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Cuidar do PlanetaO tratamento dispensado

pelo homem ao Planeta Terra

tem causado sérias con-

sequências ao meio ambien-

te. O desmatamento, a polui-

ção do ar e da água resultam

em  catástrofes cada vez mais

freqüentes. Alagamentos de

um lado, de outro estiagens.

Para reverter esse processo,

medidas urgentes  devem  ser

tomadas. Uma delas é atuar

junto a organizações coletivas,

pressionando empresas e go-

vernos. A outra é individual,

eliminando  vícios de com-

portamento.

Assuntos como esses o

leitor vai acompanhar a par-

tir desta edição no João de

Barro. Informações, opini-

ões e dicas de como ajudar

a cuidar do Planeta Terra. A

identificação dessas pautas

será feita sempre através do

selo ao lado.

João de Barro - Existe

déficit na Previdência?

Maria Emília Castilhos -

Recentemente foi realizado no
Sindicato um trabalho sob o tí-
tulo "Desmitificando  o déficit da
Previdência Social", no qual foi
demonstrado, em cima de um
estudo técnico, que este propa-
gado déficit é um mito. É um
pretexto de cunho político e eco-
nômico. Atualmente, toda a so-
ciedade se mobiliza com semi-
nários e fóruns na tentativa de
analisar a necessidade de outra
Reforma da Previdência. No
período de 2000 a 2005, a
seguridade social mostrou um
superávit crescente, mesmo
com os 20% das receitas
expurgadas pela Desvinculação
das Receitas da União (DRU).
Desvios estes, que em 2000 eram
de R$ 13,7 bilhões e chegou a R$
26,5 bilhões, em 2005. O superá-
vit da seguridade social foi de 58
bilhões de reais em 2005 e a pre-
visão é de ser ainda maior em
2006, segundo estudos na apre-
sentação de tese da professora
Denise Gentil, do Instituto de Eco-
nomia da UFRJ. O Presidente
Lula já anunciou que o propalado
"déficit" é questão contábil e o que
dá suporte a esse discurso é a
metodologia de cálculo.

João de Barro - Por que,

então, alguns setores afir-

mam haver déficit?

Maria Castilhos - Esse dis-
curso tem sido exaustivamente

divulgado na mídia e tem conta-
minado a todos, os homens co-
muns, os homens de negócios,
a burocracia estatal, e até mes-
mo aqueles que antes se opu-
nham a idéias liberalizantes.
Dando suporte a essa visão, um
tanto pessimista em relação  à
Previdência Social , está um con-
junto de idéias baseadas nos
seguintes princípios: soberania
de mercado e dos interesses in-
dividuais sobre os interesses
coletivos, redução do papel do
Estado e, por fim, a idéia de equi-
líbrio fiscal e atuarial.  Com a
política de perseguir elevado

superávit primário não há luz para
o problema. O dilema é
macroeconômico e nada tem a
ver com o caixa da Previdência.

João de Barro- Qual a

importância do Fórum Na-

cional da Previdência?

Maria Castilhos - Instituí-
do por decreto presidencial, o
Fundo Nacional da Previdência
Social (FNPS) foi aberto em 12
de fevereiro. O FNPS atuará
em três etapas: diagnóstico de
características da Previdência,
discussão de temas e formula-
ção de propostas. O fundo têm

até a segunda semana de agos-
to para aprovar um relatório e
enviá-lo ao governo federal.
Acredito que foi instituído com
o objetivo de Reforma da Previ-
dência com a participação de re-
presentantes da sociedade civil e
pública. Os "ajustes" já estão sen-
do debatidos, entre esses, a idade
mínima e o tempo de serviço para
homens e mulheres.

João de Barro - Qual a

representatividade que os

trabalhadores terão?

Maria Castilhos - Acho
importante a participação dos
maiores interessados nesse pro-
cesso, mas acredito que serão
apenas espectadores. Os deba-
tes e propostas surgirão, mas
quem bate o martelo é a parte
mais forte.

João de Barro - Que pro-

postas a senhora aponta

para mudanças na Previ-

dência?

Maria Castilhos - A Pre-
vidência se constitui num dos te-
mas mais polêmicos nos dias de
hoje, no mundo todo. A situação
de falência e insustentabilidade
está apoiada num trágico pro-
blema demográfico que a popu-
lação mundial estaria atraves-
sando, que decorre do aumento
da expectativa de vida e das bai-
xas taxas de natalidade. Aliada
à esta análise temos os desvios
dos recursos da previdência aci-
ma exposto. Acredito, que com

a unificação dos fiscos criando
a  Secretaria da Receita Fede-
ral do Brasil, conhecida como a
Super-Receita, teremos em um
período de curto a  médio pra-
zo, a racionalização da máqui-
na, a eficácia da arrecadação e
o combate da sonegação e eva-
são fiscal mais eficiente. Temos
perspectiva de aumentar a ar-
recadação com esta nova estru-
tura e os benefícios  serão ga-
rantidos pelo Tesouro Nacional,
que atualmente já arrecada dois
terços da receita da previdência.

João de Barro - Qual a sua

opinião sobre a Emenda 3?

Maria Castilhos - A emen-
da 3 fere de morte os direitos
trabalhistas, uma vez que mas-
cara uma relação de trabalho.
Uma empresa arrecada menos
impostos com a  contratação de
uma pessoa jurídica, empresa
individual,  para prestar serviços
ligados diretamente com as suas
atividades, mas em compensa-
ção este trabalhador  fica sem
FGTS, férias, 13º salário e aci-
dente do trabalho. Nessa rela-
ção, também existe uma evasão
fiscal, tanto de arrecadação da
contribuição previdenciária,
como do imposto de renda da
pessoa física. Os auditores fis-
cais no cumprimento de seu de-
ver descaracterizam essa rela-
ção de trabalho, dentro dos crité-
rios estabelecidos na legislação
previdenciária e trabalhista.

O destino dos trabalhadores

A proposta de reforma da Previdência está mais uma
vez na pauta do governo. A presidenta do Sindicato
dos Auditores Fiscais da Previdência Social do RS,
Maria Emília Castilhos, analisa a questão.

Arquivo Pessoal

PEQUENAS AÇÕES
O que podemos fazer para

mudar essa realidade e nos

proteger dos males alardea-

dos? A consciência de que to-

dos somos responsáveis e de

que os pequenos atos signifi-

cam muito é o primeiro pas-

so. Coisas simples podem ser

feitas, como a separação dos

lixos orgânico e seco. Em luga-

res onde não existe coleta seleti-

va, é possível encaminhar para as-

sociações de reciclagem ou bus-

car formas de reciclar os resíduos.

Outra maneira de proteger a natu-

reza é levar ao supermercado ou  à

feira sua própria sacola, reduzindo,

assim, a produção das sacolas

plásticas que utilizam petróleo na

sua confecção.

GRANDES AÇÕES
Aquecimento global, efeito

estufa, degelo polar, desertifi-

cação. Essas palavras passa-

ram a fazer parte do dia-a-dia de

milhões de habitantes terres-

tres. A divulgação do relatório do

Painel Intergovernamental sobre

Mudanças Climáticas, em feve-

reiro deste ano, acendeu o sinal

vermelho sobre o perigo que será

viver no Planeta nos próximos

anos, se mudanças drásticas não

acontecerem.

As conseqüências da falta de

cuidado do homem com o meio

ambiente traz o seu retorno em

uma série de catástrofes que

vêm acontecendo em muitos

países. Segundo o relatório, a

ação humana é a maior respon-

sável pelo aquecimento global.

Ações governamentais devem

ser exigidas, desde a questão

energética até o uso de equipa-

mentos urbanos.

Conforme dados do Depar-

tamento Nacional de Trânsito

(Denatran) circulam no Brasil

cerca de 45 milhões de veícu-

los, entre automóveis, cami-

nhões, motocicletas, tratores

e ônibus. A necessidade de

encontrar alternativas para os

congestionamentos nas gran-

des cidades e a diminuição da

emissão de gases poluentes

tornou-se urgente.

Uma das propostas em de-

bate é o "pedágio-urbano" ou "taxa

de congestionamento", ou seja,

a tarifação das vias saturadas nos

horários mais críticos por meio de

controle eletrônico.
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SANTIAGO

PÁGINAS

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.

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

Jantar-Baile
 com Comida Campeira

Dia 28 de abril
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Nova Bolívia

A campanha para terminar com o
analfabetismo na Bolívia permitirá que a
nação se torne, até 2008, o 3º país livre
do analfabetismo na América. Os dois
primeiros são Cuba e Venezuela, respec-
tivamente.  O primeiro local boliviano a
ser beneficiado pela campanha nacional de
alfabetização foi Tolata, município central
do departamento de Cochabamba. Após
concluir a alfabetização de 600 pessoas,
por meio do método cubano Eu, sim,
posso, o município foi oficialmente de-
clarado  território livre de analfabetos.
O projeto de alfabetização foi inaugura-
do pelo presidente Evo Morales no dia
20 de março de 2006. Naquela ocasião,
foi anunciado o plano oficial de acabar
com o analfabetismo em 30 meses.

Velha Cuba

A grande ajuda para acabar com a
situação de analfabetismo na Bolívia veio
de Cuba. Foi da ilha de Fidel que vieram
os aparelhos de televisão, os  reprodutores
VHS, os teleclasses, os manuais com a
participação de pessoal boliviano e a as-
sessoria de especialistas. Graças ao mé-
todo que criou Eu, sim, posso, adotado
agora pela Bolívia, Cuba é um país sem
analfabetos.

Foi o número de propostas voltadas
ao desenvolvimento do Brasil, apresen-
tadas pelos trabalhadores. O projeto,
intitulado Agenda dos Trabalhadores para
o Desenvolvimento, foi resultado da Jor-
nada pelo Desenvolvimento com Distri-
buição de Renda e Valorização do Tra-
balho, realizada pelas sete centrais sin-
dicais nos dias 3 e 4 deste mês.

150 ?
Você sabia que de janeiro até agora qua-

tro mil trabalhadores do setor coureiro-
calçadista foram demitidos na região do
Vale dos Sinos?

? ?

"Para os EUA é indispensável as-
segurar na América latina o controle
político, os fluxos comerciais, a
permissibilidade para seus investimen-
tos e o livre trânsito pelo continente,
pois é onde se encontra a rota comer-
cial de passagem mais importante do
mundo: o Canal do Panamá." (Ana
Esther Ceceña, socióloga mexicana em
entrevista no sítio Brasil de Fato)

Rota Comercial

Desde 2006, o governo
do Japão organiza a cam-
panha Cool Biz (roupa
leve, numa tradução livre).

A campanha serve para estimular homens e
mulheres de negócios a trocar o vestuário
formal por roupas mais leves durante o ve-
rão. A constatação é de que se vestirem rou-
pas mais leves, sentirão menos calor e, con-
seqüentemente, não precisarão usar o ar-
condicionado no máximo. A recomendação
é manter o aparelho em 28 graus celsius, o
que ajuda a diminuir a incidência de gás
carbônico e a prevenir o aquecimento global.

Parceria

O Presidente do Equador Rafael
Correa  se reúne com Lula, e mostra inte-
resse nos programas Bolsa Família e Fome
Zero. O Brasil vai comprar mais do par-
ceiro e também ajudá-lo a produzir
biocombustíveis.

GT Funcef quer reabertura
da adesão ao saldamento

O Grupo de Trabalho da Funcef
concluiu ser conveniente voltar a
oferecer a opção de saldamento ao
pessoal do REG/Replan que não
aderiu  na primeira oportunidade.
A decisão ocorreu em reunião em
Brasília, no início deste mês, onde
o GT, por unanimidade, resolveu
encaminhar às instâncias da Caixa
e da Funcef proposta de reabertu-
ra do saldamento e adesão por mais
30 dias.

 O Grupo entende que para as con-
tribuições ao plano antigo não se tor-
narem proibitivas, como indicam os
cálculos atuariais, é preciso que se  al-
tere o método de capitalização do
REG/Replan não-saldado. Caso não
seja mudado o atual método de ca-
pitalização, a contribuição poderá
atingir 34% na parcela do salário que
exceder a um teto de benefício do
INSS. Um problema que, inclusive, já

havia sido constatado anteriormen-
te pelo GT do Novo Plano. Na oca-
sião, o Grupo sugeriu que fosse feita
a alteração do método de custeio,
para assim eliminar o efeito de custo
crescente no REG/Replan não-salda-
do. A APCEF inclusive já solicitou à
Funcef essa mudança, no dia 5 de fe-
vereiro, deste ano.

Para o Grupo, é inadequada a al-
teração do custeio sem que o pessoal
que permaneceu no REG/Replan
reavalie a conveniência de se proceder
o saldamento.

O encaminhamento à Caixa de pro-
posta de opção retroativa para adesão
do pessoal do REB ao saldamento foi
também aprovado por unanimidade. O
procedimento permitirá que as contri-
buições possam ser revistas, com op-
ção de retroagir a 1º de julho de 2006.

O GT da Funcef volta a se reunir
no dia 17 deste mês, em Brasília.
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Esta edição do João de Barro fechou na

redação no dia 16 de abril de 2007.
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Seguro de Vida é um assunto sério. Na

hora de fazer sua escolha, procure quem está

perto de você e participa da sua vida. O Vida

APCEF é muito mais seguro. Com ele, você

está protegido, porque tem ao seu lado quem

negocia as suas melhores condições e defen-

de seus direitos. Se a APCEF faz tudo por

você no seu dia-a-dia, o Vida APCEF traz toda

a segurança e tranqüilidade que a sua família

merece.

Acesse a página eletrônica da APCEF

www.apcefrs.com.br e faça a sua adesão, ou

solicite a presença do representante do Vida

APCEF pelo telefone 51 3025 1313 ou pelo e-

mail vidaapcef@apcefrs.com.br.

MAIS SEGURO PORQUE
ESTÁ AO SEU LADO

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 na Associação pelo telefone 51 3268 1611.

Direito Social
Defesa Administrativa,

Seguro Jurídico,

Previdência

51 3227 5598

assejur@apcefrs.com.br

Plantão: sextas-feiras, à tarde

Advocacia Fagundes,

Meyer, Schneider
Ações Trabalhistas,

Tíquetes e

Cesta-Alimentação

aposentados

51 3595 4775

Plantão: Quintas-feiras,

das 16 às 18 horas

ASSESSORIA
JURÍDICA

 O compromisso maior do João de Barro é levar
aos leitores associados assuntos de interesse da ca-
tegoria. Uma das suas funções é acompanhar e noti-
ciar de forma clara e aprofundada cada passo, cada
iniciativa das organizações ligadas aos empregados
da Caixa, sejam as lutas novas ou antigas.

Um exemplo de reivindicação antiga acompanha-
da pelo João de Barro é a permanente batalha pela
manutenção do respeito à jornada de seis horas de
trabalho. Um direito de todos, assegurado por lei,
mas que sofre constantes ameaças. Mas as velhas lu-
tas são, na verdade, atuais, pois, quando está em jogo
a garantia de direitos, é imprescindível se manter em
vigília. Permanecer em alerta é ainda a melhor es-
tratégia para evitar as perdas, principalmente de
conquistas alcançadas com tanto esforço.

CONQUISTAS - Nesta edição, o jornal acom-
panha uma das mais recentes reivindicações dos
empregados da Caixa, que é a busca pela
isonomia dos Técnicos Bancários. Nos últimos
concursos, os atuais TBs entraram na empresa
desfalcados de direitos. Assim, mais uma vez o
antigo volta à pauta. Uma situação que pode ser
comparada à dos Escriturários Básicos (EBs), no
início dos anos 80. Mudam a denominação dos
cargos, mas não as discriminações. E as organi-

zações de trabalhadores bancários não se can-
sam de exigir respeito e cumprimento das leis.

CIDADANIA - Mas não só as notícias específicas
da categoria que merecem as páginas do João de Bar-
ro. O associado, assim como todo e qualquer cida-
dão, tem interesses diversos. Também quer partici-
par e estar informado sobre outros temas atuais e
polêmicos, não menos importantes no exercício
de sua cidadania. Por isso, o João de Barro traz
em suas páginas as novas sessões sobre meio am-
biente e democratização na comunicação. E, as-
sim, faz eco, por exemplo, à iniciativa da APCEF
de promover um vídeo-debate com reconhecidos
jornalistas no dia 26 deste mês.

INTEGRAÇÃO - Teatro, baile, jantares, cursos
de literatura e dança. Atividades esportivas nas di-
versas modalidades e participação em eventos com-
petitivos ou de integração. Esses são alguns exem-
plos da atenção que a APCEF dá à dimensão social
da entidade e de seus associados. Um investimento
tão importante quanto o envolvimento nas lutas por
direitos.

Esses são os compromissos da APCEF. O re-
sultado desse trabalho pode ser observado no
crescimento do número de associados, que já está
chegando à marca de cinco mil.
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A diretora da APCEF, Ma-
ria Beatriz Berghahn assumiu
o cargo de secretária nacional
do Conselho Deliberativo da
organização não governamen-
tal  Moradia e Cidadania dos
Empregados da Caixa. A ce-
rimônia de eleição e posse
ocorreu no dia 11 de março,
em Brasília.

Beatriz afirma que a sua
participação no Conselho
"será de divulgar o Rio Gran-
de do Sul, no seu exemplo
nacional de participação de-
mocrática e solidária, que são
os comitês  regionais". "Aqui,

Diretora da APCEF
assume cargo em ONG

O juiz da 5ª Vara do Trabalho
de Aracaju, Sérgio Cabral dos
Reis, julgou procedente a recla-
mação trabalhista movida pela
Procuradoria Regional do Traba-
lho da 20ª Região contra a Caixa.
O Ministério Público do Trabalho
havia ajuizado ação civil pública
alegando que os trabalhadores das
casas lotéricas devem ser subme-
tidos ao regime jurídico trabalhis-
ta similar ao dos bancários.

Na sentença, o juiz Sérgio do
Reis afirma tratar-se de "ilícita
intermediação de mão-de- obra,
que, por alteração na forma de
celebração do convênio (contra-
to de adesão), exige revisão nos
efeitos trabalhistas da respecti-
va permissão administrativa”.
Com a decisão, a Caixa fica
obrigada a afastar a cláusula que
a isenta da  responsabilidade
decorrente da prestação do ser-
viço pelas lotéricas em Sergipe,
"além de tomar medidas neces-
sárias para garantia da seguran-
ça física dos trabalhadores das
lotéricas, inclusive com a ade-
quação ergonômica dos equipa-
mentos, em situação similar à
exigida pela legislação em rela-
ção às instituições financeiras".

A Caixa também deve exi-
gir "a limitação de seis horas di-
árias e trinta horas semanais
(art. 224 da CLT), a observa-
ção do regime especial de seis
horas diárias também para os
empregados de portaria e lim-
peza, tais como porteiros, tele-

TRABALHADORES DE LOTÉRICAS

Direitos iguais
fonistas de mesa, contínuos e
serventes (art. 226 da CLT).
Assim a duração do trabalho
deve ficar compreendida entre
o período das 7h às 22h, asse-
gurando ao trabalhador, no ho-
rário diário, um intervalo de 15
minutos para a alimentação".

Na opinião do diretor de Re-
lações do Trabalho da APCEF,
Tiago Vasconcellos Pedroso, a
decisão é um marco na luta pelo
fim da precarização do trabalho
dos bancários e um alerta para
a Caixa. "Há muito tempo, a
Caixa adotou uma estratégia de
atender seus consumidores,
leia-se os trabalhadores e os ci-
dadãos assistidos pelos progra-
mas sociais, nos canais alterna-
tivos de atendimento, reduzindo
seus custos", alerta Pedroso.
"Os trabalhadores de casas
lotéricas recebem menor remu-
neração executando as mesmas
atividades dos caixas PV. A
matemática é simples e clara:
menor custo de mão-de-obra
significa lucro maior."  Confor-
me o diretor é preciso "poten-
cializar os efeitos desta decisão
judicial e trabalhar ainda mais na
unidade dos trabalhadores do
Ramo financeiro, representados
em todo o país pela Contraf/
CUT. Nossa luta deve ser con-
tínua! Devemos nos mobilizar
para alcançarmos a justa
isonomia entre Técnicos Bancá-
rios, Escriturários e todos os tra-
balhadores do setor."

os recursos arrecadados pe-
los empregados da Caixa são
aplicados nas próprias comu-
nidades onde residem, sem
intermediação", explica a nova
secretária, que permanecerá
no cargo até 2009.

TÉCNICOS BANCÁRIOS

Isonomia para todos!
Encontro Estadual pela Isonomia dá prosseguimento
à luta por igualdade entre bancários federais.

A
 APCEF, em parceria
com a Federação dos
Bancários (FEEB/RS)

e o Sindicato dos Bancários de
Porto Alegre e Região
(SindBancários) convida os em-
pregados da Caixa, Banco do
Brasil e BASA para o Encontro
Estadual pela Isonomia, a ser
realizado no dia 5 de maio, no Au-
ditório da Casa dos Bancários
(Rua General Câmara, 424, Por-
to Alegre), às 10h.  A principal
reivindicação é a busca conjunta
entre os bancos federais por uma
política de isonomia entre traba-
lhadores, antigos e novos, que
hoje sofrem com o tratamento
discriminatório. Foram convida-
dos os deputados federais e se-
nadores gaúchos, na intenção de
engajá-los na batalha pela apro-
vação do projeto de isoniomia nos
bancos federais.

IGUALDADE

A desigualdade de direitos en-
tre Técnicos Bancários (TBs) e
Escriturários, ambos empregados
da Caixa, continua sendo uma das
reivindicações mais importantes
do movimento sindical. A
isonomia entre todos os empre-
gados da Caixa é uma luta de lon-
ga data. Desde a abertura dos
concursos – em 1998 em São
Paulo e Rio de Janeiro e em 2000
nos demais estados –, os novos em-
pregados, TBs, entraram na empre-
sa sem os mesmos direitos e e em
um plano de cargos e salários em
que o valor do salário-base, na últi-
ma referência, é muito próximo do
salário inicial.

Os TBs reivindicam Plano de
Cargos e Salários unificado, com
licença-prêmio, anuênio e Apip.
Esse último benefício, deve ser
um direito de contrato de traba-
lho, assim como ocorre com seus
colegas Escriturários, e não uma
cláusula a ser conquistada a cada
acordo salarial.

Vários encontros em todo o
país estão sendo realizados para
tratar do assunto e mobilizar os

empregados na luta por seus di-
reitos. Um desse momentos foi
a audiência da CEE/Caixa, em
Brasília no dia 15 de março, com
o deputado Daniel Almeida
(PCdoB/BA), autor do Projeto
de Lei nº 6259/05, em parceria
com o então deputado, hoje se-
nador Inácio Arruda (PCdoB/
CE). Na ocasião, o diretor de
Comunicação da APCEF e di-
retor do Sindbancários, Marcos
Todt, representou a FEEB/RS.

PROJETO DE LEI

O Projeto de Lei (PL) nº 6259/
05 trata da isonomia de tratamen-
to entre os empregados da Cai-
xa, do  Banco do Brasil, do Ban-
co do Nordeste e do Banco da
Amazônia. Conforme o texto, os
funcionários dessas instituições
teriam "os mesmos direitos sala-
riais, benefícios diretos e indire-
tos e vantagens que gozam os
empregados admitidos em perío-
do anterior às normas referen-
ciadas". Os parlamentares justi-
ficam a elaboração do Projeto,
como uma maneira de "amenizar
o sofrimento destes empregados
injustamente discriminados e hu-

milhados e de levantar, mais uma
vez, a bandeira do respeito e da
garantia aos direitos fundamen-
tais do cidadão e do trabalhador
brasileiro".

O Projeto teve parecer favo-
rável do relator, deputado Luciano
Castro (PL/RR), que afirma não
existir nenhum "fato concreto,
objetivo, a justificar o tratamento
não isonômico entre os emprega-
dos das instituições financeiras
públicas federais". O projeto ha-
via sido arquivado pela mesa di-
retora da Câmara, em 31 de ja-
neiro deste ano. Um dos autores,
deputado Daniel Almeida, solici-
tou o seu desarquivamento em
fevereiro, sendo confirmado pela
mesa diretora em 14 de março.
Em reunião com representantes
da Comissão Executiva dos Em-
pregados da Caixa, o deputado
garantiu o seu empenho para
agilizar o processo de aprovação
do PL junto à Comissão de Tra-
balho, Administração e Serviço
Público da Câmara.

Através da página eletrônica
da Associação (www.apcefrs.
com.br) é possível ter acesso  ao
Projeto de Lei, na íntegra.

Uma luta vitoriosa
Os TBs vivem hoje situação

semelhante a dos antigos Es-
criturários Básicos (EBs) da déca-
da de 80. Desempenhavam as
mesmas  tarefas dos colegas
Escriturários, mas com remune-
ração inferior.

 Na época, assim como agora

ocorre com os TBs, iniciou-se um
movimento no Estado, com ingres-
so de ações na justiça para pressio-
nar a Caixa a mudar de atitude.
Após vários encontros formou-se
uma Comissão Nacional para
acompanhar as ações, e depois de
muitas pressões foi extinto, em

1986, o quadro de Auxiliar de Escri-
tório. Mais tarde, esses profissionais
passaram a ter os mesmos direitos
que os demais Escriturários. Con-
quistaram alguns avanços nas pro-
moções, e junto com os demais co-
legas, o direito à sindicalização e à
jornada de seis horas.
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APCEF

Reuniões mensais são retomadas

A
primeira reunião do
ano de aposentadas,
aposentados e pensi-

onistas, promovida pela APCEF
lotou o auditório da Casa dos
Bancários no dia 28 de março.
Além das informações sobre as
ações do Seguro Jurídico
Previdenciário e o processo de
adesão ao Saldamento do REG/
Replan, houve sorteio de ingres-
sos para o espetáculo América
Café, do Grupo de Teatro Cai-
xa de Pandora da Associação.
Os participantes também foram
convidados a assistir ao curso
de formação sobre Noções Bá-
sicas de Seguridade Social e Pre-
vidência Complementar que a
APCEF vai realizar nos dias 18

e 19 de maio. No final do en-
contro, os presentes confrater-
nizaram com um coquetel ofe-
recido pela APCEF.

O assessor jurídico do Segu-
ro Jurídico Previdenciário, Fá-
bio Barbosa, relatou o andamen-
to das ações do Seguro, especi-

almente, sobre as ações de re-
tenção do imposto de renda
sobre benefício Funcef e a re-
cuperação dos 10% de perdas
das mulheres integrantes do
REG. Barbosa ressaltou ser
desnecessário os associados
entrarem com ações individu-
ais relacionadas a retenção do
imposto de renda sobre o benefí-
cio Funcef: "estamos fazendo
ações coletivas", disse o asses-
sor, chamando os associados a es-
clarecerem suas dúvidas no plan-
tão do Seguro Jurídico às sextas-
feiras, na APCEF. As informa-
ções sobre o andamento de
ações do Seguro podem ser ob-
tidas na página eletrônica
www.apcefrs.com.br.

SALDAMENTO

O processo de adesão ao Sal-
damento do REG/Replan foi trata-
do pelo assessor da Gerência de
Benefícios Previdenciários da
Funcef, Gilson Santana, que tam-
bém falou sobre a formação do
Grupo de Trabalho Recomposição
de Perdas Funcef. Aposentados
aproveitaram  para expor diversos
problemas ocorridos no processo de
Saldamento. Um dos exemplos ci-
tados é a falta  de conclusão do pro-
cesso para alguns associados e de
pagamento dos valores a que têm
direito. O assessor anotou as de-
mandas para encaminhar ao aten-
dimento.

A próxima reunião está
marcada para o dia 25 deste mês.

Funcef e Seguro Jurídico Previdenciário foram a pauta da primeira reunião de 2007.

Reunião no dia 28 de março deu início aos encontros mensais.

Carla Rossa

REUNIÃO

Conselho discute patrimônio

No dia 13 de abril, o Conse-
lho Deliberativo se reuniu

na APCEF para discutir a re-
forma das piscinas da Colônia
A, tratar do Convênio Saúde
APCEF no interior; implementar
ações à adesão de novos asso-
ciados, apreciar relatório do GT
Sedes de Praia, entre outros
assuntos.

SEDES DE PRAIA

A pauta que gerou mais dis-
cussão foi a do Grupo de Tra-
balho Sedes de Praia, respon-
sável pelo encaminhamento de
soluções para a situação das
colônias de Tramandaí, Itapirubá
e Cassino. A Colônia de
Tramandaí é uma das mais pro-
curadas pelos associados e pre-
cisa urgente de reparos. Com a
estrutura desgastada pelo tem-
po e cada vez mais imprópria
para suportar a maresia, o pré-
dio de mais de 40 anos, enfren-
ta sérios problemas. A emer-
gente situação levou o GT a su-
gerir o encaminhamento de um
minucioso estudo de viabilidade
técnica para analisar a questão
e apontar soluções.

ESTUDO

O GT sugere a construção
de dois blocos de apartamentos
no mesmo terreno, no lado opos-
to ao atual prédio. Após a cons-
trução das duas torres, o antigo
edifício seria demolido para a
construção de mais dois blocos
no lugar. A demolição do prédio
atual só ocorreria quando parte
desses módulos estivessem
prontos para que os associados
não deixem de ser atendidos du-
rante a temporada. A obra au-
mentaria a capacidade atual de
acolhimento da Colônia. O as-
sunto entrará novamente em
pauta no próximo encontro do
GT, em maio.

A Colônia de Tramandaí pos-
sui 30 apartamentos, cada um
com cozinha equipada e espaço
para seis pessoas. A área dispõe
ainda de salas de jogos e vídeo,
churrasqueiras externas, pracinha
infantil e estacionamento.

TRABALHO

O GT foi criado em novem-
bro passado para tratar de as-
suntos referentes às colônias de
praia da APCEF, entre eles, es-

trutura e manutenção. Diversi-
ficado, o grupo possui represen-
tantes de várias regiões do es-
tado. "É um grupo que represen-
ta o universo dos associados e
está prestando uma contribuição
muito rica em termos de idéias",
constata Belotto. "Precisamos
democratizar o máximo possí-
vel. Esse assunto ainda vai pas-
sar por assembléias e amplas
discussões entre os associados",
garante. A pauta será posteri-
ormente votada em Assembléia
Geral, fórum adequado para
definir questões que envolvem
altos custos financeiros.

ITAPIRUBÁ

O GT também propõe um es-
tudo de reestruturação da sede de
Itapirubá, em Santa Catarina.
Uma das possibilidades seria a
construção de cabanas no local,
o que proporcionaria uma opção
a mais de veraneio aos associa-
dos. O grupo constatou que o ter-
reno comporta a construção de
cabanas,  sem necessidade de
desativar o camping. Além disso,
o acesso ao local será facilitado
com a duplicação da BR-101.

Às 10h do dia 14 deste mês,
logo após assembléia ordinária
com aprovação do relatório de
prestação de contas e do balan-
ço geral das atividades de 2006,
a diretoria iniciou, também na
Sede B da APCEF, reunião ex-
traordinária com a seguinte or-
dem do dia: deliberar assuntos
referentes a sua condição de
associada à Cia de Arte e à
Associação das Entidades
Usuárias do Canal Comunitá-
rio, apreciar relatório do Gru-
po de Trabalho Sedes de Praia
e conceder poderes de repre-

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

APCEF pode intervir
contra Imposto de Renda

sentação judicial à entidade
para intervir em assuntos relati-
vos ao Imposto de Renda sobre
Complementação Previdenciária,
Benefício Único Antecipado
(BUA, Saldamento), pecúlio
saldamento e diferenças pós 78.

Na ocasião, Vera Lúcia
Reck de Araújo assumiu o car-
go de suplente de diretoria,
ocupado até então por Luis
Alberto Ramirez, que renunciou
ao cargo por ter sido transferi-
do para Brasília. "Assumo o
cargo com muito prazer, pois

aprovo o trabalho desta di-
retoria, principalmente quan-
to ao encaminhamento dos
assuntos patrimoniais", disse
Vera, ex-suplente do Conse-
lho Deliberativo. A nova su-
plente tem 17 anos de Caixa,
foi diretora do Sindicato dos
Bancários e atualmente tra-
balha no PAB - Justiça Fe-
deral de Porto Alegre

www.apcefrs.com.br
>> Todo dia é dia de acessar!  >>

Fotos Carlos Silva
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N
o dia 15 deste mês, os
associados aprovaram,
em assembléia geral

ordinária, na Sede B, em
Ipanema, o resultado da presta-
ção de contas da APCEF refe-
rente ao ano 2006. Na assem-
bléia, houve ainda a apresenta-
ção do relatório da diretoria so-
bre as atividades desenvolvidas
ao longo do ano passado.

JURÍDICO

O relatório mostrou que mui-
tas conquistas sociais e políticas
foram alcançadas em 2006. Um
dos destaques foram as realiza-
ções da Assessoria Jurídica,
com ênfase aos avanços nas
causas do Seguro Jurídico
Previdenciário. "A assessoria ju-
rídica completa dez anos em
maio deste ano. Durante este
tempo, trabalhou pela preserva-
ção patrimonial e vem mostran-
do que é possível recuperar cré-

ditos, reduzir riscos e projetar a
APCEF para o futuro", disse o
advogado Fábio Barbosa. Ou-
tro destaque foram as conquis-
tas nas políticas de Saldamento
e do Novo Plano de Benefícios
Funcef. Demandas que envol-
veram as Regionais da Associ-
ação, com plantões e reuniões
em diversas unidades da Gran-
de Porto Alegre e interior.

Entre as realizações desta-
cadas pela associação estão ain-
da os diversos convênios esta-
belecidos ao longo do ano e o
sucesso da página eletrônica
(www.apcefrs.com.br), que em
2006 teve mais de 100 mil visi-
tantes.

CULTURA

Atividades voltadas à cultu-
ra, ao esporte e ao lazer tam-
bém mereceram destaque no
relatório anual. O projeto
APCEF em Cena foi consoli-

dado com as oficinas de tea-
tro e o sucesso da pré-estréia
do espetáculo América Café,
do grupo Caixa de Pandora,
em novembro. Antes disso, o
grupo fez sucesso na festa de
inauguração da Casa do Ban-
cário, em agosto, com a
esquete "Aula de Teatro".

A valorização da tradição
gaúcha também encontrou eco
através do Núcleo de Cultura,
com a participação do coral  no
Piquete dos Bancários Sema-
na Farroupilha, além da reali-
zação de Tertúlia no Galpão
Crioulo. A  Associação tam-
bém esteve presente no VIII
Festival de Música Fenae, com
a participação do associado,
Angelino Rogério. O compo-
sitor levou o prêmio de melhor
intérprete pela canção Sinal
de Alerta.

Outra demanda importante
foi a formação do Grupo de Tra-

balho Sedes de Praia. O GT foi
organizado para encaminhar
levantamentos e alternativas  aos
problemas das colônias de férias.

ESPORTE

Na área esportiva, muitas
competições e vários campeo-
natos se realizaram durante o
ano. Entre eles, os Jogos de
Integração 2006, além do Cam-
peonato Bancário de Futebol
de Campo, em que a APCEF
foi hexa-campeã e se classifi-
cou para representar o Brasil
na Copa Libertadores Bancá-
ria 2007. Houve ainda o Cam-
peonato de Futebol Soçaite
Regional Sul, além de tornei-
os de futebol sete. O relatório
também destaca os Jogos da
Fenae 2006, que ocorreram de 19
a 26 de agosto, em Blumenau
(SC), em que a APCEF partici-
pou com uma delegação de mais
de cem atletas.

ASSEMBLÉIA

Contas aprovadas
Associados aprovam demonstrações contábeis 2006 e relatório da diretoria.

Durante a apreciação do

Balanço Patrimonial, a as-

sembléia de prestação de

contas contou com a presen-

ça da diretoria, associados e

membros do Conselho Fis-

cal. O Conselho Fiscal reco-

mendou a realização de um

inventário físico do ativo imo-

bilizado da APCEF/RS.

Quanto aos lançamentos

contábeis, o Conselho con-

cluiu que os mesmos refle-

tem as transações financei-

ras e se encontram dentro das

normas de contabilidade.

Cláudio Morais Soares -

Presidente do Conselho

Fiscal

Guaracy Padilha -

Secretário do Conselho Fiscal

Relator

Parecer do

Conselho Fiscal

em pauta
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O que há por trás da mídia

.

JB - Como democratizar

os Meios de Comunicação

no Brasil?

Weissheimer - Não há ne-
nhuma receita mágica e simples
aqui. Mas há um conceito bási-
co que, creio, deve ser obser-
vado. O debate sobre a demo-
cratização dos meios de comu-
nicação no Brasil passa neces-
sariamente pelo tema da demo-
cratização do Estado brasileiro.

É impossível falar a sério so-
bre a democratização do Esta-
do brasileiro sem falar no pro-
blema da concentração da
mídia. Essa concentração fere
um dos direitos básicos reconhe-
cidos na nossa Constituição: o
direito à informação. Fere por-
que a concentração dos meios
de comunicação nas mãos de
umas poucas empresas priva a
sociedade da possibilidade de
pluralidade de informações e
porque transforma a própria in-
formação em uma mercadoria

Na verdade, não se trata de
um tema exclusivamente naci-
onal, mas de um fenômeno que
vem acontecendo no mundo in-
teiro, representando um dos
mais importantes desafios para
o presente e o futuro da demo-
cracia. Essa concentração atin-
giu níveis inéditos na história.

A
 concentração da infor-
mação é obstáculo para
a consolidação da de-

mocracia. Por acreditar que uma
nação só conquista a soberania
quando os seus meios de comu-
nicação também são democra-
tizados, a APCEF, com apoio do
Sindbancários, promove no dia
26 deste mês, na Casa dos
Bancários, às 18h30min, um
vídeo-debate sobre o tema. A
idéia é despertar na socieda-
de o interesse pelo assunto.
Levá-la ao debate sobre as
políticas do setor.

O que dizer da democracia em
um país em que apenas seis re-
des privadas nacionais, através de

138 grupos afiliados, controlam
668 veículos, entre TVs , rádios e
jornais? Existe de fato manipula-
ção da informação? Como cons-
truir um sistema de mídia crítica?
É possível estabelecer controle
social sobre a grande mídia? Qual
o papel da internet na democrati-
zação da comunicação?

Os presentes no encontro
terão a oportunidade de assis-
tir e comentar com jornalistas
experientes e respeitados, o
conteúdo do documentário A
revolução não será televi-
sionada, dos irlandeses Kim
Bartley e Donnacha O’Briain.
O filme revela até onde vai a
relação entre concentração da

Vejamos alguns números refe-
rentes ao caso brasileiro. O
maior grupo de comunicação do
país, a Rede Globo, possui 227
veículos, entre próprios e afilia-
dos. É o único dos grandes con-
glomerados nacionais que pos-
sui todos os tipos de mídia, a
maioria dos principais grupos
regionais, estando presente em
todos os Estados brasileiros. A
Globo detém a maior audiência
nacional, com uma média de
54%. Ou seja, a voz dessa em-
presa tem uma profunda influ-
ência na formação da opinião
pública brasileira.

Cada vez mais, os interesses
dessa empresa, assim como o
de outros grandes grupos dessa
natureza não se restringem à
área de comunicação. A quem
interessa esse grau de concen-
tração, de multiplicidade de in-
teresses econômicos e de influ-
ência sobre a sociedade? Não
é nenhum exagero dizer que a
transformação dos veículos de
comunicação em grandes em-
presas, com interesses que vão
muito além daqueles propria-
mente midiáticos, fez da infor-
mação, definitivamente, uma
mercadoria regida pela lógica
do lucro e da reprodução do
capital. As implicações dessa

constatação são menos óbvias
do que pode parecer à primeira
vista. Uma delas é que a infor-
mação, progressivamente, dei-
xa de ser um bem e um serviço
público. Isso se reflete direta e
indiretamente na qualidade dos
noticiários e programas que as-
sistimos todos os dias nos jor-
nais, revistas, rádios, televisões
e páginas da internet

.JB - O que achas do Sis-

tema Digital Japonês, ado-

tado pelo Brasil?

Weissheimer - Do ponto de
vista técnica, não conheço esse

sistema em profundidade para
uma avaliação mais categórica.
Do ponto de vista político, pare-
ce evidente que a adoção desse
sistema favoreceu o lobby for-
mado pela Rede Globo, o que é
preocupante, tendo em vista o
que foi dito acima sobre a con-
centração da mídia no Brasil.
Agora, se isso vai acontecer ou
não dependerá muito da
mobilização, organização e ca-
pacidade de intervenção das
entidades do setor. Nenhum sis-
tema é blindado do ponto de vis-
ta técnico. Sempre há brechas

para encaminhá-lo nesta ou na-
quela direção. E essas brechas
só podem ser ocupadas com
uma intervenção política quali-
ficada. Se as cartas continua-
rem a ser ditadas pelos grandes
grupos midiáticos, muito prova-
velmente veremos mais do mes-
mo, ou seja, mais concentração.

JB - Qual a sua opinião

sobre a criação de uma TV

Estatal Brasileira, como

pretende o governo Lula?

Weissheimer - Desde que
seja uma TV Pública com con-
trole social, programação de qua-
lidade e alcance nacional, o país
só teria a ganhar com isso, con-
siderando as montanhas de lixo
que inundam os canais privados,
especialmente na TV aberta.
Experiências realizadas em ou-
tros países, como Inglaterra e
França, e mais recentemente na
Venezuela, deram origem a ca-
nais com uma programação de
qualidade, sintonizada com os
problemas do nosso tempo. A
pressão dos grandes grupos pri-
vados contra essa iniciativa já
está muito forte. O sucesso des-
sa iniciativa dependerá, penso, da
qualidade do grau de participação
que a sociedade terá na constru-
ção e gestão desse projeto.

comunicação e poder.
Os painelistas convidados são

reconhecidos nacionalmente pelo
seu trabalho. Um deles é  Luiz
Carlos Azenha, jornalista da Rede
Globo, entrevistado pelo João de
Barro na edição de março, cria-
dor do Sivuca (www.sivuca.com),
uma rede de blogs comprometi-
da com a liberdade de expressão
e a pluralidade. O outro debatedor
é o também jornalista, Marco
Aurélio Weissheimer, editor as-
sistente da Agência Carta Mai-
or e responsável pelo blog RS
Urgente (rsurgente.zip.net).

 Abaixo,  Weissheimer dá a
sua opinião sobre a comunica-
ção no Brasil.

ENTREVISTA

Concentração transforma informação em mercadoria

Jornalistas experientes e respeitados participam de vídeo-debate,
no dia 26 de abril, na Casa dos Bancários, às 18h30min.

Weissheimer é um dos convidados do vídeo-debate.

Divulgação
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CAIXA DE PANDORA

Uma trajetória de sucesso

No início dos anos 80, surgia
no Rio Grande do Sul o Grupo de
Teatro da Caixa, como foi inicial-
mente chamado  o Grupo de Te-
atro da APCEF Caixa de
Pandora. Hoje, é o segundo gru-
po mais antigo em atuação no es-
tado. Alastro, foi o espetáculo de
estréia. Um roteiro poético dirigi-
do por Augusto Hernandez. Logo
depois, veio O Homem do Prin-
cípio ao Fim, uma história da evo-
lução nas relações humanas. O
texto escrito por Millôr Fernandes
teve a direção de João Pedro Gil.
O terceiro trabalho foi educativo,
voltado ao público infantil, Uma
Bruxa chamada Cárie.

Em 1982, o grupo apresentou
mais um espetáculo infantil. A
peça de Ivo Bender, O Macaco
e a Velha, esteve em cartaz en-
tre novembro e dezembro daquele
ano. A peça recebeu o Prêmio
Tibicuera, promovido pela Secre-
taria de Cultura de Porto Alegre,
de melhor direção de cenário.

Desde o início do grupo, exis-
tia a preocupação com a forma-
ção de atores. Cursos de teatro
eram promovidos pela Associa-
ção buscando o aprimoramento
e a formação de novos integran-
tes para o Caixa de Pandora.

O ano de 1983 marcou a
interiorização das apresentações
do grupo. A peça Homens de
Papel, de Plínio Marcos, retrata-
va a vida dos catadores de papel
e foi encenada em várias cida-
des do estado.

No ano seguinte, uma mudan-
ça. A sugestão do ator e diretor
Pedro Santos, foi aceita pelos
componentes do grupo na época:
a criação de nome para o grupo,
que passou a se chamar Caixa
de Pandora.

TURNÊ NACIONAL
O Rinoceronte,  texto de

Eugene Ionesco,  fez sucesso
encenado pelo Caixa de
Pandora. A peça trouxe uma
inovação. O personagem mas-
culino principal, Berénger, foi
representado por uma mulher,
Denise Ovádia. "Para represen-
tar Berénger, Denise está fazen-
do todo o tipo de "laboratório"
possível, uma vez que precisou
assumi-lo por insuficiência no

elenco", explicava o João de
Barro em janeiro de 1985. A
estréia foi em Erechim em mar-
ço daquele ano e percorreu vá-
rias cidades do RS e de outros
estados. Foi premiada com me-
lhor trilha sonora no Festival de
Teatro de Pelotas.

Em 1985, o grupo ganhou um
lugar para apresentações e en-
saios com o surgimento do tea-
tro da Cia de Arte, atual Centro
Cultural Cia de Arte. A estréia
do novo espaço foi com a peça
O Rinoceronte.

Depois do sucesso dessa
peça, o grupo deu uma pausa.
"Várias pessoas saíram por di-
ferentes motivos. Apesar disso,
o trabalho permaneceu e, ago-
ra, eles estão montando uma
nova peça", trazia a reportagem
do João de Barro sobre a nova
montagem infantil As Beterra-
bas do Senhor Duque.

Atingido pela crise financei-
ra, "sem patrocinadores e impos-
sibilitado de contar com os re-
cursos da APCEFER, em virtu-
de da atual situação financeira,
bastante crítica. Com o corte por
parte da CEF de qualquer pa-
trocínio", o Caixa de Pandora se
viu obrigado a adiar estréias e
buscar alternativas. Em 1986, o
grupo apresentou Dois Perdi-
dos Numa Noite Suja, de Plínio
Marcos. Com recursos escas-
sos e dois atores no palco,
Antenor Fischer e Ubiratan
Galarça, a peça, dirigida por
Augusto Hernandez, estreou no
Festival de Teatro, em Pelotas.

PRÊMIOS
No ano seguinte, mais atores

no palco. Danilo Ferret, Luiz
Carlos Peixoto, Juçara Flores,
Bira Martins, Felipe Zunino e
Antenor Fischer estrearam a
peça Fantoche. A montagem
reunia textos de Erico Verissimo
e teve a direção de João Pedro
Gil. Danilo Ferret recebeu o prê-
mio de melhor ator no 1º Festival
Nacional de Teatro dos Empre-
gados da Caixa (Fenarte).

No Fenarte de 1988, a peça
As Relações Naturais trouxe os
prêmios de melhor ator para
Felipe Zunino, ator coadjuvante,
Luiz Carlos Peixoto, figurino,
Juçara Flores, maquiagem, Mar-
garida Peixoto e melhor direção
para João Pedro Gil.

Para comemorar os dez anos
de atividade, em 1990, o Caixa de
Pandora iniciou uma temporada
de apresentações no interior do
estado com a peça As Flores do
Mal, que recebeu o prêmio de
melhor iluminação no Fenarte.
Logo depois, veio Santa Maria
de Iquique, apresentada na Cia
de Arte e no interior do estado.

No 4º Fenarte, a montagem
Bem Está o que Bem Acaba, uma
adaptação do texto de
Shakespeare, recebeu os prêmi-
os de atriz coadjuvante para Vilma
Lonner, melhor cenário e o se-
gundo lugar como melhor espe-
táculo. Vida de Cachorro foi o
retorno ao espetáculo infantil e se
manteve em cartaz em 1993 e
1994. Recebeu menção honrosa
no Prêmio Tibicuera e as indica-

ções de melhor espetáculo, me-
lhor direção (Fernando
Waschburger) e melhor atriz co-
adjuvante (Vilma Lonner). A
remontagem de Vida de Cachor-
ro, em 1997, deu ao grupo o prê-
mio de melhor atriz (Margarida
Peixoto), melhor canção original
e o terceiro lugar como melhor
espetáculo no V Fenarte.

AUTO DE NATAL
A partir de 1995, o Caixa de

Pandora se uniu ao Coral da
APCEF e, juntos, os dois grupos
montaram o Auto de Natal. Em
1996, foi desencadeada uma
grande campanha, encabeçada
pela APCEF, para a manutenção
da Cia de Arte como um centro
cultural. A Caixa, proprietária do
prédio, havia colocado o imóvel à
venda. Os integrantes do Caixa
de Pandora se engajaram no mo-
vimento e promoveram diversas
manifestações. O final feliz foi a
compra do prédio pela Prefeitura
de Porto Alegre, em 2000, e a cri-
ação do Centro Cultural Cia de
Arte, em 2004.

A volta aos palcos aconteceu
em abril de 1999 com o espetá-
culo Geração Trianon, de
Anamaria Nunes, uma peça de
teatro que, com muito humor, con-
ta histórias do próprio teatro bra-
sileiro. Dirigido por João Castro
Lima, o Caixa de Pandora reuniu
novos e antigos integrantes.

Para marcar a comemoração
do aniversário de 49 anos da
APCEF, o grupo apresentou a
esquete 49, quase 50. Escrita
por Jair Giacomini e dirigida por
João Pedro Gil, contava a histó-
ria de um grupo de artistas
itinerantes que, de repente, vê sua
carroça atolar. O desafio é tirar o
veículo do lugar.

Em 2003, mais um desafio.
Pela primeira vez, o Caixa de
Pandora e o Coral APCEF ence-
nam o Auto de Páscoa. O Auto
contou a história da crucificação
e ressureição, contextualizando a
história e a experiência do índio
Antônio Brasileiro.

25 ANOS
Na comemoração dos 25 anos,

em 2006, o grupo programou novos
projetos. Várias esquetes foram
apresentadas, como Fragmentos e
Aula de Teatro, e teve início a pre-
paração do espetáculo América
Café, que teve pré-estréia em no-
vembro do ano passado e está em
temporada até 22 de abril, no teatro
Bruno Kiefer, na Casa de Cultura
Mário Quintana. O América Café
conta a história de um amor do pas-
sado revisitado pela personagem
Leda.

O Caixa de Pandora realiza
seus ensaios às quartas-feiras, a
partir das 19 horas, no Centro
Cultural Cia de Arte (Rua dos
Andradas, 1780, Porto Alegre).

Eu entrei para o Caixa de
Pandora em 1991, a primei-
ra peça foi Santa Maria de
Iquique, depois veio Bem Está
o que Bem Acaba, que foi
premiada no Fenarte, em
Brasília. E de lá para cá ve-
nho acompanhando sempre,
sou uma das sobreviventes.
E agora, provavelmente,
como grupo, está no mesmo
patamar de 1985, quando fi-
zeram O Rinoceronte, que era
um grupo muito grande.
Como experiência é um Cai-
xa novo, o interesse é o mes-

mo: se divertir fazendo algu-
ma coisa que movimente, que
faça diferença. Eu acho que
o principal é isso: a gente
está tentando fazer a dife-
rença. O grupo está muito
bom. Parece que baixou um
santo ali e o pessoal se inte-
ressou, foram atrás de mais
experiência, estão fazendo
outras coisas relacionadas
ao teatro, estão batalhando
para serem bons. E isso é
mérito do diretor, tá todo mun-
do engajado. Eu estou muito
feliz de estar no grupo.

Histórias de organização coletiva

Vilma Lonner

enfoque
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AGENDA

APCEF

Concursos João
de Barro 50 anos
Fotografia
Inscrições de 1º de março

a 31 de maio
Crônicas
Inscrições de 2 de abril a 29 de

junho

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

Cultura Gaúcha

Última quarta-feira
do mês
Reunião de aposentadas, apo-
sentados e pensionistas

ABRIL
21 e 22 - Participação nos Jo-

gos Libertadores Bancários em
Santiago, Chile
24 - Aula inaugural da Oficina

de Iniciação ao Teatro, das 19h
às 22h, no Centro Cultural Cia
de Arte

25 - Reunião de aposentadas,
aposentados e pensionistas
26 - Vídeo-debate, na Casa dos

Bancários, às 18h30
28 - Jantar Baile com comida
campeira (20h30min, Galpão

Crioulo da APCEF)

MAIO
05 - Passeio em comemoração
ao Dia das Mães
05 - Encontro Estadual pela

Isonomia. Casa dos Bancários,
às 10h.
18 e 19 - Curso Noções Bási-

cas de Segu-ridade Social e Pre-
vidência Complementar
30 - Reunião de aposentadas,

aposentados e pensionistas

JUNHO
 07 a 09 - Jogos do Sul
16 - Festa de Aniversário da
APCEF

27 - Reunião de aposentadas,
aposentados e pensionistas

FESTA DE PÁSCOA

Coelhinho animado

N
em a chuva impediu
a criançada de apro-
veitar a Festa de Pás-

coa da APCEF no dia 31 de
março, na Colônia A. A festa
teve piscina de bolinhas, pula-
pula, cama elástica e muitas ati-
vidades como pinturas, dança
das cadeiras e corrida do saco.
Personagens do Sítio do Pica-
Pau Amarelo, o Visconde de
Sabugosa e a Emília divertiram
pequenos e grandes.

A chegada do coelho e da
coelha e a visita à toca dos
coelhinhos coroou a festa. As
crianças tiveram a chance de
conviver com os animaizinhos
de verdade. Além de todas as
brincadeiras, pipoca, cachorro-
quente e algodão-doce repu-
seram as energias.

Para os acompanhamentes
das crianças, o Núcleo de Cul-
tura Gaúcha da APCEF ofere-
ceu um delicioso chimarrão.

As equipes femininas e mas
culinas de vôlei, basque-

te, futebol de salão e vôlei de
praia já estão treinando para os
Jogos do Sul. A competição en-
tre as APCEFs do Paraná, San-
ta Catarina e Rio Grande do
Sul acontece de 7 a 9 de ju-
nho, em Curitiba. "Os Jogos
do Sul são mais uma confra-
ternização do que uma compe-
tição", explica o diretor de Es-
portes da APCEF, Ricardo
Luis da Rocha Christino. Os
atletas interessados em partici-

Treinamento intensificado

Fotos Carlos Silva

par devem estar associados até
o dia 30 deste mês. Cerca de
cem pessoas compõem a dele-
gação gaúcha. Mais informações
sobre datas e locais dos treinos
na página eletrônica www.
apcefrs.com.br.

As modalidades que esta-
rão em disputada na competi-
ção são: futebol soçaite livre e
master, voleibol, basquete, vô-
lei de praia, tênis de campo sim-
ples e duplas, tênis de mesa,
natação, atletismo, sinuca, xa-
drez e canastra.

Carlos Silva

As regras de utilização do Gi-

násio de Esportes da APCEF

vão mudar a partir de 1º de maio.

A principal alteração é a

extinção do sistema de classes,

que será substituído pela reser-

va de horários. O novo regula-

mento determina que os asso-

ciados/usuários reservem o es-

paço com antecedência máxi-

ma de 72 horas, sob o paga-

mento de taxa no valor de R$

20,00.

Pelo antigo regulamento, as

inscrições para as partidas

eram individuais, por ordem de

chegada e mediante a apresen-

tação da carteira social. As re-

servas só eram permitidas para

as sextas à noite, sábados e do-

mingos. Pelo novo sistema,

uma mesma pessoa pode re-

servar até dois horários por dia.

Os inscritos podem trazer con-

vidados, associados ou não,

sob sua responsabilidade. Mais

informações na página eletrônica

www.apcefrs.com.br.

GINÁSIO

Novo regulamento

Às vésperas de embarcar para Santiago do Chile, o time da APCEF
intensifica os treinos. Vitorioso  no Campeonato Bancário de Futebol

2006, o grupo tem chances de trazer da capital chilena a taça da Copa
Libertadores Bancária. A disputa acontece de 20 a 22 deste mês.

A delegação será composta por 16 atletas, mais o diretor de Esportes,
Ricardo Christino. A Libertadores é uma competição anual, organizada
pela Confederação Sul-Americana de Desporto Bancário.
HEPTA Na estréia do Campeonato Bancário de Futebol deste ano, a

APCEF goleou a equipe do Bradesco por cinco gols contra um, no dia 31
de março. A competição conta com a participação de cinco equipes:
APCEF, Banrisul, Bradesco, HSBC e Santander. No segundo jogo, dia 14
de abril, o time da casa enfrentou o Banrisul. O jogador Ivan Verardi garantiu
a vitória da Associação, com uma goleada de  três a zero no adversário.

A APCEF busca o heptacampeonato e, para isso, montou a equipe
com novos talentos e atletas já experientes em competições desse tipo.

Rumo à Libertadores

Ivan (ao lado, camisa 7) fez os três gols da vitória
da equipe da APCEF (acima) contra o Banrisul.

Fotos Carlos Silva
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D
epois de oito anos sem
atividades, o Galpão
Crioulo, na Colônia B da

APCEF, foi entregue aos associ-
ados em julho do ano passado,
após uma ampla reforma que ini-
ciou em dezembro de 2005. O es-
paço está com a estrutura inter-
na e externa reformada. Foram
trocados o telhado e o piso da co-
zinha, que foi ampliada para a
colocação de churrasqueiras e
fogão industrial. O fogo de chão
foi refeito e os banheiros totalmen-
te reformados.

O Galpão tem capacidade
para atender até 200 pessoas
e está disponível aos associa-
dos para realizarem suas fes-
tas e comemorações. Para re-
servas, é só entrar em conta-
to com a Associação pelo te-
lefone 51 3268 1611.

No local, já foram realizadas
diversas atividades do Núcleo
de Cultura Gaúcha da APCEF,
como jantar-baile, Tertúlia e os
encontros semanais do Núcleo.
É no Galpão que a Associação
dá as boas-vindas aos novos
empregados da Caixa. Na re-
cepção realizada mensalmente,
os novos bancários são recebi-
dos com um delicioso churras-
co, preparado pelos integrantes
da diretoria da APCEF e do
Núcleo de Cultura Gaúcha.

NÚCLEO
O Núcleo de Cultura Gaúcha

da APCEF nasceu em 2005 para
valorizar as tradições gaúchas.
Para isso, passou a se reunir uma
vez por semana no Galpão Cri-
oulo da  APCEF. Os encontros
são às terças-feiras e estão aber-
tos a todos aqueles que queiram
contribuir com idéias para a cul-
tura. "A gente se reúne à noite e
sempre prepara uma janta, por
isso pedimos que avisem com an-
tecedência", lembra o diretor da  As-
sociação e coordenador do Núcleo,
Paulo César Ketzer. Criado para
promover cursos, festas, fandangos
e encontros que valorizem a cultura
local, o Núcleo de Cultura Gaúcha

prepara uma série de atividades
para este ano.

BAILE GAÚCHO
Dia 28 deste mês, a partir das

20h30min, será a vez do Jantar-Baile
com Comida  Campeira, no Galpão
Crioulo da APCEF. Animado pelo
grupo gaúcho Os Rancheiros, o jan-
tar-dançante promete reunir asso-
ciados apreciadores da comida, da
música e da dança regionais. O tra-
je é pilcha ou esporte. Ingressos
antecipados no setor de eventos da
APCEF, fone 51 3268 1611.

CHASQUE
A partir da segunda quinzena

de abril, a via de comunicação

A APCEF possui na Colônia B um ótimo espaço para as festas e confraternizações dos associados.

GALPÃO CRIOULO

De portas abertas

CONVÊNIOS

Facilidades para
os associados

Em homemagem aos 50 anos
do João de Barro, a  APCEF
aposta no talento dos associados
e promove os concursos de Crô-
nicas e Fotografia. O regulamen-
to do concurso de fotografia Ima-
gens do Rio Grande do Sul foi
publicado na edição de fevereiro
do João de Barro e as inscrições
estão abertas até 31 de maio. Já

A APCEF tem inúmeros
convênios que facilitam a vida
dos associados. A lista de mais
de 20 ítens promove descontos
em farmácias, creches, acade-
mias, óticas, restaurantes e tam-
bém em cursos supletivos, pré-
vestibulares e de idiomas, entre
outros. O mais recente convê-
nio foi com a Learnet English
School. A nova parceria com a
escola de inglês oferece isenção
de matrícula e mensalidade com
30% de desconto aos associa-
dos da APCEF. A promoção é
válida até maio. Há duas esco-
las da Learnet em Porto Alegre
e uma em Caxias do Sul. Em
Porto Alegre, as escolas estão
localizadas na  Av. 24 de Outu-
bro, 1086 (Moinhos de Vento),
fone: 51 3222 2626 e Rua dos

Andradas, 955/1101 (Centro),
fone: 51 3061 2626. Em Caxias
do Sul, o endereço é Rua Pinhei-
ro Machado, 2569/01 (São
Pelegrino), fone: 54 3026 6600.

Mais informações sobre esse
e outros convênios nas páginas
eletrônicas www.learnet.com.br
e www.apcefrs.com.br.

entre os apreciadores da cultura
e da linguagem gaúchas - o
Chasque Eletrônico - volta a fun-
cionar. Por meio de mensagem

A APCEF realiza nos dias 18 e 19 de maio um curso de formação sobre Noções Básicas de

Seguridade Social e Previdência Complementar com profissionais qualificados. O curso é gratuito

para os associados e as turmas terão, no máximo, 30 participantes. A proposta da APCEF é que

seus associados estejam esclarecidos sobre as questões previdenciárias e habilitados a serem

divulgadores e mobilizadores sobre Previdência, tema que estará na pauta de discussões dos trabalha-

dores durante este ano. Inscrições na APCEF. Para os ativos será solicitada a liberação do ponto.

o concurso de crônicas O cotidi-
ano do Rio Grande do Sul,
abriu suas inscrições no dia 2 des-
te mês, com previsão de encer-
ramento em 29 de junho. Os re-
gulamentos também estão dispo-
níveis na página eletrônica
www.apcefrs.com.br. Participe
dessa promoção e mostre o seu
talento.

Curso sobre previdência

CONCURSOS

Em busca de talentos

eletrônica, os associados reto-
mam as informações sobre a pro-
gramação cultural promovida
pelo Núcleo de Cultura Gaúcha.
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ciano magenta amarelo preto

AMÉRICA CAFÉ

Estréia aplaudida
Novo espetáculo do Caixa de Pandora faz temporada de sucesso.

O
 teatro Bruno Kieffer,
da Casa de Cultura
Mário Quintana, em

Porto Alegre, lotou no dia 30 de
março na estréia da peça Améri-
ca Café. A temporada da histó-
ria encenada pelo grupo de tea-
tro da APCEF Caixa de Pandora
estará em cartaz, até 22 de abril,
de sextas a domingos, às 20h. Em
apenas duas semanas de apre-

sentação, o grupo provou ser um
sucesso de bilheteria. "Ficamos
surpresos com a quantidade de
gente, principalmente no feriado
de Páscoa", comemora a direto-
ra de Cultura da Associação e in-
térprete de Dona Filó na peça,
Almeri Espíndola de Souza.

Com direção e roteiro de
Artur José Pinto, América Café
é uma volta no tempo. Aborda

um romance mal-sucedido que
acontece em um típico café de
meados do século passado. "Eu
me identifico com o meu perso-
nagem. Ele tem muito a ver co-
migo. É companheiro e amigo",
diz Paulo Caetano, intérprete de
Nei, garçom e amigo de Leda,
personagem central da trama.
Caetano é gerente de retaguar-
da da agência Vila Fernandes da

A intensidade dos últimos en
saios para a estréia da peça

América Café adiou para o dia 23
deste mês a data da aula inaugural
da Oficina de Iniciação ao Teatro.
A alteração prolonga também o pra-
zo de inscrição para aqueles que
estão interessados em aprender a
representar e ainda não fizeram a
inscrição. Coordenado por Artur
José Pinto, diretor do grupo Caixa
de Pandora, o curso será ministra-

do por Graziela Schaefer. As aulas
serão todas as segundas-feiras (e
não às terças, conforme divulgação
anterior), no Centro Cultural Cia de
Arte (Rua dos Andradas, 1780, Por-
to Alegre), às 19h30min.

A aula inaugural é gratuita e os
interessados em permanecer no
curso, que terá três meses de dura-
ção, podem se inscrever na hora e
no local. As inscrições antecipadas
podem ser feitas junto ao setor de

eventos da APCEF, fone: 51 3268
1611, ou através do e-mail
eventos@apcefrs. com.br. Mais in-
formações na página eletrônica
www.apcefrs.com.br. O curso é uma
iniciativa do projeto APCEF em
Cena.

ESCRITA

Outra grande promoção do
APCEF em Cena é a Oficina de
Desbloqueio da Escrita Criativa,

ministrada pela escritora Valesca
de Assis. A aula inaugural, ocor-
rida no dia 27 de março, contou
com a presença de nove associa-
dos, apreciadores da literatura.
"Fiquei impressionada de como
tem gente na Caixa que escreve
bem. Espero que esta oficina abra
uma porta para que as pessoas
possam se abrir para a escrita e
aprender a brincar com as pala-
vras", reforça a diretora de Cul-

tura, Almeri Espíndola de Souza.
A Oficina de Desbloqueio da

Escrita Criativa acontece aos sá-
bados, a cada 15 dias e vai até o
final de junho. As aulas são no
Centro Cultural Cia de Arte (Rua
dos Andradas, 1780, Porto Ale-
gre), às 9h. Mais informações
através do setor de eventos da
APCEF, fone: 51 3268 1611 ou pela
página eletrônica www.apcefrs.
com.br.

APCEF EM CENA

Para despertar talentos

CEF e está no Caixa de Pandora
desde 2003, ano em que iniciou
o processo de revitalização do
grupo.  "Depois que entrei para
o teatro, eu mudei e continuo
mudando. A gente começa a ver
que as coisas não são tão
quadradinhas. Por mais que a
gente tenha uma rotina, nada é
igual, existem os detalhes, e é a
pessoa que faz a diferença",

garante o gerente-ator. "Entrar
para o Caixa de Pandora foi
começar de novo. Uma forma
de me manter ativa, viva e per-
tencendo à Caixa", acrescenta
Almeri, que se aposentou depois
de 30 anos trabalhando na em-
presa. América Café tem produ-
ção e figurino de Glaci Borges,
produção musical de Jean Presser
e preparação vocal de Nilo Motta.
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