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SALÁRIOS

É o momento de distribuir renda
O momento de baixa inflação no
Brasil não é desfavorável a reposições
salariais, como acreditam alguns sin-
dicalistas. Ao contrário, é a hora de
buscar conquistas. É o que pensa
Ricardo Franzoi, supervisor técnico do
Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Sócioeconômicos no
RS (Dieese/RS), órgão constituído pelo
movimento sindical. Ele é formado em
Administração de Empresas e Admi-
nistração Pública, com especializa-
ções em Reestruturação Produtiva e
Negociação Coletiva.
Tania Meinerz/Divulgação

João de Barro - O Dieese é um
órgão constituído por sindicatos,
fale um pouco do trabalho que é
realizado.

Ricardo Franzoi - Em 1952 houve
uma greve geral no Brasil e só existia o
governo que calculava a inflação. Os tra-
balhadores não acreditavam muito naque-
las taxas de inflação, então resolveram,
em discussão com o governo, criar um
departamento que os ajudassem no cál-
culo da inflação, e possibilitasse outros
estudos que os auxiliassem na negocia-
ção coletiva. E assim se criou o Dieese,
em 1955. No Brasil, muitas vezes o go-
verno tentou modificar a taxa de infla-
ção. Então, o Dieese nasceu nesse movi-
mento de reivindicação dos principais sin-
dicatos de São Paulo que criaram um de-
partamento para ajudá-los na  negocia-
ção coletiva. O Dieese cresceu muito,
principalmente na década de 70, quando
Delfim Neto mudou o cálculo da infla-
ção, fazendo com que ela caísse num pa-
tamar bem inferior ao que de fato ocor-
ria. O governo calculou a inflação em
14% e o Dieese em 25%, e depois o pró-
prio Banco Mundial acabou reconhecen-
do essa taxa de inflação. O próximo mi-
nistro da Fazenda, o Simonsen, que veio
logo depois do Delfim, também acabou
reconhecendo esse índice. E isso teve uma
repercussão muito grande junto aos mo-
vimentos grevistas de São Paulo, e com
isso o Dieese cresceu muito. Hoje, a gen-
te tem três tipos de atividades. A princi-
pal é de atendimento ao movimento sin-
dical, prestando assessoria à negociação
coletiva. A outra é a educação, ou seja,
na forma de transmitir essas informações,
esse conhecimento através de seminários
e palestras, e a terceira atividade é a pes-
quisa. Pesquisa de custo de vida, salário
mínimo necessário, emprego/desempre-
go, um banco de cláusulas de negocia-
ções coletivas no Brasil e um banco de
salários. Todos eles voltados à educação
e à pesquisa para essa atividade princi-
pal do Dieese que é a assessoria à nego-
ciação coletiva. O Dieese também pas-
sou a trabalhar, a partir da década de
1980, com dados e informações sobre as
taxas de desemprego e também compro-
vou que as taxas eram superiores às
divulgadas. A partir de 2001, o próprio
IBGE mexeu na sua metodologia de avali-
ação de taxas de desemprego que acaba-
ram se aproximando bastante da nossa taxa
de desemprego. O que foi um  reconheci-
mento para nós muito importante.

JB - E hoje, o trabalho do Dieese
está voltado para que tema?

Franzoi - O importante agora para os
trabalhadores é discutirmos a distribuição de
renda. Eu acho que é o nosso tema daqui para
frente, já que o Brasil chegou num período de
baixa inflação e isso passa a ser um tema
estratégico para o movimento sindical.

 JB - Quem ganha e
quem perde nesses perí-
odos de baixa inflação?

Franzoi - Pela primeira
vez depois de muito tempo,
estamos vivendo um período de
combinação bastante favorável
aos trabalhadores, porque
estamos num período de cres-
cimento econômico, embora
não seja aquele crescimento de
que gostaríamos, mas é um
crescimento. Temos um cres-
cimento com baixa inflação, se
compararmos a outros perío-
dos. Até tivemos períodos em
que a inflação foi inferior a de
agora, como em 1998, que che-
gou no final do ano em torno
de 2% (hoje temos uma infla-
ção, em média de 3,5% a 4%),
só que com uma recessão e
uma taxa de desemprego
altíssimas, ou seja, em 1998
não havia crescimento. Hoje
nós temos crescimento econô-
mico, baixas taxas de inflação
e criação de postos de traba-
lho formais, com carteira assi-
nada, o que é muito importan-
te para o movimento sindical.

JB - É difícil reivindi-
car salários em períodos
de baixa inflação?

Franzoi - Existe uma si-
tuação relacionada a história
do movimento sindical recen-
te. Todas essas direções que
hoje estão nos sindicatos, mui-
tas assumiram na década de
1980. E nessa década nós tí-
nhamos uma questão funda-
mental que era recuperar per-
das de salário pela inflação alta. Então o
que acontecia é que tínhamos uma ilusão
monetária que deixou marcas muito for-
tes no movimento sindical. A inflação che-
gou a ter 5 mil % no período de 1989 e
1990, se achava que tínhamos um gran-
de ganho, que na verdade era ilusão, por-
que logo em seguida nossos salários eram
reduzidos pela alta taxa de inflação. Hoje,
muitos dirigentes sindicais acham que
essa inflação baixa é um problema. Mas
o problema não é a inflação baixa, mas
os nossos salários, que são baixos. Na
verdade essa inflação baixa está nos aju-
dando a revelar que os nossos rendimen-
tos são muito baixos e que existe uma
péssima distribuição de renda no país.
Então, a questão é de como vamos enca-
minhar as lutas para aumentar os salári-
os que possam acompanhar o crescimento
econômico e também avancem sobre par-
celas maiores da renda nacional. Ou seja,
nós estamos vivendo um novo momento,
um momento de olhar um pouco positi-
vamente, e dizer: de agora em diante não

é mais recuperar só perdas passadas. Mas
como vamos encarar essa nova luta, que
é legítima, mas não é tarefa simples? É
uma mudança qualitativa importante, mas
de outra natureza, que é a idéia de passar
de uma posição defensiva, de defesa do po-
der de compra do salário, para uma posi-
ção ofensiva de aumentar a participação
no produto social. E quem perde e quem
ganha, vai depender muito da nossa luta,
porque hoje a gente tem que conseguir fa-
zer com que os salários cresçam para que
não só acompanhem o crescimento econô-
mico mas avancem sobre esses ganhos tra-
zidos pelo crescimento econômico. Caso
contrário, esses ganhos e crescimento eco-
nômicos ficarão novamente para o lado do
capital.

JB - Em junho, o Dieese reali-
zou em São Paulo um seminário
sobre campanha salarial na atual
conjuntura. Quais os resultados?

Franzoi -  O seminário Negociação
- Tempos de Baixa Inflação trouxe exa-

tamente essas questões que estamos  con-
versando agora, ou seja, a importância
de fazer essa mudança qualitativa, de sair
da posição defensiva para uma outra po-
sição, a de achar meios para melhorar a
renda. Esse é o momento de termos au-
mento de salário. A questão da
rotatividade é um problema muito sério
no Brasil, pois sabemos que os reajustes
conquistados são muitas vezes burlados.
Então, o seminário serviu para dizer que
existem novos desafios, ou seja, a difi-
culdade de negociar uma agenda diferen-
te. Como vamos aumentar o poder de
barganha dos trabalhadores. Quais os ins-
trumentos que nós podemos desenvolver
nessa luta por uma melhor distribuição
de renda, por um melhor poder de com-
pra dos salários. O seminário também foi
para dar resposta aos diretores sindicais
que estavam olhando a inflação como um
problema e não como uma oportunidade
de brigarmos com o capital e avançar-
mos no lucro do capital. Foi levantado
uma série de instrumentos, principalmen-
te a questão da produtividade, que temos
que colocar na própria mesa de negocia-
ção. Outro resultado bem presente e que
já está acontecendo foi a questão de ter
uma política salarial para o salário míni-
mo. Pois ele é muito importante enquan-
to instrumento de subir os pisos, e subin-
do os pisos, a rotatividade acaba tendo
um efeito menor, na medida em que nós
tivermos acréscimos bastantes substan-
ciais nos pisos. Um exemplo é a campa-
nha realizada pelos metalúrgicos aqui no
Sul que foi pela valorização do trabalho,
ou seja por bons postos de trabalho, me-
nor rotatividade, aumento de salário e as
conquistas obtidas por eles na data-base.
No início do mês de agosto foi fechado
um acordo com os metalúrgicos de
Caxias, onde se conseguiu 6,5% com uma
inflação de 3,57%, ou seja um reajuste
de quase o dobro da inflação. Se compa-
ramos com 2003/2004 em que a inflação
chegou a 18%, isso significaria ganhar 40%
numa inflação de 18%. Então é importan-
te se ter esses ganhos e que eles fiquem no
salário. É muito mais importante ganhar
um reajuste do que um abono, porque esse
reajuste fica no salário, enquanto que o
abono é dado só naquele ano. Ou seja, quan-
do eu entro para uma negociação para da-
qui a doze meses, o meu salário volta ao
patamar anterior. Com o reajuste, o meu
salário fica superior.

João de Barro - Estamos viven-
do um período positivo, então?

Franzoi - Sim,  é o primeiro momento
desses 22 anos que estou no Dieese que
acompanhamos, há cerca de três anos, um
crescimento econômico, uma taxa de in-
flação caindo, e também crescimento do
emprego formal. É o primeiro momento em
que nós temos esse ambiente favorável para
se conquistar aumento de salário.
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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.
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Pela reestatização
"A Vale do Rio Doce foi privatizada

em 1997 por um valor de R$ 3,337 bi-
lhões. Esse era o valor de mercado das
ações. Não se considerou todo o
patrimônio, pois tudo o que ela tinha sob
controle (terras, minas, águas, florestas),
ou seja, tudo o que é riqueza real e recur-
so comum público da nação entrou no
bolso dos atuais controladores", diz em
entrevista a IHU Online (Instituto
Humanitas) o economista Marcos
Arruda, do Instituto de Políticas Alter-
nativas para o Cone Sul - PACS, ao ser
entrevistado sobre o plebiscito popular
pela Anulação do Leilão da Companhia
Vale do Rio Doce, que ocorre entre os
dias 1º e 7 de setembro.

Direito de greve
A Central Única dos Trabalhadores

(CUT) critica o posicionamento do Go-
verno, que anuncia o corte de ponto de
servidores públicos em greve. A Central
pede a abertura de processo de negocia-
ção já que muitos desses movimentos
grevistas são resultado da ausência de
mesa negocial.

Retrocesso
O governo peruano promulgou recen-

temente uma série de leis que proíbe, sob
pena de destituição, funcionários públicos
com poder de decisão ou em cargo de con-
fiança de participar de greves. Também  de-
clarou isentos de responsabilidade, polici-
ais e militares que ferirem ou matarem pes-
soas durante ação repressiva.

Foi a rentabilidade da Funcef no pri-
meiro semestre deste ano. Seis pontos
percentuais acima da meta atuarial
(5,22%).  Ao completar 30 anos em agos-
to, o terceiro maior fundo de pensão do
Brasil comemora o excelente desempe-
nho das aplicações e a solidez do
patrimônio de seus associados.

11,22%

APCEF apresenta solução
de conflitos à Funcef

A APCEF/RS encaminhou circular à
Comissão Executiva dos Empregados  da
Caixa (CEE/Caixa), à direção da Fenae,
Fenacef e Unei e aos conselheiros e dire-
tores eleitos da Funcef, na qual menciona
o seu posicionamento quanto a alguns
pontos questionados nas reuniões mensais
de aposentados. Após quase um ano de con-
vivência com as alterações introduzidas pelo
saldamento, algumas situações provocaram
dúvidas e contestações entre os beneficiários
da Funcef. A situação motivou a APCEF ga-
úcha a apresentar propostas de solução des-
ses conflitos junto à Direção da Funcef.

 Três foram os pontos abordados. Quan-
to ao benefício mínimo, o documento desta-
ca o pedido de encaminhamento de recurso
à deliberação tomada pelo Conselho
Deliberativo (CD) da Fundação, no dia
25 de julho, reivindicando que seja apli-
cado o índice atuarial do plano (INPC
mais 6%) para cálculo da reserva de pou-

pança que projeta o benefício mínimo.
Também foi solicitada a devolução do des-
conto relativo ao percentual de Benefício
Único Antecipado (BUA) sobre o benefício,
retroativamente a agosto de 2001. A APCEF
considera equivocada a interpretação do re-
gulamento, que também desrespeita a
isonomia garantida pelas alterações promo-
vidas pelo GT-Funcef.

Outro tema relevante para APCEF/RS re-
fere-se à alteração de regulamento para in-
clusão de regra criada pelo Grupo Recupe-
ração de Perdas. A Associação espera que
os 9% de reajuste dados aos benefícios por
ocasião do saldamento (extensão isonômica
de tratamento aos que migraram para o REB)
não se transforme em percentual de perdas
já recuperadas.

Na carta, a APCEF/RS também se co-
loca à disposição para discutir e esclare-
cer com a CEE/Caixa e representantes da
Fenacef e Unei outros temas relevantes.

Internet
A    Apcef/SP entregou abaixo-assi-

nado  ao Conselho Diretor da Caixa. O
documento reivindica a revisão de medi-
da administrativa cerceando o acesso dos
empregados à internet.

Teatro
Os alunos da Oficina de Iniciação ao

Teatro encerram as aulas no palco. Divi-
didos em três grupos, a turma faz apresen-
tações de leituras dramáticas (peças do
grande autor popular do teatro brasileiro
Martins Pena), às segundas-feiras na Cia
de Arte (Rua dos Andradas, 1780), Porto
Alegre, às 20h. O trabalho Ciclos de Lei-
turas Encenadas Martins Pena é dividido
em três espetáculos. O  primeiro foi no dia
13 de agosto e os demais serão nos dias  20
e 27 de agosto. O ingresso é um quilo de
alimento não perecível. A Oficina de Inici-
ação ao Teatro é uma iniciativa do projeto
APCEF em Cena.

VOTO POPULAR
Está na hora de votar.  As fotos inscritas para o concurso em

homenagem aos 50 anos do João de Barro, Imagens do Rio Grande
do Sul, já estão publicadas na página eletrônica da APCEF. Basta o

associado votar. Para isso, acesse o link APCEF online. Com o
número da matrícula e senha, você pode escolher a fotografia de
sua preferência. Participe, o seu voto é importante. As fotografias
escolhidas pelo júri popular receberão pontos no programa PAR.

Mais detalhes no regulamento. Acesse o site e informe-se,
www.apcefrs.org.br.

ATENÇÃO, AS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO
 DE CRÔNICAS ENCERRAM EM 31 DE AGOSTO. INSCREVA-SE.
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Esta edição do João de Barro fechou na
redação no dia 13 de agosto de 2007.

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

Continue visitando a nossa página!

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

DIRETORIA EXECUTIVA
TITULARES
Aposentados, Saúde e Previdência: Amanda Angélica
Gonzales Cardoso
Comunicação: Marcos Leite de Matos Todt
Cultura: Almeri Espíndola de Souza
Esportes: Ricardo Luis da Rocha Christino
Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto
Relações de Trabalho: Tiago Vasconcellos Pedroso
Social e Lazer: Andrea Lima Spinelli
SUPLENTES: 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, Sérgio Aveline Squeff.
CONSELHO FISCAL
TITULARES: Presidente: Claudio Morais Soares. Secre-
tário Geral: Guaracy Padilha Gonçalves. Geraldo Otoni
Xavier Brochado.
SUPLENTES: Celso Danieli, Marisa Zancan Godoy, Sandra
Maria Faria
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Ricardo Luiz Müller; Secretário Geral: Paulo
Daisson Gregório Casa Nova.
Regional Porto Alegre TITULARES: Carlos Alberto Träsel,
Cláudio Stern da Cunha Filho, Devanir Camargo da Silva,
Maria Regina Pereira Figueiró, Maristela da Rocha, Paulo
Daisson Gregório Casa Nova. SUPLENTES: Jorge Peixoto
de Mattos, Juarez Machado de Oliveira, Marcela Nunes de
Aguiar, Renato de Castro Becker,  Volmar Fernando Alves
Dal Santo. Alto Uruguai: Ricardo Luiz Müller, Vanda Maria
Bianzin Grzeidak. Centro: Marcelo Husek Carrion, Athos
Ronaldo Miralha da Cunha. Fronteira Oeste: Jefferson 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, Odenar
Corrêa de Souza.
COORDENADORES DAS REGIONAIS
Altivo Goularte Rodrigues (Centro); Ricardo Luiz Sulzbach
(Vale do Taquari); Carmem Rejane Ramos (Litoral Norte);
Cláudio Batista Rodrigues Osório (Fronteira Oeste), João
Bruno Schmitz (Vale do Paranhana); Paulo Cesar Reis Pe-
reira (Missões); Evandro de Moura Hahn (Passo Fundo);
Luiz Roberto Portantiolo (Sul); Jonas Aguiar (Litoral Sul); Cleo
Fernandes Rodrigues (Fronteira Sul); Nilson Roque Urban
(Vale do Rio dos Sinos); Deise Fátima Pauletti (Alto Uru-
guai); João Aristeu Moraes de Oliveira (Vale do Rio Pardo);
Vladimir Tadeu Bettiol (Serra).
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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.

Direito Social
Defesa Administrativa,
Seguro Jurídico, Previdência
51 3227 5598
assejur@apcefrs.org.br
Plantão: quintas-feiras, das 14h às 17h40min
Rua Andrade Neves, 159, 11º andar.

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

ASSESSORIA
JURÍDICA

Concursos João
de Barro 50 anos
Crônica
Inscrições até 31 de agosto

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

AGOSTO
20 e 27- Ciclos de Leituras Encenadas Martins
Pena, com alunos da Oficina de Teatro da
APCEF. Na Cia de Arte, Rua dos Andradas, nº
1780, Centro, Porto Alegre, às 20h.

25 - XVI Baile do Queijo e do Vinho, às 21h, no
ginásio da Colônia A da APCEF.

29 - Curso Formação em Previdência - Noções
de Seguridade Social e Previdência Comple-
mentar, na FEEB/RS, Rua Vicente de Paula
Dutra, nº 215, conj. 201, Praia de Belas, Porto
Alegre, das 9h às 17h.

AGENDA
APCEF

O João de Barro é um jornal que busca trazer em suas
páginas assuntos que dizem respeito direta e especifica-
mente aos empregados da Caixa, e assuntos gerais, tam-
bém de nosso interesse enquanto cidadãos e trabalhado-
res. Entendemos que a junção dessas temáticas não são con-
traditórias. Contribuem para enriquecer nosso jornal.

Dentro dessa idéia, o jornal tem sessões fixas sobre
esporte, cultura e social. Nesses espaços, são divulga-
dos, por exemplo, os eventos esportivos, as atividades do
Caixa de Pandora e do Coral da APCEF, os bailes, even-
tos e passeios promovidos pela associação. Além disso,
nas sessões João de Barro 50 anos e Histórias de Organi-
zação Coletiva contamos um pouco da história, não ape-
nas do João de Barro, mas de nossa entidade. Mais re-
centemente, criamos o Fala, Associada (o), em que publi-
camos textos selecionados dentre os enviados para o e-
mail apcefrs@apcefrs.org.br. Também tratamos, perma-
nentemente, das reivindicações específicas dos empre-
gados da Caixa. Para tratarmos de assuntos gerais, te-
mos sessões que trazem entrevistas sobre meio ambiente,
previdência social, conjuntura e democratização da co-
municação. As matérias sobre conjuntura ou assuntos
gerais são as mais diversas. Nos últimos meses, entrevis-
tamos, por exemplo, o advogado Daisson Portanova, ex-
conselheiro seccional da OAB/RS, professor convidado
do curso de pós-graduação em direito empresarial na
PUC/RS e especialista em direito previdenciário; o pro-
fessor e consultor em segurança pública e direitos hu-

Incentivo ao debate de idéias
manos, Marcos Rolim; o professor do Departamento de
Economia da Ufrgs, Fernando Ferrari Filho; o então
presidente do Fórum Nacional pela Democratização da
Comunicação (FNDC), jornalista Celso Schröder; o pro-
fessor de História Moderna e Contemporânea da UFRJ,
Francisco Carlos Teixeira; o também professor da UFRJ,
Emir Sader.

Todas as pautas das reportagens são discutidas pelo
Conselho Editorial do João de Barro , juntamente com os
jornalistas que produzem o periódico. O conteúdo do João
de Barro tem sempre como objetivo contribuir para o
debate acerca de temas de interesse coletivo. Além disso,
de modo geral, são temas que não costumam ser trata-
dos na maioria dos órgãos da grande imprensa, ou, pelo
menos, não com o enfoque que busca o nosso jornal. Ou
seja, o ponto de vista dos trabalhadores. Exemplo claro
disso é a citada entrevista com o professor Portanova,
que aborda, com total legitimidade e qualificação, o tema
do déficit da previdência de forma totalmente diferente
da tratada nos grandes jornais, revistas ou redes de TV.
Consideramos fundamental a cobertura desses temas. E
esta postura editorial se constitui num compromisso de-
mocrático da APCEF.

O João de Barro não se propõe a esgotar assun-
tos, mas contribuir para o debate e para a reflexão.
Desse modo, é importante a manifestação dos as-
sociados sobre as matérias publicadas, o que in-
centiva o debate de idéias.
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A Diretoria Executiva e o
Conselho Deliberativo da
Associação do Pessoal da
Caixa Econômica Federal –
APCEF/RS, comunicam a
todos os seus associados,
que a Assembléia Geral a
ser realizada em etapas [nos
termos dos parágrafos do
artigo 29 do Estatuto Soci-
al], iniciando dia 29 de Se-
tembro de 2.007 e terminan-
do dia 08 de Dezembro de
2.007, deliberará sobre a
aprovação ou a rejeição da
proposta de ALTERAÇÃO
ESTATUTÁRIA aos artigos
abaixo mencionados.

As alterações à Norma
Estatutária propostas pelo
Conselho Deliberativo e pela
Diretoria Executiva [ora
apresentadas para delibera-
ção], são as seguintes:

No artigo 1 e em todos os
demais artigos que façam
referência à sigla da Entida-
de sejam mudados para
APCEF/RS, e não APCEF-
RS como hoje consta.

O inciso II do art. 5, pas-
se a vigorar com a seguinte
redação: II) Os(as) filhos(as)
e demais dependentes legal-
mente considerados, além
de outras pessoas que pos-
suam vínculo afetivo com o/
a associado/a, mediante cri-
térios claros e objetivos es-

tabelecidos pelo Conselho
Deliberativo.

Seja incluído o inciso XII no
art. 37, com a seguinte reda-
ção: XII - Designar novas
competências ao Vice-Presi-
dente da Entidade, dentre
aquelas previstas para a Di-
retoria Executiva e para o Pre-
sidente da APCEF-RS.

Seja incluído um inciso III
e um parágrafo ao art. 44,
com a seguinte redação: III -
Atuar nos assuntos relaciona-
dos com outras competênci-
as designadas pelo Conselho
Deliberativo – art. 37, XII.

Parágrafo Único - O vice-
presidente representará a en-
tidade em juízo e fora dele, ati-
va ou passivamente, por todos
os atos por ele praticados no
exercício de seu cargo, bem
como naqueles praticados em
substituição ao presidente.

O caput do artigo 54 e suas
alíneas “a” e “c” passem a ter
a seguinte redação: Art. 54 -
Durante o mês de março do
ano de encerramento do
mandato do Conselho
Deliberativo, da Diretoria
Executiva e do Conselho
Fiscal, deverá ser realizada
Assembléia Geral de Abertu-
ra do Processo Eleitoral, com
a finalidade de:

a) Definir a data da eleição
para renovação da Diretoria

Executiva, do Conselho
Deliberativo e do Conselho
Fiscal da APCEF-RS, obser-
vados os prazos estatutários
que viabilize a posse até o dia
31 de maio.

c) Deliberar sobre a data
da publicação do Edital
Convocatório que abrirá pra-
zo para inscrição de chapas
a concorrer à eleição, e de-
mais procedimentos posterio-
res à inscrição.

O caput do artigo 56 pas-
se a ter a seguinte redação:
Art. 56 - As eleições serão
convocadas pelo Coordena-
dor da Eleição, por edital pu-
blicado no jornal João de
Barro, em veículo de comu-
nicação mais abrangente da
entidade ou outro veículo im-
presso de comunicação es-
tadual com, no mínimo, trin-
ta dias de antecedência, de
acordo com a definição da
assembléia.

Seja incluído mais o inciso
III ao parágrafo segundo do
artigo 56, com a seguinte re-
dação: III – Período destina-
do a impugnações de candi-
daturas.

O artigo 57 passe a ter a
seguinte redação: Art. 57 - A
eleição da Diretoria Executi-
va, do Conselho Fiscal e do
Conselho Deliberativo e res-
pectivos suplentes será reali-

zada a cada triênio, na data
prevista na assembléia geral,
de tal forma que possibilite a
posse dos eleitos até o dia 31
de maio.

O caput do artigo 64 pas-
se a ter a seguinte redação:
Art. 64 - O prazo para regis-
tro da chapa será de 15 (quin-
ze) dias após a divulgação do
edital convocatório da eleição.

O caput do artigo 67 pas-
se a ter a seguinte redação:
Art. 67 - No prazo de três dias,
após o saneamento de even-
tuais irregularidades na docu-
mentação dos candidatos - ou
após o encerramento do pra-
zo de inscrição, não havendo
irregularidades - o Coordena-
dor fará publicar, no saite da
APCEF/RS, a relação nomi-
nal das chapas registradas,
para possibilitar que os inte-
ressados apresentem even-
tuais impugnações aos can-
didatos.

O artigo 71 passe a ter a
seguinte redação: Art. 71 - Até
dez dias antes da eleição, as
chapas poderão efetuar subs-
tituições de seus membros
impugnados ou renunciantes.

Do artigo 72 seja excluída
a alínea “c”

APÓS O ARTIGO 99 –
DISPOSIÇÕES GERAIS – IN-
TRODUZIR UMA “DISPOSI-
ÇÃO TRANSITÓRIA”, COM A

A diretoria executiva
da APCEF reuniu-
se com o Conselho

Deliberativo (CD), no dia 21
de julho, para propor alte-
rações no estatuto da Asso-
ciação. As principais altera-
ções são: designar novas
competências ao vice-presi-
dente e estabelecer um novo
período para a realização
das eleições de cargos

Alterações no estatuto da APCEF
diretivos da entidade. A As-
sembléia Geral para aprova-
ção ou rejeição da proposta
de alteração do estatuto será
por etapas, de 29 de setem-
bro a 8 de dezembro, em to-
das as regionais. As datas das
assembléias regionais serão
divulgadas em breve na pági-
na eletrônica www.apcefrs.
org.br.

Com as alterações, o CD

poderá delegar mais atribui-
ções e responsabilidades ao
vice-presidente. O vice po-
derá responder judicial e ex-
tra-judicialmente pela enti-
dade, atribuições até então
previstas exclusivamente
para o cargo de presidente.
Ou seja, o vice poderá re-
presentar a entidade em
juízo e fora dele, ativa ou
passivamente, por todos os

atos por ele praticados em
função do cargo, ou em
substituição ao presidente.

O outro ponto em votação
refere-se às eleições para os
cargos diretivos da APCEF.
A proposta prevê o início do
processo eleitoral para a re-
novação da Diretoria Execu-
tiva, do Conselho Deliberat-
ivo e Fiscal no começo de
março, com encerramento até

o final de abril. Com essa al-
teração haverá possibilidade
de prorrogação do mandato
da atual diretoria até 31 de
maio de 2009. A iniciativa
quer evitar que as eleições
ocorram durante o período de
férias dos empregados da
Caixa, como acontece atual-
mente. O atual estatuto está
publicado na página eletrôni-
ca www. apcefrs.org.br.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO

Diretoria e conselho deliberativo propõe mudanças que vão ser analisadas e votadas pelos associados.

ASSOCIAÇÃO

SEGUINTE REDAÇÃO:
Artigo Único – Para possi-
bilitar a realização da pró-
xima eleição para a Dire-
toria Executiva, Conselho
Deliberativo e Conselho
Fiscal e seus suplentes no
período previsto no artigo
54, o mandato da atual da
Diretoria Executiva, do
Conselho Deliberativo, do
Conselho Fiscal e de seus
respectivos suplentes, po-
derá ser prorrogado até o
dia 31 de maio de 2.009.”

A Diretoria Executiva e
o Conselho Deliberativo da
Associação do Pessoal da
Caixa Econômica Federal,
comunicam também que
no Edital convocatório da
referida Assembléia indi-
cará os locais e os horári-
os que se realizarão as
etapas da mencionada Ins-
tância Del iberat iva da
APCEF/RS.

A íntegra dos artigos aos
quais são sugeridas altera-
ções, foi publicada no
www.apcefrs.com.br, no dia
06 de agosto de 2.007.

Porto Alegre, 06 de agosto
de 2007

Associação do Pessoal da
Caixa Econômica Federal
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Reunidos em São Paulo, representantes dos empregados da Caixa  elegem os eixos da Campanha Salarial 2007.

Conecef define rumo das negociações

Nos dias 30 e 31 de
julho, representan
tes dos empregados

da Caixa definiram suas reivin-
dicações para a Campanha Sa-
larial 2007, em São Paulo. Da
pauta de reivindicações levadas
ao 23º Congresso Nacional dos
Empregados da Caixa
(Conecef), seis itens foram
apontados como prioritários.

Os eixos são os seguintes:
isonomia para todos, em espe-
cial aos Técnicos Bancários
(TBs); Plano de Cargos e Sa-
lários (PCS); 6 horas; tíquete
e cesta-alimentação para todos
os aposentados; contratação de
pessoal e recuperação das per-
das salariais.

A proposta de eixos da cam-
panha foi apresentada a partir
das definições do encontro por
bancos na 9ª Conferência Es-
tadual dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro, em 14 de ju-
lho, no Hotel Embaixador, em
Porto Alegre. Dos itens defini-
dos pelos gaúchos como
prioritários, os delegados do
Conecef modificaram apenas o
referente ao retorno das promo-
ções por merecimento. A rei-
vindicação foi substituída por
contratação de pessoal, já que
no processo de substituição da
terceirização, um empregado

Campanha Nacional Articulada

Negociações específicas
efetivas para os bancos

públicos serão instauradas,
juntamente com a mesa da Fe-
deração Nacional dos Bancos
(Fenaban) na Campanha Sala-
rial 2007. Essa foi a decisão
tomada na 9ª Conferência Na-
cional dos Trabalhadores no
Ramo Financeiro, ocorrida em
São Paulo, nos dias 28 e 29 de
julho. Dessa forma, questões
que dizem respeito a toda a ca-

Trabalhadores do ramo financeiro optam pela pressão direta nos bancos públicos.

tegoria serão negociadas na
mesa geral, enquanto que as
questões específicas dos ban-
cos públicos serão tratadas di-
retamente com as direções dos
bancos, em mesas específicas.

Segundo análise crítica das úl-
timas campanhas salariais, apre-
sentada juntamente com a propos-
ta de Campanha Nacional Arti-
culada, somente um calendário
de mobilização específico,
construído nacionalmente, pode

pressionar de forma efetiva os
bancos públicos. Uma alternati-
va necessária para que as negoci-
ações durante a campanha nacio-
nal com a Caixa não sejam ape-
nas um processo de negociação
permanente, sem prazo algum
para que as reivindicações sejam
atendidas.

No dia 7 de agosto, Contraf-
CUT e Fenaban se reuniram
para a entrega da minuta com
as reivindicações dos bancári-

CAMPANHA SALARIAL

os para a campanha nacional
deste ano. Entre as principais
reivindicações econômicas es-
tão reajuste de 10,3% e cria-
ção de um piso salarial para
todos os bancários de R$
1.628,24 (salário mínimo de-
finido pelo Dieese para que o
trabalhador tenha atendidas
suas necessidades básicas),
além de Plano de Cargos e Sa-
lários em todos os bancos.

 Os bancários também vão

lutar por uma Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) de
dois salários, mais uma parce-
la fixa de R$ 3.500, distribuí-
da de forma linear para todos.

Outro item da pauta de rei-
vindicações foi a negociação
de remuneração variável. Dis-
tribuição linear para todos os
bancários de 5% de receita
com prestação de serviços, e
de 10% de toda a venda de pro-
dutos financeiros.

concursado substitui três
terceirizados.

As pautas do 23º Conecef
foram debatidas  após painel
sobre a importância da Caixa
enquanto banco público. Os
participantes foram divididos
em quatro grupos de trabalho:

Grupo 1 - Saúde - Condições
de Trabalho - Segurança Ban-
cária - Organização do Movi-
mento; Grupo 2 - Funcef -
Prevhab - Aposentados - Orga-
nização do Movimento; Grupo
3 - PCS/PCC - Isonomia - Or-
ganização do Movimento e

Grupo 4 - Jornada -
Contratação - Organização do
Movimento.

 Outro ponto aprovado foi a
realização do próximo Conecef
antes da Conferência Nacional
dos Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro, ao contrário do que

Augusto Coelho/Fenae

Augusto Coelho/Fenae

Augusto Coelho/Fenae

Divulgação/Arquivo pessoal

ocorreu neste ano.
A proporção do número de

delegados participantes no
Conecef será de um delega-
do para cada 300 empregados
da ativa. Sendo respeitada a
mesma regra para os aposen-
tados.

Fique por dentro das atividades desta campanha salarial, visitando os sítios da APCEF,
da Fenae, da Contraf e do seu sindicato. Acompanhe o calendário de atividades.

E o mais importante de tudo: PARTICIPE!

Durante dois dias, empregados da Caixa definiram a pauta de reivindicações específicas.
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O Rio Grande do Sul corre
o risco de perder o seu

principal agente financeiro. A
abertura do capital do Banrisul
também foi debatida na 9ª Con-
ferência Nacional dos Trabalha-
dores do Ramo Financeiro. Na
ocasião, os bancários aprovaram
uma moção em defesa do banco,
apresentada pela delegação gaú-
cha. Dos 58 representantes dos
bancários gaúchos na Conferên-
cia, 11 eram banrisulenses.

Um ato público promovido
pela Feeb-RS e pelo Sindicato
dos Bancários de São Paulo
mobilizou sindicalistas de todo
o país, em frente à Bolsa de Va-
lores de São Paulo (Bovespa),
no dia 31 de julho. Nesse dia,
estavam sendo vendidas na
Bovespa, 42% das ações prefe-
renciais do Banrisul. As medi-
das promovidas pela governado-
ra Yeda Crucius apontam para
a privatização do banco. Qua-
tro agências do Banrisul parali-
saram por uma hora na capital
paulista. Os dirigentes sindicais
denunciaram a falta de democra-

cia do processo de venda das
ações, efetivado sem consulta à
sociedade gaúcha.

O lucro do Banrisul no se-
mestre foi de R$ 725,1 milhões,
um crescimento de 283,9% em
relação ao mesmo período de
2006. Mesmo que o estado con-
tinue com o controle acionário
do banco, a venda das ações in-
dica que o Banrisul se volta cada

Em defesa do Banrisul
Bancários se mobilizam em São Paulo contra a privatização.

Hoje, mais da metade dos bra-
sileiros que trabalham ainda não
tem direito à aposentadoria, por-
que não têm registro em carteira
ou porque são autônomos e não
pagam o carnê da Previdência.
Isso precisa mudar. Esses traba-
lhadores precisam fazer parte
desse sistema de proteção soci-
al. Não é eliminando ou diminuin-
do direitos que o Brasil vai con-
seguir ajudar aqueles que não
têm nenhum.

Mentiras sobre a
Previdência Social

A Previdência Social gas-
ta mais do que arrecada

Papo furado. A Constituição de-
termina que a Seguridade Social
cuide das aposentadorias, mas
também do atendimento público
de saúde (SUS), da assistência
social e do seguro-desemprego.
E o dinheiro que abastece esse
sistema, chamado de orçamento
da Seguridade Social, é bastante
grande: além das contribuições
dos trabalhadores e dos empre-
sários para a aposentadoria, há o
Cofins (Contribuição para o Finan-
ciamento da Seguridade Social),
a CPMF (Contribuição Provisória
sobre Movimentação Financeira),
a CSLL (Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido), PIS/Pasep (Pro-
grama de Integração Social mais
o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público) e
receitas vindas das loterias. No
ano passado, por exemplo, esse
dinheiro sobrou. Comparado com
todas as despesas do sistema
previdenciário público, houve so-
bra de R$ 72 bilhões. O Orçamen-
to da Seguridade está aí para pro-
var.

O brasileiro se aposenta
cedo demais

Em média, o brasileiro que con-
segue se aposenta com 61 anos
– mais tarde do que os belgas (58
anos), que os finlandeses (60),
que os franceses (58,7), que os
italianos (60,4), que os russos
(58,3), que os chineses (60) e que
os nossos vizinhos argentinos
(60,1 anos). Isso é uma média,
mas a verdade é que muitos de
nós chegamos à terceira idade e
não temos condições de nos apo-
sentar por que não há tempo de
contribuição suficiente. Muitos
problemas nos atrapalham – tra-
balhamos sem registro, perde-
mos empregos ao longo da vida
etc. Isso sem falar que a vida do
trabalhador brasileiro é muito
mais difícil. Somos um dos países
do mundo com a pior distribuição
de renda.

A Previdência é muito
“boazinha”

Outro absurdo. 67% das apo-
sentadorias brasileiras não pas-
sam de um salário mínimo. Para
quem ganha acima disso, as apo-
sentadorias perderam muito va-

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Mentiras e verdades
lor depois da reforma feita pelo
FHC, em 1998. As mulheres per-
deram em média 35% e os ho-
mens, 22%. Tudo por causa do
fator previdenciário.

Os gastos com a Previdên-
cia atrapalham o crescimento

Quem fala isso tenta tapar o sol
com a peneira. Se a Previdência
pública não existisse, 70% dos
idosos no Brasil viveriam abaixo
da linha da pobreza, com menos
de R$ 4 por dia – e ainda iam pre-
cisar dar duro por essa merreca.
Além disso, sete em cada dez
aposentados são chefes de famí-
lia. Sem a Previdência é que o
Brasil cresceria menos – sem o
dinheiro dos aposentados iam
cair as vendas no comércio e a
indústria ia produzir menos. A
Previdência é também uma espé-
cie de gigantesca poupança, que
impede que todo o nosso dinhei-
ro vá para fora do país ou seja
aplicado na ciranda financeira.

Para quem ganha um bom
salário, é melhor pagar uma
previdência privada

Há muitos “especialistas” que
ficam dizendo que é preciso cor-
tar a Previdência pública, o INSS,
porque na verdade querem obri-
gar os trabalhadores a pagar uma
mensalidade para um banco.

Verdades sobre a
Previdência Social

A maioria dos trabalhado-
res fora da Previdência tem
entre 18 e 39 anos e a mai-
oria dos brasileiros têm me-
nos de 45 anos de idade

Se forem incluídos no sistema
desde já, vão contribuir ao menos
pelos próximos 30 anos, o que vai
garantir dinheiro para as aposen-
tadorias das próximas gerações
sem que nenhum trabalhador
precise perder.  Portanto, pode-
mos constatar que a média de
idade da maioria dos brasileiros
ainda nos faz um país jovem –
não precisamos pensar em cor-
tar direitos, e sim em permitir que
a maioria possa pagar o INSS.

As mulheres não deveri-
am se aposentar com o mes-
mo tempo de serviço dos
homens?

Não, e por uma razão muito
simples: as trabalhadoras têm jor-
nada dupla: durante o dia, nas
empresas, fábricas, residências e
no campo. À noite, em suas pró-
prias casas. Por isso, trabalham
muito mais e, além de tudo, ga-
nham menos, têm maiores difi-
culdades para encontrar empre-
go que os homens, não dispõem
de creches para cuidar dos filhos
e a maioria ainda é chefe de fa-
mília.

Esses itens foram extraídos de
uma publicação da Central Única
dos Trabalhadores (CUT).

Um dos temas mais
impor tan tes  da
pauta de reivindi-

cações dos trabalhadores
ganhou   força no início de
agosto. O relator do Projeto
de Lei (PL) que regulamenta
a isonomia nos bancos públi-
cos federais,  deputado
Tarcísio Zimmermann (PT-
RS), emitiu parecer favorável
para a concessão dos direitos
de igualdade entre emprega-
dos novos e antigos dos ban-
cos públicos federais.

O parecer favorável é
fundamental para pressio-
nar a aprovação do PL nº
6259/2005 que tramita na
Comissão de Trabalho, Ad-
ministração e Serviço Públi-
co da Câmara dos Deputa-
dos. O texto do parlamen-
tar foi divulgado no dia 2 de
agosto e aponta para a cor-
reção de uma injustiça. Diz
o texto, que é uma "oportu-
nidade de reparar uma ina-
ceitável discriminação im-
posta aos trabalhadores des-

tas empresas públicas de
forma unilateral e autoritá-
ria nos anos de 1995 e 1996
e que são contraditórias
com as políticas de valori-
zação do trabalho e dos ser-
vidores que tem norteado o
atual governo."

Zimmermann foi nomea-
do, em 9 de maio, relator do
proje to  que  re iv indica
isonomia de tratamento en-
tre os empregados da Cai-
xa e dos bancos do Brasil,
do Nordeste e da Amazônia.

A caminho da isonomia

O deputado esteve presente
no encontro estadual dos
empregados de bancos fe-
derais pela isonomia, que a
APCEF, a Federação dos
Bancários do RS e o
SindBancários promoveram,
em 5 de maio, em que reite-
rou sua defese pela igualda-
de entre os trabalhadores. O
PL é de autoria do deputado
Daniel Almeida (PCdoB/BA)
em parceria com o senador
(na época deputado), Inácio
Arruda (PCdoB/CE).

Projeto de Lei recebe parecer favorável na Câmara dos Deputados.
Augusto Coelho/Fenae

Tiago Vasconcellos

A isonomia foi um dos principais temas da 9ª Conferência

Manifestação em frente à Bovespa durante a 9ª Conferência.

vez mais para a lógica do merca-
do. Assim, ao invés de um banco
público, com função social, se terá
um banco estatal com lógica pri-
vada, visando apenas o lucro.

 Fundamental para o desen-
volvimento regional e a inclusão
social, além de levar crédito a
quem precisa, o Banrisul é um im-
portante instrumento de geração
de emprego e renda.
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Monocultura de cana-de-açucar pode promover o desmatamento e
comprometer a biodiversidade. Agricultura familiar pode sair prejudicada.

BIOCOMBUSTÍVEIS

 Os problemas climáticos re-
sultantes da queima de energia
fóssil e a ameaça do fim das re-
servas de petróleo no Planeta
obrigaram os países ricos e em
expansão a procurarem soluções
alternativas para que o mundo
não pare. E nessa correria de-
senfreada, o Brasil, que já é o
maior exportador mundial de
etanol, desponta como potenci-
al fornecedor de biodiesel para
o mundo.

A estimativa é que para aten-
der às demandas do mercado in-
terno (aumento de carros
bicombustíveis) e externo (exi-
gências do Protocolo de Quioto),
o país precisará, daqui a sete
anos, redobrar a produção de
etanol. Para tanto, será neces-
sário ampliar a produção de
cana-de-açúcar em cerca de 230
milhões de toneladas, o que re-
presentaria um incremento na
área plantada da ordem de 3 mi-
lhões e 200 mil hectares. Os
principais pontos de expansão
selecionados pelo setor de
biocombustíveis são: Triângulo
Mineiro, Oeste Paulista, Sul de
Goiás, Sudeste do Mato Grosso
do Sul e Maranhão. Desde 2005,
a adição de 2% de biodiesel a
todo o diesel consumido no Bra-
sil é autorizada pelo Governo
Federal. A partir de 2008, essa
mistura será compulsória e o
percentual permitido será de 5%,
possibilitando a ampliação des-
se mercado.

Mas da forma como está sen-
do conduzida a política nacio-
nal e internacional dos agrocom-
bustíveis, a produção de
biocombustível é uma falsa so-
lução às mudanças climáticas e
ao ciclo de petróleo. É o que
pensa a geóloga e mestre em
Geociências pela Ufrgs, Lúcia
Ortiz. “Essa política não se pro-
põe a substituir o consumo atu-
al, e sim uma parcela desse con-
sumo que tende a crescer”, ex-
plica Lúcia, em entrevista ao
João de Barro. A geóloga expli-
ca ainda que os países do sul
estão expandindo suas mono-
culturas em função dos agro-
combustíveis visando a atender
demandas do norte e dos países
emergentes, como a China e Ín-
dia, que estão crescendo demais.
“Esse crescimento é insustentá-
vel. O  crescimento do uso do
automóvel é insustentável. Não

Como contribuir

Nem tudo são flores

O Programa Nacional de
Biodiesel (PNB) nasceu tendo
como objetivo principal o incenti-
vo à participação da agricultura fa-
miliar, através da diversificação
dos cultivos e do aproveitamento
das características climáticas e de
solo de cada região do país. Du-
rante o trabalho de campo,  Assis
e Zucarelli perceberam que o pro-
jeto de inserção do pequeno agri-
cultor no PNB ainda é bastante
incipiente. Mas no Noroeste do
Rio Grande do Sul, eles conhece-
ram uma experiência de produção
integrada. Na região de Palmeira
das Missões, pequenos e médi-
os produtores fundaram uma co-
operativa que visa atender a de-
manda de combustíveis. O obje-
tivo principal da cooperativa é
combinar a produção de alimen-
tos com a produção de energia,
uma participação ativa de toda a
cadeia produtiva.

 A cooperativa é composta por
pequenos e médios agricultores
de 63 municípios da região Noro-
este do estado. O projeto, ainda
em implantação, conta com um
estoque de 32 toneladas de se-
mentes de mamona em arma-
zéns locais e uma área de 300
hectares plantados com girassol
e outros 110 de mamona. A inten-
ção dos cooperados é trabalhar
com o cultivo de multióleos e des-
centralizar as unidades de óleo
vegetal para que o farelo produzi-
do fique mais próximo do produ-
tor. A estratégia possibilitará a dis-
ponibilidade de ração para as ati-
vidades de pecuária, suinocultura
e avicultura, aumentando conse-
qüentemente a produção de car-
ne, leite e ovos. “O RS, pelo seu
histórico, pela estrutura fundiária
e pela própria organização da
monocultura familiar é tão mais
progressista que o resto do país,
que deveria apresentar uma alter-
nativa viável que é a produção
descentralizada de biocom-
bustíveis”,  sugere Lúcia.

Produção
integrada

só pelo combustível que ele vai
usar, mas pelo alumínio, pelo
ferro, pela energia e pelas estra-
das que serão construídas em
função disso”, alerta. Lúcia
Ortiz é coordenadora Geral da
ONG Núcleo Amigos da Terra/
Brasil e membro da coordena-
ção do GTEnergia do Fórum
Brasileiro de ONGs e Movimen-
tos Sociais para o Meio Ambi-
ente e o Desenvolvimento
(FBOMS).

ALIMENTOS
A utilização dessa fonte al-

ternativa de energia também le-
vanta questionamentos sobre a
possibilidade de interferência da
produção de biocombustíveis na
produção de alimentos. Em úl-
tima análise, resta saber se é
possível alimentar motores sem
comprometer a produção de ali-
mentos. “A expansão dos plan-
tios de cana nas regiões Sudeste
e Centro-Oeste tem alterado toda
dinâmica de ocupação ter-
ritorial, provocado novos
desmatamentos, diminuído a
oferta de gêneros alimentícios,
inviabilizado a permanência de
pequenos agricultores no cam-
po, bem como impossibilitado o
avanço do programa de reforma
agrária brasileiro”, descreve a
publicação de janeiro de 2007
Despoluindo Incertezas: Impac-
tos Territoriais e Expansão das
Monoculturas Energéticas no
Brasil e Replicabilidade de
Modelos Sustentáveis de Produ-

ção e Uso de Biocombustíveis.
Um estudo dos bacharéis em Ci-
ências Sociais e mestres em So-
ciologia pela Universidade Fe-
deral de Minas Gerais, Wendel
Ficher T. Assis e Marcos
Zucarelli, coordenado por Lúcia
Ortiz. “Não sou contra a produ-
ção de biocombustíveis, o pro-
blema é a monocultura para fins
de exportação”, esclarece a
geóloga.

O estudo revela que os mu-
nicípios da região do Triângulo
Mineiro e Oeste Paulista, que
possuem forte tradição na pro-
dução de carne e leite, têm
vivenciado uma migração do re-
banho bovino em virtude do
adensamento da plantação
canavieira no Centro-Sul do
país. Assim também acontece
com as demais regiões onde se
alastra a produção em larga es-
cala da matéria-prima para a
produção do etanol. A princí-
pio, a produção de cana-de-
açucar não será permitida na
Amazônia e no Pantanal. “Só
que o avanço das monocul-
turas de cana-de-açucar em-
purram para lá o gado e a soja.
Ou seja, as transformações que
estão acontecendo no territó-
rio, empurrando outras ativi-
dades para a Amazônia, tam-
bém se refletem no desma-
tamento da floresta”, explica
Lúcia.

A pesquisa de Assis e
Zucarelli constatou que o atual
modelo de produção empregado

pela agroindústria canavieira
não contempla os princípios de
sustentabilidade ambiental e so-
cial. Para os pesquisadores, é
inaceitável que a produção de
uma energia tida como limpa
acarrete os inúmeros danos e
impactos socioambientais obser-
vados na  pesquisa de campo.
"A esse respeito, há que se ter
em mente a complexidade dos
processos envolvidos na geração
dessa energia e não somente seu
menor teor de poluição do am-
biente, sobretudo, quando ava-
liamos os graves problemas en-
volvidos na produção deste
insumo, tais como: emprego de
monoculturas, deslocamento
de populações rurais, pressão
sobre a produção de alimentos,
reconfiguração do espaço ru-
ral, destruição da vegetação
nativa, contaminação de solos,
rios e nascentes, poluição at-
mosférica, enfermidades respi-
ratórias, mortes por excesso de
trabalho e outros mais", com-
pleta o texto. Para os autores,
a pesquisa comprovou que em
nome de um suposto perigo
maior, representado pelas al-
terações climáticas, as
monoculturas se expandem,
aos custos de desmatamentos,
exploração de mão-de-obra in-
dígena, concentração de terras,
expulsão do agricultor famili-
ar do campo, desrespeito às
leis trabalhistas, pressão sobre
biomas e substituição de cul-
tivos alimentares.

O principal responsável pela po-
luição nas grandes cidades é o
transporte. Abaixo dicas para
reduzir os níveis de Dióxido de
Carbono emitidos por veículos
automotores:
- Prefira o transporte coletivo;
- Se o uso do carro for impres-

cindível, prefira motores econô-
micos;
- Opte pelo carro bicombus-

tíveis ou a álcool;
- Ofereça e pegue carona com

vizinhos e colegas de trabalho;
- Use o ar-condicionado apenas

quando for realmente necessá-
rio;
- Mude as marchas no tempo

certo;
- Mantenha o motor do carro

bem regulado, assim como a
pressão dos pneus, o alinha-
mento e o filtro de ar.
- Caminhe.
- Ande de bicicleta.
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I º Fórum Nacional de TVs Públicas quer uma televisão pública independente e democrática.

COMUNICAÇÃO NO BRASIL

A nova tevê brasileira

Uma televisão independente,
democrática, apartidária e que
busque a igualdade e a justiça
social. Esses são os principais
conceitos que definem o perfil da
nova tevê pública brasileira di-
vulgado em manifesto (também
intitulado Carta de Brasília) pe-
los participantes do 1º Fórum
Nacional de TVs Públicas, ocor-
rido de 8 a 11 de maio, em Bra-
sília. A iniciativa do Ministério
da Cultura, por meio da Secre-
taria do Audiovisual, com apoio
da presidência da República,
reuniu radiodifusores públicos e
educativos, tevês universitárias,
comunitárias e legislativas, ex-
positores internacionais, profis-
sionais da cultura (cineastas,
produtores independentes),
comunicadores, autoridades do
governo federal, secretários es-
taduais de Cultura, organizações
da sociedade civil e parlamen-
tares. O encontro serviu também
para debater questões como fi-
nanciamento, marco regulatório,
finalidade e missão das emisso-
ras públicas. Até o final do ano,
o Brasil deve inaugurar a sua
rede de televisão pública.

O documento servirá para
auxiliar na elaboração da nova
emissora. O manifesto diz ain-
da que a nova rede deve ter au-
tonomia em relação ao governo
e ao mercado para exercer de
fato a função pública. A Carta
de Brasília (leia na íntegra em
www.agenciabrasil.gov.br) pro-
põe que a emissora seja admi-
nistrada por um conselho forma-
do principalmente por membros
indicados pela sociedade, que fi-
cará encarregado de decidir o
que vai ao ar. O texto registra
ainda que “as diretrizes de ges-
tão, programação e a fiscaliza-
ção devem ser atribuição de ór-
gão colegiado deliberativo, re-
presentativo da sociedade, no
qual o estado ou o governo não
devem ter maioria”.

CHAPA-BRANCA
   A idéia de criar a TV Bra-

sil - tudo indica que este será o

nome - quando anunciada pelo
ministro das Comunicações,
Hélio Costa, em 22 de março,
recebeu uma avalanche de críti-
cas da oposição e das redes pri-
vadas que detêm o mercado de
radiodifusão no país. A notícia
de duas propostas diferentes, ge-
rada dentro do próprio governo,
ameaçou a discussão de concei-
tos, impedindo uma definição
clara entre sistemas estatal e pú-
blico. E o incipiente projeto em
discussão chegou aos ouvidos da
sociedade já tachado de chapa-
branca, instrumento de propa-
ganda do governo Lula. “Na
prática, o que as redes privadas
vêem no sistema público é mais
um concorrente que pode tirar
delas a audiência”, explica João
Brant, da coordenação-executi-
va do Coletivo Intervozes, orga-
nização da sociedade civil que
defende a democratização dos
meios de comunicação.

 A cara da nova emissora
brasileira só ganhou feições de
tevê pública quando foi
empossado o ministro da Se-

cretaria de Comunicação, jor-
nalista Franklin Martins, que
assumiu o controle das infor-
mações. "Estou depositando
uma expectativa muito grande,
porque vamos criar coisas di-
ferentes. Estamos pensando
em ter uma tevê pública
educativa, que possa fazer o
que muitas vezes a tevê priva-
da não faz", disse o presidente
Lula, na posse do ministro.

CONSELHO
A sede da nova tevê deverá

ser no Rio de Janeiro, mas com
o forte do jornalismo centrali-
zado em Brasília. No início,
será garantida a geração de
sinal próprio no Distrito Fede-
ral e nos demais estados do Rio
de Janeiro, São Paulo e
Maranhão. Nos outros esta-
dos, o grande desafio será le-
var as 17 emissoras de tevê
públicas que integram a Asso-
ciação Brasileira das Emisso-
ras Públicas Educativas e Cul-
turais (Abepec) a aderir à nova
rede. A idéia é atrair também

para o projeto as duas maio-
res emissoras públicas do País,
a TV Cultura de São Paulo e a
Rede Minas.

Para evitar que a rede pú-
blica seja desmontada a cada
troca de governo ou vire apa-
rato de propaganda oficial, o
sistema deverá ser gerido por
um conselho de  cerca de 20
representantes da sociedade ci-
vil, vinculados à comunicação
e ao jornalismo. Os membros
indicados pelo governo serão
minoria e os demais terão man-
datos fixos, sem riscos de se-
rem demitidos antes do prazo.

“Acho que da maneira
como está sendo organizada a
tevê pública, ela tenta se
blindar contra as ameaças de
intervenção do governo, dan-
do à sociedade um poder de
voz”, reforça Brant. Para ele,
os caminhos para uma tevê
democrática são basicamente
dois. O primeiro é fortalecer
um sistema público de comu-
nicação, que significa fortale-
cer as tevês públicas, as tevês

universitárias e o sistema co-
munitário de comunicação, e o
segundo é estabelecer um mai-
or controle sobre as tevês pri-
vadas. “Elas devem satisfação
ao público, pois a comunica-
ção é um serviço de interesse
público. Não é possível conti-
nuarmos a assistir a tevê pri-
vada fazer o que quer, violar
os direitos humanos sistema-
ticamente, manipulando infor-
mações, trabalhando somente
a favor de seu próprio interes-
se”, ressalta Brant.

PROGRAMAÇÃO
 A rede pública vai produ-

zir algumas horas de progra-
mação por dia, incluindo um
telejornal de alcance nacional.
A Carta de Brasília recomen-
da ainda que ela deve contem-
plar a programação regional,
fomentar a  produção indepen-
dente e estimular a produção
de conteúdos digitais intera-
tivos e inovadores. Para Brant,
é preciso trabalhar um modo
de estimular a pluralidade e a
diversidade e que isso seja re-
fletido na mídia, “para que não
tenhamos meios de comunica-
ção sempre centrados no Su-
deste, na figura masculina do
homem branco, e que na prá-
tica refletem muito pouco da
diversidade regional, étnico-
racial e  de gênero que o Bra-
sil tem.”

Com um orçamento de R$
350 milhões anuais, a rede pú-
blica deverá ir ao ar até o fim
do ano e contará com fontes
múltiplas de financiamento.
Durante o Fórum, Franklin
Martins declarou que a emis-
sora contará com  dinheiro da
prestação de serviços, da cap-
tação de recursos do setor pri-
vado por meio de patrocínios,
além da participação em fun-
dos já existentes dentro do go-
verno. “O governo não está
pensando em criar nenhum
imposto para financiar a tevê
pública”, afirmou o ministro.
A previsão é de que até o final
de agosto, o governo federal
envie ao Congresso um proje-
to de lei para definir os princi-
pais critérios que envolvem a
implantação da nova rede pú-
blica de televisão do Brasil.
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FALA, ASSOCIADA(0)

Estamos tendo pesadelos... Não, infelizmente é a realidade. Vive-
mos tempos difíceis. Sempre os houve, mas as ameaças a Terra al-
cançaram hoje tal magnitude que estão a exigir profundas análises e
ações de reversão do processo destrutivo, do qual os sistemas vivos
estão ameaçados. O ser humano, por séculos, construiu uma história
de conhecimento e progresso, especialmente na área tecnológica, onde
as descobertas desde os meados do século XX avançam em progres-
são geométrica. A partir principalmente de Descartes - "penso, logo
existo" - os humanos, com preponderância do mundo ocidentalizado,
desenvolveram capacidades racionais contundentes, que estão liga-
das ao hemisfério cerebral esquerdo, para o qual a Sociedade conce-
de maior importância. Com exceções, o hemisfério direito, ligado às
emoções, à intuição, ao inconsciente, está sendo relegado a segundo
plano, provocando desequilíbrios que se refletem no dia-a-dia das pes-
soas. Há questões decorrentes dessa preferência materialista, nem
sempre percebidas, com as quais as sociedades são instadas a convi-
ver, e que podem contaminar o sentido da vida. Para exemplificar, ob-
servamos: lógica da acumulação - crescente onda de busca obstinada
de poder e dinheiro (o novo Deus), crença no absolutismo das coisas
materiais e do ter a qualquer preço (crime organizado: roubos, furtos,
mortes, fraudes, subornos, corrupção, falcatruas,....); crescimento eco-
nômico inconseqüente, obstinação por números e estatísticas;
dilapidação dos recursos naturais - uso e abuso intensivo do planeta,
extração e redução dos materiais naturais e transformados; exacerba-
ção do individualismo materialista, baseado em pensamento racional-
utilitário. Face a isto, corroborado pela expansão demográfica e de con-
sumo, o mundo vivo está severamente ameaçado de extinção, tema
que ocupa as urgentes preocupações de muitos de nós, mas que ain-
da não foi capaz de sensibilizar a maioria dos humanos, principalmen-
te líderes e responsáveis pela condução política e administrativa de
Empresas, Municípios, Estados e Nações, e cuja obsessão ainda está
centrada em números e estatísticas econômicas. O crescimento eco-
nômico é importante, mas é urgente e/ou imprescindível?  De que adi-
antam todo o dinheiro e todos os tesouros materiais do mundo, se
estes não podem evitar a defunção de toda a Humanidade e demais
seres vivos?  Por acaso, a Economia já calculou qual é o valor do
meio-ambiente não poluído para a vida?  Não seria mais estratégico,
discutir e questionar o modelo econômico vigente ?

Verificar-se-á, na metade deste século, a utilização do dobro dos
recursos naturais que a Terra é capaz de produzir, ou seja, serão ne-
cessários dois planetas Terra para atender a demanda mundial até 2050.
Segundo o relatório/2007 do IPCC (Painel Inter-governamental de Mu-
danças Climáticas) da ONU, concentrações de dióxido de carbono,
metano e óxido nitroso aumentaram notavelmente como resultado das
atividades humanas desde 1750 (próximo ao início da Revolução In-
dustrial, quando o capital começou a ser mais valorizado que o traba-
lho), e excedem a capacidade de absorção natural, gerando devasta-
dores efeitos para o Globo terrestre: desastres ambientais, acréscimo
de temperaturas, derretimento das geleiras, elevação do nível do mar,
secas prolongadas, etc.

De acordo com a Teoria dos Hólons (holos = unidade, todo + on =
parte de), fazemos parte de um todo, somos células (cada um é uma)
contidas nos tecidos (grupos), que estão contidos nos órgãos (comu-
nidades), que reunidos dão funcionamento ao corpo (sociedade). Cuja
péssima qualidade nutricional (falta de educação, ética e cidadania,
individualismo) e está descomprometida com os tecidos e órgãos dos
quais fazem parte - coletividade.  Por isso, o Corpo tende a perder a
vida. Conforme a Teoria de Gaia, segundo a qual a Terra é uma entida-
de viva, um organismo, quando sente que algo está fazendo mal a ele,
tende a expelir a causa desse mal. Face a tal lei natural, estaríamos
nós, os humanos, prestes a desaparecer? Se é isto que queremos
evitar, precisamos agir tempestivamente no sentido de realizar profu-
sas mudanças de comportamento e possibilidades de profundas alte-
rações de nossos costumes poluidores.

Isto é o que veremos na parte II, no próximo número. Até lá, pense
no assunto.

Vitor Azubel
Cidadão Planetário
Empregado aposentado da Caixa, reside em Pelotas.
É secretário geral do Conselho Municipal de Cultura.

Importante, urgente,
imprescindível - Parte I

Tíquete-alimentação
ASSEMBLÉIA

As ações também vão incluir o pedido de tíquete após a aposentadoria.

Novo diretor
Francisco de Assis Kuhn Ma

galhães, empregado da
Recoc/PO, é o novo diretor su-
plente da APCEF. Ele substitui
Beatriz Maria Berghahn, que em
março assumiu o cargo de se-
cretária nacional do Conselho
Deliberativo da organização não
governamental Moradia e Cida-
dania dos Empregados da Caixa.

Francisco é delegado sindi-
cal de sua unidade, que fica no
prédio Marcílio Dias, perten-
ce à turma de novos Técnicos
Bancários concursados em
2004 e também é estudande de

Economia da Ufrgs. Participou
de entidades de base ligadas

aos estudantes de seu curso e
por dois anos integrou o
diretório acadêmico que repre-
senta os alunos de Economia,
Contabilidade e Ciências  Atu-
arias (Daeca).

 O novo diretor pretende con-
tribuir para uma APCEF mais
forte e voltada às lutas dos em-
pregados por novas conquistas.
"Acredito que a nossa Associ-
ação vai além de ser um clube
de lazer. É uma entidade que
participou de lutas históricas,
como, por exemplo, a das 6
horas", ressalta.

 Curso sobre Previdência
O curso Formação em

Previdência -  Noções de
Seguri-dade Social e Previ-
dência Complementar, pro-
movido pela APCEF em maio
foi um sucesso. O conheci-
mento das questões previ-
denciárias são muito impor-
tantes para os trabalhadores.
Por isso, será reprisado no
dia 29 de agosto, das 9h às
17h, na Federação dos Ban-
cários, Rua Vicente de Paula
Dutra, nº 215, conj. 201, bair-
ro Praia de Belas. O curso é
oferecido gratuitamente a to-
dos os associados.

O conteúdo das aulas, mi-
nistradas pelo assessor jurídi-

co, Fábio Barbosa, será o mes-
mo da edição anterior. Tem
como objetivo aperfeiçoar co-
nhecimentos sobre as ques-
tões previdenciárias (Seguri-
dade e Previdência Social, Pre-
vidência Complementar e
Funcef), assuntos de interes-
se geral dos trabalhadores ati-
vos, aposentados, aposenta-
das e pensionistas. Os ativos
que necessitam liberação do
ponto sem prejuízo funcio-
nal, devem entrar em conta-
to com a APCEF. Mais infor-
mações na página eletrônica
www.apcefrs.org.br ou com
o setor de eventos da
APCEF,  fone (51) 3268 1611.

Divulgação/Arquivo pessoal

A APCEF/RS organiza
ações coletivas -  sem
necessidade de procu-

rações individuais - com o obje-
tivo de garantir a continuidade
do recebimento do tíquete-ali-
mentação para os empregados
que   se aposentarem. Essas mes-
mas ações, que serão em bene-
fício dos associados da ativa,
irão postular também que os va-
lores do tíquete integrem os de-
pósitos do FGTS.

Farão parte dessas ações ju-
diciais todos os associados que
enviarem para a APCEF/RS, até
o dia 28 de setembro de 2007,
os documentos necessários que
estão publicados na página ele-

trônica  www.apcefrs.org.br.
Os principais documentos

para ajuizar  o  benefício  são os
contracheques  de 1989 a abril
de 1991 quando a Caixa credi-
tava  os valores de auxílio ali-
mentação.

APOSENTADOS
As Ações Coletivas somente

poderão ser ajuizadas em nome
dos funcionários que ainda não
se aposentaram. Uma forma de
garantir que o empregado ao se
aposentar continue recebendo o
tíquete, sem precisar ajuizar sua
Ação, como ocorre hoje.

Os trabalhadores que já se
aposentaram, e que ajuizaram a

sua Ação de Tíquete, terão que
analisar a situação individual-
mente com seus advogados, para
saber se o pedido de reflexo no
FGTS fez ou não   parte da Ação.
Se já fez parte da ação, não existe
razão para ajuizar nova ação, pois
já foi tratado pelo Judiciário.

Os empregados da Caixa já
aposentados e que ainda não en-
traram com ação individual,  não
poderão fazer parte da ação co-
letiva referida,  pois a sua situa-
ção é diferente. Para esses, fica
a sugestão de ajuizamento da
ação individual (ou em grupo) o
mais breve possível, para o qual
os advogados da APCEF/RS
estão à disposição.

B R I Q U E

VENDO apt. 1 dorm. c/box, 5º and., 58
m2 de área privat. e 82 m2 de área total,
edif. com elevador e Port. 24 hs, na Anita
Garibaldi 2298, Bairro Boa Vista - POA,
próx. ao Shopp. Iguatemi. Valor: R$ 80
mil.  F. Resid. : (51) 3342 9239

COMPRO Apartamento de 2 ou 3 quar-
tos, com garagem, em Porto Alegre. Tra-
tar com Ione Ortiz Sperling. E-
mail:ionesperling@coagrisolnet.com.br.
Fone: (54) 3381 2218.

VENDO CASA em condomínio na
praia de Xangrilá, com 02 dormitórios,
duas suítes, lavabo, duas sacadas, sala
de jantar, estar, área de serviço, chur-
rasqueira, garagem,totalmente mobi-
liado e decorado, condomínio com pis-
cina, portaria 24 hs, a 50 mts do mar.
Apenas R$ 106.000,00 (cento e seis
mil reais), a combinar.  Contatar com
Neusa. Fone 51 9966 5281.
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B R I Q U E

HISTÓRIAS DE
ORGANIZAÇÃO COLETIVA

Nestes 50 anos de existência,
o jornal João de Barro deu des-
taque às lutas  históricas dos
empregados da Caixa, registrou
competições esportivas organi-
zadas pela categoria, mas tam-
bém acompanhou as atividades
sociais promovidas pela
APCEF. É o caso do Baile do
Queijo e do Vinho. Criado em
1992, sob a organização do di-
retor Social da época, Nabor
Suso Filho, o baile foi um su-
cesso, já na primeira edição.
Desde então, essa confraterniza-
ção entre colegas tem sido uma
das mais prestigiadas festas da
APCEF. Este ano, no dia 25 de
agosto, sob coordenação da di-
retora Social, Andréa Lima
Spinelli, acontece a sua XVI
edição, no ginásio da Colônia A
da Associação. Na mesa, diver-
sos tipos de frios, queijos, pães
e vinhos, e no palco, a banda
Detalhes. Para revigorar, na
madrugada será servido creme
de ervilhas.

PASSADO
As primeiras edições do bai-

le eram realizadas no Galpão
Crioulo da APCEF e normal-
mente reservavam atrações pa-
ralelas ao conjunto e aos comes
e bebes. A terceira edição (em
1994), por exemplo, contou com
show nativista do grande vence-
dor de festivais e um dos mais
prestigiados representantes da
APCEF, o asso-
c i a d o
Angelino
Rogério.
N e s s a
m e s m a
edição, a
entrega das
medalhas e
troféus à equi-
pe feminina de
vôlei, por ter vencido a
Copa Metropolitana de Porto
Alegre e a Copa Rio Grande do
Sul também foi destaque. Na-
quela ocasião, assim como em
muitas outras, o João de Barro
reservou página inteira para re-
gistrar os melhores momentos do
baile.

A popularidade dos bailes do
Queijo e do Vinho foi crescendo
ao longo dos anos, com diferen-
tes atrações, entre elas espetá-
culos de danças e sorteio de brin-
des. Mas a garantia do sucesso

dessa festa é a combinação ide-
al entre vinho, queijo, música e
calor humano no inverno. “É a
mais tradicional festa da
APCEF”, diz o aposentado
Francisco Valente, ex-diretor
Social da Associação, no perío-
do de 1996 a 1998. Valente con-
ta que até a sua gestão, apesar
do prestígio da festa, as tentati-
vas de atrair mais empregados e
associados nem sempre eram
satisfatórias. “Na minha época,
apesar de todos os esforços para
atrair mais gente, nem sempre

BAILE DO QUEIJO E DO VINHO

Dezesseis anos de sucesso
Em sua XVI edição, a festa é uma das mais prestiagiadas pelos associados da APCEF.

Em 1997 eu estava traba-
lhando na Agência Guia Lopes/
RS e recebi um telefonema do
Agulha querendo conversar co-
migo. Fiquei surpresa, e marca-
mos encontro na agência após o
expediente bancário. Se eu es-
tava surpresa, passei para atô-
nita diante do convite para com-
por chapa, como diretora, fren-
te à eleição iminente. Esta tur-
ma (os outros componentes) é

louca!!! De onde tira-
ram esta idéia? Pedi
um tempo para res-
ponder; fui pensar so-
bre o que tinha a ofe-
recer e a responsabili-
dade em aceitar.

Estive na APCEF
de 1998 a 2003, e co-
mecei pela diretoria So-
cial. Ao chegar, preocu-
pei-me em fazer um levantamen-
to de quando e como se comemo-
ravam as datas festivas. No primei-
ro ano, resolvi dar continuidade ao
que existia e fixei-me na relação mais
importante que é manter o vínculo
direto com os associados. Talvez te-
nha sido esse o diferencial.

Esta turma é louca!
as: um sucesso! A partir de en-
tão, em 1999, resolvemos trazê-
lo para o ginásio e tornou-se
necessário adaptar o cenário e o
piso. Desde então, a APCEF tem
recebido cada vez mais pessoas
dispostas a se divertir e compar-
tilhar o momento.

Em 2007 não será diferente.
A Andréa Spinelli e sua equipe
esperam com carinho todos os
associados. Desde já, façamos
um brinde ao XVI Baile do
Queijo e do Vinho. Saúde!

Teresa Cristina
Ferrucio Cordeiro
Aposentada e ex-diretora
Social da APCEF

Jogos de
integração

A APCEF encaminhou aos co-
ordenadores das regionais  propos-
ta de alteração do regulamento dos
Jogos de Integração que ocorrem no
segundo semestre. A idéia é forne-
cer pontuação adicional às regionais
que associarem novos empregados.
A resposta sobre a alteração do re-
gulamento para atrair novos asso-
ciados está sendo aguardada até o
final de agosto.

CONVÊNIOS

Educação

Em 1998, o Baile do Queijo
e do Vinho já era um evento tra-
dicional. Resolvemos incre-
mentar na qualidade da festa e
no atendimento ao associado.
Foi no Galpão Crioulo, com ca-
pacidade para 250 pessoas, mas
que recebeu perto de 400 pesso-

conseguíamos atingir nossos ob-
jetivos”, acrescenta. Segundo
ele, os bailes se tornaram mais
atrativos e difundidos quando
assumiu, em 1999, a sua suces-
sora, Teresa Cristina Ferrucio
Cordeiro. “Foi a partir daí que
eles conseguiram atingir os ob-
jetivos que a gente não tinha al-
cançado”, garante Valente. Da-
quela ano em diante, a popula-
ridade dos bailes do Queijo e do
Vinho cresceu, e a festa passou
a ser no ginásio da Colônia A da
APCEF.

Em cima, reportagem so-
bre a terceira edição do
Baile do Queijo e do Vi-
nho, no João de Barro
de setembro de 1994.
Em baixo, o sucesso
do evento ganhou
destaque na capa do
João de Barro.

A  APCEF re-
novou por mais
três anos o con-
vênio  com  a
Universidade
Luterana do
Brasil (Ulbra), que prevê descontos
em cursos e serviços. O objetivo da
parceria é oferecer aos associados e
seus dependentes serviços de edu-
cação, saúde e tecnologia da univer-
sidade em todos os campus da Ulbra
no Brasil. A parceria prevê descon-
tos de 5% a 15% nos cursos de gra-
duação, de 5% a 20% nos  de pós-
graduação  e de 50% em progra-
mas culturais e esportivos. Os filhos
de associados matriculados em es-
colas da Ulbra (educação infantil,
ensino fundamental, ensino médio e
educação profissional) terão descon-
tos de 5% a 15%. O convênio be-
neficia estudantes de várias cida-
des do interior do estado em que
a Ulbra está presente. Para reque-
rer o desconto, o interessado deve
se identificar como associado da
APCEF. Mais detalhes na página
eletrônica www.apcefrs. org.br,
no link convênios.

VENDO KA 1998, prata com ar cond.
e vidros/travas elétricos por

12.700,00 (cmk 2661).Com Marcus -
99432201(pré 10hs ou pós 16hs).

VENDO aparelho de ginástica elípitico
aeróbico Marca Athetic cor cinza por R$
550,00.Fone 51 84519566 c/ Gilberto.

VENDO Ótimo Apto, 2 dorm, dep.
empreg., sala 2 ambs, garag. 2 car.,
água quente, na Domingos Martins
próx. ao Shopping Canoas. R$ 120 mil.
Tr. (51) 9813-7088 Particular, c/Ismael
ou Romeu.

VENDE-SE Twister CBX 250 preta,
entrada de R$ 2.500,00 e 28 presta-
ções de R$ 298,07. Tr. (51) 9288-3637
c/Ismael ou Jean.

VENDO  Terreno em São Francisco
de Paula, em frente à APCEF, junto ao
remanso  Indianópolis em frente ao
Condomínio Hampel, Lote 04, Qdra.
3, 664m2. Apenas R$ 5mil Tr. (51)
3476-6831 Ismael

VENDE-SE Terreno de esquina, em
Nova Santa Rita, Lote 14, Qdra. 5, rua
A, Loteamento Jardim Figueira,
369m2, Valor R$ 25mil. Tr. (51) 3476-
6831/9288-3637 Ismael ou Jean.
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ciano magenta amarelo preto

EU FAÇO CULTURA

Nando Reis do seu lado
Um espetáculo de ritmo,

som, poesia e interação
com o público foi o show

de encerramento do projeto Eu Faço
Cultura, em Porto Alegre, com
Nando Reis e Os Infernais. A aber-
tura do show do ex-Titãs, no dia 28
de julho, no Teatro do Bourbon
Country, foi do grupo de Brasília
SomCatadO. O grupo ministrou a
oficina de música, uma das ativida-
des integrantes do projeto cultural
da Fenae, que esteve na capital gaú-
cha, de 26 a 29 de julho.

“Vocês falam cada coisa louca.
Mas eu gosto das coisas loucas, de
normal já bastam os edifícios”, dis-
se Nando em resposta às manifes-
tações e comentários vindos da pla-
téia, nos momentos de conversa e
interação com o público. O compo-
sitor veio acompanhado de sete mú-
sicos da banda Os Infernais, e inter-
pretou novos e velhos sucessos, en-
volvendo uma platéia lotada. Nando
apresentou o show Luau MTV e a

Músico interage com platéia em Porto Alegre em show do projeto da Fenae.

vibração foi geral com as canções
"Segundo Sol", "Cegos do Caste-
lo", "Sou Dela" e "Relicário". Para
o bis, ele relembrou "Marvin", da
época dos Titãs, uma das mais soli-
citadas e aplaudidas. O show encer-
rou com "Do Seu Lado", sucesso
nacional na interpretação do grupo
Jota Quest.

SUCATA
A apresentação do SomCatadO

(foto a esquerda) foi surpreendente.
O Dj e mais quatro instrumentistas,
numa mistura de artes cênicas e rit-
mos tirados de latas, bolas de bas-
quete e tambores de plástico, mos-
traram ao público que com sucata é
possível fazer ritmos como samba,
funk, frevo, tango e reggae, entre
outros. Para completar o espetácu-
lo, os instrumentistas levaram ao
palco 16 alunos que participaram
da oficina de música do Eu Faço
Cultura, nos dias 26 e 27 de julho,

 Com as 20 vagas disponíveis preenchidas, aconteceu na Casa de
Cultura Mário Quintana, de 27 a 29 de julho a Oficina de Fotografia,
ministrada pelo fotógrafo carioca Pedro Vasquez  “Eu achei ótimo ter
sido escolhido para falar em Porto Alegre, na Casa de Cultura Mário
Quintana, pois sou um entusiasta dele”, disse o fotógrafo.  Além do
belo acervo de fotos próprias para debater técnicas e efeitos com os
alunos, Vasquez trouxe um projeto de pesquisa que vem elaborando
sobre poesias de Quintana.

Pedro Vasquez gosta de incentivar a arte em geral. “Para mim não
há diferença entre cinema, foto e teatro”, garantiu. Ele é um dos qua-
tro fotógrafos que estão rodando o país com o projeto Eu Faço Cultu-
ra. Os outros são Luiz Braga, de Belém do Pará, que foi para Belo
Horizonte, Márcio Scavone, paulista que participou do projeto em Sal-
vador e o tercei-
ro é Cristiano
Mascaro, tam-
bém paulista
que conduziu a
oficina de foto-
grafia em Be-
lém do Pará. Até
o final do ano,
as oficinas de
fotografia esta-
rão ainda em
mais seis esta-
dos brasileiros.

 “Somos fo-
tógrafos ama-
dores avança-
dos, nas festas
de família já não cortamos mais os pés e as cabeças das pessoas”,
brincou o militar aposentado, Evandro Peretti (63 anos). Ele e seus
amigos, o médico Júlio Appel (56) e o professor Walter Karwatzki (48)
participaram das aulas de Pedro Vasquez. “Ele nos ensinou como se
faz um ensaio fotográfico, ou melhor, como ele vê uma narrativa foto-
gráfica”, explicou Appel. “Pedro Vasquez é um historiador da fotogra-
fia do Brasil”, garantiu Karwatzki. Appel e Karwatzki são dois dos cinco
fotógrafos integrantes da mostra fotográfica Doando Vida, que esteve
no Bourbon Shopping Country, de 28 de junho a 8 de julho. Doando
Vida é uma parceria com a instituição VIAVIDA Pró-Doações e Trans-
plantes, que abriga pacientes de baixa renda, antes e depois de trans-
plantados.

O trabalho de Pedro Vasquez pode ser conferido em exposição foto-
gráfica, na galeria Xico Stockinger, da Casa de Cultura Mário Quintana
(Rua dos Andradas, 736, 6º andar, Centro, Porto Alegre), até o dia 19
de agosto, de terças a sextas, das 9h às 21h, e sábados, domingos e
feriados, das 12h às 21h. Entrada franca.

Lições de fotografia

no centro de convenções do Hotel
Plaza São Rafael.  A oficina de mú-
sica instrumental (percussão com
instrumentos alternativos), assim
como a oficina de fotografia inte-
gram o projeto Eu Faço Cultura.

PROJETO
O projeto Eu Faço Cultura é

uma iniciativa da Fenae. E a fonte
inicial de recursos é o Movimento
Cultural do Pessoal da Caixa que
incentiva a destinação de parte do
Imposto de Renda (IR) devido de
Pessoas Físicas, empregados da
Caixa, com base na Lei Rouanet de
incentivo à Cultura. O que dá uma
série de vantagens, entre elas o di-
reito a ingressos gratuitos em shows
para os empregados que aderirem
ao movimento. O projeto tem leva-
do cultura a vários lugares do Bra-
sil. Durante este ano, estão previs-
tas 30 semanas culturais com pro-
gramação de oficinas e show.

enfoque
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