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29 ANOS DA LEI DE ANISTIA

Resposta aos "anos de chumbo"
João de Barro - Em agos-

to, o Brasil comemorou 29
anos de sua Lei de Anistia,
qual a importância dessa
Lei?

Paulo Abrão Pires
Junior - A Lei de Anistia de
1979 foi fundamental para a re-
abertura democrática brasileira.
Devemos pensar no contexto
em que esta lei foi produzida, e
na mudança de conjuntura que
ela propiciou. No momento da
promulgação da lei, vivíamos o
final do mais duro período de
repressão da ditadura, os cha-
mados “anos de chumbo”, nes-
ta época, as divergências entre
o regime ditatorial e alguns se-
tores sociais haviam desembo-
cado numa espiral de recrudes-
cimento da violência. A Lei mi-
norou esta espiral, e permitiu o
retorno do diálogo que viabilizou,
seis anos depois, a reinstalação
da democracia. Vinte e nove
anos depois, cabe-nos pergun-
tar qual foi a extensão dessa lei.
Na América Latina, apenas o
Brasil e a Guiana Francesa não
responsabilizaram os agentes
que cometeram crimes contra a
humanidade durante os regimes
de exceção, ou seja, está numa
posição absolutamente isolada
no cenário internacional.

Flavio Koutzii - Quero
fazer um paradoxo: é o ponto de
chegada inicial da luta pela
redemocratização no país. Esse
tema atualmente trouxe embu-
tido nele uma falsa idéia de que
era uma anistia para todos. Ou
seja, para os que lutaram pela
liberdade e para os criminosos
que quebraram o estado de di-
reito, tomaram o poder, constru-
íram a ditadura, recorreram à
tortura, fecharam os jornais, fe-
charam os partidos, estabelece-
ram um regime de absoluta in-
tolerância e perseguição, por-
tanto, não há nenhuma possibi-
lidade de equivalência. Não
pode haver equivalência entre os
que lutaram pela reconstrução
da liberdade e da democracia
nesse país, e os que trataram de
matá-la cotidianamente. Então,
este pacto da anistia, negociado
numa correlação de forças ex-
plica - apenas para entendimen-
to, não para aceitação - qual era
o que na linguagem política cha-
ma-se de correlação de forças
e que de alguma forma a lei ou
esta decisão acaba sendo a de-

cisão possível, do ponto de vista
dos principais atores políticos
institucionais daquele momento.
É obvio, portanto, que ela, na-
quela circunstância, reiterou
uma velha e inquietante tradição
da história brasileira que é os
acertos acabarem sendo uma es-
pécie de pactação entre coisas
que são adversárias e antagôni-
cas entre si. Para o Movimento
Brasileiro pela Anistia, para os
Comitês Brasileiros de Anistia foi
uma gigantesca vitória.

JB - O Ministro da Justi-
ça sugeriu revisões na Lei?

Abrão - Em nenhum mo-
mento o Ministro Tarso Genro
sugeriu revisar a Lei 6.683/79.
O que ele e o Ministro Paulo
Vannuchi afirmam é que não há
qualquer respaldo jurídico para
a tese de que práticas como a
tortura sejam consideradas “cri-
mes políticos conexos”, e, des-
ta forma, anistiados por essa lei.
Primeiramente, a Lei de 1979
não fala, em nenhum momento,
que crimes como o seqüestro e
a tortura foram anistiados – nem
para os civis, nem para os mili-
tares. Os civis envolvidos em
atos violentos foram anistiados
apenas com a Constituição de
1988. Em segundo lugar, deve-
se referir que é pacífico na ju-
risprudência internacional e

comparada que crimes contra a
humanidade não são passíveis de
anistia, pois transcendem a ju-
risprudência dos Estados indivi-
duais. Esses crimes se caracte-
rizam, sobretudo, pela existên-
cia de dois elementos: a) a prá-
tica de crimes, como assassina-
tos, seqüestros, tortura, desapa-
recimentos forçados, e outros,
pelo Estado, ou por grupos or-
ganizados, e; b) que esta práti-
ca tenha sido respaldada por um
poder ilegítimo, que persegue
sistematicamente e de forma
organizada determinados grupos
sociais. Justamente pela existên-
cia do segundo fator é que es-
tes crimes são considerados
imprescritíveis. Se havia um
poder ilegítimo sustentando ou
sendo omisso em relação a
ações criminosas, é necessário
que um poder democrático e
estável se consolide para que
essas causas sejam processa-
das. Nós vivemos hoje este
momento no Brasil, com o Mi-
nistério Público Federal, um Po-
der independente, questionando
na Justiça a responsabilização
dos agentes que violaram as leis
internacionais e as próprias leis
brasileiras (que não autorizavam
a tortura). Por fim, em terceiro
lugar, deve-se destacar que na
jurisprudência comparada, paí-
ses como o Peru tiveram suas
leis de anistia anuladas, pois é
inaceitável que o próprio agen-
te que praticou os crimes se
declare anistiado (mesmo que
garanta anistia a seus
opositores). O agente que co-
meteu crimes deve ter sua anis-
tia, necessariamente, declarada
por autoridades do regime de-
mocrático, e após um processo
legal, nunca antes, sob pena de
vivermos processos de “auto-
anistia” que afrontam à legali-
dade. Ainda, na jurisprudência
comparada, pudemos ver que
países como a Argentina e o
Chile declararam que as leis que
previam perdão à crimes con-
tra à humanidade foram anula-
das, seguindo o entendimento
que os poderes nacionais não
podem, unilateralmente, perdo-
ar crimes previstos na jurispru-
dência penal universal. Esses
países deram a seus algozes o
direito ao devido processo legal.
Eles foram processados, com
direito à ampla defesa e aos re-
cursos processuais que estão
disponíveis a toda a cidadania,

e tiveram sentenças emanadas
por juízes com competência para
tanto. A Argentina, que promo-
veu este processo de modo mais
adiantado, evitou o constrangi-
mento internacional pelo qual
passou o Chile, e pode passar o
Brasil, de ter seus criminosos
julgados em cortes internacio-
nais. No caso chileno, todos
acompanharam a prisão do Ge-
neral Augusto Pinochet, no caso
brasileiro, já temos ações em
tribunais internacionais, relacio-
nadas, entre outros, com a
Guerrilha do Araguaia.

JB - O João de Barro é
um jornal da Associação
do Pessoal da Caixa do RS.
Nessa estatal, há casos de
pessoas que foram demiti-
das em 64 e anistiadas em
92, por exemplo, e agora
não conseguem se aposen-
tar porque não completam
o tempo de serviço. Como
elas devem proceder?

Abrão - Todo cidadão per-
seguido entre os anos de 1946 à
1988 deve procurar a Comissão
de Anistia do Ministério da Jus-
tiça, para que tenha seu pedido
apreciado. A Comissão não se
foca apenas na reparação eco-
nômica, mas também em toda a
sorte de prejuízos causados pelo
Estado. Assim, aqueles que fo-

ram exilados, ou compelidos ao
afastamento de seus trabalhos,
podem pleitear que a Comissão
reconheça que o rompimento do
vinculo não foi motivado pela
vontade da parte e, neste senti-
do, sejam dadas as devidas pro-
moções e considerado o tempo
de afastamento na contagem de
tempo de serviço. Se a perse-
guição ocorreu em período pos-
terior a 1988, há uma outra co-
missão, de responsabilidade do
Ministério do Planejamento, que
é responsável pelo saneamento
dos danos, e deve ser acionada.

Koutzii - A Comissão de
Anistia que foi instituída no go-
verno Fernando Henrique - teve
momentos que por razões da
forma de como calculavam as
indenizações, acabaram criando
casos muito gritantes. Mas cada
vez mais, sobretudo esta última,
tem sido profundamente rigoro-
sa, precisa. Chegaram no total
60 mil requerimentos, foram
indefiridos 23 mil, outros 20 mil
estão sendo analisados e parte
deles já foi aceita.

Os temas envolvem dois ti-
pos de situação, uma se a pes-
soa efetivamente sofreu uma
série de prejuízos, seja tortura,
desestruturação da família, seja
impossibilidade de encontrar tra-
balho por perseguição, seja por
exclusão de seu trabalho. Em
alguns casos, haverá algum tipo
de ressarcimento material. E em
outros, em que o tempo em que
tiveram suspensos, não anistia-
dos, seja decidido no sentido de
que se tenha reconhecido esse
período a efeito da contabilida-
de total do seu período de tra-
balho, para efeitos de aposen-
tadoria. A lei garante isso, se
a pessoa provar, o que não é
muito difícil.

Tem que dirigir à Comissão
de Anistia do Ministério da Justi-
ça em Brasília um pequeno
dossiê em que a pessoa identifica
a sua situação, ela fornece seus
dados, os documentos que pro-
vam que foi excluída, os docu-
mentos que provam que foi anis-
tiada em tal momento e os docu-
mentos que provam, finalmente,
que para efeitos de INSS, elas têm
essa falha, por exemplo. Como
são coisas da história do trabalho
e não da atividade política ou
clandestina, acho que é bem
razoável, e será tratado, eu creio,
com objetividade.

Paulo Abrão Pires Junior
é presidente da Comissão
de Anistia do Ministério da
Justiça. Doutor em Direito,
é consultor do Programa
das Nações Unidas para o
Desenvolvimento/Ministé-
rio da Educação, em pes-
quisa sobre financiamento
da educação no Brasil. In-
tegra a missão brasileira
para implementação da
Universidade de Cabo Ver-
de, África, entre outras
atribuições.

Flávio Koutzii é assessor
da presidência do Tribunal
de Justiça do RS. Foi vere-
ador em Porto Alegre e
deputado estadual. Foi che-
fe da Casa Civil do governo
Olívio Dutra (1999-2002).
Perseguido pela ditadura
no Brasil, foi obrigado a dei-
xar o país em 1970, retor-
nando em 1984. Sobre a ex-
periência no cárcere na Ar-
gentina (1975-1979), escre-
veu o livro  Pedaços de
Morte no Coração.

Isaac AmorimGabinete Imprensa/AL



Reportagem publicada no Los Angeles
Times alerta para um relatório do gover-
no dos Estados Unidos que reconhece
preocupação de que bebês, fetos e cri-
anças sejam prejudicados pela presença
de bisphenol A, ou BPA, em plásticos
usadas na produção de garrafas e ma-
madeiras. O estudo foi feito pelo National
Toxicology Program, um dos institutos de
saúde dos Estados Unidos.
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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.

Aprovada inclusão
de dependentes

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

11 de outubro
IX FESTIVAL

DE MÚSICA APCEF
20 horas

Galpão Crioulo da Associação (Av. Cel. Marcos, 851)

Prejuízo à saúde

Mais democracia
Na reunião do Conselho Deliberativo

da Funcef, no dia 20 de agosto, foram apro-
vados os regimentos internos dos Comitês
de Auditoria, Benefícios, Ética e Investi-
mentos, previstos pelo novo Estatuto da
Fundação. Os regimentos entram em fun-
cionamento na próxima reunia do CD,
marcada para 17 de setembro. Os comi-
tês de Auditoria e Ética terão seis mem-
bros cada, o de Benefícios,10 e o de In-
vestimentos, 12 membros. Os comitês
serão compostos de forma paritária, com
50% dos integrantes indicados pelos con-
selheiros deliberativos eleitos e 50% pela
Caixa e pela Funcef.

Caixa: a mais lembrada
A Caixa é uma das marcas mais de-

fendidas pelo consumidor. Uma pesqui-
sa realizada pela Associação Brasileira
de Anunciantes mostrou que 68% dos
entrevistados apontaram a empresa como
uma de suas preferidas. A pesquisa foi
realizada em São Paulo, Porto Alegre,
Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte,
Recife e Salvador. Dois tópicos foram
pesquisados: lembrança de marca e fi-
delidade à marca.

Chuvas e vendavais:
processo natural?
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Piscinas Reestruturação para o melhor veraneio ....................10
Literatura A história dos bancários gaúchos ........................11

O Conselho Deliberativo da
APCEF, em reunião no dia 24 de
agosto, aprovou a inclusão de pais,
avós e filhos solteiros até 30 anos no
quadro de dependentes dos associa-
dos da APCEF. A aprovação foi ba-
seada na valorização do núcleo fa-
miliar e na atual situação quando fi-
lhos saem cada vez mais tarde de casa
para constituir seu próprio núcleo
familiar. Com essa deliberação, a
APCEF oferece a oportunidade do
grupo familiar mais amplo utilizar as
dependências da Associação. A inclu-
são de pais e avós também contem-
pla anseios, tanto de associados sol-
teiros quanto dos demais associados.

Na reunião também foi iniciado o
debate sobre o teto da mensalidade

da Associação. A Diretoria Executi-
va da APCEF propõe um teto de R$
70. A proposta foi debatida pelos con-
selheiros e será levada para as Regi-
onais para análise junto aos associ-
ados. Devem ser analisados os rela-
tórios que demonstram a quantida-
de de associados por faixas salariais,
a lotação, os motivos alegados nos
desligamentos e as perdas de valores
de mensalidades decorrentes se não
houver uma recomposição imediata
em virtude da diminuição do total
que será arrecadado.

O Conselho Deliberativo volta a
se reunir no dia 11 de outubro para
tratar do assunto. Se aprovada a pro-
posta pelo Conselho, será encami-
nhada para assembléia geral.

Órgão fiscalizador
A Superintendência Nacional de Pre-

vidência Complementar deverá substituir
a Secretaria de Previdência Complemen-
tar na supervisão e fiscalização dos fun-
dos de pensão. O projeto de lei foi apre-
sentado pelo governo no final de agosto. A
nova autarquia será vinculada ao ministé-
rio da Previdência e Assistência Social e
terá autonomia financeira e administrati-
vo. Também será criado uma câmara
arbitral para resolver problemas entre os
fundos de pensão e os participantes.

Esse foi o aumento do PIB do setor
bancário no segundo trimestre de 2008.

O valor é mais que o dobro do au-
mento da economia brasileira, 6% no
mesmo período. E o melhor se compa-
rado com outros setores. O comércio
cresceu 8,9%, a construção civil, 9,9%,
por exemplo. Os dados foram divulga-
dos pelo IBGE, no dia 10 deste mês.

Crescimento superior

Usuário contribuinte
A partir da segunda quinzena de se-

tembro, os associados da APCEF que
possuem usuário contribuinte familiar (fi-
lhos até 30 anos) receberão via malote
ou correio as novas carteiras agora como
dependentes. Já o desconto (R$ 11) a
partir do mês de setembro não será mais
cobrado para esses casos.
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Esta edição do João de Barro fechou na
redação no dia 16 de setembro de 2008.

Aumento real é possível

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

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 - O início da
campanha deste ano repete cenas de outras épo-
cas. Bancários apresentam a pauta de reivindica-
ções e banqueiros fazem-se de surdos. Na primei-
ra rodada de negociações foi acertado o calendá-
rio e os temas. Mas assuntos como o assédio mo-
ral, mais uma vez, não estão entre as prioridades
dos banqueiros. Em contrapartida, exigem mais
metas e trabalho dos bancários.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca apresentou no dia 10 deste mês dados que mos-
tram que o Produto Interno Bruto (PIB) do setor
bancário subiu 12,7% no segundo trimestre deste
ano. Mais da metade do aumento do PIB da eco-
nomia brasileira no mesmo período. E muito além
dos números do PIB de outros setores. Os 25 ban-
cos analisados na pesquisa somaram lucro líquido
de R$ 16,579 bilhões. O setor bancário foi o que
mais lucrou entre as empresas brasileiras de capi-
tal aberto no primeiro semestre do ano. Em uma
comparação com os bancos nos Estados Unidos,

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

Setembro
18 - Apresentação do Coral APCEF no Piquete do
SindBancários, no Parque Harmonia, Porto Alegre,
21h30min
20 - Costelão Regional Serra, sede da APCEF em
Farroupilha
25 - Passeatão dos Bancários, no centro de Porto
Alegre, final da tarde
27 - Jantar-baile campeiro, 21 horas, Galpão Crioulo

Outubro
08 - Reunião aposentadas, aposentados e pensionis-
tas, 14 horas, Casa dos Bancários (Gen. Câmara, 424)
11 - Festival de Música APCEF, Galpão Crioulo APCEF,
20 horas
14 - Lançamento do CineBancários, do Sindicato dos
Bancários de Porto Alegre e Região, com o filme Onde
Andará Dulce Veiga?, 19 horas.
18 de outubro a 15 de novembro - Etapa regional
dos Jogos de Integração

Novembro
08 - 2º Botequim do Esporte
29 e 30 - Fase estadual dos Jogos de Integração

os 23 maiores bancos no Brasil, que publicaram
seus balanços, superam em 143% a rentabilidade
das 81 instituições norte-americanas.

Com todo esse conjunto de números e rendimen-
tos é impossível os banqueiros encontrarem justifi-
cativas para não atenderem as reivindicações dos
bancários na campanha salarial. A categoria exige
reajuste de 13,23%, além de outros itens da minuta.
Mas, claro, nada irá acontecer sem a pressão dos
bancários. É preciso mobilização para que as exi-
gências da pauta de reivindicações sejam atendidas.

FESTIVAL DE MÚSICA -  As letras e me-
lodias ecoarão pelo Galpão Crioulo da APCEF
no dia 11 de outubro.  A APCEF volta a realizar
seu Festival de Música e proporcionar a oportuni-
dade de associados/músicos exporem seus talen-
tos. A partir das 19 horas, público e jurados esta-
rão atentos ao novos talentos que pretendem en-
cantar aos assistentes. Uma oportunidade de
prestigiar e conhecer a arte de colegas e amigos.
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FALSIFICAÇÕES

Crime contra aposentados
Golpistas usam documentos falsificados, obtém empréstimos e fazem compras em nome das vítimas.

Na edição de agosto, o
João de Barro noti-
ciou o golpe que apo-

sentadas da Caixa estão sofren-
do no Vale do Rio dos Sinos. A
partir da nota publicada na pá-
gina 3, outros casos chegaram
à APCEF. Pessoas falsificam
documentos de identidade e
comprovante de renda e realizam
empréstimos e compras, deixan-
do dívidas altas para os lesado.

Os fatos não são recentes.
José Rogerio Mata teve sua
vida transformada em caos em
agosto de 2005, ao descobrir que
havia sido vítima dos falsários.
Ele conta que seu nome foi usa-
do para compras em várias re-
des de supermercados da capi-
tal, empréstimos em financeiras
e em bancos, além do financia-
mento de imóvel. Mata contra-
tou advogado para solucionar o
problema. “Foi uma tremenda
incomodação. Não há dinheiro
que pague”, conta. Foram vári-
os processos até ter seu nome
liberado do Sistema de Proteção

AAPCEF, através do
Seguro Jurídico, ofe-
rece aos associados

uma série de ações judiciais.
Confira o andamento de algu-
mas dessas ações.

Cesta Alimentação
A Assembléia Extraordinária

realizada no dia 23 de agosto
aprovou o ingresso de uma ação
judicial contra a Funcef. A ação
tem como objetivo transformar
a cesta alimentação em comple-
mentação paga pela Fundação
aos aposentados, aposentadas e
pensionistas. Em 2003, os em-
pregados ativos da Caixa con-
quistaram a cesta alimentação
como parte integrante do acor-
do coletivo.

A ação proposta pela
APCEF será coletiva e abran-
ge todos os associados aposen-
tados inscritos no Seguro Jurí-
dico. A assessoria jurídica está
elaborando o conteúdo da ação
e deverá encaminhá-la ao Judi-
ciário durante o mês de setem-
bro. A lista com o nome dos par-
ticipantes estará disponível na

página eletrônica da Associação
(www.apcefrs.org.br).

Conforme o advogado Fábio
Barbosa, não haverá pedido de
liminar, pois ao final do processo
deverá ser criada uma fonte de
custeio na Funcef e os associa-
dos terão esse valor descontado
do total da ação. Além disso, ha-
verá também custos advocatícios,
imposto de renda retido na fonte
e despesas com cálculos.

Benefício Único
Antecipado
 A ação coletiva se refere a

revisão do cálculo do benefício
para quem sacou o Benefício
Único Antecipado (BUA), por
ocasião do Saldamento do REG/
Replan. A perda ocorrida com
o saque do BUA refere-se ao
cálculo do benefício retroativo
a agosto de 2001 ou à data da
aposentadoria ou pensão, se
posterior. A ação será encami-
nhada à Justiça ainda este mês.

Efeito Gangorra
A ação garante a recupera-

ção de perdas, efeito gangorra,

ao Crédito (SPC), Serasa e
Banco Central. “Isso é uma qua-
drilha, eles sabiam todos os meus
dados e passaram tranqüilamen-
te por todos esses agentes finan-
ceiros”, constata o aposentado.

Em 2006, a diretora de Cul-
tura da APCEF, Almeri de Sou-
za, também foi vítima do golpe.
"Conseguiram o  número do
meu benefício do INSS, que
nunca uso, pois recebo pela
Funcef, forjaram um contrache-
que com o valor do salário do

INSS, criaram uma carteira de
identidade com todos os meus
dados e fizeram várias contas e
compras no meu nome", conta
ela. Almeri só descobriu o gol-
pe que havia sofrido quando es-
tava no Serasa. A solução foi a
Justiça, que ordenou que três lo-
jas pagassem indenização à apo-
sentada.

QUADRILHA
NACIONAL

Este ano, uma aposentada de

Novo Hamburgo teve uma sur-
presa desagradável ao descobrir
que seu nome constava no SPC.
Os falsários usaram seu nome
para adquirir produtos com três
cartões de crédito de operado-
ras diferentes, que, evidente-
mente, não foram pagos. Outra
aposentada da mesma cidade
também está sofrendo as con-
seqüências do mau uso de seu
nome. Ela teve seus documen-
tos falsificados e usados em
empréstimos e compra em lo-
jas. Em 28 de agosto, foi cha-
mada a uma agência do Banco
do Brasil. O gerente desconfiou
de uma mulher que tentava abrir
uma conta e conseguir um em-
préstimo. A estelionatária foi
presa e com ela encontrados
diversos documentos e cartões
de outras pessoas. Segundo a
aposentada, os documentos são
difíceis de detectar a falsidade.
Enquanto a mulher estava pre-
sa, uma nova consulta ao SPC
foi feita no nome da aposenta-
da. "É uma quadrilha que age

decorrentes das atualizações
não concedidas pela Funcef no
período 1996 a 2001. A ação
beneficia os integrantes dos pla-
nos REG, Replan, REB 2002 e
REG/Replan Saldado. O Supe-
rior Tribunal de Justiça conce-
deu decisão favorável em maio.
A Funcef apresentou, em agos-
to, recurso extraordinário, que
não atinge o mérito da ação, mas
sim, questões formais, o que não
modifica a decisão inicial do STJ.
Os participantes do primeiro gru-

em todo o país", diz ela. Mais
casos foram relatados na reunião
de aposentados, aposentadas e
pensionistas realizada no dia 10
deste mês, em Porto Alegre. Os
crimes acontecem também com
aposentados do Banco do Brasil,
segundo informações do SPC.

Conforme o assessor jurídi-
co da APCEF, Fábio Barbosa,
os fatos coincidem com o perí-
odo a partir do qual o INSS li-
berou o cadastro de aposenta-
dos para as financeiras. A
APCEF, através do Seguro Ju-
rídico, está disponibilizando ori-
entações aos associados. Os
interessados devem contatar a
assessoria jurídica pelo telefo-
ne 51 3215 9000, com o advo-
gado Ricardo Cantalice. Será
estudada a possibilidade de in-
gresso de ação civil pública para
impedir que o INSS disponibilize
os dados de aposentados.

O João de Barro entrou em
contato com a Polícia Federal e
o INSS, mas nenhuma das duas
instituições retornou os contatos.

SEGURO JURÍDICO

Recuperação de perdas
APCEF representa associados em diversas ações judiciais.

po devem recolher seus contra-
cheques de aposentados desde
janeiro de 1995, ou da data de sua
aposentadoria. A assessoria jurí-
dica inforam que ainda não exis-
te previsão para a entrega dos
documento e início dos cálculos.

Imposto de Renda
sobre complementação

A ação previdenciária garan-
te a recuperação das perdas
decorrentes das atualizações
não concedidas pela Funcef aos

seus participantes no período de
1996 a 2001, bem como os re-
flexos futuros decorrentes. Os
dois primeiros grupos já obtive-
ram decisão favorável e estão
aguardando o método de cálculo
definido pelo Superior Tribunal de
Justiça, o que deve ocorrer até o
primeiro semestre do próximo
ano. A APCEF está organizando
mais um terceiro grupo. Os inte-
ressados devem estar inscritos no
Seguro Jurídico.

Aposentados aprovaram, em reunião dia 10, o envio
da ação do Benefício Único Antecipado à Justiça.

O Conselho Deliberativo da
Funcef aprovou os planos de
custeio dos planos de benefíci-
os para 2008. Para o REG/
Replan não saldado, os cálcu-
los atuariais indicaram a neces-
sidade de elevação do per-
centual de contribuição para
23,37% do total da folha de pa-
gamento de contribuição dos
participantes. Deste total, me-
tade é devido pela patrocinado-
ra Caixa  e metade é de res-
ponsabilidade dos participantes.

Carla Rossa

CUSTEIO APROVADO
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CAMPANHA SALARIAL

Em câmera lenta
Primeiras negociações entre o Comando Nacional dos Bancários e a Fenaban.

N o dia 6 deste mês
aconteceu na Fede-
ração dos Bancários

do Rio Grande do Sul o Encon-
tro Estadual de Delegados e
Delegadas da Caixa. Na reu-
nião foram discutidos os pontos
tratados pela Comissão Pari-
tária, responsável pela definição
dos critérios para o processo de
avaliação de desempenho e pro-
moção por mérito do novo Plano
de Cargos e Salários da Caixa.

As discussões na Comissão
têm como base o acordo aditivo
assinado entre a Caixa e a
Contraf/CUT em julho, segun-
do o qual os critérios para avali-
ação por mérito não podem es-
tar vinculados a metas individu-
ais. Mas, a proposta da Caixa é
de a promoção seja dada atra-
vés de ranqueamento, ou seja,
os empregados terão que com-
petir para tirar melhor nota e
conseguir a promoção. Além
disso, pela proposta da empre-
sa, obrigatoriamente tem que
haver empregados que não ga-
nharão a promoção (delta zero).

CRITÉRIOS
O Encontro estadual rejeitou

o critério. A alternativa propos-
ta pelos gaúchos é o chamado
ponte de corte, em que todos
os empregados têm a possibili-
dade de serem promovidos. Na
avaliação dos empregados, o
ponto de corte estimula o traba-
lho coletivo e não a concorrên-
cia entre os empregados.

A empresa argumenta que
um percentual de empregados
tem que receber zero delta por-
que uma possível promoção de
todos inviabilizaria financeira-
mente a Caixa. Entretanto, es-
tudo realizado pelo economista

Aprimeira rodada de
negociações da cam-
panha salarial de

2008 aconteceu no dia 27 de
agosto entre o Comando Na-
cional dos Bancários e a
Fenaban. Na reunião foi apre-
sentada a proposta de calen-
dário de discussões, que pre-
via quatro rodadas: nos dias 2,
9, 16 e 23 de setembro. Tam-
bém foi acertada a sistemática
de negociações, que será de-
senvolvida por blocos temá-
ticos: Saúde e condições de
trabalho, Emprego e cláusulas
sociais, Remuneração total e
questões econômicas.

Nas primeiras negociações,
ficou clara a pouca vontade dos
banqueiros em debater assun-
tos como o assédio moral e a
violência organizacional. As
questões salariais também não

estão entre as prioridades, já
que os representantes dos ban-
cos não aceitaram negociar nos
primeiros encontros. Seguran-
ça bancária, um dos temas que
os banqueiros se negaram a
discutir na campanha de 2007,
está sendo retomada este ano.
Foi aceito o retorno das reuni-
ões da Comissão de Seguran-
ça Bancária.

Outros temas voltam à
mesa nas próximas reuniões. O
Comando Nacional se reúne
no dia 16 para avaliar as nego-
ciações e encaminhar as mobi-
lizações. Na avaliação dos re-
presentantes dos empregados,
somente a pressão dos bancá-
rios vai romper com a intran-
sigência dos banqueiros e
possibilitar conquistas salari-
ais e melhores condições de
trabalho.

e membro da Comissão Paritária
Gabriel Musso (Campinas), com
base em dados oficiais da Cai-
xa, mostra que com estimativa
de crescimento vegetativo de
apenas 0,45% da folha de pa-
gamento seria possível conce-
der um delta anualmente a to-
dos os empregados. Estudo se-
melhante foi feito pelo econo-
mista e professor da Ufrgs
Carlos Schmidt, um dos asses-
sores do GT PCS/RS.

Além disso, os gaúchos ar-
gumentam que o normativo PO
020 afirma que uma das diretri-
zes da política Caixa de Valori-
zação dos Empregados é "evi-
tar o ranqueamento e a compe-
tição predatória entre os empre-
gados (item 3.3.1.7)".

O conselheiro da APCEF e
membro da Comissão Paritária
Marcello Carrion, de Santa Ma-
ria, está levando a posição do
Encontro para a Comissão, com-
posta por seis representantes dos
empregados e seis, da Caixa.

ENCONTRO
DE DELEGADOS
E PASSEATÃO
No dia 25 de setembro, às

9h30min, no auditório do
SindBancários (Rua Gen. Câma-
ra, 424, Porto Alegre), haverá
Encontro Estadual de Delega-
dos Sindicais da Caixa. Na pauta
estão a avaliação das negocia-
ções com a Caixa e a Fenaban,
calendário de atividades da
Campanha Salarial e relatos e
encaminhamentos sobre as ne-
gociações da Comissão Paritá-
ria para proposição de critérios
de Avaliação de Desempenho na
Caixa. No final da tarde aconte-
cerá o Passeatão dos Bancários,
no centro de Porto Alegre.

No dia 10 deste mês foi
realizada a reunião
mensal da APCEF de

aposentadas, aposentados e
pensionistas. Com o auditório
lotado, os presentes ouviram a
exposição da assessoria jurídi-
ca e fizeram questionamentos
sobre as ações Efeito Gangorra,
Cesta-alimentação, Benefício
Único Antecipado e Imposto de
Renda sobre complementação.
Confira matéria sobre as ações
na página 5.

Também foram relatados os
casos de golpe contra aposen-
tados em que são usados docu-
mentos clonados para realizar
empréstimos, contas em banco
e compras em lojas (reportagem
na página 5). No final da reu-
nião foram sorteados brindes
oferecidos pela APCEF: cane-
cas com a logomarca do espe-
táculo América Café, do grupo
Caixa de Pandora, uma sacola
ecológica e dois convites para
duas pessoas para o jantar-bai-
le campeiro do dia 27 deste mês.

REUNIÃO APCEF

Lotação máxima
Aposentados foram atualizados sobre ações do Seguro Jurídico.

AVALIAÇÕES
POSITIVAS
As reuniões organizadas pela

APCEF são mensais e uma
oportunidade de associados es-
clarecerem dúvidas e serem ori-
entados sobre ações do Seguro
Jurídico e previdência comple-
mentar, entre outros assuntos.
Na opinião do aposentado Lino
Zardo, as reuniões são muito
pertinentes sobre todos os as-
suntos de interesse dos aposen-

tados. " São muito agradáveis e
positivas", completa. A aposen-
tada Carmem Lúcia Barbieri
Nunes também concorda: "são
muito produtivas, discutimos to-
das as questões do nosso inte-
resse". Ela também elogia o tra-
balho da Associação em con-
tactar os aposentados avisando
sobre a realização da reunião.

A próxima reunião está
marcada para o dia 8 de outu-
bro, no SindBancários.

Reajuste de 13,23% - reposi-
ção da inflação + 5% de au-
mento real
Cesta-alimentação – R$
415 (mesmo valor do salário
mínimo)
Vale-refeição – R$ 17,50
Participação nos Lucros e Re-
sultados (PLR) – três salários
+ R$ 3.500
Auxílio-creche – R$ 415
(mesmo valor do salário míni-
mo)
Aumento progressivo do
piso salarial, em três anos, até
atingir o piso do Dieese (R$
2.074).
Plano de Cargos
e Salários (PCS)
Fim das metas abusivas
Emprego – Ratificação da
convenção 158 da OIT
Segurança – Instalação de
portas de segurança antes do
auto-atendimento e adicional
de risco de vida de 40% do sa-
lário para funcionários de agên-
cias e PABs.

PRINCIPAIS
REIVINDICAÇÕES

Carla Rossa

Aposentados lotaram o auditório na reunião mensal.

PCS

Gaúchos contra o
ranqueamento
Carla Rossa

Encontro Estadual de Delegados e Delegadas da Caixa.
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Lançamento da campanha dos bancários teve atos públicos e carta aberta.

CAMPANHA SALARIAL

Nas ruas e mesas de negociação

O Dia do (a) Bancário (a),
28 de agosto, foi a data escolhi-
da para o lançamento da cam-
panha salarial no Rio Grande do
Sul. A Federação dos Bancári-
os e sindicatos de todo o estado
realizaram atos públicos para o
lançamento da campanha publi-
citária Cadeia para quem suga
o povo. Também foi distribuída
uma carta aberta à população,
onde são apresentados os prin-
cipais pontos de reivindicação.
Aumento real de salários, mais
bancários, menos filas, seguran-
ça contra assaltos, menos juros
e tarifas são alguns dos itens da

pauta de negociação.
A carta aberta afirma que "o

setor bancário foi o mais lucra-
tivo entre as empresas brasilei-
ras de capital aberto (com ações
na Bolsa de Valores) no primei-
ro semestre de 2008, ultrapas-
sando até as áreas de petróleo,

gás e mineração. O lucro dos
bancos representa 23,9% do
ganho total das companhias que
estão no mercado acionário". Os
bancos são os que mais lucram
atualmente no Brasil. "Como se
isso não fosse o suficiente os
bancos mantém uma relação

com funcionários e clientes de
forma muito desrespeitosa. To-
dos os trabalhadores do sistema
financeiro sofrem com a pres-
são por metas e forte assédio
moral em seus locais de traba-
lho e para os usuários e clientes
sobram filas, auto-atendimento

(onde as pessoas pagam pra tra-
balhar), taxas e juros elevadís-
simos, vendas casadas, discrimi-
nação (pois só querem dentro
das agências clientes de poten-
cial, o restante que vá à lotérica
ou Correios, etc.)", destaca a
carta entregue à população.

A primeira rodada de
negociação específi-
ca da campanha sa-

larial entre a Contraf/CUT, a
Comissão Executiva dos Empre-
gados e a Caixa ocorreu no dia
5 deste mês. Na reunião foi en-
tregue à Caixa a solicitação de
prorrogação do aditivo do acor-
do coletivo 2007/2008 até a con-
clusão das negociações deste
ano. Também foram apresenta-
dos os eixos específicos apro-
vados no 24º Conecef e apro-
vada a proposta de calendário
para as negociações.

Os itens do Eixo da campa-
nha deste ano, aprovados no
Conecef, são: recuperação de
perdas, um verdadeiro plano de
carreira, isonomia, tíquete e ces-
ta-alimentação para todos os
empregados e jornada de traba-
lho de seis horas.

PERIGO
No dia 12, foi discutido o Pla-

no de Cargos e Carreiras
(PCC) e a isonomia para todos
os empregados. Os represen-
tantes dos empregados apresen-

A empresa fala em não renovar acordo de APIPs para empregados admitidos após 1998.

CAMPANHA SALARIAL

Caixa ameaça com retrocesso

taram uma proposta de calen-
dário para discussão sobre o
novo PCC, a ser implantado a
partir de 1º de julho de 2009.
Pela proposta, haverá a criação
de um grupo de acompanhamen-
to dos estudos realizados pela
Caixa, até o 25º Conecef, quan-
do os empregados definirão a pro-
posta a ser negociada com a Cai-
xa. A empresa dará uma respos-
ta na reunião do dia 19. Na nego-
ciação do ponto isonomia, quan-
do se esperava avanços, discu-

Imagens do lançamento da campanha salarial dos bancários 2008 em Novo Hamburgo.

tindo licença-prêmio e adicional
por tempo de serviço, a Caixa
ameaçou com a retirada de
APIPs para os empregados ad-
mitidos após 1998, alegando so-
frer pressão do Departamento de
Coordenação e Controle das Em-
presas Estatais (Dest).

OUTRAS
NEGOCIAÇÕES

As próximas reuniões acon-
tecem no dia 19, com a discus-
são sobre auxílio e cesta-alimen-

tação para todos aposentados e
pensionistas, jornada de seis
horas e contratação de pessoal.
Já no dia 26, será a vez da de-
mocratização da gestão e re-
composição do poder de com-

Reunião de negociação entre Comando Nacional, CEE e Caixa.

Fotos Seeb/NH

Augusto Coelho/Fenae

- Recuperação de perdas
- Um verdadeiro plano de carreira
- Isonomia
- Tíquete e cesta-alimentação para
todos os aposentados
- Jornada de trabalho de seis horas.

pra dos salários.
O andamento da campanha

salarial deste ano será avaliado
pela plenária nacional da cate-
goria bancária, a ser realizada
em 25 de setembro.

EIXO DA CAMPANHA NA CAIXA

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES
DA CATEGORIA
- Reajuste de 13,23%.
- Piso salarial do Dieese para categoria hoje em R$

2.072,70.
- PLR de três salários acrescidos de R$ 3.500.
- Vale-refeição para R$ 17,50, devido à inflação dos ali-

mentos nosnos últimos 12 meses.
- Cesta-alimentação seja equiparada ao salário mínimo

(R$ 415).
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Palavra dos excluídos

Desrespeito às normas ambientais
O ecólogo Felipe Amaral é

secretário executivo do Institu-
to Biofilia do RS. Ativista e
mobilizador das questões soci-
ais e do meio ambiente, atua na
área de educação ambiental e
formação cidadã em escolas e
instituições de ensino.

 JB - Quem moveu e por
que a ação contra Ana
Pellini, presidenta da Fun-
dação Estadual de Prote-
ção Ambiental?
Amaral - A Ação de Impro-

bidade Administrativa foi impe-
trada por um grupo de ONGs
ambientalistas. A ação pública
tem por finalidade impor sansões
a quem pratica irregularidades
administrativas. Existem docu-
mentos que comprovam que a
presidenta da Fepam vem co-
metendo uma série de irregula-
ridades na gestão ambiental,
emitindo ordens para subverter
as restrições ambientais que
deveriam ser impostas aos em-
preendimentos de potencial im-
pacto ambiental. O que estamos
buscando para estancar esse
processo de sucessivas irregu-
laridades e desgoverno, é que a
presidenta da Fepam seja afas-
tada temporariamente de suas
funções. Na realidade existe um
mosaico de irregularidades que no
conjunto da obra, está a intenção

de implementar um projeto go-
vernamental, investindo numa
aposentadoria como diretores das
empresas ou lobistas. Isso não é
novidade por aqui.

JB - E os dois casos da am-
pliação da fábrica da
Aracruz?
Amaral - Na verdade só o

caso da quadruplicação da fá-
brica já tem dois pontos conhe-
cidos e preocupantes. Um de-
les refere-se à resolução do
Conselho Estadual de Meio
Ambiente (Consema) de 2006,
que estabeleceu limites de emis-
sões de poluentes atmosféricos
para fontes fixas, as indústrias,
especificamente: celulose, ci-
mento e siderurgia, e também

termoelétricas a carvão. As re-
presentações empresariais e
setoriais estão propondo limites
mais flexíveis, incluindo neste
caso as chaminés da Aracruz e
as termoelétricas de carvão pre-
vistas para o RS. A Fepam emi-
tiu Licença Prévia para Guaíba
sem consultar os órgãos e
colegiados municipais de gestão
e controle ambiental. Essa con-
sulta deveria ser feita, pois a
área de influência da obra en-
globa o Parque Natural do Mor-
ro do Osso. Acredito que outras
esferas do governo municipal
devem se manifestar, pois as
emissões de poluentes afetará
os moradores de Porto Alegre.
O outro caso é o estudo técnico
apresentado pela Aracruz, que

caracterizava o potencial po-
luidor de empreendimento, es-
pecificamente as emissões de
dióxido de enxofre, compostos
de enxofre e particulados. No
documento, os parâmetros apre-
sentados estavam superiores
aos permitidos por lei. Quando
questionados, os representantes
da empresa, alegaram que foi
um erro de digitação.

JB - Quais os problemas
do atual Zoneamento
Ambiental?
Amaral - O problema é que o

estudo feito pelos técnicos da
Fundação Zoobotânica e da
Fepam, entregue ao Consema
em abril de 2008 foi simples-
mente desprezado. Em seu lu-
gar foi aprovado um documen-
to vazio, sem restrições ou
ordenamentos. O Ministério
Público Estadual entrou como
uma ação contra a Fepam, im-
pedindo a emissão de Licenças
de Instalação e Operação para
as lavouras de celulose em qua-
tro áreas específicas do estado.
Também orientou que o docu-
mento original deve ser subme-
tido à nova rodada de análise no
Consema. E pelo que sei na pri-
meira reunião não havia a pre-
sença dos técnicos envolvidos
no Zoneamento. A proibição,
afastamento, substituição ou
impedimento da presença de
técnicos concursados nas câma-

ras técnicas é uma estratégia
muito usada pelas secretarias de
estado do atual governo, sendo
que ocupam dez assentos num
conselho de 26 vagas.

JB - Quais as ações vitori-
osas do movimento am-
bientalista?
Amaral - A grande vitória do

movimento ambientalista é o
fato de a questão ambiental es-
tar sendo tratada por distintos
setores da sociedade. Não é
mais uma exclusividade das or-
ganizações. Evidente, que exis-
te uma apropriação da imagem
e do discurso ambiental também.
Mas estas distorções são ineren-
tes do processo de popula-
rização. Pode causar impacto
comercial em um primeiro mo-
mento, mas não se mantém, por
ser uma estratégia de comunica-
ção e não o objeto de ação em-
presarial. Devemos estar atentos
quando se tenta convencer com
a distorção da realidade, numa
tentativa constante de atenuar
impactos negativos e exaltar os
ganhos econômicos. Quanto às
ações vitoriosas, afirmo com con-
vicção que não são vitórias do
movimento, mas da sociedade.
Aqui no Brasil se fala que todo
mundo é "meio treinador de fute-
bol". Na minha visão otimista de
educador socioambiental, enten-
do que todo brasileiro poderia ser
"meio ambientalista" também.

Em junho deste ano, o canal de
comunicação em que há oito anos
ecoa o grito de cidadãos invisí-
veis à sociedade porto-alegrense
conquistou prêmio oferecido pela
International Network of Street
Paper (INSP), na Escócia. Par-
ticiparam ao todo 41 revistas de
24 países, totalizando 120 proje-
tos. O jornal Boca de Rua rece-
beu prêmio pela edição n.º 26 (2007):
"O Natal é para todos ", na catego-
ria "melhor vendedor de itens".

Feito por moradores de viadu-
tos e praças, o Boca é mais que
uma fonte de renda aos excluí-
dos. É uma ferramenta que bus-
ca incitar à reflexão, não ape-
nas de seus leitores, mas daque-
les que o escrevem. É o único
dos 48 veículos (de 28 países)
inscritos na INSP que também
é produzido por moradores de
rua e não apenas vendido, como
os demais. O projeto é ligado à
organização não-governamental
Agência Livre para Informação,
Cidadania e Educação (Alice) e

a receita obtida com a venda dos
jornais é integralmente dividida
entre os componentes do Boca.

Todas as fases de produção do
periódico são realizadas pelo grupo,
hoje composto por 35 adultos. Após
as reuniões de pauta, eles saem para
as entrevistas e fotos. Os temas são
sobre questões do cotidiano e do
universo de quem vive nas vias pú-
blicas. A redação final, assim como
as demais etapas são supervisiona-
das por profissionais de jornalismo.
A periodicidade é trimestral, com ti-
ragem de 12 mil exemplares. Cada
um deles recebe 25 jornais por se-

mana para vender. O lucro mensal
é de pouco mais de R$ 100 por pes-
soa. "No momento em que eu es-
tou fazendo o jornal eu me sinto uma
jornalista", garante orgulhosa
Michelle dos Santos, 25 anos, oito
meses de gravidez do terceiro filho.

SUCESSO
O sucesso do jornal inspirou a

criação do Boquinha (encarte
infantil para crianças de rua),
além de mais de 30 trabalhos
acadêmicos, entre eles, a disser-
tação de mestrado do emprega-
do da Caixa, Guilherme Câma-

ra. "Apesar de todas as diferen-
ças, todos somos semelhantes.
A gente necessita de conversa,
opinião, produção e vida ativa.
Me pareceu que a maioria de-
les enxerga no jornal uma pos-
sibilidade de mudança", diz Câma-
ra. O Boca já foi também tema de
documentário. Há cerca de quatro
anos, cinco integrantes apresenta-
ram o trabalho a uma platéia de pro-
fessores e universitários no
Santander Cultural, em Porto Ale-
gre. "Foi bonito de ver a inversão
de papéis naquele templo da cultu-
ra e símbolo do poder econômico.

Lembro que na época, o jornalista e
integrante da Alice Sílvio Ferreira
comentou ser aquele momento uma
pequena revolução", recorda Ro-
sina Duarte, jornalista responsável
e idealizadora do projeto, juntamen-
te com as colegas de profissão Cla-
rinha Glock e Eliane Brum.

Porto Alegre tem hoje quase
1.200 moradores de rua. Cerca
de 150 já passaram pelo jornal.
Sem a pretensão de tirá-los das
ruas ou das drogas, o Boca não
se vê como um projeto assisten-
cialista, mas sim como a verba-
lização gráfica e impressa do cla-
mor de quem não aparece na im-
prensa oficial, nem sequer cons-
ta nos registros do IBGE. "Li-
damos com pessoas que têm a
saúde frágil. As seqüelas físicas
e psicológicas são grandes. São
os excluídos dos excluídos", ex-
plica Rosina, a única das três
idealizadoras que ainda está no
projeto. "A idéia é fazer com que
eles reflitam, se enxerguem
como cidadãos e procurem seus
direitos", ressalta. Parece ser de
pequenas revoluções como es-
sas que o Brasil precisa.

Felipe Amaral - licenças ambientes muito flexíveis.

Grupo discute o andamento dos trabalhos.

Arquivo pessoal

Fotos Josiane Picada

Michelle dos Santos.
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O GT Saúde Caixa es-
teve reunido no início
do mês de setembro

para viabilizar o funcionamento
dos comitês de credenciamento
e descredenciamento do Saúde
Caixa. O primeiro passo é a cri-
ação do regimento interno que
regrará este funcionamento. O
objetivo da criação dos comitês
é o de auxiliar o Conselho de Usu-
ários no cumprimento de suas atri-
buições, uma delas é fiscalizar o
funcionamento do Saúde Caixa.
Mas, como a atuação do Conse-
lho de Usuários é nacional, seus
conselheiros não têm condições
de acompanhar as demandas
locais ou regionais, por isso,
surgiu, então, a necessidade
da criação dos comitês no âm-
bito de cada Gipes, para cum-
prir esta finalidade.

Os comitês acompanharão
todo o processo do Saúde Cai-

xa, mas atuarão nos casos que
forem considerados problemá-
ticos. Os comitês terão direito a
toda documentação que for so-
licitada a Gipes referente a cada
caso problemático e darão au-
xílio em busca de solução e
transparência do processo. Os
integrantes dos comitês serão
obrigados a guardar sigilo das
informações, quando for o caso.

Os comitês também receberão
sugestões ou queixas dos usuá-
rios referentes ao andamento ou
da qualidade do processo de
credenciamento e de descre-
denciamento de profissionais ou
das prestadoras de serviços.

TRABALHO
COMPLEMENTAR
Os Comitês não irão substi-

GT SAÚDE CAIXA

Agilidade na solução de problemas
tuir o trabalho realizado pelas
Gipes, mas complementá-lo. Os
comitês serão compostos por
cinco titulares e cinco suplentes.

Na composição de cada co-
mitê é assegurada a participa-
ção de pelo menos um titular
empregado da ativa e/ou ou-
tro aposentado.

Para o diretor da APCEF e
membro do GT Saúde Caixa
Jailson Prodes, a criação dos
comitês é uma demanda antiga
da categoria que agora começa
a sair do papel. "Será um im-
portante espaço de participação
dos usuários para qualificar e
dar transparência ao processo
de credenciamento e descre-
denciamento", completa.

REVISÃO
Na criação do Saúde Caixa

em 2003 estava prevista a revi-
são geral do plano ao final dos

três primeiros anos, o que não
foi feito por conta do período de
contingência do processamento,
que impediu a atualização da sua
contabilidade e estudos atuariais.
A Caixa se comprometeu a
apresentar os dados atuariais até
o fim de 2008. O GT fará a re-
visão com o objetivo de alterar
ou ajustar as premissas do pla-
no para seu aperfeiçoamento.

O GT também debateu a ne-
cessidade de avaliação sobre os
normativos que foram alterados,
em especial os que tratam de li-
cenças por saúde comum (RH
025), do Manual de Licença por
Acidente de Trabalho (RH 052)
e do Programa de Reabilitação
Ocupacional (RH 141).

A próxima reunião do GT
acontece na última semana de
outubro, quando terá continuida-
de a discussão e aprovação do
regimento dos comitês.

Para saber o que está acon-
tecendo nas negociações da
campanha salarial 2008 basta
acessar a página eletrônica da
APCEF (www.apcefrs.org.br).
As notícias da campanha sala-
rial são atualizadas diariamen-
te. Também estão disponíveis os
acordos específicos da Caixa e
as convenções coletivas dos
bancários, assim como outros
documentos. Associados e as-
sociadas podem cadastrar o seu
e-mail para receber o boletim
eletrônico da APCEF.

Além da campanha salarial,
a página traz todas as informa-
ções sobre a APCEF: agenda,

inscrição para as Colônias, con-
vênios, anúncios no Brique e
tudo o que está acontecendo na
Associação. Associados inscritos
no Seguro Jurídico podem acom-
panhar o andamento das ações
judiciais, assim como notícias so-
bre previdência complementar.

EVENTOS
Para acompanhar os even-

tos realizados pela APCEF é só
entrar na galeria de imagens e
conferir. Quer saber como está
o projeto de revitalização das

piscinas na Colônia A, ou conhe-
cer as músicas selecionadas
para o Festival de Música
APCEF? digite www.apcefrs.
org.br e fique por dentro de tudo
o que interessa. E quem está
interessado em utilizar o Galpão
Crioulo ou os salões da Colônia
A também pode fazê-lo pela
página eletrônica. Surgiu alguma
dúvida? entre no APCEF Online.

Enfim, todas as informações
que os associados necessitam
estão disponíveis no endereço
www.apcefrs.org.br.

PÁGINA ELETRÔNICA

Por dentro
das últimas notícias

Finalmente, a tão sonha-
da sala de cinema da
Casa dos Bancários será

inaugurada. A festa acontece no
dia 14 de outubro, às 19 horas,
com a exibição de Onde anda-
rá Dulce Veiga?, do diretor Gui-
lherme de Almeida Prado. O fil-
me é uma adaptação do livro de
Caio Fernando Abreu, e a tra-
ma - que relata a busca de uma
jovem cantora por sua mãe mis-
teriosamente desaparecida - é
composta por consagrados ato-
res brasileiros. Entre eles Ca-
rolina Dieckmann, Maitê Proen-
ça, Cristiane Torloni e Nuno Leal
Maia. Para a inauguração, o
SindBancários aguarda a pre-
sença do diretor e de alguns
componentes do elenco.

 O cinebancários é o mais
novo complexo cultural e de ci-
dadania de Porto Alegre volta-
do a quem circula no centro da
cidade. Situado perto de locais
como Santander Cultural, Cen-
tro Cultural CEEE Erico
Veríssimo e Theatro São Pedro,
a sala dos bancários fará parte

de um circuito de cultura. O es-
paço pretende trabalhar com tí-
tulos que tenham qualidade ci-
nematográfica, mas com grande
potencial de público. O cinema
dos bancários foi criado para exi-
bir basicamente filmes brasileiros,
latino-americanos e propiciar ci-
clos temáticos. É mais um espa-
ço para o cinema independente/
alternativo na capital.

ESPAÇO
 Projetado com modernos

equipamentos de som e ima-
gem, o ambiente climatizado
possui lugar para cem pessoas.
O público terá ingressos a pre-
ços especiais, com valores di-
ferenciados para bancários sin-
dicalizados, estudantes, meno-
res de 12 anos e maiores de 60.
A programação será coordena-
da por Bia Barcellos, que este-
ve dez anos à frente da Coorde-
nação de Cinema e Vídeo da Sala
P. F. Gastal da Usina do Gasô-
metro. A obra foi executada com
recursos da Lei Rouanet, e pa-
trocínio da Petrobrás e Banrisul.

Criação de comitês regionais será um auxílio a mais aos usuários do Saúde Caixa.

CINEBANCÁRIOS

Latino-americanos
no telão

Reunião do GT Saúde Caixa, em Brasília.

Fenae
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FALA, ASSOCIADA(0)

O texto abaixo é de Almeri Espíndola de Souza, empregada da Caixa desde 1975, trabalhou como Caixa Executivo em Osório e Porto Alegre.
Aposentada desde março de 2001, é associada da APCEF. Almeri 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.

Poesia na Roda
As noites de sábado são

esperadas pelos mais jovens.
Eles sempre têm muitos encon-
tros, festas, convites. É difícil es-
colher um. Carmem é diferen-
te. Deseja a segunda-feira.
Não que goste tanto do traba-
lho, mas é a solidão do sábado
à noite e o silêncio das tardes
de domingo que lhe desgostam.

Os primos vão saindo,
cada um para seu prazer e
Carmem Tereza se abraça ao
seu livro, enrosca-se no sofá,
cobre os pés com o cobertor
de lá de ovelha, trazido de
Mostardas num inverno há
muito tempo. Vai abanando a
mão para cada um que passa
com seu perfume, a roupa
nova, o telefone na mão e a
alegria no rosto, para a noita-
da que muito promete.

A noite estava fria, e
Carmem tinha os pelos do cor-
po arrepiados, as costas lhe
doíam, o coração apertado.
Seria mais um sábado sem ne-

nhum encontro, sem nenhuma
novidade. Mas Airam lhe con-
vidara carinhosamente para que
lhe fizesse companhia no "Poe-
sia na Roda", e ela resolveu acei-
tar, até para ser gentil com a
prima mais velha.

Carmem, que se deliciava com
o cheiro do fogo, que gargalhava
com a dança dos cabelos esvoa-
çando-se ao vento, que emude-
cia silenciosamente com o som
das cordas do violão, que se em-
briagava com as músicas ouvidas
no rádio, nunca havia presencia-
do uma roda de pajadores.

O galpão era rude, simples.
As tábuas largas e ásperas do
assoalho estavam asseadas com
esmero. As paredes de pau-a-
pique, decoradas com costa-
neira da cor do tronco serrado,
tinham janelas grandes de ma-
deira grossa, mantidas fechadas
para frear o vento. Ao passar a
porta pesada, que rangeu ao ser
fechada, sentia-se o odor da
comida campeira que fervia nas

panelas de ferro. Carmem pa-
rou. Inspirou profundamente:
cheiro de temperos da horta sen-
do refogados, misturado com
feijão mexido e charque. Aden-
traram o galpão, e encontraram
o peão simpático que lhes rece-
beu com uma taça de vinho -
tinto  seco - que garantia que a
uva roxa estava ali, na taça.

No fundo da sala, ardia um
fogo de chão. Paus redondos
grandes tinham uma ponta ver-
melha da brasa, e cruzavam em
X para expandir a labareda. A
cinza era tênue deixando as bra-
sas viçosas se mostrarem fa-
ceiras para quem chegava. Para
sentar, bancos rústicos forrados
com pelegos macios. Todos es-
tavam sentados em roda, vol-
teando o fogo que estalava e
cuspia faíscas incandescentes
nas botas dos viventes.

Carmem e Airam sentaram-
se no banco, ladeadas pela se-
nhora gorda com o casaco chei-
rando a picumã.

Ouviram um ponteio de vio-
lão,  suave, tímido, e logo o ra-
paz de botas pretas, com cha-
péu de couro - que lhe cobria a
metade da  testa - de  voz grave
e bem postada, iniciou a poesia.
Falava da tianga lindaça que
deixara o marido no canto da
sala para dançar com o índio que
chegara no bolicho.... que era
uma mistura de diaba e de san-
ta, ... que quando ergue a pes-
tana até a noite se ilumina...

Os versos, as poesias aden-
travam nos seus ouvidos na dan-
ça que a embalavam e numa
utopia misteriosa  se misturavam
ao cheiro das brasas, daquele
fogo que esquentava os pés das
moças que, mudas, ouviam o
seu declamar.

Ele cheirava a um perfume
amadeirado que com o calor do
fogo e da emoção inundava o am-
biente e embriagava o olfato daque-
las duas e de todas as outras. Pisa-
va tão firme quando se movia na
declamação que balançava o

assoalho. As taças de vinho tre-
mulavam na mesa ao lado.

Parecia a presença de
Deus. Carmem estava tão ma-
ravilhada que desejava que a
noite não terminasse. Temia o
fim do encantamento. Enquan-
to rezava baixinho para que
seu desejo se realizasse, sen-
tiu uma mão aquecida que to-
cava na sua, e o perfume que
chegava mais perto, e o chei-
ro mais forte...um rosto quen-
te com a barba sem aparo e
um leve roçar de lábios mas-
culinos na sua face, seguido de
um "com licença".

Fernando sentou-se ao seu
lado, e, sem largar sua mão,
apresentou-se. Cumprimentou
Airam com delicadeza, que foi
saindo sorrateira para o outro
lado da roda.

O  dia despontava na outra
banda do rio quando se despe-
diram, deixando marcado o
próximo encontro, bem antes
da próxima rodada de poesia.

A próxima temporada
nas piscinas da
APCEF será muito

mais agradável. Isso porque
está em processo a reestru-
turação de toda a área das pis-
cinas. O projeto que teve início
em maio, com a etapa de elabo-
ração dos estudos, está a cargo
das arquitetas Susanne Berthier
Brasil e Marília Lemos. Susanne
explica que o projeto foi elabo-
rado para tornar os ambientes
mais atraentes para os associa-
dos. E foi dividido em duas par-
tes. A primeira prevê a reforma
da parte das piscinas, com a me-
lhora no visual e a recuperação
estrutural. Está sendo trocado
todo o revestimento e feita a
impermeabilização do fundo das
piscinas. Também estão sendo
criados novos acessos. O diretor
de Patrimônio da APCEF, Paulo
Belloto, lembra que, além da ne-
cessidade de reforma estrutural,
"tivemos o cuidado de buscar
materiais e equipamentos adequa-
dos e modernos, trazendo mais
conforto e saúde aos usuários".

A segunda parte envolve a
área de apoio e serviços. Está
sendo feita uma reforma geral
nos vestiários e banheiros e cri-

REFORMA DAS PISCINAS

Mais conforto e beleza

ESPAÇO DE TERAPIAS
HOLÍSTICAS MÃE TERRA
Rua José de Alencar, 658 salas 106
e 305 - Porto Alegre (51) 3029-7691 /
9964-7572 / 9959-8896, espaco
maeterra@hotmail.com
FRAGA & FILHO LTDA
Rua Martins de Lima, 350 B. São
José - Porto Alegre, 51 3322
3813 / 3352 7613
sac@fragaefilhos.com.br
PORTO DVD's
Rua Dr. Barcelos, 2517 loja 3 -
Porto Alegre/RS, 51 3392 0392
portodvds@portodvds.com.br
PRIME STUDIO
DE PILATES
Av. Teresópolis, 3242 sala 202 B.
Teresópolis - Porto Alegre,
51 3061-2641
Primepilates@gmail.com
PRÓ-TRAUMA ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA
Av. Cristóvão Colombo, 3550 -
Bairro Higienópolis - Porto Ale-
gre, 51 3325 2121/ 9701 3550
SIMONE BOCHERNITSAN
Cirurgiã-Dentista
Rua Dr. Flores, 263  Cj. 304 B.
Centro - Porto Alegre, 51 3227
0044 / 8404 5577
sibocher@terra.com.br
WIZARD BOM FIM
Ensino de Idiomas
Av. Venâncio Aires, 997, Bom Fim
Porto Alegre, 51 3333 5333

Projeto deve estar concluído para o início da temporada 2008/2009.

ada uma área de apoio para os
funcionários da APCEF. A la-
vanderia, a casa de máquinas e
a marcenaria serão a outras áre-
as a serem remoduladas. Outro
espaço que vai merecer aten-
ção especial é o salão de festas
panorâmico. Será ampliando
para melhorar o visual que os
visitantes terão do Lago Guaíba
e criado um espaço, o gourmet,
para que associados possam

cozinhar nas festas.
"Até o momento temos conclu-

ída a primeira etapa do crono-
grama, o que nos permite pre-
ver a entrega da obra no prazo
contratado", afirma Belloto.
Tudo preparado para que os as-
sociados da APCEF desfrutem
melhor do veraneio que se apro-
xima. Resta aguardar novembro
e aproveitar as mudanças que
estão sendo feitas.

CONVÊNIOS

VENDO Santana branco, 2
portas, ano 90, ar, dh, alarme,
bancos recaro, rodas magné-
sio e originais, motor novo,
7.500 Km,impecável, R$ 14
mil , para colecionador, nego-
cia-se. Contatos com Maris-
tela, (51) 9231-5209.
VENDO Gol 1000 ano 94
branco com insulfilm  roda 14
inteiro R$ 9.800, tratar fone
51.9943-2201 c/ Marcus.
VENDO mp4 Foston 1GB
por R$ 50, tratar: (51) 9851
0549 c/ Andre
VENDO Peugeot 206
Seletion 1.0 2002/2003, 4
portas,cinza prata, apenas
28.000 Km, trio elétrico e Ar-
condicionado. Único dono,
com nota, Manual, Chave re-
serva com Chip. Em perfeito
estado.R$ 25 mil, fone: 51-
3205-7249 A/C Alexandre
VENDO  Home Theater Sony
6.2 canais, 1510 Watts RMS,
mais forte que existe, fecha-
do na caixa, comprei sem ter
espaço para o mesmo. Um
canal frontal, 2 laterais, 3
surround e 2 sub + receiver.
Acompanha manual, contro-
le remoto, cabos, completo,
como tirado da loja. R$ 1.750.
Fone (51) 9702-7160.

Para anunciar envie e-mail
para brique@apcefrs.org.br

B R I Q U E

Lista completa dos convênios em
www.apcefrs.org.br
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Versos em melodia
Faltam poucos dias para os

associados da APCEF mostra-
rem ao estado que bancário tam-
bém sabe fazer música. É tem-
po de finalizar os arranjos, pois
está quase na hora de aquecer
a voz, afinar os instrumentos,
subir ao palco e "mandar ver".

O Galpão Crioulo da APCEF
vai se encher de poesia melódi-
ca no IX Festival de Música
APCEF, dia 11 de outubro. As
12 canções pré-selecionadas
serão apresentadas a partir das
20  horas. Detalhes sobre a
aquisição dos ingressos em
www.apcefrs.org.br.

As concorrentes farão par-
te de um CD, que será vendido
ao público no Festival. Todos os
participantes receberão certifi-
cados. Além da grande vence-
dora, também serão premiados
com troféus o melhor arranjo,
instrumentista e intérprete, e a
melhor letra e melodia, bem
como a canção mais popular.

Na noite do Festival, os asso-
ciados poderão testar a voz no
palco livre que estará disponí-
vel no intervalo entre o final das
apresentações e o resultado. Os
interessados já podem se inscre-
ver pelo e-mail apcefrs@
apcefrs.org.br.

MÚSICA FENAE
A vencedora também dará a

oportunidade dos bancários gaú-
chos mostrarem o seu talento
musical fora do estado. De 4 a
6 de dezembro, a campeã do IX
Festival APCEF vai pisar no
palco do IX Festival de Música
Fenae, este ano em Maceió,
Alagoas. O evento reúne os ven-

AOficina de Criação Li-
terária, promovida pelo
Sindicato dos Bancári-

os de Porto Alegre e região, em
parceria com a APCEF, fará o
lançamento do livro com os tra-
balhos dos alunos na 54ª Feira
do Livro de Porto Alegre, que
ocorre de 31 de outubro a 16 de
novembro. A obra, um romance
histórico comemorativo aos 75
anos do Sindicato dos Bancári-
os de Porto Alegre, está sendo
produzida e organizada pelos
alunos durante a Oficina, minis-
trada pelo historiador e escritor
Alcy Cheuiche.

O lançamento será no dia 10
de novembro. Às 17 horas
acontece um painel sobre o li-
vro na Sala dos Jacarandás, no
Memorial do Rio Grande do Sul,
com a presença dos 17 autores,
do ex-deputado federal e ex-
prefeito de Porto Alegre, apo-
sentado do Banrisul Olívio

Dutra, do jornalista, escritor e
ex-patrono da Feira do Livro
Valter Galvani e do professor
Alcy Cheuiche, que coordena-
rá os debates. Já às 18 horas,
acontece a sessão de autógra-
fos com os escritores.

CONTRIBUIÇÃO
Para finalizar os trabalhos, os

autores estão em busca de ma-
terial sobre os bancos. Para isso,

História dos bancários

CALÇADA (rock blues)
Intérprete, Compositor, autor da mú-
sica: Tomas Antero Barth (Gipes/PO)
ESTÂNCIA DO SOSSEGO
(chamamé)
Intérprete: Nilo Sérgio Flores Motta
(Ag. São João)
Compositor da letra e autor da músi-
ca: Elzo Juarez de Souza (Ag.
Sapiranga)
LICOR (pop)
Intérprete, Compositor, autor da mú-
sica: Jorge Hugo Souza Gomes (Apo-
sentado)
NO EMBALO DO SAMBA
(samba)
Intérprete, Compositor, autor da mú-
sica: Luis Fernando Kalife (Giter/PO)
O DONO DO MUNDO (rock)
Intérprete, Compositor, autor da mú-
sica: Tomas Antero Barth (Gipes/PO)
O POETA E A FLOR (balada)
Intérprete, Compositor, autor da mú-
sica: Angelino Rogério (Ag. Cruz Alta)
PENAS E LINHAS (milonga)
Intérprete: Rogenio Reichembach
(Ag. Tupanciretã)
Compositor da letra: Athos Ronaldo
Miralha da Cunha (Ag. Santa Maria)
Autor da música: Regis França dos
Reis
POR ISSO ME AME (canção)
Intérprete, Compositor, autor da mú-
sica: Angelino Rogério (Ag. Cruz Alta)
SOBREVIVENTES (rock)
Intérprete, Compositor, autor da mú-
sica: Marcelo De Marchi (Giris/RS)
TRISTE SINA DE ROQUEIRO
PERDIDO EM POA NA NOITE
(rock blues)
Intérprete, Compositor, autor da mú-
sica: Marcelo De Marchi (Giris/RS)
UM GRITO NA RUA (canção)
Intérprete: Rogenio Reichembach
(Ag. Tupanciretã)
Compositor da letra: Athos Ronaldo
Miralha da Cunha (Ag. Santa Maria)
Autor da música: Renato Mirailh
VOCÊ FELIZ (pop rock)
Intérprete, Compositor, autor da mú-
sica: Jorge Hugo Souza Gomes (Apo-
sentado)

cedores das etapas estaduais de
todo o país. Além do convívio
entre colegas de todos os cantos
do Brasil, o festival oferece a
oportunidade de público e partici-
pantes apreciarem os diferentes
ritmos e expressões regionais de
todos os estados brasileiros.

As eliminatórias acontecem
até 30 de outubro em Goiás, Es-
pírito Santo, Maranhão, Minas
Gerais, Paraíba, Paraná,
Pernam-buco, Rio de janeiro,
Rio Grande do Norte, entre ou-
tros estados.

INTEGRAÇÃO
DE TALENTOS
O Festival de Música da

Fenae ocorre a cada dois anos
e já é um espaço tradicional de
divulgação e incentivo cultural.
Um evento de integração entre
músicos e compositores que se
destacam entre os empregados
da Caixa de todo o país e da
sociedade brasileira. Além da
descoberta de novos talentos, o
seu objetivo é propiciar o cres-
cimento e a divulgação de valo-
res  artísticos. Começou com o
nome de Fenec, em 1986, em
Vitória, Espírito Santo. Depois
foi para Manaus (AM), Porto
Alegre (RS), Campos do Jordão
(SP), São Luiz (MA), João Pes-
soa (PB), Natal (RN) e Salva-
dor (BA). Neste último, a atra-
ção especial foi do músico Flá-
vio Venturini.

A Fenae garante o translado
e os custos para o autor da letra
e o intérprete de cada canção
vitoriosa. Para as apresentações
em Maceió, uma banda de apoio
irá executar as canções.

Festival seleciona representante da APCEF para o Música Fenae.

Obra elaborada na Oficina de Criação Literária será lançada na Feira do Livro de Porto Alegre.

AS 12
COMPOSIÇÕES
SELECIONADAS

Os alunos entrevistam o bancário aposentado Olívio Dutra.

SindBancários Depois do sucesso do Costelão da APCEF é a vez de finalizar
muito bem a Semana Farroupilha deste ano. Para isso, os
associados da APCEF têm um compromisso marcado para o
dia 27. É o jantar-baile campeiro, às 21 horas, no
Galpão Crioulo da Associação (Av. Cel Marcos, 851). E o
cardápio será especial também: carreteiro, feijão mexido,
carne de panela, batata-doce e saladas. Depois da janta, o
Conjunto Beira de Estrada promete não deixar ninguém sentado.

Os convites a R$ 13 podem ser adquiridos na secretaria da
APCEF ou com Paulo César Ketzer, na agência Cavalhada.

VEM PARA O
JANTAR-BAILE, TCHÊ!

contam com a colaboração dos
colegas da Caixa. Serve livro,
fotos, jornais, folhetos, tudo o
que ajude a contar a história da
instituição e de seus emprega-
dos. O material será devolvido
ao final dos trabalhos. Quem
possuir algum material e quiser
emprestar pode entrar em con-
tato com a APCEF, através do
telefone 51 3268 1611, ou pelo
e-mail apcefrs@apcefrs.org.br.
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ciano magenta amarelo preto

Pelos palcos do estado
AMÉRICA CAFÉ

Caixa de Pandora apresenta espetáculo em Porto Alegre e Santa Maria.

Nem o tempo chuvoso diminuiu
o entusiasmo dos associados e
convidados para o Baile Queijos
e Vinho, realizado pela APCEF
no dia 16 de agosto, no ginásio
da Colônia A. Além do delicioso
cardápio, os presentes participa-
ram do baile animado pela ban-
da Detalhes. Antes da dança,
houve o sorteio de brindes ofe-
recidos pela APCEF e pela
Panvel Farmácias. Uma das
novidades da 17ª edição do Bai-
le foi o deslocamento, em um
ônibus, oferecido pela Associa-
ção. Tudo para oferecer conforto
e segurança aos associados,
em consonância com a nova lei
sobre o consumo de álcool.

QUEIJOS E VINHOS

As histórias de amor
e de vida de Leda
pegaram o rumo do

centro do estado e foram en-
cantar os santa-marienses.
Foi no dia 13 deste mês que o
América Café foi apresentado
no Teatro Treze de Maio. Pla-
téia e atores se emocionaram
mais uma vez com o humor e
o drama da história.

Porém, antes de partir para
Santa Maria, foram os porto-
alegrenses que puderam
reviver um amor que ficou pa-
rado no tempo e virou uma linda
lembrança na vida da protago-
nista. O espetáculo esteve em
cartaz no Teatro Hebraica todos
os finais de semana de agosto.

Fotos Filipe Caldeira

EM ESTADO
DE GRAÇA

A apresentação em Santa
Maria foi fascinante para ato-

res e público. O teatro estava
lotado e a harmonia entre pla-
téia e personagens foi de ar-
repiar. Teve quem cantou jun-

to, chorou e riu. E a interação
com o público seguiu depois
da apresentação. Foram
abraços e fotos com os atores
e atrizes e muitos elogios.

A ida do grupo Caixa de
Pandora foi organizada pela
Associação Amigos da Biblio-
teca Henrique Bastide, da
qual é presidenta a aposen-
tada da Caixa Jane Andiara
Soares Zofoli. O evento mar-
cou a abertura das festivida-
des dos 70 anos da bibliote-
ca e teve o apoio da Secreta-
ria de Cultura de Santa Ma-
ria, entre outros. Os atores fo-
ram recepcionados por Jane
e um grupo de amigas, que
ofereceram muito carinho e

deliciosas refeições. Entre os
presentes na apresentação, o
Superintendente Regional da
Caixa Carlos Lemanski Fari-
as e o Secretário de Cultura
do município, José Zanela.

MUSICAL
A música é central na his-

tória, compartilhando emo-
ções entre atores e público. O
espetáculo tem roteiro e dire-
ção de Artur José Pinto.

O grupo está com a agen-
da em aberto. Agências ou uni-
dades com interesse em receber
o América Café podem entrar
em contato com a APCEF, pelo
telefone 51 3268 1611 ou pelo
e-mail eventos@apcefrs.org.br.

Fotos Roberto dos Santos

Na primeira foto acima, a apre-
sentação no Teatro Hebraica,
em Porto Alegre. Abaixo, o
América Café no Teatro Treze
de Maio, em Santa Maria.


