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Edison Castêncio/Divulgação

SAÚDE PÚBLICA

O deputado federal (PT/RS) Henrique Fontana
é líder do Governo Lula na Câmara dos Depu-
tados, membro titular da Comissão de
Seguridade Social e Família, na Câmara, além
de integrar Frentes Parlamentares. Um de
seus principais focos de atuação é o debate
para aprovar a Contribuição Social para a
Saúde (CSS), além de outras matérias de in-
teresse do país, como a Reforma Tributária.

Joao de Barro - Quais
os benefícios que o go-
verno se compromete a
executar, caso seja
aprovada a Contribui-
ção Social para a Saú-
de (CSS)?

Henrique Fontana -
São muitos os benefícios. Pri-
meiro que já em 2009, a CSS
contará com mais R$ 11,8 bi-
lhões destinados exclusivamen-
te à saúde. Isso significará que
poderemos aumentar em mais
12 mil o número de equipes do
Programa de Saúde da Família,
representando uma cobertura
em saúde preventiva para mais
50 milhões de brasileiros. Vamos
corrigir a tabela do SUS, melho-
rando o atendimento e os servi-
ços prestados pelos hospitais.
Também teremos um programa
novo, o Saúde nas Escolas. Ele
prevê o atendimento a 26 mi-
lhões de alunos nas escolas pú-
blicas através de 28 mil equipes
de saúde da família. Eles farão
exames médicos, consultas
oftalmológicas e avaliações
audiológicas. Receberão gratui-
tamente óculos e próteses audi-
tivas. Também serão criados
4,85 mil novos leitos de terapia
intensiva, além de construir 68
novos centros de tratamento de
câncer, em especial câncer de
mama e de colo de útero. En-
fim, estão previstas um conjun-
to de ações para melhorar o ser-
viço público de saúde.

João de Barro - Uma

das grandes críticas ao
novo imposto é a exis-
tência de recursos orça-
mentários para a saúde.
Quais são eles e como
são empregados?

Fontana - Os recursos or-
çamentários existem, naturalmen-
te, mas ainda são insuficientes.

Em 2002, o orçamento da União
para a saúde era de R$ 25 bi-
lhões. Para se ter uma idéia, já
neste ano o orçamento federal é
de R$ 50 bilhões!, mas mesmo
assim é preciso colocar mais di-
nheiro no sistema. Além de o re-
passe federal, os Estados repas-
saram R$ 19,7 bilhões (2006) e

Expectativas a caminho
os municípios R$ 23,4 bilhões
(2006). Esse montante é empre-
gado em ações de atenção bási-
ca de saúde, nos postos de saú-
de, em hospitais, e em proce-
dimentos como consultas, exa-
mes, cirurgias, tratamento de
câncer entre outros.

João de Barro - Esses
recursos orçamentários
são insuficientes para as
demandas na área da
Saúde?

Fontana -  Sim, como já
dissemos a saúde precisa, sim,
de mais recursos. Só para se ter
uma idéia, no ano passado fo-
ram 11 milhões de internações
pelo Sistema Único de Saúde.
Foram realizados 11 mil trans-
plantes pelo SUS. Agora, ima-
gina se não existisse o SUS?
Até porque os planos de saú-
de não cobrem uma série de
procedimentos complexos, os
quais são feitos pelo sistema
público. Portanto, a saúde pre-
cisa sempre de mais verbas e
de boa gestão.

João de Barro - A
CSS funcionaria tam-
bém como um mecanis-
mo de distribuição de
renda?

Fontana - Não deixa de
ser, pois é uma contribuição so-
lidária. Por exemplo, quem ga-
nha R$ 5 mil por mês, vai con-
tribuir com apenas R$ 2 men-
sais, pois quem recebe até R$
3.038 é isento da cobrança,

além de aposentados e pensio-
nistas. Entendo que podemos
solidariamente contribuir com o
sistema público de saúde, espe-
cialmente porque toda a popu-
lação brasileira precisa do SUS.
Para ilustrar: as campanhas de
vacinação, os tratamentos com-
plexos como câncer e outros, os
atendimento em emergências de
hospitais, a vigilância sanitária,
enfim, todos esses atendimen-
tos e procedimentos são asse-
gurados pelo SUS, pois muitos
planos de saúde são parciais,
não garantindo cobertura total de
muitos procedimentos.

João de Barro - Quan-
do o Senado pretende
apreciar essa matéria?

Fontana - Primeiro pre-
cisamos concluir a votação de
um destaque à matéria aqui na
Câmara dos Deputados, para,
posteriormente, o Senado
apreciá-la.

João de Barro - A CSS
corre o risco de receber
a mesma crítica sofrida
pela extinta CPMF, ou
seja, a de desviar verbas
destinadas à saúde para
outros fins?

Fontana - Essa possibili-
dade é zero, ou seja, no texto
que cria a CSS, está explícito e
assegurado legal e constitucio-
nalmente que o repasse de 0,1%
será exclusivo para a saúde, sem
qualquer possibilidade de desvio
para outros fins.

O Fórum de Dirigentes
de Entidades com
Representantes Elei-

tos na Funcef foi criado em abril
de 2007 e reúne dirigentes das
entidades nacionais associativas,
como a Fenae, Unei e Fenacef e
os representantes eleitos para a
Diretoria Executiva e Conselhos
Deliberativo e Fiscal da Funcef.

O Fórum esteve reunido no
dia 1º de julho para discutir a
migração do REB para o Novo
Plano, o custeio do REG/Replan
e questões sobre as políticas de
pessoal da fundação. Os inte-

FÓRUM DOS ELEITOS

Troca de experiência
grantes do Fórum defendem a
abertura da migração do REB ao
Novo Plano o mais rápido possí-
vel. O problema são as restrições
impostas pela Secretaria de Pre-
vidência Complementar (SPC),
que não permite ao participante
levar ao Novo Plano o superávit
e os fundos acumulados no plano
anterior. Diversas reuniões foram
realizadas entre a Funcef e a SPC,
mas ainda não houve consenso.

Outro ponto debatido na reu-
nião foi o reajuste que poderá ser
feito no custeio do REG/Replan
não saldado. Em 2003, os conse-

lheiros eleitos reivindicaram a
mudança do método de custeio
do plano de Crédito Unitário Pro-
jetado para Idade de Entrada
Normal. A apuração dos índices
está sendo feita anualmente pela
Funcef, mas o ajuste não foi
implementado, pois o Conselho
Deliberativo aguarda posiciona-
mento da Caixa sobre a proposta.

Foi definido pelo Fórum a
criação de um boletim eletrôni-
co dos representantes eleitos, a
cargo da Fenae.

A próxima reunião do Fórum
acontece em setembro.

Reunião entre dirigentes de entidades e representantes eleitos na
Funcef no dia 1 de julho, em Brasília.

Augusto Coelho/Fenae



Foram jurídicas as razões do presidente
do Supremo Tribunal Federal ao liberar o
banqueiro Daniel Dantas?
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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.

?? ?143%
Esse é o valor proposto para reajus-

te do salário do Executivo gaúcho, in-
cluindo os da governadora e vice e os
do secretariado.
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Neste mês de julho, a APCEF está avaliando os materiais de comunicação da
entidade. Iremos realizar uma pesquisa por telefone que abrangerá 400

entrevistados, escolhidos de acordo com o perfil dos associados.
Nosso processo de avaliação tem por objetivo analisar quatro pontos:

conhecer um pouco mais sobre o perfil dos associados; ouvir a sua opinião
sobre os serviços prestados pela APCEF; saber quais são os assuntos que mais

lhe interessam; e, identificar se os nossos materiais de comunicação estão
atendendo às suas expectativas de informações sobre a nossa entidade

e notícias da sociedade em geral.
O tempo de duração de cada entrevista é de aproximadamente dez minutos.

Pedimos a sua colaboração caso seja abordado por um de nossos
entrevistadores, analisando e apontando sugestões quanto aos canais de

comunicação, principalmente o Jornal João de Barro  e a página eletrônica. A
sua participação é fundamental para racionalizarmos nossos recursos e

propiciarmos ainda mais as informações do seu interesse.

Novo prazo para o Saldamento

Contra o interdito
proibitório

Eleição 2008

A Chapa 1 - Pra Fazer Ainda Mais -
venceu as eleições para o Sindicato dos
Bancários de Porto Alegre e Região
(SindBancários). A eleição aconteceu
nos dias 24, 25 e 26 de junho e a cha-
pa vencedora obteve 73,35% dos vo-
tos válidos. A posse da nova diretoria,
que atuará de 2008 a 2011, será no dia
16 de agosto. Para a presidência foi
reeleito Juberlei Baes Bacelo. O Sin-
dicato abrange Porto Alegre e 14 ci-
dades da região metropolitana.

Nova diretoria

A APCEF fará a divulgação dos asso-
ciados e associadas candidatos/as nas
eleições 2008 para prefeito/a e verea-
dor/a. Os interessados em que seus no-
mes sejam publicados na página eletrô-
nica e no jornal João de Barro devem
entrar em contato pelo telefone 51 3268
1611 ou pelo e-mail apcefrs@apcefrs.
org.br. Segundo o Tribunal Superior Elei-
toral, devem concorrer nas eleições des-
te ano, 400 mil candidatos em todo o país.

O movimento sindical bancário obte-
ve importante vitória. No dia 4 de junho,
a 78ª Vara do Trabalho do Rio de Janei-
ro condenou o Bradesco a pagar R$ 50
mil de indenização por agir de má-fé ao
“ajuizar em outras Varas e Juízos deman-
das idênticas”. A condenação se refere
a uma tática usado pelos banqueiros que
utilizam o interdito proibitório para tentar
impedir manifestações dos bancários,
como as greves. A justificativa para en-
trar na Justiça Civil em assunto relacio-
nado a questões de relações do trabalho
é a “ameaça de posse e ao patrimônio
dos bancos”. A ação foi movida pelo Sin-
dicato dos Bancários do Rio de Janeiro.
Na sentença, o Juiz considerou as atitu-
des do banco “um desrespeito e um aten-
tado à dignidade da Justiça”.

Até o dia 5 de setembro deste ano,
os associados da Funcef tem prazo para
realizar o Saldamento do REG/Replan
e para a adesão ao Novo Plano. O pro-
cesso foi reaberto por solicitação da
Caixa à Fundação. A nova etapa pre-
vê a possibilidade de alteração do
percentual de contribuição ao Novo
Plano, retroativo a setembro de 2006.

As regras para o Saldamento são
as mesmas oferecidas nas duas opor-
tunidades anteriores, em agosto de
2006 e março de 2008.

Para aderir, o participante ou as-
sistido deve informar, na página ele-
trônica da Fundação (www.funcef.
com.br), o número de matrícula e im-
primir as três vias do termo de ade-
são. Depois de assiná-lo, deve envi-
ar o termo ao edifício-sede da Funcef
em Brasília (SCN, Quadra 02, Bloco
A, 12º andar, Ed. Corporate
Financial Center ). É possível, ain-

da, entregar em uma das representa-
ções regionais, ou, ainda, nas agên-
cias e unidades da Caixa creden-
ciadas para receber o material. Para
os empregados ativos, a entrega deve
ser feita, preferencialmente, nas unida-
des e agências da empresa, que enca-
minharão à Matriz,  para a conferên-
cia e a homologação dos documentos.

As informações podem ser obtidas
na página eletrônica da Funcef,  pelo
telefone 0800 9791 900, ou ainda, pelo
e-mail saldamento3@funcef.com.br.

O processo de Saldamento do
REG/Replan iniciou em agosto de
2003, com a constituição de um gru-
po de trabalho, que elaborou a pro-
posta entregue à Caixa em novem-
bro daquele ano.

A APCEF participou da cons-
trução da proposta de Saldamento
e do Novo Plano, através do Gru-
po Estratégico.

COMUNICAÇÃO DA APCEF
Queremos ouvir a sua opinião!

Sucesso do Costelão
O Núcleo de Cultu-

ra Gaúcho promove o
1º Costelão com
domingueira no dia 20
de julho, no Galpão
Crioulo da APCEF.
No cardárpio, cos-
telão assado na vala
por seis horas, arroz,

saladas, aipim e feijão. Depois do al-
moço, tem início a domingueira, com
música tradicionalista.

As crianças poderão se divertir na
oficina de tênis oferecida pela equipe
da Escola Rato de Quadra. Também
haverá futebol.

E para comprovar que a festa vai ser
um sucesso, no dia 15 os ingressos já
estavam esgotados.
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Esta edição do João de Barro fechou na
redação no dia 16 de julho de 2008.
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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.

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

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

Julho
Inscrições para o 9º Festival de Música APCEF
20 - 1º Costelão com domingueira
25 a 29 - 10ª Conferência Nacional dos Bancári-
os, São Paulo
28 e 29 - 24 º Conecef, São Paulo
26 - Início dos Jogos da Fenae, Brasília, até 2 de
agosto

Agosto
02 - Final dos Jogos da Fenae
04 - Início da Oficina de Teatro
05 - Início da 2ª Oficina de Canto
16 - Festa dos Queijos e Vinhos
22 - Último dia para inscrição no 9º Festival de
Música da APCEF

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

Rumo à Campanha 2008
CAMPANHA SALARIAL - A presença de

cerca de 500 delegados e trabalhadores na 10ª Con-
ferência Estadual dos Trabalhadores e Trabalha-
doras do Ramo Financeiro provou mais uma vez
que somente organizada a categoria bancária pode
alcançar seus objetivos. Estamos em mais uma cam-
panha salarial. E a união continua sendo uma de
nossas características. É o que nos dá o reconheci-
mento de ser uma das categorias mais fortes do país.

Na Conferência Estadual, a maioria decidiu,
através do voto, qual a estratégia será apresenta-
da na 10ª Conferência Nacional dos Trabalhado-
res e Trabalhadoras do Ramo Financeiro, de 25 a
29 de julho. Os bancários gaúchos querem enfren-
tar os bancos com um índice definido.

A decisão em reivindicar um reajuste de 21% vai
além da intenção em repor perdas salariais relati-
vas à inflação, mas indica também a necessidade
real de aumento, dentro de um cenário econômico
que cada vez mais enriquece os bancos. A dificulda-
de de obtenção de crescimento salarial não resulta
de dificuldades do setor, mas de uma postura política
que busca desmobilizar a categoria bancária.

CONECEF - É importante reforçar ainda que

somos mais que trabalhadores do ramo financeiro,
somos empregados da Caixa, um dos maiores ban-
cos públicos do Brasil. E é assim que queremos ser reco-
nhecidos, como profissionais de uma instituição finan-
ceira forte, que prioriza o social, que foi criada para
servir às camadas populares da nação brasileira.

No Encontro dos Empregados da Caixa, realiza-
do durante a Conferência Estadual dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras do Ramo Financeiro, os
empregados deliberaram e aprovaram as propos-
tas que serão apresentadas no 24º Conecef e na
10ª Conferência Nacional dos Bancários. Democra-
ticamente. Foi definida a ratificação do Placar
como proposta para o Conecef. Com organização
e participação, lutaremos juntos na construção de
uma Caixa cada vez mais justa com seus emprega-
dos e identificada com a sua função de banco pú-
blico que fomenta o desenvolvimento social.

JOGOS DA FENAE - De 26 de julho a 2 de
agosto, a torcida dos/as associados/as da APCEF
será pelos atletas que estarão em Brasília. As Apcef's
de todo o país irão disputar mais uma edição dos
Jogos da Fenae, que promete muita confrater-
nização entre os atletas.
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Decisão definitiva
EFEITO GANGORRA

Opedido de embargo
de declaração feito
pela Funcef em rela-

ção à Ação Previdenciária Co-
letiva de Perdas INSS/Funcef,
chamada "efeito gangorra" foi
rejeitado pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em julgamen-
to no dia 24 de junho. O Tribu-
nal já havia concedido decisão
favorável à ação promovida pela
APCEF através do Seguro Ju-
rídico Previdenciário. A decisão
foi publicada no mês de maio. A
ação garante a recuperação das
perdas decorrentes das atuali-
zações não concedidas pela
Funcef aos seus participantes no
período de 1996 a 2001, bem
como os reflexos futuros decor-
rentes. A ação beneficia os/as
associados (as), aposentados
(as) e pensionistas que integram
os planos REG, Replan, REB

2002 e REG/Replan Saldado. A
equipe do Seguro Jurídico
diligenciou junto a secretaria do
STJ e conseguiu a publicação da
decisão no dia 30 de junho de
2008, antes do recesso judicial
que ocorre no mês de julho. A
expectiva da assessoria jurídi-
ca é  de que, no mês de agos-
to de 2008, o processo esteja

encerrado definitivamente.

ORIENTAÇÃO
A assessoria jurídica da

APCEF orienta os integrantes
da ação que providenciem có-
pia legível dos contracheques
desde janeiro de 1995 ou a par-
tir da data de aposentadoria,
caso esta tenha ocorrido em

As listas dos integrantes
das ações BUA, terceiro gru-
po Complementação Funcef e
terceiro grupo Efeito Gangorra
já estão disponíveis na página
eletrônica da APCEF (www.
apcefrs.org.br). Se o/a associ-
ado/a não encontrar seu nome
na lista, deve entrar em conta-
to com a Associação pelo te-
lefone 51 3268 1611.

Após o fechamento das lis-
tas, terá início o ajuizamento das
ações pelo Seguro Jurídico.

APCEF cobra respostas
FUNCEF

Depois de encaminhar vári-
       as correspondências à
Funcef e não obter retorno, no dia
18 de junho, representantes da
APCEF estiveram reunidos com
diretores eleitos e conselheiros
deliberativos da Fundação, em
Brasília. As cartas foram elabora-
das a partir de questionamentos sur-
gidos nas reuniões mensais de apo-
sentados/as e pensionistas.

A APCEF acompanhou de
forma efetiva o processo de
mudanças ocorrido na Funcef,
a partir de 2003. Uma série de
problemas foram constatados,
alguns anteriores e outros de-
correntes do Saldamento. Dire-
toria, assessoria jurídica e apo-
sentados/as construíram diver-
sas propostas para solução das
deficiências apresentadas.

DEMANDAS
Entre os assuntos que foram

tratados no encontro estava o
relacionamento da Funcef com
as entidades representativas dos
participantes. Depois de cons-
tatada a falta de eficácia na co-
municação, a APCEF sugeriu a
realização de um seminário so-
bre Previdência Complementar
voltado para os dirigentes sindi-
cais e associativos, com o objeti-
vo de aumentar o grau de infor-
mação e ampliar o esclarecimen-
to aos participantes das bases das
entidades. A sugestão foi acolhi-

da e, além disso, foi informado
pelos diretores eleitos que deve-
rá ser elaborado um Boletim dos
Eleitos e está previsto o desen-
volvimento de atividades de edu-
cação previdenciária dirigida a en-
tidades e participantes.

PRIORIDADES
Sobre as solicitações da

APCEF, feitas através de ofíci-
os, o diretor de Benefícios e
Administração da Funcef
(Diben), Carlos Caser, esclare-
ceu o andamento de cada item.
Quanto ao pedido de isenção da
cobrança do custeio administra-
tivo sobre o Benefício Único
Antecipado (1%), a diretoria da
Funcef manteve a decisão de
indeferimento proferida pela
Diben. Sobre o pagamento do
pecúlio Caixa para as pensionis-
tas optantes pelo Saldamento,
cujos beneficiários-titulares fa-
leceram sem fazer a opção, a
Diben solicitou à Caixa que aca-
tasse o pedido e disponibilizasse
os recursos para o pagamento.

Em relação ao desconto re-
troativo no benefício, relativo à
opção de saque do BUA, foi in-
formado pelo atuário da Funda-
ção que o valor do BUA foi cal-
culado pela AT83 com posição
em agosto de 2001, motivo pelo
qual seria devida apenas a cor-
reção monetária das parcelas,
informação que será conferida

e remetida à Associação.
Sobre a devolução da corre-

ção monetária dos empréstimos
emergenciais àqueles participantes
que quitaram sua dívida por critério
diferenciado do aplicado no Sal-
damento, a área responsável está
em procedimento de cálculo.

Com respeito a alteração do
método de financiamento do
REG/Replan não-saldado, foi in-
formado que estão em anda-
mento negociações com a Cai-
xa para definir o assunto, poden-
do estender-se até finalização das
negociações sobre Unificação de
Tabelas Salariais.

Sobre o tema 10% mulheres,
o assunto foi retirado de pauta
depois que a Caixa se posici-
onou contrária a uma solução
para todas as mulheres que se
aposentaram proporcionalmen-
te, associadas à Funcef  até 18
de junho de1979.

Quanto ao benefício mínimo,

a matéria será debatida quando
da alteração de regulamento,
porém foi esclarecido que a re-
gra para o cálculo de benefício
mínimo, no Saldamento, já apli-
ca o critério reivindicado. Ape-
nas o não-saldado não conside-
ra os 6%. Sobre as ações do
efeito gangorra, o assunto de-
verá ser analisado no conjunto
das demais ações judiciais.

O diretor comprometeu-se a
responder, até o dia 30 de agos-
to, os seguintes assuntos: devo-
lução da correção monetária
dos empréstimos emergenciais,
desconto retroativo no benefício
relativo à opção de saque do
BUA e aplicação dos 6% para o
benefício mínimo não-saldado.
Segundo ele, a demora na respos-
ta dessas pendências se deve à
opção da Diben de priorizar as
concessões de aposentadoria, que
alcançaram 4.300 pedidos nos
primeiros cinco meses do ano.

AÇÕES JUDICIAIS
O número elevado de ações

contra a Funcef é uma preocu-
pação para participantes e Fun-
dação. Em relação a esse tema,
foi informado pelos diretores
eleitos que será constituído um
grupo interno para mapear as
ações judiciais. A APCEF suge-
riu que, após o levantamento
das ações, fosse criado um
grupo de trabalho para anali-
sar e elaborar política de re-
dução do passivo judicial.

REMUNERAÇÃO
VARIÁVEL
Sobre esse assunto, foi infor-

mado que não seria apreciado
na pauta do Conselho Delibe-
rativo.

Estiveram presentes à reu-
nião a presidenta da APCEF e
conselheira suplente eleita da
Funcef, Célia Margit Zingler, e os
diretores da Associação Amanda
Angélica Cardoso, Andréa Lima
Spinelli, Ruben Danilo Pickrodt e
a conselheira Maria Regina
Figueiró. Representaram a  Fun-
cef, os diretores eleitos Antônio
Bráulio deCarvalho, Carlos
Alberto Caser e Sérgio Francis-
co da Silva e, como convidados,
os conselheiros eleitos Fabiana
Matheus e Miguel Corrêa. Tam-
bém esteve presente o diretor
de Comunicação e Imprensa da
Fenae, Daniel Gaio.

competência posterior. Quem
não possuir o contracheque pode
buscar na página eletrônica
www.funcef.com.br ou por re-
querimento escrito dirigido à
Funcef. Os documentos serão
solicitados pela Associação em
calendário a ser divulgado após
o encerramento do processo. O
Seguro Jurídico irá organizar a
entrega de documentos e o
cálculo do valor que cada as-
sociado terá direito a receber.
A expectativa é de que os cál-
culos judiciais sejam feitos ao
longo do segundo semestre
deste ano. Não há previsão de
tempo para o pagamento do
montante devido na ação pela
Funcef aos associados e as-
sociadas da APCEF integran-
tes do primeiro grupo.

Outra ação está em anda-
mento (segundo grupo), na fase

APCEF obtém mais uma vitória para seus associados através do Seguro Jurídico.

Em reunião, diretoria da APCEF questionou diretores eleitos e conselheiros da Fundação.

de perícia atuarial, bem como
está sendo preparado a entrada
da ação judicial do terceiro grupo
para associados e associadas da
APCEF, integrantes do Seguro
Jurídico. As listagens dos grupos
podem ser consultadas em
www.apcefrs.org.br/juridico.

LISTAS

Divulgação
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Proposta aprovada
Trabalhadores votam a favor da unificação das tabelas sugerida pela Caixa.

ACORDO ADITIVO

GT PCS/RS

O debate continua
Grupo de Trabalho defende a continuidade da luta pelo PLACAR.

Ao contrário do que de-
sejava o GT PCS
Caixa do RS, assim

como outras bases sindicais do
país, no dia 1º de julho, a Confe-
deração Nacional dos Trabalha-
dores do Ramo Financeiro
(Contraf/CUT) e a Caixa Eco-
nômica Federal, assinaram, em
Brasília , o acordo aditivo para
a unificação das tabelas (89/98)
do Plano de Cargos e Salários.

Embora tenha sido conside-
rada insuficiente pela maioria
dos integrantes do GT PCS ga-
úcho e inicialmente por três das
maiores bases sindicais (Brasí-
lia, Rio de Janeiro e Belo Hori-
zonte), a proposta da Caixa re-
cebeu votação favorável da mai-
oria dos trabalhadores, reunidos
em assembléias em todo o país.

Durante o ato de assinatura
do acordo, a Caixa confirmou que
a opção ao novo PCS estaria dis-
ponível no SisRH a partir do dia 7
de julho, e que o pagamento seria
creditado 24 horas depois de o
empregado fazer a adesão ao Pla-

no de Cargos e Salários. O novo
PCS só não seria implantado nas
bases sindicais em que a propos-
ta fosse rejeitada. Nas bases que
inicialmente rejeitaram a propos-
ta, o acordo aditivo foi ganhando
adesão durante a primeira quin-
zena de julho.

ITENS DO ACORDO
-Tabela unificada com 48

níveis.
- Piso de R$ 1.244.

VVVVVALORALORALORALORALOR
INDENIZAINDENIZAINDENIZAINDENIZAINDENIZATÓRIOTÓRIOTÓRIOTÓRIOTÓRIO
Será efetuado pagamento

de valor à vista, de caráter
indenizatório, a título de quitação
dos eventuais direitos e ações
judiciais que versem exclusiva-
mente sobre o PCS, tais como
reenquadramento, vantagens de
um PCS em relação a outro e/ou
alguma parcela a ser incorpora-
da diretamente ao salário-padrão,
que altere a nova base de salá-
rio-padrão prevista no PCS, en-
tendido como salário-padrão o
constante no MN RH 115.

AÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕES
COLIDENTESCOLIDENTESCOLIDENTESCOLIDENTESCOLIDENTES
A cláusula sobre ações

colidentes deverá ficar com a
seguinte redação: “pagamen-
to de parcela única, de caráter
indenizatório, a título de quita-
ção dos eventuais direitos e
ações judiciais que versem ex-
clusivamente sobre o PCS pro-
priamente dito, tais como
reenquadramento, vantagens
de um PCS em relação a ou-
tro, e ou alguma parcela a ser
incorporada diretamente ao sa-
lário-padrão que possa alterar a
nova base de salário-padrão pre-
vista no PCS, entendido salário-
padrão na forma constante dos
regulamentos internos da Caixa
em sua redação vigente na assi-
natura do presente aditivo”.

Não se enquadra como
ação colidente itens como
ações de 7ª e 8ª horas, jornada
de trabalho, incorporação da
função, incorporação do Com-
plemento Temporário Variável
de Ajuste de Mercado (CTVA),
reivindicatória de ATS e auxílio-
alimentação, entre outros.

Para o GT PCS do RS, a
Unificação de Tabelas

(PCS 89/98) foi implantada,
mas questões fundamentais
continuam em aberto, bem
como a lógica perversa que
fundamenta o atual plano.

Por isso, logo após a apro-
vação do PCS da Caixa, o Gru-
po de Trabalho gaúcho divul-
gou uma nota conclamando os
colegas bancários a seguirem
discutindo as questões refe-
rentes ao plano.

O objetivo do GT é lutar pela
extinção do PCS/PCC 98 e
construir um verdadeiro Plano
de Carreira que garanta, entre
outras questões, mobilidade e
crescimento de níveis, via qua-
lificação, desempenho e antigui-
dade ao longo do tempo de tra-
balho na empresa. Questões am-
plamente debatidas e que evoluí-
ram para a criação de um  Plano
de Carreira, intitulado  PLACAR.

“Mesmo que a proposta ori-
ginal da Caixa, acrescida de
valores indenizatórios decorren-
tes da negociação, tenha sido
aceita pela categoria, continua
em aberto a questão da promo-
ção por merecimento (cujos
parâmetros serão estabeleci-
dos por uma comissão pa-
ritária) e as questões relativas
ao PCC (CTVA, jornada de
trabalho, etc)”, diz o texto.

Na carta, o GT  sali-
enta ainda, que a luta por
um verdadeiro Plano de
Carreira não termina
com a nova tabela. Para
o grupo, esse é apenas
o seu início e é impor-
tante dar continuidade
a discussão na próxima
campanha salarial, e
aprovar a pauta no pró-
ximo Conecef.

“Esse tema é de fun-
damental importância

para que a categoria se apro-
prie de seu conteúdo e participe
da construção de um Plano de
Carreira que consolide a Caixa
como banco público inclusivo, e
que valorize e qualifique seus
empregados como instrumentos
de política social”, salienta a
nota. A carta  dirigida aos cole-
gas de trabalho e profissão pode
ser conferida na íntegra em
www.apcefrs.org.br.

- Teto de R$ 3.700.
- Interstício de 2,346252%.
- Amplitude de 197,4%.
- Enquadramento por

aproximação salarial.
- Adesão por opção indi-

vidual.
- Verba indenizatória pela

ausência de promoções por
merecimento nos últimos anos
- de R$ 500 para quem tem
menos tempo de trabalho (in-
cluindo os recém-contrata-

dos) a R$ 10 mil para os em-
pregados mais antigos.

- Pagamento de R$ 34,90,
para os que ganhavam mais de
R$ 1.500 em setembro de
2004, antes de migrar para a
nova tabela.

- Promoção por mérito de zero
a dois deltas, decorrentes de ava-
liação individual, vinculada ao
resultado operacional da Caixa.

- Comissão paritária para
discussão de critérios para
promoção por merecimento.

- Promoção por antiguidade
de um delta a cada dois anos.

- Possibilidade de migração
dos técnicos bancários superi-
ores, com “tabela espelho”.

- Obrigatoriedade de desis-
tência de ações e direitos
colidentes.

- Obrigatoriedade de não
estar o empregado no plano
de benefício da Reg/Replan
não-saldado da Funcef.

Até o fechamento desta edi-
ção mais de 50 mil empregados
já haviam aderido ao acordo.

B R I Q U E
VENDE-SE Terreno 8,8x23,7m
no loteamento Vale Verde na Av.
Vicente Monteggia, com ruas as-
faltadas,  próx. à churrascaria
Campeira (O Tropeiro) junto a
belas casas novas e de bom pa-
drão. R$ 49 mil. Tratar c/Adair
Fones: 3779 1034 e 9945 0867.
VENDO Automóvel Corsa Ano/
modelo 1994, 1.0 EFI , 2 portas.
R$ 11 mil. Tratar fone: 51
98510549 c/ André.
VENDO/TROCO apto. novo,
nunca habitado, 2 dorm. demais
dependências, box, gás central,
elevador, salão de festas, segu-
rança, situado Br.Hamburgo Ve-
lho, Novo Hamburgo. Troco por
apto. em Capão da Canoa, no
mesmo valor. Tratar c/Elen fone:
51 9648 1718.
VENDO casa térrea, centro, próx.
Duque, ótima p/clínica, com 04
dormit/gabinete, sala 2 amb. 02
banhos,coz.ampla, pátio, Dep.empr.,
lavanderia, garagem, R$ 240 mil Tra-
tar c/ Neusa, Fone 9966 5281.

VENDO Máquina fot Pentax ZX-
50 , tipo SLR 35mm, acompanha
lente original com zoom 35-
80mm, abertura do obturador
4.0-22.0, velocidade do obtura-
dor 30 até 1/2000 seg. ISO auto-
mático de 25 até 5.000, veloci-
dade de fotos sequênciais de
2fps. Foco aut. ou manual; Vári-
os modos desde totalmente au-
tomático até totalmente manu-
al. Uma das menores e mais le-
ves SLR do mercado. Lentes
intercambiáveis; Flash embutido
Manual: http://www.mikebutkus.
com/chinon/pentax/pentax_zx-
50/pentax_zx-50.htm Valor R$
400. Com Gilmar Delvan 51 3205
5961 ou 8136 8858.
VENDO Máquina fotográfica
35mm Olympus IS-300, R$500.
Motocicleta kasinski custom
150cc , bolha, alforge, farolete.
R$ 5mil. Celular nokia 6255,
cdma, foto, vídeo, mp3, jogos,
rádio. R$ 200. Com Marcelo fone
51 9669 0520.

Assinatura do acordo aditivo para unificação das tabelas do PCS.

Augusto Coelho/Fenae
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CONFERÊNCIA ESTADUAL

A caminho do Conecef
Empregados do RS aprovam itens para serem debatidos no Congresso Nacional, em São Paulo.

CAMPANHA SALARIAL

Bancários do RS propõem 21%

Josiane Picada

Caco Argemi/SindBancários

Delegados presentes ao Encontro da Caixa.

Votação na Conferência Estadual dos Bancários.

EIXO DA CAMPANHA 2008
Promoção por merecimento garantida

Recuperação de perdas
Luta por um verdadeiro Plano de Carreira

Isonomia
Tíquete e cesta-alimentação para todos os aposentados

Jornada de Trabalho de 6 Horas

Promoção por mereci-
mento; carga horária
de seis horas; recupe-

ração de perdas; luta por um
verdadeiro plano de carreira;
isonomia salarial, tíquete e cesta
alimentação para todos os apo-
sentados formam o Eixo da Cam-
panha (itens prioritários da pau-
ta) definido pelos empregados da
Caixa no Encontro por Bancos.
As propostas foram apontadas na
10ª Conferência Estadual dos Tra-
balhadores e Trabalhadoras do
Ramo Financeiro, nos dias 12 e
13 de julho, em Porto Alegre.

O Encontro da Caixa reuniu
90 empregados, entre ativos e
aposentados, e o debate foi in-
tenso. A maioria reiterou apoio à
proposta do Placar, como a ideal
para ser defendida no 24º Con-
gresso Nacional dos Empregados
da Caixa (Conecef), dias 28 e 29
de julho, em São Paulo.

Para os trabalhadores da
Caixa, o Novo PCS aprovado
apenas unifica as tabelas sa-
lariais, sem discutir a concep-
ção e aprofundar o conteúdo
de um Plano de Carreira.

PROPOSTAS
APROVADAS
- Piso salarial do Dieese
- Promoção como direito
- Mínimo de um delta ao ano

por merecimento, sem restrição
orçamentária

- Fim da restrição de migra-
ção à nova tabela do PCS aos
que integram o REG/Replan

- Ratificar o Placar como
referência e proposta para dis-
cussão nacional e constante

- Usar planejamento
p a r t i c i p a t i v o / a v a l i a ç ã o
participativa para definição da
distribuição dos deltas por me-
recimento. Avaliação com qua-
tro critérios: auto-avaliação, ava-
liação do grupo, avaliação da
chefia e avaliação do cliente

- Aproveitar a participação
na Comissão para garantir alte-
rações do PCS que garantam
mobilidade e que seja realmente
possível atingir o topo da carreira

- Revisão do PCS profissio-

nal, retirada de distorções
- Majoração nos salários de

valor equivalente à divisão da
indenização recebida pelo nú-
mero de meses em que não fo-
ram concedidos Deltas

- Licença-prêmio, APIP's,
ATS, VP ATS devem constar em
Manual Normativo (para todos)

- Promoção dentro da car-
reira devido à formação espe-
cífica: educação formal, educa-
ção coorporativa (trilha de de-
senvolvimento), e participação

em cursos e seminários
- Criação de mais cargos em

nível de 2º grau, intermediários,
de média complexidade, entre
TB's e analistas

- Ampliação e aperfeiçoa-
mento da estrutura e gestão do
Plano de Saúde

- Prazo até 30 de agosto
para a Caixa finalizar estudos
atuariais e para avaliação dos
critérios-base do plano de saú-
de, de suas coberturas e da via-
bilidade do plano familiar, com
indicação de assessoria dos
empregados

- Criação de um plano fami-
liar que contemple aqueles fa-
miliares que atualmente não fa-
zem parte do plano

- Exigir a formação de grupos
regionais para analisar as neces-
sidades de cada região e encami-
nhar a solução dos problemas de
credenciamentos/convênios.

- Realizar credenciamentos
onde onde não há credenciados

- Ajuda de custo, telefonia e
deslocamento, para assistentes
de negócios e gerentes de rela-
cionamento que visitam clientes.

Após dois dias de debates,
os 474 trabalhadores do

ramo financeiro, presentes na
Plenária Geral da 10ª Conferên-
cia Estadual dos Trabalhadores
e Trabalhadoras do Ramo Finan-
ceiro decidiram, por maioria dos
votos, propor 21% de reajuste
salarial aos bancos na Campa-
nha Salarial 2008. Os bancários
querem lutar por um aumento
real de salário e não apenas pela
reposição da inflação. Para a
maioria dos participantes, a de-
cisão de reivindicar com um ín-
dice definido é também uma for-
ma de mobilizar a categoria.

A Conferência ocorreu nos
dias 12 e 13 de julho no Hotel

Embaixador, em Porto Alegre,
onde além do índice de reajuste,
também foram deliberados estra-
tégias de campanha, remunera-

ção, pauta de reivindicações e pla-
no de lutas e mobilização.

As resoluções serão encami-
nhadas à Conferência Nacional,

que ocorre de 25 a 29 de julho,
em São Paulo. Na ocasião, os
bancários gaúchos serão represen-
tados por 50 delegados e delega-
das, escolhidos durante o encontro.

A 10ª Conferência Estadual
vai encaminhar à Conferência Na-
cional a proposta de que as negoci-
ações da Campanha Salarial 2008
sejam conduzidas pelo Comando
Nacional dos Bancários, com
assessoramento das Comissões de
Organização de Empregados.

TEMAS
PRIORITÁRIOS
Entre os temas apontados

como prioritários para as nego-
ciações com os bancos, estão a

necessidade de elevação dos
pisos de ingresso a partir do pa-
tamar estabelecido pelo Dieese,
melhores condições de trabalho
e a criação de um plano de car-
gos e salários para os trabalha-
dores dos bancos privados.

A defesa do Banrisul como
banco público estadual também
foi evidenciada. O movimento
sindical quer efetivar um proces-
so de negociação específica
com a direção do banco duran-
te a Campanha Nacional. Além
de tentar barrar o processo de
terceirização e evitar uma nova
abertura de capital do Banrisul,
os bancários vão lutar para re-
solver antigas pendências.
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Carta aos habitantes
do planeta Terra

Aos senhores habi-
tantes do planeta Terra

Eu o Leão, como represen-
tante dos animais, já que sou
chamado de rei dos animais, por
minha imponência, força e bra-
vura, escrevo esta carta como
uma forma de desabafo e pedi-
do de socorro para que tomem
consciência da questão am-
biental, pois muitas espécies
vegetais e animais já desapare-
ceram da terra e outras estão
ameaçadas. As causas da ex-
tinção das espécies são as mais
diversas: mudança no ambien-
te, falta de alimento, dificulda-

O texto abaixo é de
Gabriela Larissa Silva de Sou-
za, filha do associado da
APCEF, Valdemar Caetano de
Souza Filho, da agência Praça
Rui Barbosa. Larissa foi classi-
ficada em primeiro lugar, na ca-
tegoria 11 a 14 anos, no con-
curso Redação Fenae.

des de reprodução e, sobretu-
do, a ação destruidora do ho-
mem. Além de lançar na água,
no ar e no solo os mais diversos
tipos de substâncias tóxicas e con-
taminadas, o homem também
agride o ambiente capturando e
matando animais silvestres e aqu-
áticos e destruindo matas e flo-
resta. Tudo na natureza tem uma
função, os seres vivos dependem
um dos outros para sobreviverem.

Senhores habitantes, até
quando a Terra suportará?

O planeta não agüentara por
muito tempo o ritmo acelerado
de degradação ambiental. Nes-
se nosso mundo pautado pelas
discussões econômicas, infeliz-
mente, a preservação do meio
ambiente costuma ficar relega-
do a um segundo plano. Feliz-
mente a preocupação com a
questão ambiental deixou
“guetos ambientalistas” para

ganhar as capas das principais
publicações internacionais.

Afirma-se que o degelo nos
pólos constituiria um desastre de
proporções gigantescas, já que
inundaria enormes áreas costei-
ras, acarretando também uma
queda da temperatura da ordem
de 10º C, sem falar da extinção
em massa de ecossistemas e es-
pécies em todo o planeta em con-
seqüência do aquecimento global.
Afinal, a mortandade é diretamen-
te proporcional ao nível de aqueci-
mento, pois plantas e animais não
teriam tempo suficiente para se
adaptarem a essa nova realidade.

Somente no último século, a
temperatura da terra aumentou 0,7º
C. Parece pouco, mas este aqueci-
mento já esta alterando o clima em
todo o planeta. As grandes massas
de gelo começam a derreter, au-
mentando o nível médio do mar,
ameaçando as ilhas oceânicas e

as zonas costeiras. Furacões fi-
cam mais intensos e destrutivos,
temperaturas mínimas ficam mais
altas, enchentes mais fortes e re-
giões com escassez de água, como
o semi-árido, viram desertos.

Quando o aquecimento glo-
bal foi detectado alguns cientis-
tas acreditavam que o fenômeno
poderia ser causado por eventos
naturais, como a erupção dos vul-
cões, aumento ou diminuição da
atividade solar e movimento dos
continentes. Porém com avanço
da ciência ficou provado que as
atividades humanas são o princi-
pal responsável pelas mudanças
climáticas que vem deixando víti-
mas por todo o planeta.

Hoje, não resta dúvida. O ho-
mem é o principal responsável por
este problema. É ele que precisa,
encontrar soluções urgentes para
evitar grandes catástrofes.

Reconheço que os povos de

todo o mundo começaram a pro-
por políticas para o meio ambien-
te, combatendo a poluição dos rios
e do ar. Não podemos fechar os
olhos diante dos alertas da natu-
reza. Podemos conciliar desen-
volvimento com proteção am-
biental. Precisamos estar alerta
quanto ao perigo do desmata-
mento em nossas florestas.

Esse momento é especial-
mente importante para o mun-
do. Afinal, podemos ser os se-
nhores do nosso destino. Só de-
pende de nós a decisão de com-
bater o aquecimento global ago-
ra, ou deixarmos para gerações
futuras uma herança maldita de
degradação do meio ambiente.
Leão

De olho na radiodifusão
Avanços por um lado, retroces-

sos por outro. Parece ser assim que
caminha a política da comunicação
social no Brasil. Detentoras de uma
poderosa estrutura tecnológica di-
gital e podendo contar com 100%
do capital estrangeiro, as operado-
ras de telecomunicações querem
atuar agora em uma área até então
exclusiva das empresas de radio-
difusão: a produção audio-visu-
al de conteúdos.

Para evitar a intromissão das
telefônicas no mercado de pres-
tação de serviços em TV por
assinatura, seria necessário ter
se criado, no momento em que
foi digitalizado o sistema de te-
levisão no Brasil, uma legislação
que permitisse essa convergên-
cia tecnológica, mas mantives-
se, ao mesmo tempo, as diferen-
ças do negócio. “Era preciso
normatizar esses serviços, e isso
não foi feito. Por quê? Porque
quando se instituiu a TV digital,
as radiodifusoras optaram por um
sistema de mais baixa convergên-
cia, tentando com isso impedir que
as teles entrassem no negócio”,
observa o coordenador-geral do
Fórum Nacional pela Democra-
tização da Comunicação (FN-
DC) Celso Schröder. “Ao invés

de impedir via legislação, como
nós do FNDC queríamos, elas
tentaram via tecnologia. Óbvio
que não conseguiram, e agora a
tecnologia está permitindo que
as teles entrem no negócio da
radiodifusão”, explica.

PROJETO DE LEI
 O problema se agrava, na

medida em que está para ser
aprovado na Câmara dos De-
putados o Projeto de Lei (PL 29/
2007), de autoria do deputado
Jorge Bornhausen (DEM/SC),
e que tem como relator o depu-
tado Jorge Bittar (PT/RJ). No
entanto, o PL que unifica a re-
gulamentação da TV paga, per-
mite às teles entrar no mercado
de audiovisual e cria medidas de

proteção ao
conteúdo naci-
onal seria vo-
tado na Co-
missão de Ci-
ência e Tec-
nologia, Co-
municação e
Informática da
Câmara no dia
9 de julho, mas
foi adiado pela
sétima vez.

De acordo com o FNDC, o
PL 29 progride no tratamento
dispensado à produção de con-
teúdo nacional, mas pode signi-
ficar uma regressão nas políti-
cas públicas já conquistadas
para o setor. Ou seja, o projeto
tem suas virtudes na medida em
que amplia a lei do cabo,
normatizando as tevês por
MMDS e DTH, defende a
questão das cotas (obrigação
das operadoras de produzirem
um conteúdo nacional) e apon-
ta para a convergência tecno-
lógica. Mas peca ao retirar da
lei do cabo a questão da rede
pública e única (o operador deve
disponibilizar a rede a seus con-
correntes) e do controle público
(os operadores teriam que se

submeter à fiscalização do Con-
selho de Comunicação Social do
Congresso Nacional).

“O que o Jorge Bittar está
tentando fazer é uma lei de tran-
sição do analógico/digital
centrada na TV por assinatura,
deixando de fora as TVs aber-
tas e a radiodifusão. Neste sen-
tido é uma lei periférica”, criti-
ca Schröder. Segundo o coor-
denador-geral do FNDC, se
aprovada, a lei permitirá que as
teles saiam do serviço de tele-
comunicações e entrem no ser-
viço de comunicação social,
com capital estrangeiro, sem
regulação e com controle públi-
co pequeno, porque hoje não
estão submetidas ao Congresso
Nacional, e sim às agências regula-
doras. “Ao se privatizarem, as teles
se constituíram em grandes mono-
pólios no país usando essas redes
públicas. Então, hoje elas entram no
negócio da radiodifusão usando um
serviço que tinha um outro fim”,
ressalta. “Há um risco enorme da
produção nacional de conteúdos de-
saparecer. Nós não somos contra a
convergência, pelo contrário sem-
pre defendemos a digitalização, a ne-
cessidade da convergência, porque
ela é que vai garantir a uni-

EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telefônicas têm capital e tecnologia para entrar na área de produção audiovisual de conteúdos.

versalização dos serviços digitais.
Mas nós não queríamos que se des-
se desta maneira: desregulamen-
tado e desvinculado”, diz Schröder.

MARCO REGULATÓRIO
Para o FNDC, o ideal é a

criação de um marco regulatório
que defina os papéis de cada ope-
rador, instituição e agente eco-
nômico, e que garanta a conver-
gência do ponto de vista
tecnológico, mas faça a diferen-
ciação quanto às questões le-
gais. “Não podemos em nome
da convergência tecnológica
desconhecer que comunicação
social não é a mesma coisa que
telecomunicações. Então, quem
tem empresa de telecomunica-
ções e quer operar na radiodi-
fusão precisa se submeter às
regras da radiodifusão, porque
radiodifusão significa produzir
conteúdos que incidem em mi-
lhares de pessoas, e isso é dife-
rente de oferecer serviços de
telefonia simplesmente”, argu-
menta. Schröder defende a con-
tinuação do debate sobre o PL
29 até se chegar a um maior
consenso público, e que o tema
seja remetido a uma Conferên-
cia Nacional de Comunicação.
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APCEF quer contribuir para solução de problemas do plano de saúde dos empregados da Caixa.

Um tripé de sucesso
Um dos objetivos da Caixa é

o de atuar como agente operador
e financeiro do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS).
A partir da extinção do Banco Na-
cional de Habitação (BNH), em
1986, a Caixa assumiu a gestão do
Fundo, tendo como atribuição legal
a administração centralizada dos re-
cursos do FGTS e o controle de to-
das as contas vinculadas.

O Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço permite que milhões
de trabalhadores brasileiros, por
meio das contribuições depositadas
pelos empregadores em suas con-
tas vinculadas, formem uma reser-
va de dinheiro para ser utilizada em
casos de perda de emprego, doen-
ça grave, falecimento, aposentado-
ria, ou, ainda, na aquisição ou cons-
trução da casa própria, entre outros.

O FGTS tornou-se ao longo dos
anos um importante instrumento de
fomento social e desenvolvimento
urbano. É hoje uma das principais
fontes de recursos para a execu-
ção de políticas públicas direcio-
nadas ao financiamento à mora-
dia, privilegiando os programas de
habitação popular, e à implantação
de projetos de saneamento e infra-
estrutura, contribuindo para o desen-
volvimento do país e para a melhoria
na qualidade de vida da população.

A aplicação dos recursos do
Fundo têm contribuído para a re-
dução do déficit habitacional, da
mortalidade infantil, para a pre-
servação ambiental e na geração

de emprego e renda.

GIFUG/PO
A Gerência de Filial Adminis-

trar FGTS Porto Alegre (GIFUG/
PO) é uma unidade vinculada à
Superintendência Nacional de
Fundo de Garantia (SUFUG), área
responsável na Caixa por desem-
penhar as atribuições e o papel de
agente operador do FGTS, compos-
ta por três Gerências Nacionais e
dezesseis representações com
abrangência nacional, que atuam
como extensões na gestão dos ne-
gócios do FGTS.

Conforme a gerente da Filial
Administrar FGTS, Angela
Pianca Scangarelli, a GIFUG/PO
é responsável pelo desempenho
das atribuições do agente opera-
dor, com atuação relacionada aos
aspectos operacionais do FGTS
e representação institucional no
Rio Grande do Sul. Para o desen-

volvimento de suas atividades
conta com 123 pessoas, sendo 115
empregados da Caixa, 6 adoles-
centes aprendizes e 2 estagiári-
os. A GIFUG/PO é composta por
dez Gerências de Serviço, respon-
sáveis pela gestão e operaciona-
lização dos seguintes processos:
Gestão da contratação e acom-
panhamento da realização orça-
mentária do FGTS nos programas
sociais de habitação, saneamen-
to e infra-estrutura e no retorno
dos recursos; Gestão do proces-
samento e controle contábil dos
dados cadastrais e financeiros re-
ferentes às contribuições dos em-
pregadores; Gestão das informa-
ções financeiras e cadastrais dos
empregadores identificando indí-
cios de débitos e/ou débitos, a fim
de realizar cobrança administra-
tiva, promover o parcelamento de
débitos, emitir Certificado de Re-
gularidade do FGTS e subsidiar a

Procuradoria da Fazenda Nacio-
nal nas ações de execução fis-
cal; Gestão das liberações de valo-
res do FGTS constantes nas contas
vinculadas dos trabalhadores e em-
pregadores, conforme previsão le-
gal; Gestão da manutenção, consis-
tência e integridade dos dados fi-
nanceiros e cadastrais residentes
nos sistemas do FGTS.

RECURSOS
Em 2008 o orçamento do

FGTS disponibilizado para aplica-
ção no Rio Grande do Sul é de
R$ 882 milhões, sendo R$ 620
milhões para habitação e R$ 262
milhões para saneamento. Des-
ses valores foram aplicados, até
início deste mês, 432 milhões de
reais. Essa aplicação de recursos
beneficia uma população de 627
mil pessoas, o que gera em torno
de 64 mil empregos.

Um dos benefícios dos pro-
gramas habitacionais do FGTS
são as taxas de juros mais atrati-
vas, além de condições especiais
aos cotistas.  No RS, até o início
de julho, o FGTS concedeu R$
20 milhões em subsídios à famíli-
as com renda até 1.875 reais, fa-

cilitando o acesso dos menos fa-
vorecidos à moradia digna.

PROGRAMA DE ACE-
LERAÇÃO DO CRESCI-
MENTO

Os recursos do Fundo tam-
bém são utilizados no Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC). Nos anos de 2007 e 2008,
foram contratados R$ 415 mi-
lhões no RS em operações com
recursos do FGTS. O valor apli-
cado abrange obras de esgotamen-
to sanitários, abastecimento de água,
manejo de águas pluvial e urbaniza-
ção e regularização de assentamen-
tos precários, em empreendimen-
tos localizados tanto na capital, como
em municípios do interior.

ARRECADAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES
Em 2008, a arrecadação média

mensal das contribuições no Esta-
do apresentou um crescimento de
10% em relação ao mesmo perío-
do do ano anterior, atingindo mais
de 250 milhões de reais. Além dis-
so, foram efetuados, no primeiro se-
mestre, mas de 650 mil saques em
contas vinculadas.

CADASTRO DE CON-
TAS VINCULADAS

O Cadastro de Contas Ativas
do FGTS no RS, em maio deste ano,
registrava 9.135.992 contas vincu-
ladas, totalizando mais de 9 bilhões
de reais, o que representa em torno
de 7% do cadastro nacional.

O Saúde Caixa é o pla-
no de saúde dos em-
pregados da Caixa.

Resultado das negociações en-
tre o movimento dos emprega-
dos e a Caixa, através do grupo
de trabalho paritário que se reu-
niu entre maio e dezembro de
2003, o Saúde Caixa foi elabo-
rado para tentar sanar algumas
deficiências do PAMS.

Entre os avanços do plano
está a socialização da mensali-
dade. No lugar de um valor igual
para todos os participantes, foi
instituída uma mensalidade de
2% da remuneração base. Tam-
bém foi alterada a responsabili-
dade da empresa na manuten-
ção do plano para, no mínimo,

5% do total da folha de paga-
mento. No plano anterior, a par-
ticipação da Caixa era de até
5% do total da folha.

Outra conquista foi a cria-
ção do Conselho de Usuários,
com a participação de cinco re-
presentantes eleitos e outros
cinco indicados pela empresa.
O Conselho é um órgão con-
sultivo, onde a Caixa responde
por 70% das despesas do pla-
no e os empregados por 30%.
Os órgãos controladores não
permitem que seja deliberativo,
porque o custeio não é paritário.
Outro fator, é o Saúde Caixa
ser um programa da empresa e
não uma entidade com perso-
nalidade jurídica própria.

DIFICULDADES
Os usuários do Saúde Caixa

enfrentam uma série de proble-
mas, como limitações de trata-
mentos preventivos como
psicoterapia, acupuntura, entre
outros. A impossibilidade de
acompanhamento para pacientes
com mais de 14 anos e menos de
60 é outra dificuldade enfrentada
pelos usuários do Saúde Caixa.

Em 2007, uma associada da
APCEF foi submetida a uma ci-
rurgia para retirada de um tu-
mor no intestino e permaneceu
dez dias internada. Apesar do
médico haver solicitado a pre-
sença constante de um familiar,
o plano não autorizou, face a
justificativa da perícia, realiza-

da por uma empresa contrata-
da, de a paciente ter 57 anos.

DEBATE
Na tentativa de encontrar

soluções para os contratempos
enfrentados pelos seus associ-
ados no Saúde Caixa, a
APCEF está lançado vários
canais de comunicação onde
podem ser apontados todos os
tipos de problemas que os usu-
ários do plano venham a sofrer.
Os casos poderão ser relatados
no Fórum Saúde Caixa na pá-
gina eletrônica da Associação
(www. apcefrs.org.br). A pro-
posta da APCEF é de que as
deficiências do plano sejam en-
caminhas ao Conselho de Usu-

SAÚDE CAIXA

Novo espaço para debate

O FGTS é um direito do Trabalhador, um compromisso da Caixa e uma conquista da sociedade

ários e debatidas no Congresso
Nacional dos Empregados
(Conecef). O João de Barro
também apresentará reportagens
sobre o Saúde Caixa e os desdo-
bramentos das discussões.

GRUPO DE
TRABALHO
Na reunião mensal de apo-

sentados/as e pensionistas, dia 9,
foi deliberado a criação de um
Grupo de Trabalho para tratar
das questões do Saúde Caixa. O
GT terá a participação de asso-
ciados da APCEF, aposentados
e ativos. As reuniões serão men-
sais e os interessados em fazer
parte do Grupo devem entrar em
contato pelo telefone 51 3268 1611.

Condomínio Residencial São João.

Esgotamento sanitário Canyon.
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Reuniões pelo interior

O texto abaixo é de Célia Margit Zingler, empregada da Caixa desde 1978 e associada da APCEF.
Célia 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.

A Bancária

SEGURO JURÍDICO

Reunião em Pelotas.

Aprimeira reunião de
aposentados/as e
pensionistas organi-

zada pela APCEF no interior do
estado ocorreu no dia 2 de julho,
em Pelotas. Foram abordados te-
mas como o andamento das ações
judiciais, o Saúde Caixa, informa-
ções sobre os planos de benefíci-
os da Funcef e tratadas as reivin-
dicações de aposentados/as para
a campanha salarial deste ano.

Já no dia 9, o encontro foi
em Porto Alegre. Os participan-
tes da reunião decidiram aguar-
dar até o dia 30 de agosto, a solu-
ção administrativa proposta pela
Diretoria de Benefícios e Admi-
nistração da Funcef, para as
ações do Benefício Único Ante-
cipado (BUA). O prazo foi soli-
citado pelo diretor da Diben, Carlos
Caser, em reunião com a APCEF
no dia 18 de junho. Foi aprovada
notificação extrajudicial à Funcef
para ajuizar cobrança da dívida da
Caixa para com a Fundação.

Na reunião, foi deliberada a
criação de um grupo de traba-
lho para o Saúde Caixa. A pro-
posta do GT é conhecer o plano

e propor o aperfeitçoamento nas
principais dificuldades dos usuá-
rios. O grupo também deverá
acompanhar o trabalho do Con-
selho de Usuários. Os associados
interessados em participar devem
entrar em contato com a APCEF,
pelo telefone 51 3268 1611. O GT
se reunirá mensalmente.

Os participantes também
definiram a pauta dos/as apo-
sentados/as para ser levada ao
Conecef: tíquete e cesta-alimen-
tação e Saúde Caixa.

No dia 14, foi a vez dos apo-

sentados/as e pensionistas de San-
ta Cruz do Sul e região se reunirem.
Foram feitos esclarecimentos sobre
a Funcef, o andamento das ações
judiciais promovidas pela APCEF e
sobre o Saúde Caixa.

Diretores da APCEF e o ad-
vogado da assessoria do Seguro
Jurídico, Fábio Barbosa, estive-
ram presentes nos encontros.

No final das reuniões no in-
terior, o advogado Fábio Barbo-
sa realizou atendimentos indivi-
duais sobre dúvidas nos proces-
sos judiciais de associados/as.

Luiza trabalha na Caixa há
vinte anos. É dedicada, acre-
dita na importância do banco
público. Um banco com chei-
ro de gente todos os dias, al-
guns perfumados, outros res-
saltando o cheiro do trabalho
duro. Ou o de suor de alguma
longa caminhada em dia quen-
te ou da roupa guardada com
naftalina no inverno. Mas o
que lhe importa é atender e
atender bem a todos.

Ela investiu em estudos,
cursos internos e externos.
Sempre com espaços acalora-
dos de debates e convivênci-
as. Até utiliza a fria Universi-
dade Caixa, o instrumento
corporativo que funciona pela
internet, para cada vez desem-
penhar melhor as suas fun-
ções. Mas agora o objetivo é
vencer uma barreira que tem
sido difícil. Quer ser aprovada
no processo seletivo para ge-
rente. Significa reconhecimen-
to e salário melhor. É uma das
formas de ascensão interna

mais cobiçada.
O assunto volta no café da

manhã, que ela e o marido, fa-
zem questão de saborear juntos
todos os dias.

- Querido, vou fazer um cur-
so para melhorar minha comu-
nicação.

- Mais um, Luiza? Você está
sempre estudando!

- É que eu quero ser gerente.
Tem uma etapa da seleção em que
preciso enfrentar um debate.

- Mas você é tão desinibida...
- Pois é, mas na hora blo-

queio e fico quieta ou digo qual-
quer coisa.

E assim, Luiza passou a fa-
zer mais um curso de final de
semana. Está gostando muito,
sente-se leve e satisfeita. Está
segura, até o dia em que se ins-
creve em mais um processo se-
letivo. Entra em pânico, simples-
mente já antevê seu fracasso.
Será que não eliminaram aque-
le debate com o grupo, aquela
dinâmica que me detona? Mas
não, permanece aquela compe-
tição que ela acha descon-

fortável e na qual os homens
costumam se dar tão bem. Fa-
lam alto, insistem, dizem boba-
gens e são selecionados.

Não, dessa vez Luiza resol-
veu tomar outras providências.
Já rezou, recebeu passes no
centro espírita e no terreiro de
umbanda. Por fim, decidiu con-
sultar a famosa cigana Itzá.
Chegou no endereço meio re-
ceosa, mas agora era tarde.

- Entra, querida. Em que pos-
so ajudar?

- Eu vou participar de uma
seleção para gerentes. É um
grupo onde sou a única mulher.
Quero muito passar mas na hora
me dá calafrios, depois calor,
depois fraqueza. Quando me li-
gam para dizer não foi dessa vez
fico muito furiosa.

- Vamos achar uma saída.
Este baralho vai nos indicar o
caminho. Escolha uma carta.

- Só uma?
 - Esta e mais doze, que va-

mos colocar em círculo. Agora
temos treze, escolha uma destas.

Luiza ouve atentamente e sai

satisfeita. Chega em casa muito
animada e surpreende seu  marido.

 - Você vai jantar com a fu-
tura gerente da Caixa

 - Que bom, você foi apro-
vada?

 - A seleção é amanhã. Te-
nho certeza que vou passar.

 - Como assim?
 - Segredos...
 - Perfume novo?
 - É, gosta?
 - Maravilhoso. Senti e fiquei

excitado desde que você  entrou
em casa.

- No dia seguinte, Luiza foi
confiante, falou as coisas cer-
tas no momento certo e se clas-
sificou em primeiro lugar. A vaga
de gerente era sua.

Chega em casa, comemora
com uma noite de amor o seu
sucesso. Há quanto tempo não
se amavam tão loucamente.
Relaxada, lembra da sua visita
à cigana.

- Você precisa usar um mé-
todo mais sensual, de fêmea.
Algo que desperte o instinto se-
xual dos homens.

- Como assim?
- Quando os homens estão

excitados ficam com a energia
concentrada no erotismo. Pre-
cisa usar um perfume especial.

- Onde consigo?
- Primeiro testa com o teu

marido. Use pouco, no ambi-
ente certo. Não use na rua,
pode ser perigoso.

- Entendo, aliás, não en-
tendo.

- Tenho um perfume espe-
cial chamado de Locura de
Afrodita. É um afrodisíaco fei-
to de espécies exóticas dos
Andes. Usa e antes de come-
çar a reunião procura cumpri-
mentar cada homem, chegan-
do o mais perto possível para
que sintam teu perfume.

Beijou o frasco, antes de
dormir, lembrando como domi-
nou o debate, foi decidida e in-
teligente. Lembrou da cara dos
homens e do seu jeito inquieto
de sentar. Constatou também
que a seleção fora feita por
duas mulheres e um homem.
Seria tudo mera coincidência?

Reunião em Porto Alegre.

Reunião em Santa Cruz do Sul.

APCEF

APCEFSindicato dos Bancários de Pelotas
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Festa em Brasília
JOGOS DA FENAE

Atletas da APCEF nos últimos preparativos para os Jogos.

De 26 de julho a 2 de agosto
todas as atenções estarão vol-
tadas para Brasília. É nesse pe-
ríodo que mais de dois mil asso-
ciados/as e dependentes das
Apcefs de todo o Brasil vão dis-
putar os Jogos da Fenae 2008.
Os jogos iniciam no dia 27 para
quase todas as modalidades e as
chaves de cada equipe já estão
determinadas. Confira e torça
pelos atletas da APCEF que in-
tensificam os treinamentos pre-
parando-se para a competição.

FUTSAL
A APCEF/RS está na cha-

ve D junto com Minas Gerais e
Espírito Santo. Os dois jogos
acontecem no dia 27, o primei-
ro contra a Apcef/MG e o se-
gundo contra a Apcef/ES.

BASQUETE
A equipe da APCEF/RS está

na chave A e joga o primeiro jogo
contra a Apcef/MA , no dia 27
de julho. O segundo será contra
a Apcef/GO, no dia 28, voltando
a se enfrentar no dia seguinte.

FUTEBOL SOÇAITE
MASCULINO
A chave A é formada pela

APCEF/RS, Sergipe, Piauí e
Mato Grosso. O primeiro jogo é
no dia 27 contra a Apcef/SE. No
dia 28, a APCEF/RS joga con-
tra Piauí e no dia 29, contra a
APCEF/MT.

TÊNIS CAMPO
DUPLA FEMININO
A APCEF/RS disputa com

Espírito Santo e Bahia. O pri-

meiro jogo será contra a Apcef/
BA e o segundo, dia 28, contra
a Apcef/ES.

TÊNIS CAMPO
DUPLA MASCULINO
O primeiro jogo será contra

a Apcef Pará. No dia 28, a dis-
puta será contra a Apcef/SE,
que voltam a se enfrentar no dia
seguinte.

TÊNIS CAMPO
SIMPLES FEMININO
A APCEF/RS enfrenta no

primeiro dia a Apcef/PE, no dia
28, a Apcef/PB e no dia 29,
Mato Grosso do Sul.

TÊNIS CAMPO SIM-
PLES MASCULINO

A disputa da APCEF/RS
será contra o Ceará no primei-
ro dia. Já no segundo, será a vez
de jogar contra a Apcef/AL. E
no dia 29, contra a Apcef/RN.

TÊNIS DE MESA

FEMININO
No primeiro e segundo dias,

os jogos serão contra a Apcef/SC
e no dia 29 contra Apcef/ES.

TÊNIS DE MESA
MASCULINO
O primeiro jogo será contra

Alagoas, depois virão Piauí e
Paraná.

VÔLEI FEMININO
As gaúchas disputam a

primeira partida contra a
Apcef/PE e nos dias seguin-

tes contra o Distrito Federal.
VÔLEI MASCULINO
A equipe da APCEF/RS

entra em quadra contra o Pará
no primeiro dia e depois enfren-
ta a Apcef/SC e Rio de Janeiro.

VÔLEI DE PRAIA
FEMININO
No dia 27, o jogo é contra a

Apcef/BA, nos dois dias seguin-
tes contra a Apcef/RJ.

VÔLEI DE
PRAIA MASCULINO
A abertura será contra a

Apcef/TO, depois dois jogos
contra a Apcef/SE.

CANASTRA
A APCEF/RS está na cha-

ve H, junto com Apcef/AP e
Apcef/RO.

 SINUCA
Os jogos serão contra a

Apcef/PR no dia 29 e contra a
Bahia no dia 30.

A APCEF/RS estará repre-
sentada, ainda, nas modalidades
Atletismo, Damas, Natação e
Xadrez.

Uma nova turma de empre-
gados da Caixa foi recep-
cionada pela APCEF no dia 10
deste mês. Além de conhece-
rem as dependências da Asso-
ciação, os novos empregados
saborearam um delicioso arroz
com galinha, preparado pelo
Núcleo de Cultura Gaúcha.

O início de uma nova fase
na vida sempre gera uma
grande expectativa. No caso
de um emprego público, a es-
tabilidade é um dos aspectos
favoráveis. Esse é o sentimen-
to de Danielle Ribeiro Gularte,
que atuará na JURIR/PO ex-
tensão Pelotas, “nunca traba-
lhei no sistema financeiro, mas
essa possibilidade me entusias-
ma”. Danielle é bioquímica e sem-
pre atuou na área da saúde.

Vanessa Escobar Colla, da
agência Juca Batista, em Por-
to Alegre, diz estar muito mo-
tivada para o novo emprego.
Vanessa trabalhava nos Cor-

reios e vê a possibilidade de
interagir com as pessoas, cli-
entes e colegas, como algo
muito positivo.

Adair Pereira de Souza, da
GIMAT/PO, encena uma situ-
ação inusitada. Depois de 18
anos na Caixa, ele saiu no Padv
de 2001. Sete anos depois, vol-
ta à empresa para reencontrar
antigos colegas e fazer novas
amizades. “A expectativa é ex-
celente, pois a empresa é outra
e eu também, volto com mais
maturidade”, diz ele. Apesar de
já ter uma ampla experiência no
trabalho, ele afirma voltar como
se fosse a primeira vez.

Para Patricia Castro, que
atuará na agência Rolante, a
possibilidade de crescimento
pessoal e profissional é o gran-
de diferencial do novo empre-
go. “Quero aprender e ter a
chance de crescer profissio-
nalmente, não entrei para ficar
no mesmo lugar”.

Recepção aos novos



Vem aí o 9º Festival de Música
APCEF. O evento acontecerá no
dia 11 de outubro, no Galpão Cri-
oulo da APCEF. As inscrições po-
dem ser feitas até o dia 22 de
agosto e o regulamento está dis-
ponível na página www.apcefrs.
org.br. O vencedor representará a
APCEF no 9º Festival de Música
Fenae, de 4 a 6 de dezembro, em
Maceió, Alagoas. Serão premia-
dos com troféus a melhor letra,
o melhor arranjo, o melhor intér-
prete, o melhor instrumentista,
a melhor melodia e a música
mais popular.Também serão dis-
tribuídos certificados a todos os
participantes.

As doze músicas classificadas
no Festival serão lançadas em CD.

RETORNO AOS PALCOSRETORNO AOS PALCOSRETORNO AOS PALCOSRETORNO AOS PALCOSRETORNO AOS PALCOS www.caixadepandora.org.br
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ciano magenta amarelo preto

esporte

No encerramento da primeira Oficina de Canto, alunos mostram que bancário também sabe cantar.

E eles cantaram...
Se Acaso Você Cantasse

Depois do sucesso da primeira
turma, uma nova deverá iniciar no
dia 05 de agosto. Nas aulas, serão
utilizados conceitos de técnica vo-
cal, estudo de repertório, ritmo,
respiração e preparação corporal
para o canto. A Oficina é aberta a
todas as pessoas, independente
de ter experiência com a música,
pois qualquer pessoa pode can-
tar, basta que se disponha a apren-
der e busque uma preparação
com profissional.

A Oficina acontece no Centro
Cultural Cia de Arte (Rua dos
Andradas, 1780, 5º andar), às ter-
ças-feiras, às 19h30min. A previ-
são é de que sejam realizados 16
encontros, com encerramento em
novembro. As inscrições podem
ser feitas pelo e-mail eventos@
apcefrs.com.br, ou pelo telefone
51 3268 1611, com Matheus, ou
no SindBancários pelo telefone
51 3433 1290 com Adriana ou
Claudio.

O valor do curso para associados/
as da APCEF e sindicalizados do
SindBancários é de 3 x 80 reais.
Para o público em geral, o valor é
de 3 x R$ 100.

O sucesso do grupo de teatro Caixa de Pandora, América Café, está de volta aos palcos. A peça estará no Teatro Hebraica,
da Sociedade Israelita (Rua João Telles, 508), todos os finais de semana de agosto. Aos sábados, a apresentação será às
21 horas e aos domingos, às 20 horas. O valor do ingresso é de R$ 20, com desconto de 50% para associados da APCEF.

Também haverá desconto para estudantes, maiores de 60 anos e Clube do Assinante.
Estacionamento conveniado ao lado do Teatro, com desconto de 50%.

No dia 4 de agosto terá início
mais uma Oficina de Iniciação ao
Teatro. As aulas acontecerão no
Centro Cultural Cia de Arte, to-
das às segundas-feiras. O térmi-
no está previsto para novembro,
com apresentação de fragmentos
cênicos, construídos pelo grupo.
O curso será ministrado pela pro-
fessora Graziela Schaeffer e inclui
preparação corporal, leitura de tex-
tos e montagem de esquetes te-
atrais que levam o participante a
experimentar-se na arte do palco.

A Oficina é mais uma promoção
conjunta da APCEF e do SindBan-
cários. Os interessados podem se
inscrever pelo telefone 51 3268
1611. A primeira aula é gratuita.

NOVAS VAGAS

NOS PALCOS

A noite não poderia
estar melhor. Clima
de verão, grande pú-

blico e a música de altíssima
qualidade garantiram o sucesso
da apresentação de encerra-
mento da primeira Oficina de
Canto Se Acaso Você Cantas-
se, no dia 15 deste mês. O even-
to aconteceu na Casa dos Ban-
cários, em Porto Alegre.

No início da apresentação,
os participantes da Oficina can-
taram juntos as músicas Se Aca-
so Você Chegasse, de Lupicínio
Rodrigues e Aragana, dos
Almondegas. Depois foi a vez
de cada um dos nove alunos
apresentar a sua música, prepa-
rada na Oficina. Todos foram
acompanhados ao piano por
Luiz Mauro Filho. E para finali-
zar, mais apresentação coletiva.

O auditório do Sindicato dos
Bancários estava lotado, com a
presença de amigos e familia-
res dos novos cantores, que ga-
rantiram um clima de encanta-

TALENTO EM CD

mento. O público que prestigiou
o evento voltou para casa emo-
cionado. “Foi maravilhoso, va-
leu a pena ter comparecido”, diz
Jaqueline Zanchet, da agência Tris-
teza. Mara Mareque, da agência In-
dependência, compartilha a mesma
opinião: “foi um espetáculo lindo”.

A Oficina, que é uma parce-
ria da APCEF e do Sindicato de
Bancários de Porto Alegre e re-
gião, inicia uma nova turma no
mês de agosto.

Fotos Filipe Caldeira


