUA,
e Margareth Thatcher, na Grã-
Bretanha, recuaram, por receio
de reações contrárias, por par-
te das classes trabalhadoras.

A reforma chilena de Pinochet
consistiu em entregar o destino
dos aposentados ao capital finan-
ceiro privado, que assim passou
a gerir fundos previdenciários
constituídos da poupança dos tra-
balhadores. As contribuições de
cada depositante compõem as
contas individuais, que deve-
riam alimentar as retiradas
quando da aposentadoria.

Essa foi uma das muitas por-
tas abertas pela ditadura de
Pinochet para a internaciona-
lização financeira da economia
chilena. Somente os militares
permaneceram no sistema pú-
blico da previdência. Todos os
interessados em fazer seu pe-
cúlio para a aposentadoria não
tinham outra opção senão depo-
sitar seus recursos em um dos
poucos fundos privados, criados
para gerenciá-los. Dessa forma,
o pensionista e o aposentado chi-
leno ficaram à mercê da jogatina
no mercado financeiro, que hoje
alcança dimensão planetária.

O caso do Chile - país sele-
cionado pelos mentores do
neoliberalismo como laboratório
das reformas anti-sociais que se
pretendiam impingir aos traba-
lhadores de todo o mundo - tor-
nou-se paradigmático tanto pelo
caráter radical e truculento das
mudanças quanto pelo seu re-
tumbante fracasso.

João de Barro - Que
conseqüências essas mu-
danças geraram para o
povo chileno?

Rui Falcão - No sistema de
capitalização individual, que era o

do Chile, não vigora o princípio
da solidariedade nem o da respon-
sabilidade social. De sua gestão não
participam os trabalhadores e seu
objetivo é unicamente o lucro.

O custo administrativo de
tais fundos é, teoricamente, tanto
mais baixo quanto maior o nú-
mero de participantes. Mas
essa suposta verdade aritméti-
ca não prevaleceu no caso chi-
leno, em razão do conluio pro-
movido entre os fundos, de im-
por aos contribuintes taxas de
administração altíssimas, resul-
tantes do regime de oligopólio
em que passaram a operar. São
umas poucas empresas financei-
ras, que simulam entre si, medi-
ante a propaganda, uma concor-
rência que não existe de fato.
Assim, os trabalhadores chile-
nos, abandonados pelo Estado,
tornaram-se vítimas da explora-
ção privada, que remunera far-
tamente os administradores dos
fundos, mediante a cobrança de
elevadas taxas de administração
e manipulação dos balanços,
sem que os interessados diretos,
os trabalhadores, detenham o
poder de fiscalizá-los.

Como era de esperar de tal
iniqüidade, os trabalhadores pas-
saram a reagir, deles tomando
distância, ora pelo abandono, ora
pela impossibilidade de acesso
(por desemprego), ora por de-
sinteresse, frustrados no dilema
entre receber na aposentadoria
valores insignificantes e perma-
necer fora do sistema, à falta de
alternativa aceitável. Cumpriu-

se assim o objetivo neoliberal, na
área previdenciária, de assaltar
o butim dos fundos previden-
ciários, mediante o desman-
telamento da proteção social
assegurada pelo Estado e a
sua transferência para gestão
privada, num mercado finan-
ceiro desregulamentado.

João de Barro - Depois de
30 anos de reformas anti-so-
ciais adotadas no Chile, o
que pode ser feito para recu-
perar os direitos previden-
ciários perdidos pelos traba-
lhadores chilenos?

Rui Falcão -  É nesse con-
texto que intervém o governo de
Michele Bachelet. Após três
décadas de sua introdução à
força, o regime cobre somente
55% dos trabalhadores do mer-
cado formal e assegura uma
reposição média de 30% a
40% do último salário.

As mudanças introduzidas
pelo governo de Bachelet visam
a atender, em primeiro lugar, o
enorme contingente de inativos.
Com a reforma atual, todos os
trabalhadores com mais de 65
anos de idade que estejam situa-
dos entre os 60% mais pobres
receberão do Estado 167 dólares
por mês, valor da chamada "apo-
sentadoria solidária". E, para in-
centivar a contribuição por parte
dos recalcitrantes, o governo ofe-
rece um complemento de apo-
sentadoria a quem tiver contribu-
ído com menos do que o sufici-
ente para fazer jus ao benefício.

João de Barro - Em que
pontos a Previdência brasi-
leira se assemelha à chilena?

Rui Falcão - Não há seme-
lhança entre ambas. No Brasil,
temos a previdência pública, de
contribuição compulsória, ge-
renciada pelo Estado. A pre-
vidência privada, de caráter
complementar, é opcional.

Nos últimos 50 anos, identifi-
cam-se dois modelos básicos de
seguridade social. Um, chamado
de repartição, baseia-se nos princí-
pios de solidariedade, obrigato-
riedade, transferência intergera-
cional e responsabilidade; o outro,
chamado de privatista, assenta so-
bre a individualidade, a livre es-
colha e a descentralização.

O sistema de repartição se
baseia na contribuição de todos
os atores implicados na relação
laboral: o Estado, os empresári-
os e os trabalhadores. Nele, a
solidariedade se expressa na
contribuição de empregadores e
empregados. A obrigatoriedade
implica que a solidariedade en-
tre uns e outros se conceba
como um direito dos trabalha-
dores consagrado em lei.

A transferência intergera-
ções implica que a seguridade
social tem de ser assegurada de
geração em geração, de modo
que a geração dos que se reti-
ram agora se beneficie da con-
tribuição dos trabalhadores no
passado, assim como os traba-
lhadores atuais somente pode-
rão beneficiar-se se a geração
seguinte mantiver as contribui-

“Os organismos multilaterais, como o Banco
Mundial e o FMI tentaram impor ao Brasil,
como parte do receituário neoliberal, o siste-
ma privatista, nos governos Collor e FHC.”
ções - eis aí o principio da soli-
dariedade entre gerações. A res-
ponsabilidade social é aqui as-
sumida como dever social do
Estado, de assegurar também a
proteção à pobreza, ao desem-
prego e aos desvalidos. Os fun-
dos assim recolhidos vão formar
um caixa único e são administra-
dos pelo Estado, mediante a par-
ticipação das partes interessadas.

O sistema privatista, ou de
capitalização individual, impos-
to aos trabalhadores chilenos,
como parte do receituário
neoliberal se baseia no individu-
alismo, na liberdade individual,
na livre concorrência, na ausên-
cia da intervenção do Estado e
na busca do lucro. A sua ado-
ção - e mais freqüentemente,

imposição - implica alterações
substanciais na correlação de
forças políticas, que exigiram,
em mais de um caso, o recurso
a um poder ditatorial. Foi so-
mente mediante a ditadura de
Pinochet que se impôs aos traba-
lhadores do Chile um sistema de
capitalização individual que elimi-
nou a obrigatoriedade da coti-
zação por parte do empregador,
pondo fim ao princípio da solida-
riedade nas relações de trabalho.

João de Barro - Durante
os governos Collor e Fer-
nando Henrique Cardoso,
que alterações o sistema de
previdência pública brasilei-
ro sofreu, decorrentes da
política neoliberal dominan-
te no país a partir de 1990?

Rui Falcão - Os organismos
multilaterais, como o Banco
Mundial e o FMI tentaram im-
por ao Brasil, como parte do
receituário neoliberal, o sistema
privatista, nos governos Collor
e FHC. Tanto um quanto o ou-
tro se deixaram conduzir de
maneira subserviente por esses
organismos, que, na verdade
pouco têm de multilateral: são ins-
trumentos dos interesses do gran-
de capital financeiro. Para nossa
sorte, porém, já não nos encon-
trávamos nas condições em que
se encontrava o Chile, quando da
mudança. Lá vigorava a ditadura
e aqui nós já tínhamos derrubado
o regime militar com a campa-
nha das Diretas-Já.

Felizmente, o furacão neoli-

beral, que varreu o Brasil dos
governos Collor e FHC, com
seu projeto de desmantelamento
do Estado, não chegou a produ-
zir tamanho estrago entre nós,
por encontrar resistência nos
movimentos sociais organizados.
Isso, porém, não é garantia de
que estejamos imunes à tenta-
ção que acomete alguns retar-
datários do neoliberalismo mo-
ribundo. A despeito de seu
descrédito, o receituário neoli-
beral mantém-se, ainda que
bruxuleante, nas fileiras con-
servadoras e pode ser reco-
nhecido nas práticas dos go-
vernos tucanos, em especial,
no Estado de São Paulo. Daí
a necessidade de não se baixar a
guarda e manter a vigilância.
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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.

?? ?767 mil
Esse é o número de inscritos para o

concurso para técnico bancário da Cai-
xa. A seleção será para cadastro de re-
serva e bateu recorde de inscritos em
concursos nacionais.
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Fim dos terceirizados

O que mais se esconde atrás das portas
do Palácio Piratini?

VEM AÍ O
IX FESTIVAL DE MÚSICA  DA APCEF

11 de outubro de 2008
As inscrições podem ser feitas na sede

administrativa da Associação
(Av. Cel. Marcos, 851), até às 18 horas

do dia 26 de setembro.
O regulamento está disponível na página

eletrônica www.apcefrs.org.br

Um novo jeito de governar?
A política no Rio Grande do Sul

atravessa um período de muita turbu-
lência. Os fatos que deveriam ser mo-
tivo de piada são, na realidade, muito
sérios. A denúncia do vice-governa-
dor, através da gravação feita com o
ex-chefe da Casa Civil, mostra o tipo
de política desenvolvida no Palácio
Piratini. E isso é apenas uma ponta
de um projeto político que prima pela
“gestão” como gosta de dizer a go-
vernadora, sem esclarecer que por
essa palavra pode-se ter várias inter-
pretações. A idéia de política pode ser
conferida na declaração à CPI do ex-
secretário. Ao falar sobre a gravação
afirmou que “apenas” foi sincero e
que se soubesse que estava sendo gra-
vado teria agido de outra forma e
contido seu vocabulário. Mas isso se-
quer foi questionado pelos meios de
comunicação, que, em sua maioria, pre-
ferem destacar as boas ações do gover-

Indenização

Mais prazo

Fórum Social Mundial

A Caixa assumiu compromisso de extin-
guir o trabalho terceirizado na empresa até
30 de junho de 2009. Caso não cumpra o
acordo feito com o Ministério Público do
Trabalho, a Caixa terá de pagar multa de
R$ 2500 por cada trabalhador terceirizado.
Pelo termo de ajustamento de conduta,
deverão ser eliminados 9.229 postos de ser-
viço terceirizados. A Caixa também se
comprometeu a convocar 5003 candida-
tos aprovados nos concursos realizados
para técnico bancário. A multa para cada
vaga de técnico bancário que permanecer
em aberto será de três mil reais.

O Fórum Social Mundial volta a acon-
tecer no Brasil. A edição de 2009 será
realizada em Belém do Pará de 27 de
janeiro a 1º de fevereiro. A Pan-Amazô-
nia que é responsável pela riqueza da
maior biodiversidade do planeta será o
território da oitava edição do Fórum. A
Pan-Amazônia é composta por Brasil,
Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Guiana,
Suriname, Venezuela e Guiana France-
sa. Nas páginas eletrônicas http://
belemjaneiro2008.blogspot.com,
www.fsm2009amazonia.org.br e
www.forumsocialmundial.org.br pode
ser acompanhada a organização do
Fórum de Belém.

Os aposentados e pensionistas do
extinto PMPP terão mais tempo para in-
gressarem na Funcef. O prazo foi pror-
rogado até o dia 30 de junho. Para ade-
rir, o aposentado ou pensionista deve
enviar o termo de adesão e o de opção
pelo convênio Funcef/INSS, encaminha-
dos no kit pela Fundação. A Central de
Atendimento da Funcef pode ser con-
sultada pelo telefone 0800 979 1900.

Eleição SindBancários
O Sindicato dos Bancários de Porto

Alegre e Região (SindBancários) reali-
za eleição para membros efetivos e su-
plentes para Diretoria Executiva, Dire-
toria de Apoio e Conselho Fiscal. A elei-
ção ocorrerá de 24 a 26 de junho. Con-
correm duas chapas, uma de situação e
outra de oposição. A eleição será atra-
vés de urnas itinerantes.

A Caixa terá que indenizar uma empre-
gada aposentada por invalidez em decorrên-
cia de acidente de trabalho. Em fevereiro de
1997, pastas de arquivo caíram sobre a em-
pregada, o que resultou na perda da mobilida-
de de seus membros, gerando a aposentado-
ria. De acordo com o relator do processo,
desembargador Jair Soares, ao manter mó-
vel impróprio para uso no local de traba-
lho, a Caixa sujeitava os empregados
ao risco de acidentes.

no, ao invés de questionar a moral e a
ética que norteiam essas ações. Vale
lembrar, que até o momento, quatro se-
cretários de governo já foram exone-
rados por supostas implicações na frau-
de do Detran. Em outro momento políti-
co, a “grande mídia” já estaria claman-
do pelo afastamento do governador.

No dia 11 de junho, em uma manifes-
tação a favor das apurações que estão
sendo feitas pela CPI do Detran, mais
uma vez o governo mostrou seu lado
nada democrático. Dezessete pessoas
foram feridas e doze presas pela Bri-
gada Militar (BM), que usou cassetetes
e balas de boracha para impedir o pro-
testo. E o comandante da BM ainda ten-
tava impedir que imagens de feridos
fossem registradas, orientando os sol-
dados a esconderem os ferimentos.

Lamentavelmente, esse é o tipo de
governo a que o Rio Grande do Sul
está submetido.
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Esta edição do João de Barro fechou na
redação no dia 16 de junho 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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E-mail: apcefrs@apcefrs.org.br
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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 3215 9000
segurojuridico@apcefrs.org.br
Plantão: quintas-feiras, das 14h às 17h40min
Av. Borges de Medeiros, 612, conjunto 21,
Porto Alegre

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.

www.caixadepandora.org.br

Permissão para sonhar

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

JUNHO
21 - Treinos para os VIII Jogos da Fenae
28 - Treinos para os VIII Jogos da Fenae

JULHO
02 - Reunião Aposentados/as e pensionistas, em
Pelotas, 14 horas, no Sindicato dos Bancários
05 - Treinos para os VIII Jogos da Fenae
09 - Reunião Aposentados/as e pensionistas em
Porto Alegre, 14 horas, no SindBancários
12 - Treinos para os VIII Jogos da Fenae
14 - Reunião Aposentados/as e pensionistas, em
Santa Cruz do Sul, 14 horas, no auditório da Caixa
15 - Encerramento da Oficina de Canto com
apresentação, 20 horas, SindBancários,
Porto Alegre
19 - Treinos para os VIII Jogos da Fenae
20 - 1º Costelão com Domingueira, no Galpão
Crioulo  da APCEF
25 - Início da Conferência Nacional dos Bancários
28 e 29 - 24º Conecef
26 - Início dos VIII Jogos da Fenae

Trabalhar é mais que cumprir tarefas. É reali-
zar-se, é ganhar a vida dignamente. Ou deveria
ser. Lutamos porque sonhamos, e sonhamos por-
que não cansamos de lutar. O que seria da classe
trabalhadora sem o direito de lutar, de sonhar?
Além de remuneração e segurança, queremos um
local amistoso e agradável para trabalhar, que va-
lorize nossas qualificações e nos impulsione a cres-
cer. Enfim, que nos permita sonhar, realizar.

Quando representantes da APCEF/RS, da Fe-
deração dos Bancários do RS, do SindBancários e
do Fórum de Delgados Sindicais se uniram para
formar o GT PCS, o lema era um só: lutar pela
Caixa dos nossos sonhos. Para o GT, esse sonho
de Caixa vai além de um banco lucrativamente
sólido. Pois a solidez de uma empresa não se  re-
sume ao lucro, mas também à valorização de seus
empregados. E no caso da Caixa, por ser um ban-
co público, esta estabilidade está diretamente re-
lacionada às políticas públicas, como garantia de
crescimento econômico e social sustentáveis.

A proposta do Plano de Carreira dos emprega-
dos, elaborado no Rio Grande do Sul, está em de-
bate, e já é conhecida no estado e no país como o
Placar dos bancários. Nele está contido o resulta-

do de mais de seis
meses de estudos e
debates. É com ele
que os gaúchos vão
defender a Caixa que
almejam, no próxi-
mo Conecef, dia 28
de julho. Ele é a ban-
deira que representa
o ideal de Caixa que
queremos. A Caixa
de seus empregados, a Caixa de um Brasil mais
igual, com menos exclusão e mais oportunidades.

COMEMORAÇÃO
A incansável luta da APCEF por melhores con-

dições de trabalho pode ser conferida nesses 55
anos de história. Nos últimos anos, a APCEF es-
teve envolvida na defesa dos direitos de seus asso-
ciados e associadas. Exemplo disso, é a participa-
ção nos Grupos de Trabalho da Funcef, do PCS e
no Saúde Caixa. A disposição para continuar a
lutar pelos direitos dos empregados da Caixa é
grande, assim como, para desenvolver as ativida-
des culturais, sociais e esportivas.
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Mais uma vitória
SEGURO JURÍDICO

O Superior Tribunal de
Justiça (STJ) conce-
deu decisão favorá-

vel à Ação Previdenciária Co-
letiva de Perdas INSS/Funcef,
chamada ‘efeito gangorra’, pro-
movida pela APCEF através do
Seguro Jurídico Previdenciário.
A decisão foi publicada no mês
de maio. A ação garante a recu-
peração das perdas decorrentes
das atualizações não concedidas
pela Funcef aos seus participan-
tes no período de 1996 a 2001,
bem como os reflexos futuros de-
correntes. A ação beneficia os/
as associados (as), aposentados
(as) e pensionistas que integram
os planos REG, Replan, REB
2002 e REG/Replan Saldado. A
Funcef entrou com embargo de
declaração, uma medida que não
modifica a decisão do processo
favorável à APCEF.

A orientação da assessoria
jurídica da APCEF é de que os
integrantes da ação providenci-
em cópia legível dos contrache-
ques, desde janeiro de 1995 ou

a partir da data de aposentado-
ria. Quem não possui pode bus-
car na página eletrônica da
Funcef (www.funcef.com.br).
Os documentos serão solicita-

A APCEF irá realizar
duas reuniões no interior
do estado com aposenta-
dos/as e pensionistas
para tratar questões do
Seguro Jurídico Previden-
ciário. O advogado Fábio
Barbosa irá participar das
reuniões e também fará
atendimentos individuais.

REGIONAL SUL
O primeiro encontro acon-

tece em Pelotas no dia 2 de
julho, às 14 horas, no Sindi-
cato dos Bancários.

REGIONAL VALE
DO TAQUARI
Já no dia 14 de julho, a

reunião será em Santa
Cruz do Sul, às 14 horas,
no auditório da Caixa.

REGIONAL
PORTO ALEGRE
Em Porto Alegre, a reunião

mensal acontece no dia 9
de julho, no SindBancários,
às 14 horas.
Todos os/as aposenta-

dos/as e pensionistas das
Regionais estão convida-
dos a participar.

Apoio aos sindicatos
Os delegados sindicais para o período 2008-2009 foram eleitos.

DELEGADOS SINDICAIS

A cláusula 28 do Acordo Co-
letivo de Trabalho da Cai-

xa reconhece a atividade de de-
legado sindical na empresa. O
delegado tem a função de re-
presentar o sindicato no local de
trabalho, sendo um elo entre os
bancários e o sindicato. O obje-
tivo da atuação de delegado sin-
dical é fortalecer a mobilização
dos trabalhadores no local de
trabalho, o que auxilia na manu-
tenção e conquista de direitos.

Pelo acordo coletivo, o dele-
gado sindical tem estabilidade no
emprego durante o mandato e um
ano após o término. Também não
pode ser transferido de local de
trabalho, contra a sua vontade,
enquanto estiver exercendo a
função de delegado.

Os delegados sindicais da
Caixa para o mandato 2008-
2009 já foram eleitos, na maio-

ria dos sindicatos. Até o momen-
to, já foram escolhidos 121 re-
presentantes em todo o RS.

NOVO PLANO
Embora a Caixa não esteja

negociando um novo plano de
carreira, mas apenas discutindo
a unificação das Tabelas Sala-
riais dos PCS 89 e 98, o momen-
to é oportuno para a categoria
ir além e construir uma propos-

ta de negociação. Esse parece
ser o sentimento dos novos de-
legados sindicais. Para Rogério
Pereira dos Santos, da agência
Gravataí, o debate sobre o pla-
no com os colegas será muito
importante para esclarecer dú-
vidas e fazer a melhor opção.
Horácio Lopes de Moraes, da
RERET Porto Alegre, afirma
que a sua atuação deverá ser
por promover um elo entre as

atividades externas e o local de
trabalho, “acolher os aponta-
mentos e representar nos fóruns
de discussão”, diz. Para ele, é
preciso tornar mais conhecida a
proposta do Plano de Carreira
(PLACAR) e acompanhar o de-
senrolar das negociações com
a Caixa. Jone Ivana do Amaral
Gomes, da agência Ymembuí,
em Santa Maria, lembra que
esse é o momento dos empre-

gados se unirem e estarem aten-
tos ao que está sendo discutido,
para que não haja perdas no
novo plano de carreira. “É um
momento crítico que exige o
nosso foco total”, salienta.

A mobilização da base é um
dos objetivos de atuação para
Caroline Soares Heidner, da agên-
cia Shopping Iguatemi, em Porto
Alegre. “É importante dialogar
com a base, já que se perdeu um
pouco da cultura de luta que se
tinha na Caixa”, diz. Para ela, a
categoria tem que estar envolvi-
da nos assuntos que estão em
debate, como o Plano de Carrei-
ra. Régis Leandro Pereira, de
Erechim, diz que, nessa nova ex-
periência, espera fazer a interlo-
cução entre o sindicato e os co-
legas. E aposta nas discussões
com os colegas para a escolha do
melhor Plano de Carreira.

dos pela Associação no momen-
to de concluir o processo. O
Seguro Jurídico irá organizar a
entrega de documentos, assim
como o cálculo. Segundo o ad-
vogado Fábio Barbosa, não será
possível realizar o cálculo indi-
vidual de cada participante. Ele
também salienta que é aconse-
lhável não serem consultados
terceiros sobre o processo.
“Isso em virtude da falta de co-
nhecimento sobre o objeto da
ação”, diz Barbosa. O advo-
gado afirma, ainda, que o pa-
gamento dos valores deverá
acontecer no início do próxi-
mo ano.

Outra orientação aos par-
ticipantes do processo é de
manutenção do vínculo
associativo com a APCEF e a
participação no Seguro Jurídi-

A assessoria jurídica do Se-
guro Jurídico Previdenciário está
atendendo em novo endereço.
Os associados, participantes
do Seguro Jurídico, podem es-
clarecer dúvidas sobre seus di-
reitos. Para isso, é necessário
agendar previamente atendi-
mento para consulta. O plan-
tão jurídico atende todas às
quintas-feiras, das 14h às

17h40min, no escritório de ad-
vocacia Direito Social.
O novo endereço é Avenida

Borges de Medeiros, 612, con-
junto 21, Porto Alegre, telefone
51 3215 9000. O endereço ele-
trônico para contato é seguro
juridico@apcefrs.org.br.
Outra mudança foi no atendi-

mento dos advogados, que
agora será feito por áreas e tipo

de ação.
Ricardo Cantalice -  Revisão

de Imposto de Renda sobre
Reclamatórias Trabalhistas.
Ações Individuais Funcef.
Ações de Seguro. Ações Indivi-
duais de imposto de renda so-
bre complementação.

Isadora Moraes - INSS Impos-
to de renda sobre Licença-Prê-
mio. APIP. Férias.

Daiane Mattos - INSS Impos-
to de renda sobre Licença-Prê-
mio. APIP. Férias.

Ricardo Castro - Ações Cole-
tivas Funcef.

Fábio Barbosa - Ações Coleti-
vas  Funcef. Ações Individuais
Funcef. Ações Coletivas.

Fernando Rubin - Ações de Se-
guro. Ações Acidentárias do
Trabalho.

REUNIÕES
MENSAIS

ASSESSORIA JURÍDICA
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Nesta edição, o João de Barro conta um pouco do trabalho que desenvolve a GIDUR/PO.

QUEM FAZ A CAIXA

Desenvolvimento sustentável

Em 1999, a Caixa passou
por uma reformulação
nas suas áreas-meio, ge-

rências foram extintas, outras in-
corporadas, e assim surgiu a Ge-
rência de Desenvolvimento Ur-
bano (GIDUR). A missão da ge-
rência é analisar e acompanhar
os empreendimentos habita-
cionais. No ano passado, na área
de desenvolvimento urbano ocor-
reu uma alteração de modelo na
sua estrutura. Uma nova filoso-
fia de trabalho foi instituída com
a criação da Superintendência
Nacional de Assistência Técnica
e Desenvolvimento Sustentável.
“As nossas intervenções buscam
sempre a sustentabilidade, seja
ambiental ou social”, salienta o
gerente de desenvolvimento ur-
bano da GIDUR/PO, Roberto
Zeni. E isso inclui a preservação
do meio ambiente, a fixação das
famílias no local onde está sendo
o empreendimento habitacional,
onde o saneamento básico está

sendo feito ou o melhoramento
das vias de acessos. “Que a gen-
te não tenha soluções paliativas.
Quando temos soluções definiti-
vas, estamos garantindo a sus-
tentabilidade da intervenção”,
afirma Zeni. Nesse sentido, a pre-
ocupação com os projetos ha-
bitacionais é de que dêem prote-
ção aos novos moradores.  “É
necessário um projeto que bus-
que a preservação do meio am-
biente e também que ofereça uma
viabilidade econômica para a co-
munidade”, explica o gerente de
serviços Eduardo Speggiorin.

AUXÍLIO TÉCNICO
Outro eixo de atuação da

GIDUR  é a assistência técnica.
“Com o desaparecimento de ór-
gãos de apoio como as Cohabs,
que eram agências de orientação
às cooperativas habitacionais e
faziam projetos de custo baixo
para os movimentos sociais, para
as cooperativas e para as prefei-

turas, surgiu uma carência de pro-
jetos”, conta Roberto Zeni. Essa
lacuna está sendo preenchida pela
Caixa. O propósito dessa nova
função é orientar os proponentes
de um novo empreendimento no
encaminhamento de projetos,
apresentar os programas sociais
oferecidos pelo governo e orien-
tar soluções para os problemas
surgidos.  “Muitas vezes, a co-
munidade tem uma demanda,
ocupou uma área, pública ou pri-
vada, sem estrutura, as vezes até
uma área de proteção permanente

e chega na Caixa querendo finan-
ciamento para as casas”, conta o
gerente de desenvolvimento ur-
bano. E, então, entra o papel de-
sempenhado pela assistência téc-
nica. “Isso é desenvolvimento
sustentável, que é ver a família
como a célula mater da socieda-
de, cidadãos que se relacionam,
que se vestem, que se alimentam,
que estudam, que necessitam de
serviços. A sustentabilidade pas-
sa por isso”, conclui Zeni. Ele lem-
bra que dois elementos principais
no processo de habitação esta-

vam disponíveis: a demanda e os
recursos. Faltavam os projetos.
“A gente não acredita que faz a
obra pela obra. Assim, toda a inter-
venção urbana precisa de um tra-
balho técnico social”. Isso significa
saber como as famílias irão se apro-
priar dos serviços. “Temos um tripé
de análise que é a mobilização co-
munitária, a educação sanitária-
ambiental e a geração de trabalho e
renda”, diz Roberto Zeni.

EQUIPE
QUALIFICADA
Para os projetos progredirem,

a GIDUR conta com engenhei-
ros, arquitetos, técnicos sociais,
técnicos operacionais e analistas,
escriturários, supervisores e ge-
rentes. “A nossa análise se en-
quadra em três itens, a análise
técnica de engenharia e arquite-
tura, análise do trabalho social que
é feito junto às famílias e a jurídi-
ca, que demandamos ao Jurídico
da Caixa”, finaliza Zeni.

Selo que irá caracterizar a nova seção
Quem faz a Caixa do João de Barro.

De volta à normalidade
Pagamento de credenciados e débito de participação estão sendo colocados em dia.

SAÚDE CAIXA

Desde março de 2005, os
usuários do Saúde Cai-
xa não tinham descon-

tados os valores de participação
no plano. O problema foi provo-
cado pelo fim do contrato da Cai-
xa com a Datamec e pela falta
de um sistema próprio da Caixa.
Para falar sobre essas e outras
questões o João de Barro entre-
vistou o gerente de Filial, Renato
Mendes Jardim, e o supervisor, Le-
andro Araújo, da GIPES/PO.

João de Barro - Como está
estruturada a GIPES/PO?

Renato Jardim - A Gipes é
a gerência de filial de gestão de
pessoas e está vinculada a gerên-
cia nacional de relacionamento
com a rede. Internamente, além
da gerência de filial, temos uma
gerência de serviço e dois super-
visores de saúde que cuidam do
plano de saúde, um para tratar
tudo o que se refere ao creden-
ciado e outra, ao beneficiário. A
gerência de filial tem uma incum-
bência institucional de relaciona-
mento com os órgãos externos e
estruturas internas. Fazemos
consultoria organizacional para as
superintendências, temos um pro-
grama de reabilitação ocupaci-
onal, temos ações de educação
que também estão ligadas a ge-

rência de filial. A gerência de ser-
viço tem a função de fazer a ge-
rência interna. Também estão li-
gadas a essa gerência a engenha-
ria e segurança do trabalho e a
parte admissional.

João de Barro - Que pro-
blemas foram enfrentados
pelo Saúde Caixa?

Jardim -  Foram 26 meses,
que começou em março de 2005
até abril de 2007, que ficou sem
pagamento para os credenciados
e cobrança da participação dos
beneficiários. A Caixa não tinha
um sistema próprio, e não conse-
guiu renovar com a Datamec, que
foi quem desenvolveu o sistema
e fazia todo o gerenciamento e
pagamento de credenciados.
Nesse período, trabalhamos com
um sistema precário de paga-
mentos e agora estamos recupe-
rando todo esse tempo. Estamos
tratando os 26 meses. Cada mês
estamos trabalhando o mês de pa-
gamento e mais dois ou três me-
ses passados. E com poucas pes-
soas para trabalhar. As pessoas
estão trabalhando quase o triplo
que trabalhavam antes. E a Cai-
xa tem prazos, já que o balanço
está em aberto por conta dessas
contabilizações, e existe a cobran-
ça dos órgãos controladores.

João de Barro - E em re-
lação aos usuários?

Jardim - Também tivemos
um período de crise no final do
ano passado, porque durante es-
ses 26 meses, a Caixa não des-
contou dos beneficiários. Não era
possível processar o débito e, em
alguns casos, formou um montante
considerável. Começamos, no final
de 2007, a fazer um parcelamento
de até 24 meses, que é o que a Cai-
xa permite. Muitas pessoas não
aceitaram, questionaram os valores.
Agora isso já está solucionado, ain-
da existem alguns casos pontuais,
mas no geral já foi tudo resolvido.

João de Barro - A situação
de sistema foi normalizada?

Leandro Araújo - Em no-
vembro de 2007, os dados come-
çaram a ser incluídos novamente
no sistema. Mas o primeiro pa-
gamento pelo sistema começou
a ser feito em abril de 2007. De
abril para cá, a situação de siste-
ma está normalizada.

Jardim - Para os benefi-
ciários, o que pode acontecer é
que, à medida que a gente vai
fazendo o processamento corre-
to, aquilo que a Caixa apropriou
como saldo devedor venha a ser
alterado, para mais ou para me-
nos. Isso depende de alguns fa-

tores, por exemplo, ter atingido o
teto de resseguro, mas, eventual-
mente, poderá até haver casos em
que vai receber crédito, se a Cai-
xa creditou a maior para o
credenciado e debitou a mais para
o beneficiário. Claro, isso deve
ser para um percentual mínimo.

João de Barro - Como
está o processo de creden-
ciamento de profissionais e
serviços?

Jardim -  Até o final deste
ano, a nossa prioridade é termi-
nar o trabalho dos meses passa-
dos. O que estamos fazendo são
credenciamentos emergenciais,
porque a equipe que trata dos
pagamentos é a mesma que faz
o processo de credenciamento. E
para credenciar, a Caixa como
empresa pública, tem todo um rito
legal, tem que publicar um edital,
acolher as inscrições, fazer a re-
visão documental de todas, depois
tem um processo de vistoria. Den-
tro de uma política de critérios, es-
colhemos os credenciados que
são necessários para a rede. É
um processo qualitativo, de co-
nhecer os profissionais, estabele-
cer parcerias. É preciso que haja
um afinamento entre a política da
empresa e os profissionais. E
tudo isso tem que ser visto na hora

do processo de credenciamento.
Agora, nós temos que, até o

final do ano, resolver essas ques-
tões de contigência. Nesse perí-
odo não vamos credenciar. Até
pedimos aos nossos beneficiários
paciência para entender que só
vamos atuar em situações extre-
mas. A revisão da rede, aquele
credenciamento em massa, es-
tamos com uma proposta para o
ano de 2009, sempre elegendo as
prioridades. Por isso, pedimos um
pouco de paciência. Queremos
dizer que a APCEF, a Agea, o
Conselho de Usuários, as Supe-
rintendências Regionais têm sido
cientificados do que está ocor-
rendo e extremamente solidá-
rios conosco.

Araújo - É importante sali-
entar que recebemos diariamen-
te demandas para credencia-
mentos. Recebemos as necessi-
dades e ao mesmo tempo indica-
ções. Tanto demandas quanto in-
dicações são devidamente cadas-
tradas. Agora, não estão sendo
respondidas em função de tudo o
que está acontecendo, mas es-
tão sendo cadastradas. Depois
de termos concluído esse traba-
lho vamos nos voltar para o que
foi encaminhado e verificar as
prioridades para atender essas
demandas.



RS                            CAIXA                    Contraproposta plenária

 Ref. salário mínimo dieese 
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Gaúchos defendem PLACAR
Plano de Carreira, elaborado pelo GT,  é considerado o ideal para os empregados.

PCS CAIXA

Um Plano de Cargos e
Salários (PCS) com
piso, teto salarial e

enquadramento igual ao apre-
sentado pela Caixa, baseado no
Acordo Coletivo e aprovado nas
assembléias da campanha sala-
rial 2007, foi a contraproposta
aprovada pelos representantes
dos empregados na Plenária
Nacional, no dia 16 de maio, em
Brasília. A decisão desagradou
ao GT gaúcho, que trabalhou
durante seis meses para criar
um Plano de Carreira que valo-
rize os trabalhadores da Caixa.

O projeto elaborado pelo GT

gaúcho virou parte de um obje-
tivo maior: a criação de  um Pla-
no de Carreira (PLACAR) que
venha a contemplar não apenas
tabelas e reajustes salariais dos
empregados, mas à própria em-
presa, reafirmando seu papel
econômico e social de institui-
ção financeira pública.

PROPOSTAS
Os bancários dispõem de

três propostas de unificação de
tabelas salariais: a proposta da
Caixa, a proposta do PLACAR,
elaborada pelo GT PCS/Caixa
do RS e a proposta aprovada na

Plenária Nacional. Compare as
três propostas na tabela ao lado.

Para divulgar o PLACAR e
defender o projeto gaúcho de
PCS, o GT composto por repre-
sentantes da APCEF/RS, Feeb/
RS, SindBancários e Conselho
de Delegados Sindicais continua
a defender em encontros e as-
sembléias no interior do estado,
em Porto Alegre e demais capi-
tais do país, a sua proposta,
como a mais adequada em ter-
mos salariais, de isonomia e de
construção futura de um Pla-
no de Carreira para substituir
o atual PCS.

Desde outubro de 2007, uma
equipe de trabalhadores bancá-
rios, composta por representan-
tes da APCEF/RS, da Feeb/RS,
do SindBancários e do Fórum de
Delegados Sindicais trabalha no
estudo, na discussão, elaboração
e divulgação de um novo Plano
de Cargos e Salários (PCS) da
Caixa. Um dos eixos mais impor-
tantes do 23º Congresso Nacio-
nal dos Empregados da Caixa
(Conecef), em 2007.

 O aprofundamento das clá-
usulas relativas ao PCS evoluí-
ram para a criação de um Plano
de Carreira (intitulado Placar)
cuja finalidade é criar políticas que
busquem a dignidade profissional
de seus empregados,  mas que
também contemplem a empresa,
em sua missão de banco público.

Os estudos foram assesso-
rados pelos técnicos da Univer-
sidade Federal do Rio Grande
do Sul: a psicóloga Tônia Cunha
Duarte da Silva, do Instituto de

PLANO DE CARREIRA

A importância do
Grupo de Trabalho
A construção do GT PCS foi fundamental para a
criação de um projeto adequado.

 O GT PCS do Rio Grande
do Sul elaborou Carta Aberta
aos colegas de todo o país para
reforçar o Placar. A idéia é pro-
mover a discussão sobre o Pla-
no de Carreira e incluí-lo como
um dos pontos para aprecia-
ção no 24º Congresso Nacio-
nal dos Empregados da Caixa
(Conecef), marcado para o dia
28 de julho. Abaixo, a carta na
íntegra:

“O GT PCS Caixa/RS reite-
ra sua posição de que é urgen-
te lutarmos pela extinção do
PCS/PCC 98 e pela construção
de um verdadeiro Plano de Car-
reira, que valorize e qualifique
os empregados  para que a
Caixa se consolide, cada vez
mais como um Banco Públi-
co de excelência, no cumpri-
mento de sua função social
de fomento e redistribuição
de renda.

O PCS/PCC 98 representa
a lógica do projeto neoliberal
para a Caixa. A nova missão
da Empresa, a partir de 2003,
exige uma adequação na orga-
nização do trabalho para o al-
cance desses objetivos e para
estímulo à participação cons-
ciente dos seus trabalhadores
no planejamento institucional,
garantindo mobilidade e cres-
cimento de níveis, via qualifi-
cação, desempenho e antigui-
dade, ao longo do tempo de
trabalho na empresa.

Assim, nossa proposta

Psicologia Social e Institucional
e o economista Carlos Schmidt,
professor da Faculdade de Ci-
ências Sociais e Econômicas.

O resultado do Placar, dis-
cutido e aprofundado junto às
unidades da Caixa em todo o
estado e demais instâncias na-
cionais, mostrou a importância
da organização e união dos ban-
cários em torno de seus interes-
ses. O PCS elaborado pelo GT
gaúcho está sendo considerado
por diversas entidades da cate-
goria bancária, o mais avança-
do do país por abranger em suas
cláusulas, não apenas a questão
salarial, ou a unificação justa de
tabelas, mas por trabalhar a fun-
ção econômica e social da Cai-
xa, a serviço da nação.

Para representantes dos ban-
cários, criar Grupos de Traba-
lho para discutir e elaborar polí-
ticas para a categoria é a forma
mais democrática e eficiente de
atingir os objetivos. Prova dis-
so, são as conquistas obtidas por
outros grupos, entre eles o GT
Funcef Pós-saldamento e o GT
Estratégico da APCEF.

contempla:
Carreira única, hierarquizada

em três níveis, segundo critéri-
os de educação formal: nível
básico - Serviços Gerais; nível
médio - Administrativa; nível
superior - Profissional. Fim de
toda e qualquer terceirização.

Diferencial entre Carreira
Técnica e Carreira Gerencial: a
Técnica para os cargos que
implementam as definições da
Empresa, com nomeação e exo-
neração mediante critérios ob-
jetivos (prova/títulos); a
Gerencial para os cargos que de-
finem a estratégia da Empresa.

Planejamento Participativo
como forma de suporte para a
progressão funcional (avaliação
participativa); como um dos pro-
cessos de planejamento estra-
tégico da empresa; como ins-
trumento para democratizar as
relações de trabalho.

Valorização do piso e do sa-
lário-base;

Crescimento:  via antiguida-
de, desempenho (avaliação
participativa) e capacitação;
exercício de cargo técnico ou
gerencial.

Como conseqüência dessa
concepção, construímos uma
proposta para a negociação ime-
diata sobre Unificação de Tabe-
las Salariais:

Piso do Dieese ou
TB101+VP-SP (1/3) = R$
1.700,00 (set/2007)

Teto do TB Superior + VP-SP

(1/3) + VP GIP - TS (1/12) =
R$4.895

Enquadramento por tempo
de serviço para garantir igual-
dade de tratamento e resgatar
o "congelamento" das promo-
ções

Número de referências que
garanta a chegada ao topo da
carreira (36)

Progressão por merecimen-
to como direito, com critérios
objetivos de avaliação de
desempenhoo Dieese ou do TB
101 + VP-SP.

Isonomia entre todos os tra-
balhadores: Apip/ATS/LP.

Fim do CTVA
Nossa principal intenção é

promover a discussão sobre o
tema e incluí-lo como um dos
pontos para apreciação no
Conecef. Assim, o GT
conclama os colegas a lerem
o inteiro teor do trabalho e/ou
a Cartilha Placar, a divulgarem,
discutirem e defenderem essa
proposta nas assembléias pre-
paratórias às conferências es-
taduais, elegerem a proposta
do Placar nas próprias confe-
rências estaduais, escolhendo
delegados para o Conecef que
defendam a luta por um Plano
de Carreira como bandeira para
nossa campanha salarial 2008.

CARTA ABERTA
AOS COLEGAS DA CAIXA

A HORA É AGORA: VAMOS
EMPLACAR UM (verdadeiro)
PLANO DE CARREIRA.”
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Num desses dias, vi uma pro-
paganda institucional da Ara-
cruz, cujo lema seria hilário, se
não fosse revoltante: "O Brasil
fazendo um bonito papel no
mundo inteiro". Que papel? Pa-
pel higiênico?

A mim causa indignação ver
os esforços de alguns segmen-
tos das elites zombando de nos-
sa capacidade de pensar. Há um
argumento sofista a respeito dos
projetos, nos quais a Stora Enzo
vai fazer um "investimento" de
US$ 400 milhões, a Aracruz de
US$ 2,8 bilhões e a VCP US$
1,3 bilhão (jornal Zero Hora, 10/
04/2008, pág. 5). Eles não são
bonzinhos. É que na Europa é
proibido plantar eucaliptos e ins-
talar fábricas de celulose. E eles
vêm lançar seus dejetos aqui, a
custa de promessas mentirosas.
Para eles continuamos boto-
cudos. Numa gritante ruptura da
ética, nossa mídia se esquece de
sua vocação democrática para
associar-se ao poder do dinheiro.

Essa visão revela que se tra-
ta de um investimento apenas na
base florestal, é um aporte muito
mais industrial do que social. Com
tal decisão o governo gaúcho abre
mão de sua função de preservar
a vida, a biodiversidade e o
patrimônio genético gaúcho. Ano-
tem: isto vai nos custar caro.

Esse plantio, liberado em todo
o estado, vai expulsar a agricul-
tura familiar, que representa

70% da produção nacional. As
exóticas (eucalipto, pinus e
acácia) extraem da terra o do-
bro da água que as demais ár-
vores. Os danos são irrever-
síveis. A lixiviação do solo tira
definitivamente todos os nutri-
entes naturais da terra. Tem
gente que defende essa planta-
ção predatória sem conhecer a
extensão do problema, apenas
seduzida pelo lucro ofertado.
Para o latifundiário que não quer
trabalhar, nem correr os riscos
da agricultura ou da pecuária,
nada mais cômodo que arren-
dar a terra às multinacionais. O
lobby das empresas Aracruz,
Stora Enso e Votorantim, que já
era  forte durante o governo
anterior ficou ainda maior.

Após as demissões de quem
atrapalhava, as licenças am-
bientais começaram a  ser emi-
tidas rapidamente. Cada vez
mais forte, o eucalipto avança
pelo pampa gaúcho, repetindo
movimento que ocorre também
no Uruguai. O poder de influ-
ência do setor de celulose apóia-
se em duas pernas: a política e
a mídia. As verbas publicitárias
aplicadas nos principais veícu-
los de comunicação do estado
garantem uma cobertura simpá-
tica e, não raras vezes, militante
em defesa dos projetos de expan-
são do plantio de eucalipto e pinus
e de construção de fábricas de
celulose no território gaúcho.

A estratégia de conquista da
opinião pública é explícita. Em

um artigo publicado no site da
Aracruz, um executivo da em-
presa, afirma que "a inteligên-
cia empresarial considera estra-
tégico e sensato aproximar-se
dos jornalistas e tratar a comu-
nicação, nas suas múltiplas ver-
tentes, como um diferencial fun-
damental". Vejam só! Com isto
a democratização da informa-
ção nos foge pelo ralo.

As empresas de celulose tra-
balham amiúde com essa regra.
Em novembro de 2006, a Stora
Enso levou um grupo de jorna-
listas gaúchos para visitar a sede
da empresa na Finlândia. Inte-
graram a comitiva "aqueles" jor-
nalistas que se conhece, de
ranços neoliberais. Um dos mais
deslumbrados escreveu em seu

blog: "Os investi-
mentos que mudarão
a face econômica da
empobrecida meta-
de sul têm sido bom-
bardeados por
ONGs e pela es-
querda em geral, que
falam a torto e a di-
reito na criação de
desertos verdes. São
mentiras e bobagens
que, repetidas, po-
dem virar verdade
na cabeça de muita
gente". Só rindo!

No Rio Grande
do Sul, a mídia não
deixa vazar nenhu-
ma crítica à mega-
operação da celulo-

se. É crime, se não for pecado,
falar mal desse projeto que vai
salvar o estado. Eu escrevi uns
oito artigos de alerta e nenhum
jornal da chamada "grande
mídia" publicou. Consegui espa-
ço em blogs e portais, como o
da Adital (www. adital.com.br).

Já está no ar, desde 2 de ju-
nho, o novo folhetim das 21h na
Globo que se chama A favori-
ta. Nesse lixo televisivo as per-
sonagens principais interpreta-
das por Claudia Raia e Patrícia
Pillar (mulher de Ciro Gomes),
são duas herdeiras que disputam
um império de papel e celulose.
A novela será patrocinada pela
Aracruz, Votorantim e Suzano.
Na festa de lançamento, as em-
presas prepararam a decoração

com tudo de eucalipto. Resta
saber se vão dar folhas de
eucalipto para os atores sabo-
rearem. A novela ainda terá di-
reito a cenas externas em labo-
ratórios de mudas e em áreas
com plantações. Não está defi-
nido se no RS ou ES. Tendo em
vista que o folhetim vai tratar da
disputa por herança e geralmen-
te as novelas do horário "nobre"
batem recordes de audiência
pelos temas abordados, é uma
ótima oportunidade para que
"eles" coloquem o eucalipto e a
celulose acima do bem e do mal.

Na zona sul do Rio Grande,
onde aquelas empresas querem
plantar eucalipto para produzir
celulose, tem gente vendendo
terras de plantio de arroz. Já
perdemos terras de trigo, fei-
jão, soja e suinocultura. Tro-
ca-se comida por celulose. Em
28 de maio, o jornal Zero Hora
(pág. 29) anuncia a "suba" do
preço do arroz gaúcho. Na
mesma data que os "respon-
sáveis" (??!) pelo controle
ambiental noticiam a liberação
de 400 mil hectares para o
plantio de eucaliptos, surge a
informação que o Rio Grande
vai ter que importar trigo, ar-
roz, milho e feijão. Alguma
relação?

Antônio Galvão é associado
da APCEF, escritor com 108
livros publicados no Brasil e
exterior. Filósofo, doutor em
Teologia Moral e conferencis-
ta internacional.
kerygma.ag@terra.com.br

No dia 2 de junho tomaram
posse os novos conselhei-

ros deliberativo e fiscal da
Funcef. Quatro foram eleitos
pelos associados, dois titulares
e dois suplentes, e três foram in-
dicados pela Caixa. A eleição
para a escolha dos conselheiros
foi realizado entre os dias 19 e
26 de maio. A chapa 1 - A Cha-
pa do Movimento - foi eleita
com 51,6% dos votos. A Cha-
pa 2 - Em Defesa da Funcef
recebeu 45,8% dos votos. Os
votos brancos somaram 1,05%
e os nulos, 1,5%. O mandato
será de quatro anos.

Essa é a terceira eleição

sistidos deverá pautar a atua-
ção dos eleitos. O Conselho
Deliberativo é integrado por seis
membros efetivos e seis
suplentos. A composição é
paritária entre os eleitos pelos
associados da Funcef e os indi-
cados pela Caixa. Já o Conse-
lho Fiscal é formado por quatro
membros efetivos, dois eleitos
e dois indicados.

A Funcef é o terceiro maior
fundo de pensão do país. A elei-
ção dos novos conselheiros faz
parte da democratização e pa-
ridade na gestão da Fundação.
Além dos Conselhos Delibe-
rativo e Fiscal, a Diretoria Exe-

Em direção à democratização
Novos conselheiros foram eleitos para o Conselho Deliberativo e Fiscal.

FUNCEF

Posse dos novos conselheiros em Brasília.

para conselheiros realizada pela
Fundação. A defesa da Funda-

ção, a democratização e  a sin-
tonia com os participantes e as-

cutiva também é paritária, sen-
do composta por três direto-
res eleitos pelo voto direto e
três indicados pela patrocina-
dora Caixa.

CONSELHEIROS
ELEITOS
Os eleitos para o Conselho

Deliberativo são  Fabiana
Matheus (titular), de São Paulo
e Marco Antônio Moita (su-
plente), do Rio de Janeiro e
para o Conselho Fiscal, Rena-
ta Marotta (titular), de São
Paulo e Antoci Neto de
Almeida (suplente), do Rio
Grande do Sul.

Fotos Augusto Coelho/Fenae
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Um muro de 150 metros de
altura ameaça a biodiversidade
de uma das áreas mais bonitas
do sul do país: a região dos Cam-
pos de Cima de Cerra. Mesmo
condenada por ambientalistas e
sem o aval  (licenciamento
ambiental) do Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais (Ibama), a Usi-
na Hidrelétrica (UHE) de Pai
Querê faz parte do Plano de
Aceleração do Crescimento
(PAC), do governo federal. Se
aprovada, a obra - situada entre
os municípios de Bom Jesus
(RS) e Lages (SC) - interrom-
peria o curso do rio Pelotas, prin-
cipal formador do rio Uruguai,
alagando mais de 80km de mata
atlântica. Além disso, o projeto
da UHE está localizado em
Zona Núcleo da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica, um
dos últimos refúgios da vida sil-
vestre em bom estado de con-
servação.

A construção da UHE de
Barra Grande, localizada na
mesma bacia prevista para a
represa de Pai Querê, já cau-
sou forte impacto à região. En-
tidades defensoras do meio am-
biente apostavam em um desti-
no mais nobre para a área: a
construção de um corredor eco-
lógico - promessa do Ministério
do Meio Ambiente sob o nome
de Refúgio da Vida Silvestre -
para compensar os danos cau-
sados por Barra Grande. No
entanto, notícias recentes do
novo ministro do Meio Ambien-

ENERGIA ELÉTRICA

Mais destruição ambiental
Se aprovado, projeto de construção da hidrelétrica de Pai Querê vai gerar grande impacto ao meio ambiente.

te, Carlos Minc, abalaram as es-
peranças dos ambientalistas. A
idéia do ministério é dar anda-
mento aos dois projetos, parale-
lamente. “De acordo com do-
cumentos apresentados pelo
ministro, o corredor tangencia a
área da hidrelétrica, mas não
impede a sua construção. O
ministro afirmou recentemente
no programa Roda Viva (TV
Educativa), que para cada em-
preendimento licenciado, será
criada uma unidade de conser-
vação. Foi um balde de água
fria, pois apostávamos que o
refúgio inviabilizaria a hidrelétri-
ca, por serem incompatíveis”, diz
o ecólogo Felipe Amaral, secre-
tário executivo do Instituto

Biofilia do RS. “Infelizmente,
política pública ambiental no
Brasil sempre tem objetivos pa-
liativos, de redução de danos,
compensação, mitigação. A
questão é evitar mais uma per-
da significativa que pode ocor-
rer com Pai-Querê”, desabafa.

IMPACTO
O projeto de Pai Querê foi

concebido em 1977, durante o
regime militar, tempo em que a
variável ambiental não entrava
na análise do impacto dos em-
preendimentos. “Na verdade,
quase todos os projetos hidrelé-
tricos brasileiros foram conce-
bidos naquela época. Só na Ba-
cia do rio Uruguai parece que

foram 36 projetos, entre peque-
nas centrais hidrelétricas e pro-
jetos maiores. Se todos eles sa-
írem do papel eu temo pela ca-
pacidade de suporte daquela
área, aquela região vai entrar em
colapso”, avisa Amaral.

A preocupação dos am-
bientalistas se redobra ao
constatar que o estudo de im-
pacto ambiental foi realizado
pela Engevix, a mesma empre-
sa especializada na prestação
de serviços de engenharia
consultiva envolvida nas irre-
gularidades de Barra Grande.
“Além da Engevix atuar na
área de infra-estrutura, ela tra-
balha também na geração de
energia e transmissão. Não
parece que ela possa ser par-
te interessada nisso? É uma
questão ética, como eu posso
licenciar uma obra para mim
mesmo?”, questiona Amaral.

ESTRAGO
Pai Querê prevê a produção

de 290 MW, o que corresponde
ao potencial de geração de
energia de dois parques eólicos,
semelhante aos construídos na
cidade de Osório (RS). Retor-
no energético injustificável para
o tamanho do estrago ambiental.
A represa ameaça inundar 3.940
hectares de floresta, o equiva-
lente a três milhões de árvores
nativas, entre elas pelo menos
180 mil araucárias. Outras cen-
tenas de espécies da fauna e da
flora (várias ameaçadas de
extinção) seriam afetadas. Tam-

COMO
CONTRIBUIR
Faça uma vistoria na
rede elétrica para ver se
não há perda de ener-
gia. Troque as lâmpadas
comuns (incandescen-
tes) por lâmpadas frias
(fluorescentes). Em pá-
tios e fachadas prefira
o sistema timers (fotos-
sensíveis) que apagam
com a intensidade da
luz solar. Use equipa-
mentos domésticos
com cautela. Evite con-
gestionamento nas to-
madas e desligue os
aparelhos (evite o stand
by), pois além de eco-
nomia é uma questão
de segurança.

bém correm o risco de desalo-
jamento, cerca de 200 famílias
habitantes do vale biodiverso.
Pai Querê foi entregue a um
consórcio do capital privado,
entre as empresas vencedoras
do leilão estão a Votorantim Ci-
mentos e a Cia Paulista Força e
Luz. O projeto visa a compen-
sar a energia elétrica consumida
por essas empresas. “Eles com-
praram um direito de uso prati-
camente sem ágio (0,83%) e
começam a pagar a partir do
sétimo ano de utilização. É um
ótimo negócio”, ressalta o
ecólogo Felipe  Amaral.

CAMPANHA SALARIAL 2008

Plano de carreira é prioridade
No Congresso Nacional será debatido qual o plano ideal para os empregados.

A campanha salarial 2008
dos empregados da
Caixa deve ser pauta-

da pela discussão de um novo
plano de carreira na empresa.
No Congresso Nacional deve-
rão ser debatidas as três propos-
tas para o novo plano, a da Cai-
xa, a contraproposta da Plená-
ria e a proposta elaborada pelo
GT PCS do Rio Grande do Sul.
Confira as diferenças entre as
propostas na página 7.

A 10ª Conferência Nacional
dos Bancários ocorre em São
Paulo, de 25 a 29 de julho. Para
o dia 25 estão previstos três en-
contros temáticos: Saúde, Segu-
rança Bancária e Remuneração.
Nos dias 26 e 27 acontece a ple-
nária geral que decidirá os princi-
pais pontos de reivindicação da
categoria. Os dias 28 e 29 estão
reservados para os encontros es-
pecíficos dos bancos privados e
para o 24º Conecef e 19º Con-

gresso do Banco do Brasil.

ENCONTRO
ESTADUAL
O Encontro Estadual dos

Empregados da Caixa no RS e
a Conferência Estadual aconte-
cerão no mês de julho, em Por-
to Alegre. As datas serão con-
firmadas pela Federação dos
Bancários do RS e comuni-
cadas pelos sindicatos de ban-
cários do estado.
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Décadas revisitadas...
Nesta edição, o espaço décadas revisitadas da
seção JB 50 Anos relembra o que foi notícia
em maio de 1988 e em maio de 1998 nas pági-
nas do jornal da APCEF.

Um importante debate acontece na cidade dias 13, 14, 15 e
16 de junho promovido pela Diretoria Cultural da Apcefer e Cia
de Arte. Com a participação de profissionais da área da cultura,
os debates acontecem sempre a partir das 19h, no teatro da
Cia. Teatro, Música, Artes Plásticas e Literatura serão os gran-
des temas que serão inicialmente introduzidos pelas pessoas
convidadas e depois aberto à participação do público. A inten-
ção da Apcefer é proporcionar aos associados um momento de
questionamento, informação e aprofundamento de questões
pertinentes à nossa cultura.

Junho 1988
Semana Cultural APCEFER

Junho 1998
Aniversário

A APCEF esteve em festa
no dia 13 de junho. Bons moti-
vos não faltavam. O primeiro
deles era o aniversário da As-
sociação, que neste mês
completou 45 anos. O outro,
a vitória nos Jogos da Fenae.
Mais de 250 pessoas partici-
param da festa.

Um bom começo

FALA, ASSOCIADA(0)

O texto abaixo é de Rosa Ubal, aposentada da Caixa desde 1999 e associada da APCEF.
Rosa é aluna da Oficina de Criação de Romance Histórico, uma iniciativa da APCEF e do SindBancários,
patrocinada pela Caixa e ministrada pelo professor e historiador Alcy Cheuiche, às  quintas-feiras, na Casa dos Bancários.

Uma vida em quatro estações
A imagem mais remota que

ela tem das quatro estações é
de um livro didático, talvez da
segunda série. Um sol de ve-
rão e duas crianças brincam na
beira da praia construindo cas-
telos de areia. Ao lado, um
baldinho e uma pazinha de
plástico e, ao fundo, um guar-
da-sol de listras muito colori-
das. Ela não conhece o mar,
só pode imaginá-lo.  Já o outo-
no é representado por folhas
secas pelo chão e outras pelo
ar, simbolizando um vento que,
na sua imaginação de criança,
parece vir de longe e chegar
meio cansado. Quase dá para
sentir o cheiro de fruta madura
no ar. A imagem do inverno é
retratada por uma menina meio
encolhida, sob a chuva, usan-
do um casaco pesado, cache-
col, botas e guarda-chuva. Dá
frio só de olhar. Ela não gosta
de dias assim. Ama o frio, mas
sabe que será uma época de
dificuldades, pois tem muito
pouco para se aquecer. Nos pe-
zinhos miúdos coloca vários
pares de meia, pois o calçado
é furado ou tem solado muito
fino. Em pleno inverno, com os
pés quase congelados, chega
correndo em casa para aquecê-

los junto ao fogão à lenha. Cri-
ança, não sente isso com tris-
teza. Para ela é natural. Logo vai
passar. A primavera já vai se
anunciando. Flores por todo
lado. Agora o perfume é outro.
As cores. Sim, as cores, ela fica
deslumbrada com todas elas.
Quando seu padrinho a pega
pela mão e vai lhe mostrando as
flores, falando de cada uma de-
las, contando como se planta,
como se cuida, não tem como
não se encantar. O resto já é
passado.

Verão de novo. A menina vi-
rou moça. Ainda não conhece o
mar. O corpo mudou.Tem a vai-
dade que lhe cabe. Sente o olhar
de cobiça dos meninos de sua
idade, dos mais velhos e dos
mais moços também. Gosta de
ser admirada. Sabe apreciar a
beleza de um céu estrelado,
principalmente, em boa compa-
nhia. Quer beijo com gosto de
fruta. O vento que agora sopra
tem som diferente de outrora.
Ela não sabe se é mais triste ou
mais ameno. Só sabe que é di-
ferente. Às vezes sente um aper-
to no coração e não entende
porque. O frio continua cortan-
te. Ainda bem que ela tem um
casaco mais quentinho para ves-

tir. Meio fora de moda é verda-
de, mas já não sente o frio lhe
gelando os ossos. Sua ligação
com o inverno continua a ser for-
te. De vez em quando, pode até
tomar chocolate quente. Um de
seus grandes sonhos é, um dia,
ter um bonito e bem cuidado jar-
dim. Admira casas que o pos-
suem. Quem cultiva um jardim
tem algo de especial que falta
a outras pessoas. Talvez seja
o que chamam de sensibilida-
de. Inquietações próprias da ju-
ventude, que a primavera faz
aflorar, se extravasam no calor
da próxima estação.

Mais um verão. Quando era
criança tinha a impressão que
iria demorar uma eternidade
para se tornar adulta. Já viu o
mar de seu país e de outros pa-
íses também. Não se deixa se-
duzir apenas pelos elogios ao
seu, ainda, belo corpo. Gosta
que lhe reconheçam o saber.
Pode vestir roupa de marca.
Corrigir defeitos que ninguém
nota. Mudar a cor dos cabelos.
Hospedar-se em bons hotéis e
tomar café da manhã com fru-
tas da estação, ou não. Há qual-
quer fruta, em qualquer época,
em qualquer lugar. Nenhuma se
compara com a da própria esta-

ção. O sabor é único. Aprecia
uma boa xícara de chá. Acredi-
ta que bebê-lo tem um charme
que outras bebidas não têm.
Conhece até a neve. Conseguiu
apenas ficar em pé sobre os
esquis. Nunca viu nada tão fas-
cinante. Já vai longe o tempo em
que passava frio. Gosta de sen-
tir o toque da malha quentinha e
macia sobre a pele. Não esque-
ce de aquecer a outros. Mora em
apartamento confortável e tem
tudo que deseja, sobretudo o tão
sonhado jardim. Um espaço que
ela mesma projetou e cuida com
muito amor. Casou, separou-se.
Restaram-lhe os filhos, bons fi-
lhos. Não se sente só. Tem ami-
gos e livros. Reconstrói-se a
cada dia, a cada estação.

Será este seu último verão?
Que importa. Ela não recebe
mais assovios quando passa,
mas continua elegante no seu
maiô discreto. Gosta de se cui-
dar, passar cremes de boa qua-
lidade no corpo que já não é o
mesmo, mas que ela ama e res-
peita, como sempre. Sente ca-
lor e frio em situações muito
estranhas. Em sua dieta só não
pode faltar muita fruta. O vento
que hoje sopra vem recheado de
saudade. No inverno frio e chu-

voso pode se recolher e bus-
car o mais íntimo de si. Um
cálice de bom vinho no almoço
ou no jantar. O clima e a idade
convidam à introspecção. Ela
se deixa levar, refletindo e re-
gistrando suas impressões,
seus sentimentos. Gostaria de
compreender melhor a vida.
Ainda não consegue. A alegria
da primavera a faz renovar-se
e desejar mais um verão.

O mundo de sua infância
não existe mais. As estações
do ano já não são as mesmas.
Confusas, seguidamente inva-
dem o espaço uma da outra.
Não há como não se afetar. Ter
um ânimo de verão em pleno
inverno confunde o corpo e a
alma. Flores típicas da prima-
vera, em outra estação. Surpre-
endem, encantam, mas não
estão no seu lugar. Frutas aca-
nhadas e sem o sabor carac-
terístico de sua época. Algu-
mas vezes, as quatro esta-
ções, em um único dia. Uma
natureza em desequilíbrio
pela mão do próprio homem.
Uma natureza que apenas
responde a quem tem a ilu-
são de que evoluiu.

BOAS-VINDAS

O Galpão Crioulo foi ce-
nário para a recepção
de boas-vindas promo-

vida pela APCEF aos novos
empregados da Caixa nos dias 5
e 10 de junho. Como acontece a
cada nova turma, a Associação
oferece um jantar de confrater-
nização e apresenta aos novos
empregados a estrutura e os be-
nefícios de ser associado. O jan-
tar foi preparado pelo Núcleo de
Cultura Gaúcha da APCEF.

EXPECTATIVAS
Iniciar um novo emprego,

em muitos casos o primeiro, é
motivo de entusiasmo. Foi isso
que demonstraram os novos em-
pregados entrevistados pelo
João de Barro. Para Rafael
Dal Vesco, de Erechim, traba-
lhar na Caixa é ter condições de
desempenhar um bom trabalho,
aprofundar conhecimentos e ter
oportunidade de crescimento

Novos empregados são recepcionados pela Associação.

profissional. Uma carreira pro-
fissional é o que espera Aline
Horst, de Rio Pardo, diz que está
muito feliz com a possibilidade
de trabalhar na empresa e es-
pera ótimos resultados na pro-
fissão que escolheu. Marcelo
Thiele, da agência São Pele-
grino, em Caxias do Sul, afirma
que o melhor de tudo é a troca
de experiência com colegas e
com os clientes e o enriqueci-
mento profissional. Ajudar a

realizar sonhos é o objetivo de
Valter Hugo Benites Flores, de
Uruguaiana. Ele diz que será
um desafio trabalhar na Cai-
xa, já que irá atender pessoas
que buscam concretizar seus
sonhos, seja através de um
empréstimo ou do financia-
mento habitacional.

Os novos empregados, em
sua maioria, deverão atuar nas
RETPV, em substituição aos
terceirizados.

Recepção aos novos empregados da Caixa no dia 10 de junho.

APCEF



O Caixa de Pandora, grupo de teatro da APCEF, aderiu à era eletrônica. Os fãs do grupo podem
acompanhar os trabalhos na página eletrônica da trupe - www.caixadepandora.org.br. No endereço
são encontradas fotos, vídeos e detalhes do grupo e também da última produção, a peça América
Café. Passe por lá e confira o talento do elenco de colegas.

CAIXA DE PANDORA AGORA NA INTERNET
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Minha aventura nos céus

Poupançudos: uma

aventura na Amazônia.AOficina de Canto Se
Acaso Você Cantas-
se está finalizando. O

encontro de encerramento acon-
tecerá no dia 15 de julho, às 20
horas, no SindBancários (rua
Gen. Câmara, 424), em Porto
Alegre, com entrada franca.
Será uma apresentação com
músicas preparadas durante a
Oficina, sendo uma canção
apresentada individualmente e
outras cantadas coletivamente
pelo grupo. Os participantes te-
rão o acompanhamento de Luiz
Mauro Filho ao piano. A APCEF
e o SindBancários, convidam a
todos a participarem. A Oficina
iniciou em abril e reuniu associ-
ados da APCEF, do SindBan-
cários e público em geral.

O objetivo é desenvolver ha-
bilidades musicais, percepção
para o canto popular, harmoni-
zando musicalidade, ritmo e in-
terpretação. O responsável pela
Oficina Nilo Motta diz que
“cantar, além de ser uma ativi-
dade que dá prazer, traz benefí-
cios para a saúde. Durante a
oficina, são trabalhados concei-
tos de higiene vocal, respiração
e interpretação musical, sendo
esta última abordada de forma
sistêmica, quando o indivíduo é
considerado na sua totalidade,
onde não só a boca canta, mas o
corpo todo”.  Ele lembra ainda

A voz em
destaque

APCEF CULTURAL

A Oficina de Canto apresenta a primeira turma.

Nilo Motta

Últimos ensaios antes da apresentação final.

que “cantar faz amigos e resgata
um pouco do lúdico na vida das
pessoas. Quando descobrimos
nossas capacidades para cantar,
conseguimos vencer nossos blo-
queios, liberando a voz em can-
to”. Nilo é associado da APCEF,
fonoaudiólogo, músico e ator.

NOVA TURMA
Uma nova turma deve iniciar

em agosto. As inscrições já po-
dem ser encaminhas à APCEF,
pelo telefone 51 3268 1611 ou
através do e-mail eventos@
apcefrs.com.br. Os encontros
acontecem no Centro Cultural
Cia de Arte (rua dos Andradas,
1780), às terças-feiras, às 19 horas.

Nas aulas, serão utilizados
conceitos de técnica vocal, es-
tudo de repertório, ritmo e res-
piração. A atriz e profissional de
educação física Mirian Bolzan
Motta (pós-graduada em Ativi-
dade Física para Populações Es-
peciais) colabora com a Oficina,
propondo exercícios de relaxa-
mento e reeducação postural.

O valor do curso é de R$ 80
para associados/as e dependen-
tes e sindicalizados do SindBan-
cários e R$ 100 para público em
geral. Ao todo serão 16 encon-
tros de 2h30min (40 horas) e
o número máximo de partici-
pantes será 12. Portanto, re-
serve já a sua vaga!

Grandes talentos
DESENHO INFANTIL

Quatro filhos de associados da APCEF foram premiados no Concurso Desenho Infantil Fenae,
edição 2007, nas quatro categorias. Ao todo foram 15 premiados. O concurso que teve como
tema Aventura era dirigido aos filhos de empregados da Caixa, sócios das Apcefs. Todos os
premiados receberam pontos no Programa PAR, bem como, troféus e certificados.

Aventura na floresta

Aventura

Nesta foto, Júlia
Boamar. Ao lado,

de cima para
baixo: Diana

Zambrozuski,
Isabela Grando e

Thales Araujo.

PREMIADOS
Isabela Grando, filha da associada da

APCEF/RS Ninfa Maria Deboni, de Passo Fundo,
ficou com o 1º lugar na categoria de 5 a 6 anos,
com a obra Aventura.

Júlia Zanotto Boamar, filha da associada
Débora Zanotto Boamar, de Vacaria, conquistou o 1º
lugar, na categoria de 7 a 8 anos, com o desenho
Poupançudos: Uma aventura na Amazônia.

Diana Ramos Zambrozuski, filha da asso-
ciada Carmen Rejane Ramos, de Osório, ficou no
2º lugar da categoria de 11 a 12 anos, com a obra
Aventura na Floresta.

Thales Fernando Canabarro Araujo, filho
do associado João Fernando Pires Araujo, de Porto
Alegre, conquistou o 3º lugar na categoria de 7 a 8
anos com o desenho Minha Aventura nos Céus.

NUTRICIONISTA
Cláudia Lucchese Accorsi
Praça Dom Feliciano, 26, sala
503, telefone 51 3224 1441.
Av. Wenceslau Escobar, 1991,
sala 503, telefone 51 3268 9216
Porto Alegre.

Fotos Divulgação/Arquivo pessoal

NOVOS CONVÊNIOS



55 anos de
muita história
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ciano magenta amarelo preto

Parabéns, Apcef/RS. 
55 anos de dedicação
e respeito aos seus 
associados.
A Cooperforte parabeniza a Apcef/RS pelos seus 
55 anos e deseja um futuro de muito sucesso e 
sonhos realizados. 

Os primeiros associados classificados
para os Jogos da Fenae 2008 já estão
definidos. As seletivas individuais foram
realizadas nos meses de maio e junho.
Os primeiros classificados em cada
modalidade representam a APCEF na
oitava edição dos Jogos, que aconte-
cem entre os dias 26 de julho e 2 de
agosto, em Brasília.

As seletivas de natação devem acon-
tecer no dia 21 de junho. Os treinos das
modalidades coletivas acontecem todos
os sábados.
Confira os atletas que representarão a
APCEF.
Xadrez
Alzemiro Barbosa Nardes -
Ag. Canudos

Damas
Luiz Ricardo S. da Rosa - GIRIS/PO
Canastra
Valdir S. Barreto - Ag. Bordini e Vagner
K. Braga - Ag. Camaquã
Tênis de campo simples
masculino
Elias Ritter - Ag. Passo Fundo
Tênis de campo dupla
masculino
José Trindade - Giter e Ricardo
Golembiewski  - Ag. Iguatemi
Tênis de campo dupla
feminino
Liane Kogler - Gidur/PO e
Laura Kern - aposentada
Sinuca
Júlio César Arcari - aposentado

 Aniversário é comemorado com  jantar-baile.

A APCEF está em festa. Neste
mês, a Associação completa 55
anos. Em 13 de junho de 1953 co-

meçava uma história de muitas realizações.
Seja na cultura, no lazer, nos esportes ou na
defesa de direitos dos associados, ativos e apo-
sentados, a APCEF sempre esteve presente.

APCEF

Os primeiros selecionados

Fotos Filipe Caldeira

E para comemorar, nada melhor que
uma festa com muitos convidados. Foi
dessa maneira que os/as associados/as
homenagearam a APCEF. No dia 14 de
junho, o ginásio da Colônia A lotou para
festejar os 55 anos. A Expressão Banda
Show animou a festa até o amanhecer.

JOGOS DA FENAE 2008

Os classificados Alzemiro
Nardes (E), xadrez, e Luiz
da Rosa (D), damas, entre
o diretor de esportes da
APCEF, Sérgio Squeff.


