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CULTURA NO BRASIL

Vitor Ortiz foi secretário da Cultura de Viamão e
de Porto Alegre. Foi diretor da Fundação Nacional
de Artes. Organizador das Câmaras Setoriais do
Ministério da Cultura. Coordenador do processo
de elaboração da Agenda 21 da Cultura e diretor
de relações institucionais da Bienal do Mercosul.
Atualmente, preside o Instituto Hominus de De-
senvolvimento Sociocultural. Nesta entrevista, ele
fala sobre cultura.

João de Barro - Qual a
sua opinião sobre a cultu-
ra atual?

Vitor Ortiz - De um modo
geral existe no Brasil e no mun-
do um crescimento muito signi-
ficativo no setor cultural, com
reflexos inclusive na economia.
Um setor que passou a ser im-
portante porque começou a pe-
sar nos cálculos econômicos.
Além do avanço da tecnologia,
da comunicação mundial (que
incrementou-se muito desde os
anos 1980), dos fenômenos da
globalização, da cultura sem
fronteiras, tem um fator interes-
sante que é a concepção con-
temporânea do que é cultura.
Ela ampliou bastante o leque do
setor cultural. Hoje cultura não é
somente o setor artístico e a área
do patrimônio cultural. É extre-
mamente amplo, incluindo as pe-
riferias, as linguagens artísticas,
a cultura popular. Hoje há uma
valorização da diversidade cultu-
ral, das manifestações populares.
É um setor que cresceu muito nos
últimos anos e que vai crescer
muito ainda daqui para a frente.

João de Barro - A glo-
balização ajudou nesse
sentido?

Vitor Ortiz  - Eu lembro do
Fórum Social Mundial que no iní-
cio tinha uma proposta anti-glo-
balização, mas logo em seguida
revisou esse conceito. Mesmo os
movimentos sociais e a esquerda
do ponto de vista político não
vêem mais a globalização de uma
forma contrária, como se via no
início dos anos 1990. Se compre-
endeu que o fenômeno tinha fa-
tores positivos, como esse da
cultura das fronteiras, da ampli-
ação dos relacionamentos. A
internet fez uma revolução nis-
so. Se era contra, na verdade, a
um certo modelo de globaliza-
ção, ao modelo neoliberal, que
pretendia impor aos povos de
todo o mundo uma lógica de
mercado para o consumo cultu-
ral. Foi daí que veio todo a nos-
sa crítica aos enlatados ameri-
canos do audiovisual que estão
aí entupindo as nossas salas de
cinema, deixando pouco ou qua-
se nenhum espaço para a pro-
dução nacional, regional e dos
países periféricos. Essa é a crí-
tica, a forma como o mercado
explorou a globalização. Mas a
globalização teve e tem fatores
positivos importantes. A aproxi-
mação entre os povos, a coope-

ração e o intercâmbio cresce-
ram muito nos últimos anos.

João de Barro - Qual a im-
portância das leis de incenti-
vo, entre elas a Lei Rouanet?

Vitor Ortiz  -  Eu acho que
a Lei Rouanet precisa de uma
ampla revisão. Ela cumpriu um
ciclo importante desde 1993 (úl-
tima reforma). Na época de sua
revisão, logo após o período
Collor de Melo, havia dois pon-
tos de vista em debate. Um de-
les, era o ponto de vista da es-
querda (PT e outros partidos
progressistas) que entendiam
que o Estado deveria atuar de
forma mais incisiva, com inves-
timentos diretos no financiamen-
to e no fomento do setor cultu-
ral, e não através de uma lei de
incentivo, em que haveria inter-
ferência do mercado na esco-
lha do que financiar e subsidiar.
Vem daí toda essa crítica de que
essa lei favorece os grandes
espetáculos. O outro lado da
questão, na época, era o pensa-

mento neoliberal, que achava
que o Estado não deveria ter
nenhuma interferência na cultu-
ra, que isso era um papel do
mercado. Então, a Lei Rouanet
foi elaborada em um período em
que o pensamento neoliberal era
dominante no Brasil.

João de Barro - E hoje
como ela funciona?

Vitor Ortiz - Hoje eu acho
que há uma outra questão, que
supera essas duas visões. É evi-
dente que é  necessário um mo-
delo misto de financiamento para
o setor cultural, mas acho que
mais importante do que essa
questão financeira é discutirmos
qual o modelo de desenvolvimen-
to cultural que nós queremos ter
para o Brasil, porque essa discus-
são não foi realizada. Nos inspi-
ramos em um modelo francês
para algumas coisas. A gente pre-
cisa ter mais clareza quanto a isso.
Que tipo de desenvolvimento nós
queremos para o setor cultural? Essa
é a pergunta que tem que ser feita

Reflexos da globalização
antes das decisões com relação aos
mecanismos de financiamento.

João de Barro - Então hou-
ve avanços para o setor com
as leis de incentivo?

Vitor Ortiz - Eu acho que
elas cumpriram e cumprem
um papel importante. Eu acho
que se o estado não pode in-
vestir de forma direta, é pre-
ciso manter as leis de incenti-
vo, pois não podemos perder
recursos no investimento à
cultura. O que seria necessá-
ria fazer é reconsensuar essas
questões, é importante ter um
modelo misto, de incentivo à
participação do setor privado no
financiamento cultural. É impor-
tante para o processo de desen-
volvimento da cultura. Mas não
pode ser nesses termos que hoje
ainda acontece na Lei Rouanet,
existem muitas distorções que
precisam ser superadas. Agora
não podemos ter a ilusão de que
de uma hora para a outra, o go-
verno brasileiro ou o governo
dos estados e as prefeituras vão
passar a investir mais do que já
investem. A luta do ministro Gil-
berto Gil de investimento públi-
co de 1% para a cultura fracas-
sou, porque na verdade por traz
disso tem um debate de fundo
muito mais radical, difícil de ser
solucionado que é a questão da
gestão do déficit público. Essas
coisas é que limitam investimen-
tos em políticas públicas e que
atinge muito o setor cultural. Gil-
berto Gil saiu porque tinha outros
interesses relacionados a sua car-
reira artística. Eu acho que ele foi
um ministro simbolicamente mui-
to importante para o governo Lula.

João de Barro - A música
brasileira está em crise?

Vitor Ortiz - O setor tem
problemas sérios, de mercado
principalmente. O produtor in-
dependente não consegue che-
gar no mercado como deveria.
A questão dos jabás (o que su-
postamente se paga aos veícu-
los de comunicação para divul-
gar as músicas de uma deter-
minada produtora) não foi resol-
vida, dos direitos autorais, tam-
bém não. Ainda é muito desfa-
vorável aos músicos o sistema
que está em vigência. Mas a
gente tem que perceber que o
Brasil é um dos países que têm
o maior consumo cultural da sua
própria música, 85% da música
consumida no Brasil é nacional.

Existe uma força enorme da
música brasileira, inclusive no
exterior, e hoje com uma diver-
sidade bem maior que havia nos
anos 1970, 1980. É claro que tem
coisa ruim, pois essa busca do
lucro gera distorções. Hoje o
forró ganhou a juventude no
país e eu acho isso ótimo, por-
que é o consumo de uma músi-
ca tradicional, com raízes regi-
onais, tem identidade com o
povo nordestino. E ela está bem
também porque São Paulo e Rio
de Janeiro sofrem uma forte in-
fluência da música nordestina
por causa da migração. Isso ex-
plica também o motivo pelo qual
a música gaúcha não consegue
subir. Hoje temos o rock, o hip
hop, influências da cultura ne-
gra. Eu acho ótimo não ficar só
na influência do samba, como
era anos atrás. A nossa cultura
classe média tende a valorizar
um certo tipo de música, mas a
gente tem que ser mais plural.

João de Barro - Quais os
avanços da cultura no gover-
no Lula?

Vitor Ortiz - Eu acho que
houve uma preocupação maior
com o público, ou seja, com a
realização de políticas culturais
para que a cultura chegue a to-
dos. Uma prova disso, é o pro-
jeto Pontos de Cultura. Embora
não esteja funcionando como
deveria, esse projeto é importan-
te porque colabora para um en-
tendimento de que o fazer cul-
tural é uma coisa possível a to-
dos os setores e segmentos da
sociedade. Tem muita coisa boa
acontecendo no Brasil inteiro
através desse projeto, em dife-
rentes áreas da cultura. Ele cha-
ma-se programa Cultura Viva e
faz parte do Pontos de Cultura.
Mas o problema do financiamen-
to infelizmente ainda não foi so-
lucionado. Outro projeto do PT
que poderia ter avançado foi a
constituição de um sistema naci-
onal de cultura, que tinha como
idéia estabelecer um acordo en-
tre União, estados e municípios
buscando definir qual o papel de
cada um na promoção do desen-
volvimento cultural brasileiro,
quanto cada um deve investir e
de que forma deve atuar. Isso não
evoluiu, é uma pena, pois o que
falta para o Brasil é um pacto
federativo pelo desenvolvimento
cultural. Senão fica cada um fazen-
do o que acha que deve fazer. Esse
anarquismo é prejudicial à cultura.

Arquivo Pessoal



Os associados da Funcef que ainda não
aderiram ao Saldamento do REG/Replan
e ao Novo Plano poderão fazê-lo até o
dia 5 de setembro. O termo de adesão
está na página eletrônica da Fundação
(www.funcef.com.br). As condições de
adesão são as mesmas oferecidas nas
duas etapas anteriores. Informações po-
dem ser obtidas na central de atendimen-
to 0800 979 1900 ou pelo e-mail
saldamento3@funcef.com.br.
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www.apcefrs.com.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.

Preocupação
ecológica

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

28 de agosto28 de agosto28 de agosto28 de agosto28 de agosto
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Esse é o valor do novo salário da go-
vernadora Yeda Crusius, depois da apro-
vação de 143% de reajuste.

Saldamento

Uma iniciativa a ser aplaudida são a das
novas regras para o serviços de atendi-
mento ao consumidor, propostas pelo go-
verno federal. Uma das maiores reclama-
ções dos usuários que ficam horas pendu-
rados no telefone cada vez que necessi-
tam utilizar o serviço.

Atendendo melhor

Golpe
Três associadas da APCEF do Vale

do Rio dos Sinos, aposentadas, estão so-
frendo com o golpe das falsificações.
Uma soube quando uma loja da capital
ligou para confirmar uma compra. A
pessoa que se apresentava em seu lu-
gar, possuía documento de identidade e
comprovante de renda da aposentada.
Outra associada descobriu o crime quan-
do seu nome já constava no Sistema de
Proteção ao Crédito (SPC). Segundo a
polícia, mais pessoas estão sofrendo o
mesmo golpe na região.

Festival de Música
As inscrições para o 9º Festival de

Música APCEF encerrram no dia 22 de
agosto. Formulários e regulamento es-
tão na página www.apcefrs. org.br. O Fes-
tival acontecerá no dia 11 de outubro, no
Galpão Crioulo. O vencedor participa do
9º Festival de Música Fenae, representan-
do a APCEF, em Maceió, de 4 a 6 de de-
zembro. No Festival APCEF, serão pre-
miados com troféus a melhor letra, o me-
lhor arranjo, a melhor melodia, o melhor
instrumentista, o melhor intérprete e a músi-
ca mais popular. Todos os participantes rece-
bem certificados e as doze músicas classifi-
cadas estarão no CD do Festival.

A Funcef prorrogou o prazo para apo-
sentados e pensionistas do extinto Plano
de Melhoria de Proventos e Pensões
(PMPP) aderirem à Fundação. Até o dia
28 de novembro pode ser encaminhado
o termo de adesão e a opção pelo con-
vênio Funcef/INSS.

O jornal João de Barro possui a co-
luna Fala Associado (a), onde poderão
ser publicados textos de associados (as)
e dependentes. Os textos enviados são
selecionados pelo Conselho Editorial.
Para participar basta enviar o texto para
o e-mail apcefrs@ apcefrs.org.br ou pelo
fax 51 3268 2700.

Para falar

Mais prazo

Resta algum integrante do governo
do estado em ter seu nome envolvido
na fraude do Detran ?

Entrevista Os rumos da cultura brasileira..............................2
Saúde Caixa GT APCEF reúne primeiras informações..............5
Cesta alimentação Seguro Jurídico propõe nova ação ............5
Alternativa O cinema como meio de democratização.................8
Meio ambiente Uma nova proposta de preservação .................8
Quem faz a Caixa As inúmeras funções da GIPES/PO ............10
Festa Sucesso do primeiro Costelão em Porto Alegre ..............10
Almoço Regional Sul comemora com os pais ........................10
Reforma Novo projeto para as piscinas da Colônia A .........................11
Jogos da Fenae Momentos de confraternização .........11 e 12

Ao mesmo tempo em que as notí-
cias gerais sobre o meio ambiente são
pouco animadoras, a pauta do eco-
logicamente correto avança nos ban-
cos públicos. A Caixa e outros cinco
bancos públicos assinaram o proto-
colo verde, denominado “Protocolo
de intenções dos bancos pela respon-
sabilidade socioambiental”. A pro-
posta é desenvolver políticas e práti-
cas bancárias voltadas para a respon-
sabilidade socioambiental. O protoco-
lo é composto por cinco princípios.

1-  financiar o desenvolvimento
com sustentabilidade, por meio de li-
nhas de crédito e programas que pro-
movam a qualidade de vida da po-
pulação, o uso sustentável dos recur-
sos naturais e a proteção ambiental.
2- Considerar os impactos e custos
socioambientais na gestão de ativos

e nas análises de risco de clientes e
de projetos de investimento, tendo
por base a Política Nacional de Meio
Ambiente.

3 - Promover o consumo susten-
tável de recursos naturais e de ma-
teriais derivados, nos processos in-
ternos.

4 - Informar, sensibilizar e engajar
continuamente as partes interessadas
nas políticas e práticas de susten-
tabilidade da instituição.

5 - Promover a harmonização de
procedimentos, cooperação e
integração entre as organizações
signatárias desses princípios.

Um protocolo que deveria ser
adaptado e seguido por todas as em-
presas e instituições bancárias. Com
certeza, o Planeta e seus habitantes
agradeceriam.
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Esta edição do João de Barro fechou na
redação no dia 13 de agosto de 2008.

Gestão mais democrática

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 sema-
nais. Para atendimento, é necessário agendar ho-
rário nos telefones indicados abaixo.

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

Agosto
16 e 17 - Apresentações da peça América Café,
no teatro Hebraica (João Telles, 508), Porto Aelgre
18 - Reunião aposentadas (os) e pensionistas,
Santa Cruz do Sul
19 - Reunião Regional Alto Uruguai com a asses-
soria jurídica
22 - Último dia para inscrição no 9º Festival de
Música da APCEF
23 - Assembléia Geral da APCEF e reunião do
Conselho Deliberativo
23 e 24; 30 e 31 - Apresentações da peça
América Café, no teatro Hebraica (João Telles,
508), Porto Alegre

SETEMBRO
10 - Reunião aposentadas (os) e pensionistas,
Porto Alegre
13 - Apresentação da peça América Café, no
Teatro 13 de Maio, Santa Maria
27 - Atividade cultural de encerramento da Sema-
na Farroupilha

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

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

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

DIRETORIA EXECUTIVA
TITULARES
Aposentados, Saúde e Previdência: Amanda Angélica
Gonzales Cardoso
Comunicação: Marcos Leite de Matos Todt
Cultura: Almeri Espíndola de Souza
Esportes: Sérgio Aveline Squeff
Patrimônio: Paulo Ricardo Belotto
Relações de Trabalho: Tiago Vasconcellos Pedroso
Social e Lazer: Andrea Lima Spinelli
SUPLENTES: Francisco de Assis Kuhn Magalhães,
Felisberto Machado de Souza, Gilmar Cabral Aguirre,
Jailson Bueno Prodes,  Vera Lúcia Reck de Araújo, Paulo
César Ketzer, Ruben Danilo de Albuquerque Pickrodt,
Sandro Dias Fernandes.
CONSELHO FISCAL
TITULARES: Presidente: Claudio Morais Soares. Secre-
tário Geral: Guaracy Padilha Gonçalves. Geraldo Otoni
Xavier Brochado.
SUPLENTES: Celso Danieli, Marisa Zancan Godoy,
Sandra Maria Faria
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Ricardo Luiz Müller; Secretário Geral: Paulo
Daisson Gregório Casa Nova.
Regional Porto Alegre TITULARES: Carlos Alberto Träsel,
Cláudio Stern da Cunha Filho, Devanir Camargo da Silva,
Maria Regina Pereira Figueiró, Maristela da Rocha, Paulo
Daisson Gregório Casa Nova. SUPLENTES: Jorge Peixoto
de Mattos, Juarez Machado de Oliveira, Marcela Nunes de
Aguiar, Renato de Castro Becker,  Volmar Fernando Alves Dal
Santo. Alto Uruguai: Ricardo Luiz Müller, Vanda Maria Bianzin
Grzeidak. Centro: Marcelo Husek Carrion, Athos Ronaldo
Miralha da Cunha. Fronteira Oeste: Jefferson Araujo da Silva,
Flávio Dornelles Paré. Fronteira Sul: Vilmar Vallenoto da Sil-
va, Vagner Kobe Braga. Litoral Norte: Nei Glades de Francis-
co, Carmem Rejane Ramos. Litoral Sul: Jonas Aguiar, Mar-
co Antônio Botelho Gomes. Missões: Moacir Scheuer Deves,
Marcos Maicá. Passo Fundo: Paulo César Kunzler, Régis
Moreno Nogueira Santos. Serra: Marcos Mazzutti de Castro,
Marcos Alexandre Streck. Sul: Cristina de Souza Gularte, Luiz
Antonio Reck de Araújo. Vale do Paranhana: João Alberto
Holsbach, Dirceu D’Ávila Sampaio. Vale do Rio Pardo: Gil-
berto Castoldi, Adroaldo Schmidt Carlos. Vale do Taquari:
Rafael Reckziegel, Luiz Antônio Sieben. Vale dos Sinos: Nestor
Francisco Imhoff.
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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CAMPANHA SALARIAL - A idéia é cor-
rer atrás dos prejuízos causados pela inflação, mais
5% de aumento real, totalizando em um reajuste
de 13,23% nos salários. Um processo que vai ga-
nhar força com a unificação da categoria na mesa
de negociação.

Assim como as estações do ano, a campanha
salarial também tem suas fases. Estamos na épo-
ca de preparar a terra e cuidar das sementes para
colher, no futuro, resultados positivos. A pauta de
reivindicações já está definida e as conquistas só
acontecerão se todos estiverem empenhados em
defender com afinco os itens escolhidos democra-
ticamente pela maioria, na Conferência Nacional
dos bancários.

CONECEF -  Um verdadeiro Plano de Car-
reira, que garanta crescimento por desempenho e
qualificação, necessita  ser construído e esta é uma
das tarefas da Comissão Paritária que discute os
critérios para promoção por merecimento. É ur-
gente uma solução para os problemas relativos a

cargos e salários. E para enfrentar essas e outras
questões, os participantes do 24º Congresso Naci-
onal dos Empregados da Caixa, decidiram lutar
por mais democracia na gestão, inclusive com elei-
ção de representantes dos empregados ao Conse-
lho de Administração da empresa.

Embora abrace a causa comum de todos os co-
legas trabalhadores do ramo financeiro, os empre-
gados da Caixa não vão abrir mão de suas reivindi-
cações específicas. Continuarão a pressionar a dire-
ção da empresa para tornar realidade o desejo de
igualdade de direitos entre todos os empregados e
cumprimento da jornada de trabalho de seis horas.

JOGOS DA FENAE - Os atletas que parti-
ciparam da 8ª edição dos Jogos demonstraram que
a união é fundamental em qualquer atividade da
vida. Se para um bom resultado no esporte, é pre-
ciso ter espírito de equipe e lutar juntos, nas pe-
quenas lutas do dia-a-dia não é diferente. Quanto
mais forças somarmos, melhor. Mais fortes esta-
remos para enfrentar os desafios.
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GT composto por associados da APCEF quer identificar as principais dificuldades dos usuários.

O Grupo de Trabalho
Saúde Caixa, organi-
zado pela APCEF, já

realizou duas reuniões. A cria-
ção do GT foi deliberada em reu-
nião de aposentados, aposenta-
das e pensionistas, promovida
pela Associação. A proposta do
grupo é conhecer e propor suges-
tões para melhorias no Saúde Cai-
xa. O GT se reúne quinzenalmen-
te, no SindBancários (rua Gen.
Câmara, 424), em Porto Alegre.

O Grupo está na fase de co-
nhecimento e levantamento dos
problemas do plano de saúde.
Para sustentar esse trabalho, é
importante que os usuários do
Saúde Caixa listem os principais
problemas e também indiquem
possíveis soluções. Os pleitos
podem ser encaminhados ao
Grupo através do representan-
te da APCEF ou de um colega
que se disponha a centralizar
esse trabalho, repassando do GT
de forma organizada. As ques-

tões surgidas devem ser enca-
minhadas para o e-mail saude
caixa@apcefrs.org.br.

Na primeira reunião, em 15

tos também foram destacados
como a saúde pública no Brasil,
com histórico da evolução no
país e no mundo. Foi sugerido que
relatos de experiências pessoais
relativas à saúde sejam temas de
reportagem no João de Barro.
Outro assunto importante para in-
tervenção do GT é a Semana In-
terna de Prevenção a Acidentes
de Trabalho na Caixa (SIPAT).

Para informação e formação
dos colegas incluiu-se, no pla-
nejamento, um ciclo de pales-
tras sobre temas como meio
ambiente, alimentação e ativi-
dade física.

No segundo encontro, o gru-
po identificou a falta de estrutu-
ra das Gerências de Filial de
Gestão de Pessoas da Caixa
(Gipes) para o atendimento dos
beneficiados e credenciados.

Outro desafio é o monopólio
da Unimed, principalmente no
interior, nas pequenas e médias
cidades. No encontro, foi infor-

mado o ganho de ação judicial
pela Caixa, garantindo a quebra
do monopólio. No entender do
GT, essa deveria ser uma cons-
tante ação do banco.

A ausência de uma política
de prevenção na Caixa também
foi identificada pelo grupo. As-
sim como a necessidade de atu-
ação mais eficaz do SESMT e
do PCMSO, hoje ineficiente ou
muito falho. Outros aspectos de-
ficientes observados pelo GT
são a pouca participação dos
empregados na SIPAT e a au-
sência de espaço e tempo dedi-
cado à ginástica laboral.

A próxima reunião do GT
será no dia 15 de agosto, às 14
horas. Na pauta, o estudo da
evolução do Saúde Caixa, su-
gestões para os principais pro-
blemas, realização de seminário
estadual, organização de rede de
comunicação do Grupo de Tra-
balho com os associados e em-
pregados da Caixa.

Logo após a primeira de-
cisão definitiva, favorável à
integração do tíquete-ali-
mentação no salário dos em-
pregados da Caixa, ocorrida
no Rio Grande do Norte, sur-
giram informações de que
tal vitória não era tão vanta-
josa quanto parecia, tendo
em vista que sobre os valo-
res dos tíquetes "recebidos
dentro do salário" passaram
a ser descontados Imposto
de Renda, Previdência e
Funcef, condição que não
ocorre se o tíquete é rece-
bido "por fora" da remunera-
ção, além de não represen-
tar vantagem para quem re-
cebe CTVA.

Para traduzir em números
esse assunto, a APCEF con-
tatou o perito contábil Irineu
Assmann, que se dispôs a rea-
lizar o trabalho, visando a pos-
sibilitar que cada associado
possa tirar as suas próprias con-
clusões sobre o tema.

O excelente trabalho re-
alizado pelo perito Assmann,
retrata o que significa, em
percentuais, o acréscimo
mensal que se dá em cada
parcela remuneratória, de-
corrente da integração sala-

rial do auxílio-alimentação.
São elas: FGTS = 8% de R$
323,84; férias com 1/3 =
11.1% de R$ 323,84; 13º sa-
lário = 8.3% de R$ 323,84;
repousos = 16.7% de R$
323,84; gratificação semes-
tral 16.3% de R$ 323,84.

Isto significa dizer que para
cada tíquete incorporado ao
salário há um acréscimo sala-
rial em percentual de 60.4%
sobre o valor do tíquete e um
desconto de 27.5% também
sobre o valor do tíquete para
o imposto de renda, resultan-
do num acréscimo final de
32,9% sobre o valor do
tíquete (atualmente o valor
do tíquete é de R$ 323,84, o
que significa um valor mensal
de R$106,54).

Além do mais, devemos le-
var em conta que, sobre cada
valor do tíquete recebido no
salário, também haverá des-

conto para
a Funcef,
conforme o
plano do as-
sociado.

O u t r a
q u e s t ã o
que deve-
mos consi-

derar diz respeito aos cole-
gas que recebem CTVA, pois
a Ação, em regra, não traz
benefícios. É preferível que
esses associados ajuízem
ação depois da aposentado-
ria, para continuar recebendo
o tíquete em espécie, do que
fazer parte desta ação e "per-
der" o tíquete desde agora –
ele será engolido pelo CTVA.

Quanto aos efeitos des-
ta ação nos benefícios da
Funcef, o assunto será tra-
tado em outra edição do João
de Barro, tendo em vista que
são muitas as variáveis.

Essas situações não fo-
ram previamente detectadas
nem pelos advogados da
APCEF/RS nem pelos advo-
gados das Apcefs do restan-
te do Brasil.

AAPCEF realiza Assem-
bléia Geral Extraordinária

no dia 23 de agosto para aprova-
ção da proposta de ingresso de
ação judicial contra a Funcef. A
ação tem como objetivo transfor-
mar a "cesta alimentação" em
complementação paga pela Fun-
dação aos aposentados, aposen-
tadas e pensionistas. Em 2003, os
empregados da Caixa conquistaram
a "cesta alimentação" como parte
integrante do acordo coletivo.

O assessor jurídico da
APCEF, advogado Fábio Bar-
bosa, afirma que os tribunais, em
ações semelhantes já julgadas,
entendem que a "cesta alimen-
tação" deve integrar o cálculo
das complementações das fun-
dações de previdência comple-
mentar. A ação que está sendo
proposta pela APCEF será co-
letiva e abrange todos os asso-
ciados aposentados, aposenta-
das e pensionistas inscritos no
Seguro Jurídico Previdenciário.
Ao final do processo, o cálculo
será individual. Ainda, segundo
Barbosa, não haverá pedido de
liminar, já que ao final do pro-
cesso deverá ser criada uma
fonte de custeio na Funcef e os

associados terão esse valor des-
contado do total da ação judici-
al. Além disso, haverá custos
advocatícios, imposto de renda
retido na fonte e despesas com
cálculos.

Conforme informações de
Barbosa, que já propõem este
tipo de processo há mais de 10
anos e acompanhou diversos
processos iguais a este, a con-
cessão de medida liminar preju-
dica a constituição de fonte de
custeio que deve ser feita ao fi-
nal do processo por todos aque-
les que vão receber a "cesta ali-
mentação" em suas comple-
mentações. O advogado lembra
que "não há benefícios sem cus-
teio prévio, conforme a Consti-
tuição Federal".

A ação deverá ser proposta
até o final do mês de setembro
deste ano. A listagem dos parti-
cipantes desta ação ficará dis-
ponível na página da APCEF
(www.apcefrs.org.br) para fins
de conferência a partir do início
de setembro.

A Assembléia ocorre às
8h30min, em primeira convoca-
ção, na Sede B da Associação
(Av. Coronel Marcos, 851).

Vantagens e desvantagens da ação de
incorporação do tíquete ao salário

Ação contra a Funcef

Milton Bozano Fagundes
Advogado trabalhista
da APCEF

CESTA ALIMENTAÇÃO

de julho, os participantes
debateram a organiza-
ção do grupo e temas
que deverão ser discuti-
dos nos encontros. Esti-
veram presentes Aman-
da Angélica Gonzales
Cardoso, Teresa Cristina
Ferrucio Cordeiro, Nes-
tor José Mayer e Rosa
Hilga Backes Barbosa. Os
interessados em participar
do GT podem entrar em
contato com a APCEF.

A reunião teve cará-
ter de planejamento,
apontando o que os inte-
grantes do grupo consi-
deram como temas prio-
ritários a serem debati-
dos durante os encon-
tros, como a evolução do
Saúde Caixa, desde sua

primeira concepção, o regula-
mento do plano, um estudo com-
parativo com outros planos de
saúde privados. Outros assun-

SAÚDE CAIXA

Diagnóstico de problemas
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Apauta de reivindica-
ções e as estratégias
para a campanha sa-

larial dos bancários deste ano
foram definidas durante a 10ª
Conferência Nacional dos Ban-
cários, realizada de 25 a 29 de
julho. A Conferência contou
com a presença de 830 delega-
dos e delegadas. A Contraf/CUT
buscou a unificação da catego-
ria na mesa de negociação, con-
vidando outras centrais sindicais,
como a ConLutas, CTB e Contec
para discutir a pauta de reivindi-
cações dos trabalhadores.

Os bancários definiram que
vão buscar aumento real, valen-
do-se das estratégias utilizadas
nos últimos quatro anos, que re-
sultaram em aumentos reais
nos salários, exigindo 13,23% de
reajuste (inflação mais 5% de

CAMPANHA SALARIAL

Bancários querem aumento real
Os pontos da minuta de negociação foram definidos na Conferência Nacional, em São Paulo.

Fotos Contraf/CUT

Plenária da 10ª Conferência Nacional dos Bancários.

PCS PARA TODOS
A recente conquista de

um novo Plano de Cargos e
Salários para os empregados
da Caixa serviu como exem-
plo para a categoria.

 Os trabalhadores que-
rem um PCS para todos os
bancários, prevendo 1% de
reajuste a cada ano de traba-
lho. A cada cinco anos, esse
reajuste será de 2%. A reivin-
dicação é do banco ser obri-
gado a promover o bancário
pelo menos um nível a cada
cinco anos.

 Propõe-se, ainda, que os
bancos sejam obrigados a ca-
pacitar o trabalhador para a
nova função por no mínimo 60
dias, pagando o novo salário
durante o período de treina-
mento. E quando houver uma
nova vaga, o banco seja obriga-
do a fazer um processo de sele-
ção interna para preenchê-la.

 Para cada cargo e fun-
ção, o banco deve apresen-
tar a grade curricular neces-
sária e oferecer o curso aos
trabalhadores durante o expe-
diente. Em caso de descomis-
sionamento do bancário, a co-
missão deverá ser incorpora-
da ao salário integralmente.

FIM DAS METAS
ABUSIVAS

 As metas devem ser de-
finidas pela agência/departa-
mento com a participação de
todos os trabalhadores, levan-
do em consideração também
a abordagem ao cliente e o
tempo para sua execução.

 As metas devem ser
obrigatoriamente coletivas.

 A constituição das me-
tas deverá levar em conside-
ração a região, o porte da
agência, o número de funcio-
nários, a base de clientes e o
perfil econômico local.

 As metas devem ser re-
gressivas proporcionalmente
ao seu cumprimento.

 As metas estabelecidas
coletivamente devem ser ade-
quadas no caso de afasta-
mento, licença, ausência, fé-
rias de funcionários, etc.

 As metas não serão apli-
cadas aos caixas.

 Ficam proibidas quais-
quer tipos de comparação dos
resultados obtidos, elabora-
ção de rankings ou classifica-
ção por desempenho individu-
al, da agência ou por região.

PISOS SALARIAIS
 Aumento progressivo,

em três anos, até atingir o
piso do Dieese, atualmente
estimado em R$ 2.074, sen-
do incorporado 50% da dife-

rença entre o piso da catego-
ria (R$ 921,49) e o piso do
Dieese neste ano, 25% em
2009 e outros 25% em 2010.
Desta forma, neste ano, o
piso da categoria passaria a
valer R$ 1.497,75 para escri-
turários, R$ 1.947,07 para
caixas e tesoureiros, R$
2.321,50 para primeiro
comissionado, e R$ 3.369,93
para gerente.

CONTRATAÇÃO DA
REMUNERAÇÃO TOTAL

 Distribuição de 5% da
receita de prestação de ser-
viços de forma igualitária en-
tre todos os bancários. O pa-
gamento deverá ser feito
após a publicação do balanço
trimestral. Além disso, 10%
de toda a produção da agên-
cia deve ser distribuída entre
os trabalhadores da unidade.

AUMENTO DA PLR
 Elevar o valor da PLR e

simplificar os critérios de dis-
tribuição: três salários mais
R$ 3.500 para todos, sem
limitador e sem teto.

VALE-REFEIÇÃO
 Aumentar o valor para

17 reais, de forma a compen-
sar a inflação dos alimentos
dos últimos 12 meses.

CESTA-ALIMENTAÇÃO
 Aumento para R$ 415,

o mesmo valor do salário mí-
nimo, e manutenção da ces-
ta-alimentação conquistada
no ano passado.

AUXÍLIO-CRECHE
 Deve ter o mesmo va-

lor do salário-mínimo (R$ 415),
com ampliação da idade para
8 anos e 11 meses.

NOVAS CONQUISTAS
 Auxílio-educação e a cri-

ação de um plano de previ-
dência complementar fechado,
com gestão compartilhada.

EMPREGO
 Ratificação da conven-

ção 158 em defesa do empre-
go; cumprimento da jornada
de 6 horas; contratação de
mais bancários, estabelecen-

do efetivo mínimo para o
atendimento aos clientes.

SEGURANÇA
 Instalação de portas de

segurança em todas as agên-
cias bancárias, imediatamen-
te na entrada do auto-atendi-
mento; pagamento de adicio-
nal de risco de vida no valor
de 40% do salário para funci-
onários de agências e PABs.

EIXOS POLÍTICOS
 Defesa dos bancos pú-

blicos.
 Ampliação do crédito

produtivo para investimentos,
principalmente agrícola.

 Redução da taxa de ju-
ros.

 Regulamentação do ar-
tigo 192 da Constituição Fe-
deral (que estabelece o papel
do sistema financeiro).

Pauta de reivindicações

aumento real). Também está na
pauta a elevação e simplificação
da PLR, o fim do assédio moral e
das metas abusivas e mais segu-
rança nas agências. Os bancá-
rios querem, ainda, a valorização
dos pisos, um plano de cargos e
salários para todos e a criação de
planos de previdência comple-
mentar para toda a categoria.

As negociações serão em
mesa única para as reivindica-
ções gerais dos trabalhadores
das instituições financeiras pú-
blicas e privadas. As questões
específicas serão tratadas nas
mesas de negociação conco-
mitantes, o que inclui as ques-
tões dos empregados da Caixa
que foram definidas no 24º
Conecef.

Confira os principais pontos
da pauta de reivindicações.
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Os 187 delegados e
delegadas que parti-
ciparam do 24º Con-

gresso Nacional dos Emprega-
dos da Caixa, ocorrido em São
Paulo, nos dias 28 e 29 de julho,
aprovaram os eixos específicos
da campanha salarial deste ano.

Mudança no Plano de Car-
reira, com solução para os pro-
blemas referentes a cargos e
funções, será uma das reivin-
dicações. Os empregados tam-
bém querem maior democra-
cia na gestão, com a eleição de
representantes para o Conselho
de Administração da Caixa.

Na pauta de reivindicação,
ainda estão a isonomia de di-
reitos entre todos os emprega-

APOSENTADOS
FUNCEF E PREVHAB

 Solução do processo de
migração dos participantes da
Prevhab para a Funcef.

 Correção dos benefícios
das mulheres que se associa-
ram à Funcef até 18 de junho de
1979 e que se aposentaram pro-
porcionalmente.

 Extensão do auxílio ces-
ta-alimentação para todos os
aposentados e pensionistas.

 Reposição das perdas dos
benefícios.

 Pagamento de PLR aos
aposentados por invalidez, com
custo para a Caixa.

SAÚDE CAIXA
 Inclusão dos filhos com

necessidades especiais maio-
res de 21 anos como dependen-
tes diretos.

 Mudança do caráter do
Conselho de Usuários, de con-
sultivo para deliberativo.

 Ampliação e aperfeiçoa-
mento da estrutura de gestão do
plano de saúde.

 Anistia dos débitos do Saú-
de Caixa.

 Extensão do Saúde Caixa
para os aposentados que saíram
por meio do PADV.

 Plano de saúde (Plano Fa-
mília) para filhos acima de 24 anos.

Empregados da Caixa vão à campanha salarial em busca de melhores condições de trabalho.

24º CONECEF

Isonomia de direitos para todos
dos, o cumprimento da jorna-
da de trabalho de seis horas,
tíquete e cesta alimentação
para aposentados e pensionis-
tas, recomposição do poder de
compra dos salários. Também
foram aprovados itens sobre a
Funcef/Prevhab, Saúde Caixa,
estruturação da carreira, re-
presentanção dos trabalhado-
res na gestão da Caixa e a or-
ganização do movimento.

APOSENTADOS
Dos últimos Congressos

Nacionais dos Empregados da
Caixa, o 24º foi o que mais teve
presença de aposentados e
aposentadas. Foram 25 do to-
tal de 187 delegados inscritos.

SAÚDE E CONDIÇÕES
DE TRABALHO

 Criação de programas de
saúde mental e de apoio a de-
pendentes químicos, com garan-
tia de participação dos represen-
tantes dos empregados na ela-
boração e acompanhamento.

 Reconhecimento das ati-
vidades de avaliador de penhor
e de técnico de operações de re-
taguarda como insalubres.

 Garantia de incorporação do
valor da comissão de cargo e CTVA
aos salários em razão de seqüelas
por acidente de trabalho.

 Adoção do salário global
do empregado para fins de cál-
culo dos adicionais de insalubri-
dade e periculosidade.

 Fim do assédio moral e
de todas as formas de violência
organizacional.

 Criação de espaços nas
unidades de trabalho para exer-
cícios laborais.

CARREIRA NA CAIXA
 Criação de novo Plano de

Carreiras, com incorporação do
Complemento Temporário Vari-
ável de Ajuste de Mercado
(CTVA).

 Isonomia de direitos en-
tre novos e antigos empregados
com extensão da licença-prê-
mio, anuênios e Vantagens Pes-
soais (VPs) e normatização das

Ausências permitidas (Apips).
 Valorização do cargo de

caixa/PV com aumento dos va-
lores de comissão e piso de
mercado.

 Equiparação salarial dos
caixas de retaguarda com os
caixas/PV.

 Extinção dos diferenciais
de mercado A, B e C, com equi-
paração dos pisos nos valores
do mercado A.

 Extinção dos diferenciais
de classe de filiais, com equi-
paração dos pisos aos valores
das filiais classe I.

  Maior peso na avaliação
dos serviços e produtos sociais
da Caixa.

 Planejamento participativo/
avaliação participativa para distri-
buição de deltas por merecimento.

REPRESENTAÇÃO
DE TRABALHADORES
NA CAIXA
OUTROS TEMAS

 Eleição de representante
dos empregados para o Conse-
lho de Administração da Caixa.

 Garantia ao empregado,
dentro de sua jornada de traba-
lho, de tempo para leitura dos
normativos e suas alterações.

 Adoção de critérios para
definição de Lotação Autorizada
de Pessoal (LAP) negociados
com os representantes dos em-

pregados.
 Cumprimento das defini-

ções relativas ao acordo coletivo
2005, no que diz respeito a com-
pletar o número de 210 técnicos
sociais lotados nas Gidur e Redur.

 Observância da resolução
nº 430 do Confea nas áreas de
desenvolvimento urbano,
tecnologia, patrimônio e seguran-
ça do trabalho, no que diz respei-
to à subordinação de profissio-
nais de engenharia e arquitetura.

 Treinamento presencial
para os empregados da área

Uma comissão paritária
para acompanhar o processo
de avaliação de desempenho
e promoção por mérito na Cai-
xa foi criada com a implanta-
ção no novo Plano de Cargos
e Salários. A comissão foi ins-
talada depois da assinatura do
acordo aditivo entre Contraf/
CUT e Caixa.

A comissão é composta
por seis representantes dos
empregados e seis da Caixa
que se reúnem semanalmen-
te. O prazo de conclusão dos
trabalhos é de 31 de agosto. O
conselheiro da APCEF Marce-
lo Carrion é um dos integran-
tes da comissão. Os empre-
gados podem encaminhar su-
gestões, críticas e contribui-

Questões específicas
social nos PVs.

 Alocação de cargos téc-
nicos e gerenciais para a área
de transferência de benefícios
nos PVs.

 Ampliação do acesso ao
incentivo para educação superi-
or, com aumento do auxílio para
R$ 500.

  Retorno do auxílio-educa-
ção, abrangendo dependentes
de 7 a 14 anos.

 Extensão do auxílio-fune-
ral aos dependentes inscritos no
Saúde Caixa.

ções para a comissão através
da página da Federação
(www.fenae.org.br).

O trabalho está sendo pau-
tado pelas seguintes diretri-
zes: Adoção de instrumentos
de avaliação com critérios ob-
jetivos e subjetivos (proposi-
ção dos quantitativos destes
fatores).  Adoção de sistemá-
tica de avaliação cruzada
(auto-avaliação - avaliação pela
equipe – avaliação dos subor-
dinados pelas chefias e da che-
fia pelos subordinados, dentre
outras a serem negociadas na
comissão). Adoção de um fa-
tor próprio nas unidades de tra-
balho, além daqueles que fo-
rem estabelecidos para todas
as unidades da Caixa.

Contraf/CUT

EMPREGADOS PROPÕEM
CRITÉRIOS PARA PROMOÇÃO
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Alternativa ao alternativo

João de Barro - O que é
cinema independente ou
alternativo?

Marcus Mello - Esse ter-
mo foi cunhado para definir to-
das aquelas cinematografias que
se opõem ao cinema majoritá-
rio holywoodiano, produzido nos
Estados Unidos. No mundo in-
teiro, praticamente, o cinema
americano ocupa a maior parte

Em outubro deste ano, o Sin-
dicato de Porto Alegre e Região
(SindBancários) inaugura a sua
sala de cinema. Será mais um
espaço para o cinema indepen-
dente/alternativo na capital. A
sala, com 80 lugares, exibirá
basicamente filmes brasileiros,
produções latino-americanas e
ciclos temáticos, com ingressos
populares. Os bancários sindi-
calizados pagarão meio ingres-
so. Com a inauguração de mais
essa sala, Porto Alegre passa a
contar com quatro opções para o
cinema alternativo. As outras são:
PF Gastal, Casa de Cultura Má-
rio Quintana e Santander Cultu-
ral. A linha central do cinema do
SindBancários é trabalhar com
títulos que tenham qualidade ci-
nematográfica, mas com um
grande potencial de público.

A seguir, Marcus Mello, pro-
gramador da sala PF Gastal, da
Secretaria Municipal de Cultu-
ra de Porto Alegre, fala sobre a
produção e a comercialização do
cinema alternativo no Brasil.

Mello - Sem dúvida, porque
o cinema alternativo (europeu,
latino-americano) eles são lan-
çados com um número peque-
no de cópias, tem filme que che-
ga a ser lançado com uma úni-
ca cópia para atender todo o
Brasil. Isso explica porque al-
guns filmes demoram tanto a
chegar, por exemplo, em Porto
Alegre. Porque o processo de
copiar o filme é muito caro. Um
problema, aliás, que o cinema
norte-americano não tem.

JB - Como está a produ-
ção brasileira de cinema?

Mello -  Eu acho que
estamos vivendo um momento
de produção muito interessante

no Brasil, apesar dos
problemas. Se for-
mos comparar com o
período em que o
Collor assumiu, que
acabou com a Em-
brafilmes, com a Fun-
dação do Cinema
Brasileiro e pratica-
mente extinguiu a
produção de filmes
aqui no Brasil, hoje
estamos vivendo um
momento muito bom.
Claro que a nossa
produção tem que ser
totalmente subsidia-
da, o cinema brasilei-
ro é praticamente
todo ele feito com di-
nheiro público, via lei
de audiovi-sual e de
renúncia fiscal. Não é

o sistema ideal, mas temos con-
seguido manter uma produção
constante e de bastante diversi-
dade. Nossos filmes têm sido pre-
miados em festivais importantes.
É o cinema que está conseguin-
do dialogar também com o mer-
cado internacional e com esse sis-
tema dos festivais. O que é muito
importante, porque acaba assegu-
rando a distribuição desses filmes
em vários países.

JB - Essa realidade vai
dar um incremento maior
ao cinema alternativo?

Mello - Acho que sim, mas
o nosso maior problema hoje
não é em relação a produção e
sim à exibição. A gente tem uma

enorme lista de filmes prontos
que está há muito tempo espe-
rando salas para que possa ser
exibida. O nosso circuito alter-
nativo é muito pequeno. Normal-
mente as salas de cinema alter-
nativo são subsidiadas. Esse tipo
de espaço dificilmente consegue
se manter com dinheiro da bilhe-
teria, então precisa desses subsídi-
os para financiar a sua existência.

JB - Além da revisão da
legislação o que deveria
ser feito?

Mello - Hoje a atuação do
Ministério da Cultura, da Ancine,
da Secretaria do Audiovisual tem
sido muito importante, mas há
muito ainda a se fazer. Eu acre-
dito que a situação não vai se
reverter enquanto não houver
um investimento maior num cir-
cuito de salas na periferia das
grandes cidades e também no
interior. Já existem projetos para
isso, algumas salas estão sendo
abertas, com equipamento digi-
tal e ingresso barato.

JB - O que tu achas dos
sindicatos de bancários
estarem tomando essa ini-
ciativa de construir salas
para o cinema alternativo?

Mello - Acho excelente. É
uma iniciativa que revela um
dado muito positivo, que os sindi-
catos estão também preocupados
com a formação cultural de seus
associados. Em oferecer progra-
mação cultural de qualidade a um
preço baixo.

do mercado. É uma ocupação
realmente assustadora, têm pa-
íses em que a ocupação é de
95% do mercado. Então, os fil-
mes de outras cinematografias,
que a gente costuma chamar de
nacionais seria o conjunto que
formaria esse cinema indepen-
dente, alternativo, à margem
desse mercado holywoodiano,
que domina as telas do mundo
inteiro. O termo também é usa-
do para definir aqueles filmes de
produção menor, por exemplo,
mesmo em um contexto como
o cinema brasileiro.

JB - Os filmes alternati-
vos têm melhor qualidade
cultural?

Mello - Não necessariamen-
te. Pode ter um filme, mesmo
produzido em Hollywood, por
um grande estúdio, que tenha
muita qualidade. Não é pelo fato
de um filme ser produzido nos
Estados Unidos que ele vai ser
um filme ruim. O que se con-
testa, até por isso que têm algu-
mas salas, como a PF Gastal, na
Usina do Gasômetro, que prioriza
basicamente filmes de outros pa-
íses. Prioriza esse tipo de filme,
justamente porque o cinema nor-
te-americano, seja bom ou mau,
ele domina uma fatia muito gran-
de do mercado. A gente também
quer ver filmes de outros países.

 JB - As dificuldades
também passam pelas pou-
cas cópias e distribuição
de filmes alternativos?

Quando lixo vira luxo

Marcus Mello

Fabricar menos e reciclar
mais é a receita de ambien-
talistas para minimizar o exces-
so de lixo provocado pela pro-
dução em grande escala de sa-
cos e sacolas plásticas no Pla-
neta. A curto prazo, a mudança
de comportamento é imprová-
vel para o mundo contemporâ-
neo, cuja filosofia predominante
ainda é consumir e descartar. No
Brasil, um estudo aponta que cada
cidadão transforma em lixo cer-
ca de 800 sacolas plásticas ao
ano. Quantia assustadora para
um país que recicla apenas 20%
de todo o plástico gerado.

Em 2003, Diego Rafael
Bayer era estudante de Enge-
nharia Industrial Química, da
Feevale, em Novo Hamburgo,
quando se aventurou na pesqui-
sa de uma nova técnica para
aproveitar os resíduos plásticos

transformados em barras por
uma indústria de Dois Irmãos,
no Vale dos Sinos. A fábrica acu-
mulava mensalmente cerca de
50 toneladas de material, entre
sacolas com defeitos e restos de
moldes. Após seis anos, a ex-
periência do jovem engenheiro
se concretiza. Além de aprovei-
tar os resíduos sem destino ade-
quado, a técnica substitui a ma-
deira. O lixo em barra muda de
formato e vira matéria-prima
para descansos de pés, lem-
branças de fim de ano, cadei-
ras, bancos de praça e floreira
para jardins. Não atrai fungos
ou cupim, não retém umidade,
frio ou calor, e pode ser pinta-
do, lixado, parafusado e ser-
rado. Segundo o seu idea-
lizador, dura 20 vezes mais que
a madeira. Atualmente, Bayer
também testa a técnica com
material do lixão.

APROVEITAMENTO
Além das sacolas plásticas,

sacos de feijão, de arroz, de
massa, de açúcar e de sal tam-
bém servem de matéria-prima
para os perfis ecológicos. Inici-
ativas como essa podem trans-
formar o lixo em luxo se bem
aproveitadas, e aliviar as flores-
tas do fornecimento de madei-
ra. Bem gerenciado pelas pre-
feituras, por exemplo, o lixo se-
lecionado - através de ações de

separação e triagem com em-
presas de coleta seletiva - tem
como virar material de boa qua-
lidade. Um dos objetivos do pro-
jeto é orientar as prefeituras a
produzirem o material originário
dos lixões, transformando-o em
substitutos da madeira usada em
praças e parques. Aprimorada,
a técnica pode ser útil até mes-
mo na construção civil. Os per-
fis ecológicos são viáveis à fa-
bricação de pisos e à substitui-
ção de tábuas. “É um trabalho
que visa a educação ambiental.
É barato e também trabalha a
questão do reaproveitamento de
resíduos”, garante o engenheiro.

A descoberta já é conhecida
por algumas prefeituras do es-
tado. Os governos da Paraíba e
de Fortaleza também mostraram
interesse. “O grande problema
das prefeituras do Brasil é que
elas não têm gestão. As vezes

nem conseguem fazer a coleta se-
letiva funcionar”, constata o en-
genheiro. A técnica de Bayer evo-
luiu. Hoje, ele desenvolve perfis
ecológicos similares, porém mais
sofisticados. A mistura de po-
lietileno, polipropileno e casca de
arroz está gerando lucro à uma
fábrica que investiu milhões de
dólares na nova tecnologia.

Estudante de engenharia industrial desenvolve tecnologia com resíduos plásticos.

A APCEF lançou em no-
vembro de 2007 a sacola eco-
lógica. Está a venda na página
www. apcefrs.org.br/produtos.

Floreira de plástico.
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AMÉRICA CAFÉ

Emoção no palco

Despertar o prazer de estar no palco. Esse é um dos objeti-
vos da Oficina de Iniciação ao Teatro. Uma nova turma iniciou
as aulas no dia 4 de agosto. A Oficina faz parte do APCEF em
Cena em parceria com o SindBancários. As aulas acontecem
no Centro Cultural Cia de Arte (rua Andradas, 1780, 5º andar),
todas às segundas-feiras, das 19h30min às 22 horas.

O curso é ministrado pela atriz graduada em interpretação
teatral pela Ufrgs, Graziela Schaefer, sob coordenação do diretor
e roteirista Artur José Pinto, e inclui preparação corporal, leitura
de textos e montagem de esquetes teatrais que levam o partici-
pante a experimentar-se na arte do palco.

Para o encerramento da Oficina está prevista a apresenta-
ção de fragmentos cênicos, construídos pelo grupo.

Despertando prazeres

A Associação busca incentivar a
aproximação dos seus associados
(as) com o teatro, com a música e
com a escrita criativa. Uma nova
fase do projeto está sendo propos-
ta: a realização de oficinas de tea-
tro, canto e criação literária no inte-
rior do estado. Para isso, a APCEF
disponibiliza apoio e orientação na
montagem das oficinas para as Re-

O dito popular diz que quem canta seus males espanta. E
muito além de espantar os males, a proposta da segunda edição
da Oficina de iniciação ao canto  "Se Acaso Você Cantasse",  é
suscitar nos participantes o prazer e a alegria de cantar, propici-
ando o conhecimento de sua voz e desenvolvendo habilidades
musicais como, ritmo, afinação e interpretação, além de apri-
morar o uso da respiração.

No primeiro encontro do grupo, os novos alunos destacaram
o gosto pela música e a intenção de aprimorar o seu dom como
fatores que os levaram a buscar a Oficina. Os encontros aconte-
cem sempre às terças-feiras, das 19h30min às 22 horas, no
Centro Cultural Cia de Arte. A Oficina  que iniciou no dia 5 de
agosto já está com vagas completas e lista de espera. Para o
final do curso, que deve acontecer em novembro, está previsto
a apresentação dos novos cantores.

gionais que queiram implementar
o projeto

As Oficinas preparam os inte-
ressados para um fazer melhor.
No teatro, onde são ensinadas
formas de utilização do corpo, da
voz e da interpretação teatral; no
canto onde a preparação corpo-
ral e o conhecimento da voz são
elementos fundamentais para
que possa usar os recursos vo-
cais e nas Oficinas de Literatura,
onde são ensinadas técnicas que
ajudam a melhorar a estética da
escrita criativa. Usando as técni-
cas apropriadas, os resultados
são surpreendentes.

Os interessados devem en-
trar em contato com o setor de
eventos da APCEF pelo telefone
51 3268 1611 ou pelo e-mail
eventos@apcefrs.org.br.

Pelo interior

Depois do sucesso das
apresentações em Porto
Alegre, o Caixa de Pandora,
põe o pé na estrada para
levar ao interior do estado
o charme e a beleza do
América Café. A primeira
parada será em Santa Ma-
ria. O grupo se apresenta
no dia 13 de setembro, às

COM O PÉ NA ESTRADA
20h30min, no Teatro Treze
de Maio.

A peça, com forte inser-
ção musical, trata de um
amor que ficou parado no
tempo. O cenário para con-
tar a história de Leda, sua
vida, seu amor por Rudimar,
é um velho café.

Apresentações em ou-

tras cidades estão sendo
planejadas. As agências ou
unidades que tiverem inte-
resse em receber o Caixa
de Pandora em sua cidade,
devem entrar em contato
com a APCEF, pelo telefo-
ne 51 3268 1611 ou pelo
endereço eletrônico even-
tos @apcefrs.org.br.

Emoção e beleza voltaram
aos palcos. O Teatro Hebrai-
ca em Porto Alegre foi cená-
rio para a reestréia do América
Café, peça teatral do grupo da
APCEF, Caixa de Pandora.

A história de amor de Leda
e Rudimar, mescla de drama e
humor, ambientada no bar da
boêmia das décadas de 40 e 50,
não só comoveu como alegrou
os espectadores. A obra, essen-
cialmente musical, tem direção
e roteiro de Artur José Pinto e
marcou a estréia do ator Ale-
xandre Cardoso de Freitas no
papel de Rudimar.

O espetáculo fica em car-
taz no Teatro Hebraica du-
rante todos os finais de sema-
na de agosto.

Fotos Filipe Caldeira
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Administrar as necessidades
humanas. Esse é o papel da
Gerência de Pessoal (Gipes/
PO). Complexa, e por isso um
dos mais delicados setores da
Caixa, a Gipes/PO conta hoje
com 50 profissionais, entre ge-
rente de filial, gerente de servi-
ços, supervisores, analistas, con-
sultores, técnicos em recursos
humanos, escriturários e técni-
cos bancários novos.

A Gipes é encarregada de
macroatividades e está organiza-
da em áreas como Provimento,
Educação Corporativa, Serviços
Especializados em Engenharia,
Medicina e Segurança do Traba-
lho, Saúde Caixa e Consultoria de
Clima Organizacional. Para o
gerente de filial, Renato Jardim,
toda essa estrutura faz da Caixa
uma das melhores empresas para
se trabalhar hoje no Brasil. "Eu
ousaria em afirmar isso, por todo
esse cuidado que se tem com as
pessoas. O ser humano não é só
carne e osso, ele tem uma série
de necessidades, desejos e aspi-
rações que variam muito de pes-
soa a pessoa", diz Jardim.

DESMONTE
Embora distante do ideal,

devido a problemas de estrutu-
ras locais, a Caixa deu um salto
qualitativo no tratamento às pes-
soas. Em 2002, no final do go-
verno Fernando Henrique Car-
doso, havia um processo de des-
monte da empresa e a área de
recursos humanos estava sen-

do vitimada por essa linha ad-
ministrativa. A idéia era centra-
lizar as atividades, acabar com
as representações locais, aten-
der através das centrais de aten-
dimento e tratar a gestão de
pessoas como um processo de
segunda e terceira linhas.

"Eu costumava usar essa fra-
se: a Caixa queria fazer gestão
de pessoas sem as pessoas",
lembra Jardim. Para impedir
esse processo, Jardim conta que
na época, a antiga Gipes teve
grande apoio do Sindicato, da
Fenae e da APCEF. " Sem que-
rer fazer apologia política, mas
a nova administração mudou sen-
sivelmente o antigo foco. Come-
çamos a trabalhar a gestão de
pessoas, houve um processo de
aproximação com o corpo funci-
onal, dando mais espaço às rei-

vindicações como um todo",
explica. "Hoje estamos com
uma estrutura de trabalho

muito melhor. Temos vá-
rios níveis geren-ciais,

analistas, consultores,
enfim, pessoas res-
ponsáveis por cada

processo", ressalta
Jardim.

P R O V I -
MENTO

O setor
de Provimen-

to é responsável
pelo processo de admissão de
novos empregados, atendendo
desde o recebimento dos candi-
datos selecionados via concur-
so (comprovação dos requisitos
legais e documentação dispos-
tos no edital) até a seqüência de
exames médicos para a obten-
ção do apto para ingressar na
empresa. Promove seminários
de integração (contextualização
da Caixa, visão geral do papel
social e comercial da empresa).
Para os empregados que ingres-
sam nas agências e/ou
RETPVs, o setor promove duas
semanas de laboratório de
agência. O laboratório propõe
uma experiência prática dos sis-
temas da Caixa, para que os
empregados tenham uma mai-
or intimidade com a realidade
do trabalho diário. Em ambi-
ente de treinamento, o novo
empregado entra em vários
sistemas cor-porativos da Cai-
xa e conhece os programas

QUEM FAZ A CAIXA

Múltiplas funções
O importante papel da GIPES/PO na política interna da Caixa.

Costelão e dança
Os ingressos esgotados des-

de o dia 15 já confirmavam que
o evento seria um sucesso. O
prato principal começou a ser
preparado às 6 horas do domin-
go. Foram servidos mais de 150
quilos de costela, que teve como
acompanhamento saladas,
aipim, arroz, feijão e sobreme-
sa. Os associados que levaram
cuia e bomba puderam sabore-
ar o chimarão com erva mate e
água quente oferecidas pela
APCEF durante todo o dia.

Após o almoço, as mesas de-
ram lugar à pista de dança e o
som tradicionalista tomou conta
do Galpão Crioulo. Músicos con-
vidados animaram o baile até o
final da tarde.

E quem participou do 1º
Costelão, organizado pelo Nú-
cleo de Cultura Gaúcha da
APCEF no dia 20 de julho, já está
a espera da próxima edição.

(Fundo de Garantia, Seguro
Desemprego, entre outros).

EDUCAÇÃO
Cursos para o grupo

gerencial, entre eles o curso   de
Relacionamento e Resultados
Sustentáveis na Organização
(RRSO) e o programa Vida Fu-
tura, para aqueles que vão se
desligar da Caixa (oficinas
psicoterápicas e incentivo ao
empreendedorismo). Promove
outros cursos de atendimento,
ministrados por uma equipe de
instrutores da Caixa. Dentro da
política de diversidade, está sen-
do implementado um curso de li-
bras (linguagem de surdos-mu-
dos) para os empregados apren-
derem a tratar com esse público.

ENGENHARIA, MEDI-
CINA E SEGURANÇA

O Serviço Especializado de
Engenharia, Medicina e Segu-
rança no Trabalho dispõe de
equipe responsável por cumprir
todos os quesitos de seguranças,
exigidos pelas normas regula-
mentadoras do Ministério do
Trabalho. O setor deve promo-
ver a saúde e ambientes saudá-
veis. É responsável pela parte
de ambiência corporativa (ilumi-
nação, climatização e mobiliário
ergonômico). Promove o Pro-
grama de Prevenção de Riscos
Ambientais, o Programa de
Controle Médico de Saúde
Ocupacional (exames periódi-
cos com empregados dentro e
fora de grupos de risco). O se-

tor é responsável ainda pela área
de prevenção de acidentes. Pro-
move anualmente a Semana In-
terna de Prevenção de Aciden-
tes do Trabalho (SIPAT).

SAÚDE CAIXA
Grande plano de gestão da

Caixa com 18 mil beneficiários,
no Rio Grande do Sul. A Gipes/
PO é responsável pela gestão
de toda a rede credenciada
(contratação, pagamento a cre-
denciados e alterações ca-
dastrais). É responsável tam-
bém pela inclusão de benefi-
ciários e seus dependentes, bem
como por toda a demanda (apoio,
credenciamento, assistência e
aparelhos médicos). Também
viabiliza analistas para tratar da
prospecção de novos credenciados.
Esses técnicos fazem um estudo
para detectar carências e todo o
dimensionamento da rede.

ORGANIZACIONAL
A Consultoria de Clima

Organizacional é o setor respon-
sável pelo levantamento dos ní-
veis de satisfação dos emprega-
dos. Através de questionários e
relatórios se faz um diagnóstico
da unidade e propostas de ações
corretivas. Também é responsá-
vel pelo programa de reabilitação
ocupacional para o retorno de
empregados após período de
afastamento por questões de saú-
de. Possui equipe multidisciplinar
de profissionais para encontrar
local adequado às novas condi-
ções laborais do empregado.

A Regional Sul da APCEF homenageou os pais com um almo-
ço seguido de bingo e sorteio de brindes. O almoço ocorreu no dia
3 de agosto, no Clube Caixeral, em Pelotas. Conforme a vice-
coordenadora da Regional, Lúcia Helena Leal da Silva, a festa foi
realizada com muita alegria, num clima de confraternização e ani-
mação entre os associados e convidados.

Homenagem aos pais
Filipe Caldeira
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O entardecer nos dá a ori-
gem, um intrépido temor de nos-
sa identidade. Assim estava
Cristina, reproduzindo aquele lu-
gar, onde cresceu na beira do
mato e daquela sanga, onde as
capivaras chegavam todas as
manhãs, singrando as águas
como lacunas de um tempo es-
quecido. O último frio arrepiava
o corpo. Os maricás floridos,
seres inconstantes, crepitavam
em seus braços, arranhando a
pele com seus longos espinhos.

O donos da terra nos fustiga-
vam, dia após dia. Posseiros, ocu-
pantes, sei lá o que nós éramos,
mas tínhamos plantado, cultiva-
do a terra, e nossos filhos e ir-
mãos aqui tinham nascido. Nati-
vos daquele solo, arrecadamos
nosso alimento, mas será que éra-
mos os donos? A nossa pele,
fustigada pelo sol do verão, do
outono, da primavera, do inver-
no, se aquecia de rugas, pintava
nossos pés, nosso corpo, nossa

alma. Me lembro que ali nasce-
mos, trabalhamos, e o que somos
está ali. Aquele fogãozinho de le-
nha trepidando de calor, mostran-
do nossas origens, muito arroz
com feijão, muita traíra frita na
grelha da trempe, muito milho fus-
tigado no fogo.

Cada trançado de palha, cada
planta que cresce, o alimento que
sustenta é a nossa vida, o nosso
tear. Aqui estamos tramando po-
esia e alma. Quem há de nos re-
tirar deste regaço?

De manhã, bem cedinho, sem
mesmo o sol apontar, o cheiro da
relva ainda é tênue. O nossos pés,
o nosso corpo, a nossa chama,
aquece, semeia esta terra mais
doce, mais reconfortante que
qualquer apelo de conforto. Aqui
somos tão bugres, como sempre
fomos, como as garças que pela
manhã nos desenham imagens e
à noite nos levam a sonhar com
sua eterna dança. Quando bate-
mos palmas, elas levantam em

uma sincronia de movimentos
que imaginamos eterna.

Somos os donos do lugar, o
nosso ser, da nossa identidade,
mas nem mesmo o bugio agora
vive ao nosso lado e o lobo guará
não mais habita aqui nestas so-
lidões. Sei que temos o segredo
deste lar, desta imensidão, resis-
timos aos que nos fustigam para
a cidade, sei que neste contra-
ponto tantas almas foram e vie-
ram e nós continuamos na ter-
ra.

Singrando estes lugares, às
vezes em lama quente, sestrosa,
gostosa, outras, de uma eterna
busca, minha alma se envolve
neste eterno, diverso, arrebata-
do caminho de um inconsciente
que necessita do coletivo, de algo
que nos agregue, de alguma coi-
sa que nos leve a acreditar que
estamos juntos e formamos uma
única idéia, imagem, a de que
somos nativos e vivemos em har-
monia constante com este chão.

FALA, ASSOCIADA(0)

O texto abaixo é de Carmem Borja, empregada da Caixa desde 1975,
aposentada e associada da APCEF. É nutricionista clínica. Carmem 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.

É nossa esta terra!

JOGOS DA FENAE

Ouro em integração
Futebol Society
4º lugar
Paulo Pasqualotti, Ernesto Nunes,
Rodrigo Pastl, Ivan Verardi, Diego
Feron, Rafael Azevedo, Charles
Scopel, Ricardo Beneduzi, Vianei
Eckert, Samuel Hauschild,
Richardson Rosa, Daniel Storck,
Adauto Pereira, Paulo Renato
Schittler, Marcus Xavier, Anderson
Zambiasi, Leandro Muhlen,
Daniel Franco (Técnico)
Voleibol Masculino
4º lugar
João Abreu, Mauro Borowsky, Sid-
nei Otto, Rafael Reckziegel, Tiago
Campos, Leandro Santana,
Ricardo Costa, Fernando
Gerhardt, Jeisson Faller, Geovane
Sippel, Thiago Goulart, Matheus
Bauer, Roberto Cardoso (Técnico)
Futsal
7º lugar
Claudio Jardim, Paulo Perdomo,
Lucas Petter, Carlos Viegas, Carlos
Francisco Machado, Vagner
Braga, Rogerio Hollerbach, Mar-
cos Rafael Silva, Cesar Pereló,
Antonio Fonseca, Ney Ramires
(Técnico)
Tênis de Campo
Simples Masc
1º lugar Elias Ritter

Tênis de Campo
Duplas Masc
1º lugar Elias Ritter e José
Newton Trindade
Tênis de Campo
Simples  Fem
7º lugar Margareth Marquardt
Tênis de campo Duplas Fem
1º lugar Liane Kogler e Laura
Kern
Tênis de Mesa Fem
7º lugar Liane Baumann
Natação Livre Master Fem
2º lugar Luciane Balico
Natação Peito Master Fem
2º lugar Luciane Balico
Natação Costa Master Fem
5º lugar Mª Jurema Teixeira
Natação Livre
Absoluto Masc
8º lugar Luis Artur Bitencourt
Salto em Distância Masc
7º lugar Rodrigo Bortolotto
Corrida Rústica Masc
3º lugar Adilson Johann
Corrida Rústica 5000m Fem
6º lugar Vania Colle
Volei de Praia Masc
7º lugar Fernando Gerhardt
e Jeisson faller
Volei de Praia Fem
6º lugar  Lorna Lehenbauer
e Aline Tres

Tênis, rústica e natação ga-
rantiram medalhas para a
APCEF. No tênis de cam-

po, as duplas Laura Kern, apo-
sentada, e Liane Kogler, Gidur/
PO, Elias Ritter, agência Passo
Fundo, e José Newton Trindade,
Giter/PO, trouxeram o ouro. Elias
Ritter conquistou também o ouro
no tênis de campo simples com a
vitória na final contra o atleta do Dis-
trito Federal por dois sets a zero.

A dupla feminina derrotou na
final a equipe de São Paulo, já a
dupla masculina conquistou o ouro
derrotando os atletas do Distrito
Federal.

Na natação, a atleta Luciane
Maria Finger Ballico, da Jurir/PO,
trouxe duas medalhas na baga-
gem. A prata foi conquistada nos
estilos peito máster e 50 metros
livre máster.

Adilson Johann, da agência
Lajeado, obteve o terceiro na cor-
rida rústica.

O vôlei masculino e o futebol
soçaite acabaram a competição
em quarto lugar. Confira todas
as classificações e os atletas
participantes.

Um projeto de revitalização
e modernização das piscinas e
do salão anexo da Colônia A
está em estudo na APCEF. A
proposta é uma melhor utiliza-
ção da área e maior conforto a
associados e dependentes.

O projeto arquitetônico pre-
vê a integração dos ambientes
da área das piscinas. As pisci-
nas terão a sua estrutura total-
mente reformada, propiciando
melhor utilização. O espaço
para banho de sol também será
aumentado, proporcionando aos
usuários espaço a mais para
continuar a desfrutar da bela pai-
sagem a beira do Lago Guaíba.
O piso do fundo das piscinas
será trocado e impermeabiliza-
do. A área ao redor receberá
novo cercamento.

SALÃO
O salão receberá reforma

em toda a parte interna para
uma maior utilização dos ambi-
entes, que serão ampliados para
atender até 50 pessoas. Uma
novidade é a construção do es-
paço gourmet, onde poderão ser
preparados almoços ou jantares
pelos associados. As janelas
também serão trocadas, aumen-
tando o espaço visual do Lago.

Conforme o diretor de Pa-
trimônio da APCEF, Paulo
Belotto, a proposta de revita-
lização já vinha sendo ges-
tionada há pelo menos dois
anos. "Durante esse período
buscamos os recursos financei-
ros necessários para a realiza-
ção da obra que agora podemos
apresentar", diz ele.

Novo visual
na Colônia A

Fotos Fenae

Na primeira foto, parte da delegação gaúcha.
Acima, os atletas no churrasco de confraternização.

PARTICIPAÇÃO DA APCEF
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ciano magenta amarelo preto

Ogrande evento do es-
porte aconteceu de
26 de julho a 2 de agos-

to em Brasília. Os Jogos da Fenae
reuniram associados/as  das 27
Apcefs do país, em um espetá-
culo de muita confraternização e
alegria. Essa foi a maior de todas
as edições do Jogos da Fenae,
reunindo mais de dois mil atletas.
Foram disputadas 21 modalidades
esportivas oficiais e duas não-ofi-
ciais (futebol soçaite masculino e
futsal feminino).

A delegação gaúcha foi com-
posta por 90 integrantes. A atleta
do vôlei Lorna Lehenbauer foi a res-
ponsável por carregar a bandeira da
APCEF na abertura dos Jogos.

A presidenta, Célia Zingler, e
o diretor de Esportes, Sérgio
Squeff, representaram a APCEF
na oitava edição dos Jogos da
Fenae. Squeff destaca que os
Jogos serviram para reforçar o in-
terrelacionamento entre colegas
de todo o país. "Dentro do mun-
do Caixa que vivemos, não exis-
te só trabalho e os Jogos mostra-
ram isso", completa.

Momentos de confraternização
JOGOS DA FENAE

Evento esportivo promovido pela Fenae e Apcefs reuniu mais de dois mil atletas em Brasília.

Liane kogler (esq.) e Laura Kern (dir), campeãs do tênis de quadra
duplas. Entre elas, a presidenta da APCEF, Célia Zingler. À direi-
ta, o diretor de Esportes, Sérgio Squeff.

Luciane Balico, prata na nata-
ção. À esquerda, presidenta da
APCEF, Célia Zingler.

Elias Ritter e José Newton Trindade, primeiro lugar no tênis de
duplas masculino. Elias foi campeão no tênis de quadra simples.

Equipe de futsal. Em pé: Ney, Zeca, Perdomo, Vagner, Claudinho,
Squeff (diretor de Esportes). Agachados: Lucas, Marcos Rafael,
Pereló, Chico e Carlos.

Lorna Lehenbauer e Aline Tres,
sexto lugar no vôlei de praia.

Vôlei. Da esq. para a dir.: Otto, Santana, Matheus, Ricardo, Tiago,
Thiago, Rafael, João, Geovane, Jeisson, Betinho e Fernando.

Equipe do futebol soçaite. Em pé: Ernesto, Flavio, Schittler, Lean-
dro, Anderson, Richardson, Maninho, Daniel e Daniel Franco
Agachados: Ivan, Pasqualotti, Rafael, Rodrigo, Adauto, Ricardo,
Diego, Vianei, Muca e Charles.

Equipe da corrida rústica. Da esquerda para direita: Adilson Johann,
Vania Colle, Rogerio Frantz, Norberto Andreis.

Liane Baumann, do tênis de mesa simples.

Margareth Marquardt (esq.), do tênis de quadra simples.

Fotos Fenae e APCEF


